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O. O PROJETO AÇAÍ - DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

O projeto "Ação Ambiental Integrada" (AÇAi) foi elaborado pelo Grupo de Trabalho 
(G'I) do PP-G7/SPRN (Acre), coordenado pelo Instituto do Meio Ambiente do Acre (IMAC) 
entre março e julho de 1997. Ele representa uma proposta de ações integradas a serem 
executadas no decorrer de 3 anos, com o objetivo do projeto e os resultados (sub-objetivos) 
correspondentes já estabelecidos para 5 anos (duração esperada do projeto). 

As áreas-de intervenção do Projeto AÇAÍ foram selecionadas de acordo com o 
Plano Estadual Ambiental (PEA): área estratégica, áreas priontárias e áreas piloto, 
conforme se pode ver no mapa abaixo. 
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As atividades do projeto serão executadas em intensidades diferentes nas distintas 
áreas de intervenção do projeto: 

Na Área Estratégica será dado ênfase à atividade de monitoramento ambiental 
visando acompanhar, principalmente, a exploração florestal e indicar medidas corretivas. 
Este trabalho será desenvolvido pela equipe do ZEE em conjunto com os órgãos do 
sistema único de monitoramento e fiscalização (IMAC, IBAMA,PELOTÃO FLORESTAL, 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E PREFEITURAS). Serão desenvolvidas atividades de 
fiscalização em caráter emergencial para atender denúncias de desmatamentos, queimadas 
e retirada irregular de madeira. 

Nas áreas prioritárias (Purus e Juruá) serão fortalecidas as ações de controle 
ambiental com base no licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental e de 
planejamento ambiental intensificando seu emprego para todos os empreendimentos 
potencialmente causadores de impactos ambientais. Com este fim serão readequados o 
arcabouço legal e as capacidades dos órgãos ambientais. A implementação dessas ações 
será reforçada pela realização de campanhas de conscientização comunitária e uma melhor 
e mais ágil atuação do Ministério Público Estadual no sentido de apoiar a fiscalização a 
punir os infratores através de ações por danos ambientais. A exemplo da área estratégica. 
estas ações serão desenvolvidas pelo sistema único de fiscalização e monitoramento 
ambiental com o apoio da equipe do ZEE. 



Nas três áreas piloto (Acrelãndia, Riozinho do Rola. Acurauá) serão desenvofVidas 
todas as ações planejadas para o projeto de ação ambiental integrada (AÇAÍ), sendo que 
as atividades de gestão ambiental integrada serão desempenhadas numa variedade e 
intensidade maior que nas áreas estratégicas e prioritárias. Para tanto o ZEE será 
elaborado (em parte) numa escala superior a 1 :100.000 para posteriormente ser síntenzaso 
na escala 1 250.000. Os órgãos que atuam na área ambiental nos municípios serão melhor 
estruturados. a ~rticipação da sociedade sem estimulada. o Sistema Estadual de Meio 
Ambiente. Ciência e Tecnologia (SISMACD receberá apoio para iniciar suas atividades nos 
municípios e, enfim, a parceria entre órgãos públicos e a sociedade local será iniciada. Nas 
áreas piloto a prioridade é apoiar as Prefeituras e a comunidade local para iniciarem um 
processo de gestão ambiental integrada, de fonna descentralizada e participativa. 

Estas áreas foram selecionadas, porque, dentre outros fatores específicos. 
abrangem os vales dos rios Purus e Juruá onde estão localizados a maioria dos municípios 
acreanos e os principais vetores de impactos ambientais negativos, que são os eixos das 
rodovias BR-364 e BR-317. Em termos de população e área territorial, as áreas pilotos 
representam aproximadamente 4% e 7% da população e da área total do Estado. 
respectivamente. 

Os principais problemas institucionais e ambientais identificados pelo GT/SPRN/AC 
nas áreas piloto, prioritária e estratégica são os seguintes: 

• Uso inadequado dos recursos naturais; 
• Desintegração entre os órgãos que atuam na área ambiental no Estado do Acre e 

com outros Estados da Amazônia Legal; 
• Estrutura deficiente dos órgãos envolvidos; 
• Descumprimento da legislação ambiental; 
• Pouca participação da sociedade civil na gestão ambiental. 

O objetivo do projeto identificado pelo GT/SPRN/AC é: 

~GESTÃO AMBIENTAL NO ESTADO DO ACRE MELHORADA". 

O planejamento do projeto AÇAÍ seguiu o método ZOPP, seOQQ...deste o "esqueleto" 
lógico, tomeceodo também a tenninologia usada nas elaborações consecutivas. Seguindo a 
lógica deste método, o objetivo será alcançado uma vez que os cinco 'resultados" (=sub 
objetivos) seguintes sejam cumpridos, sendo que o projeto estará contribuindo para o 
alcance de sua finalidade ou super-objetivo: "desenvolvimento controlado e não predatório 
no Estado do Acre". Os 5 resultados são: 

1. Implementação fortalecida da legislação ambiental; 
2. Uso dos recursos naturais de forma mais adequada; 
3. Estrutura dos órgãos envolvidos no projeto melhorada; 
4. Sociedade local participando da gestão ambiental 
5. Integração dos órgãos ambientais do Acre e dos Estados da Amazônia 

melhorada. 

Com estes objetivos e resultados o projeto apresenta um alto grau de compatibilidade 
com as normas gerais de desenvotvimento assim como uma coerência esoecífica cc-n os 
:::::j&! .• c s ao FF-Gi do SPRN e do PEA/Acre 
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A partir dos cinco resultados se identificam uma sene de atividades a serem 
executadas, que devem levar ao alcance dos mesmos. Os critérios de seleção das 
atividades foram: 

• Contribuição aos cinco resultados: 
• Factibilidade técnica-executara: 
• Fácil aceitação pelos grupos alvo; 
• ComJJ~ilidade com os objetivos do PP-G7, SPRN e PEA/Acre 

Os grupos alvo do projeto foram identificados como: 

• Os USUÁRIOS DOS RECURSOS NATURAIS (coletores de látex e castanha; 
agricultores e pecuaristas; índios, madeireiros; caçadores; pescadores e 
ribeirinhos; assentados e colonos). 

• Os ÓRGÃOS AMBIENTAIS DAS TRÊS ESFERAS DE GOVERNO - FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL - E ONG's. 

• OUTRAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS (bancos, sindicatos, empresários, 
escolas etc.). 

Como estratégia de ação, o projeto terá suas ações desenvolvidas no sentido de 
criar uma base institucional sólida capaz de iniciar um processo de gestão ambiental nos 
moldes acima proposto. Neste sentido o projeto adotará os seguintes procedimentos de 
execução para alcançar os seus objetivos e resultados esperados: 

• Estabelecer uma área geográfica modelo; 
• Planejar as intervenções previstas incluindo o nível local (município) e , 

posteriormente o nível comunitário; 
• Ter pessoal e equipamentos preparados e disponíveis para se realizar as 

intervenções previstas; 
• Ter ofertas técnico-econômicas atrativas disponíveis para serem aceitas e 

executadas através da população alvo; 
• Preparar uma base legal-social melhorada para execução das atividades e a 

atuação dos órgãos envolvidos; 
• Executar as atividades previstas; 
• Realimentar (através do sistema de A&A) o "planejamento contínuo· com os 

efeitos alcançados e fazer ajuste, onde e quando necessário. 

O projeto se desenvolverá no decorrer de três anos iniciando-se com a liberação 
dos primeiros recursos financeiros. Haverão quatro fases distintas nos primeiros três anos: 

• iniciação (6 meses); 
• realizações principais (15 meses); 
• consolidação (12 meses); 
• avaliação I replanejamento (3 meses). 

O projeto tem uma previsão de custos no total de RS 5.201.203.00, sendo que 
deste valor R$ 4.524.083, 18 (86,98%) serão financiados pelo PPG-7 e o valor restante de 
R$ 677.119, 18 (13,02%) corresponde à contrapartida das instituições estaduais e federais 
envolvidas. Os desembolsos necessários no decorrer do projeto serão os seguintes: 

III 



PERÍODO FONTE FINANCIADORA 

PP-G7 GOVERNO DO ACRE TOTAL 
ANOI ' ·,.::r,~ 2.537.976,00 434.027,00 2.972.003,00 
ANO li 1.605.519,20 197.818,80 1.803.338,00 
ANO Ili 380.588,38 45.273,38 425.862,00 
TOTAL 4.524.083,82 677.119,18 5.201.203,00 

Os riscos econômicos, ambientais, e socais do projeto são considerados 
relativamente pequenos comparando os efeitos esperados. Por isto, o GT considera que o 
projeto tenha uma boa probabilidade de êxito. A relação custo-benefício justifica os 
custos do projeto, levando-se em conta os beneficios de umas poucas atividades do 
projeto. 

A execução do projeto está assegurada com base dos órgãos parceiros juntos ao 
GT com suas capacidades técnicas e suas atribuições. O projeto não prevê o aumento do 
efetivo do pessoal pennanente. Tarefas temporariamente limitadas serão delegadas a 
pessoal interinamente contratado. As tecnologias a serem usadas são as convencionais 
(exceção do Laboratório de Sensoriamento Remoto) e não precisarão especialistas ou 
infra~strutura técnica sofisticada. 

Outros projetos atualmente já existentes nas áreas piloto serão considerados no 
planejamento detalhado das ações do projeto, evitando assim superposições e paralelismos 
de forma obrigatória, provocando efeitos de complementaridade e proveitos de sinergia 
na atuação dos diferentes interventores. 

O cumprimento de alguns pressupostos e pré-requisitos para o projeto, durante o 
período de execução. será importante para seu êxito. Isto é válido especificamente para 
os dois pré-requisitos, sendo estas pré-condições de trabalho sem influência alguma por 
parte do projeto: 

• Órgãos ambientais com recursos mínimos; 
• Governo do Estado adimplente. 

O GT considera que para a consolidação sustentável de todos os resultados, seja 
possível a estimativa de mais 2 anos na execução do projeto, a fim de se implantar com 
solidez uma ação ambiental integrada e descentralizada, que terá continuidade no futuro. 

l\ 

----- --~- - - 



1. OBJETIVO E JUSTIFICA TlV A DO PROJETO 

1.1 SELEÇÃO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

1.1.1 Seleção das áreas estratégicas, prioritárias e piloto 

A seleção das áreas onde serão desenvolvidas as ações do Projeto são aquelas 
definidas no PJano Estadual Ambiental, visto que foram delimitadas considerando as 
atividades econômicas de extrativismo florestal, agricultura e pecuária de subsistência, 
pecuária extensiva de corte e leite, projetos de assentamento do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, projeto infra-estruturais do poder público 
(rodovias, pólos industriais .. ) e exploração madeireira como principais agentes de impacto 
sobre os recursos naturais. Desta forma, as áreas definidas no PEA e que correspondem as 
áreas de intervenção do Projeto de Ação Ambiental Integrada são as seguintes : 

• Área Estratégica (figura 01): área de maior intervenção sócio-econômica dentro do 
Estado do Acre, processo este facilitado pelas vias de acesso, rodovias e hidrovias, as 
quais facilitam a penetração de migrantes oriundos de outras regiões e com eles a 
tendência de aquecimento da economia local podendo levar a uma exploração mais 
intensiva dos recursos naturais, nem sempre compatível com a aptidão natural da 
Amazônia. 

Figura 01: Mapa do Estado do Acre com a delimitação da área estratégica 
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• Área Prioritária: área inserida na área estratégica (figura 02), caracterizada pela forte 
pressão antrópica que caracteriza o Vale do Purus e o fato de que a extensa área do 
noroeste acreano, no Vale do Juruá, será objeto de transformações ambientais 
decorrentes da comunicação rodoviária entre os municípios acreanos, gerada pelo 
asfaltamento previsto da BR-364, no trecho que liga o municipio de Tarauacá a Cruzeiro 
do Sul. Nas áreas prioritárias Vale do Purus e Vale do Acre serão executadas as ações 
de gestão ambiental integrada com ênfase ao monitoramento e fiscalização ambiental. 



Figura 02: Mapa do Estado do Acre com a delimitação da área estratégica e 
áreas pnoritárias ---~~~~---::::--~~~~--~~~~~~~~~~--. 
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• Área Piloto: unidade territorial básica, inserida na área prioritária (figura 03), para 
execução dos projetos piloto com ênfase ao Zoneamento Ecológico-Econômico. 
monitoramento e fiscalização. 

Área piloto Riozinho do Ró/a: localizada nas proximidades de Rio Branco, 
maior centro populacional do Estado com 228.907 habitantes (dados do 
IBGE-1991), onde concentram-se a maioria das serrarias e madeireiras do 
Acre, sendo que nos últimos anos representa a região onde estão localizados 
a maior parte dos projetos agropecuários. Porém a cobertura florestal ainda 
encontra-se com poucas áreas convertidas, apesar de que existem na região 
dois projetos de assentamento implantados e um a implantar. Na área piloto 
localiza-se a principal bacia hidrográfica contribuinte do Rio Acre, que corta a 
capital do Estado. A área piloto Riozinho do Rôla, possui 780.000 ha., com 
vegetação característica de floresta tropical aberta, onde a população 
residente tem como principal fonte econômica o extrativismo florestal e 
atívidades agropecuárias. O acesso a área é feita via fluvial através de 
barcos que sobem o Rio Acre até a nascente do igarapé São Francisco do 
Espalha (época chuvosa) e por via terrestre através da Rodovia AC 90 
(Rodovia Transacreana) 

Área piloto Acrelândia: constituí-se num pólo de expansão econcrmca 
estadual por estar na área de influência da BR-364 e fronteira com o Estado 
de Rondônia. Possui grandes projetos agropecuários, três projetos de 
colonização e um de assentamento extrativista implantados e um projeto de 
colonização a ser implantado, que juntos ocupam a maior parte do território 
municipal. A área piloto coincide com os limites municipais possuindo uma 
área de 1.609, 70 Km2, o que facilita os estudos sócio-econômicos e a 
implementação do ZEE pelo poder público. O município teve sua origem num 
Projeto de Colonização Estadual, no início da década de 80, com o objetivo 
de reintegrar ex-seringueiros oriundos de seringais desativados ao sistema 
produtivo e migrantes do projeto da hidrelétrica de ITAIPU. quando foram 
ir.sta!adas os onmeiros recursos de infra-estrutura para demarcação de lotes 
ccnstruçáo ce casas. rmptantaçáo ae sennçais de cultivo consorcraco corr 
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culturas de arroz, milho e feijão, seguido da construção de estradas vicinais e 
assentamento de famílias. Acrelãndia possui uma população de 
aproximadamente 6.304 habitantes, dos quais 70% residem na zona rural e 
dos 30% que residem na zona urbana, mais de 70% tem dependênoa 
trabalhista com atividade rural. A economia está baseada no setor 
primário, sendo que a produção agropecuána tem avançado nos últimos anos 
a uma taxa de 25% ao ano. Desde a implantação do Projeto de Colonização 
Redenção, em Acrelândia aproximadamente 20.000 ha encontram-se 
desmatados, destes 20% estão ocupados com lavouras, 6% com culturas 
perenes (café, pupunha, cupuaçu, pimenta-do-reino, entre outras). 54% são 
pastagens e 20% áreas de capoeira. O acesso até a área piloto é feita 
através da Rodovia BR-364, no sentido Rio Branco - Porto ve,ho, durante 
todo o ano. 

Área piloto Acurauá: representa uma área de alta vulnerabilidade ambiental, 
constitui-se em área de expansão da fronteira agrícola por estar na área de 
influência da 6R-~ (em fase de. pavio,~ritação asfaltiça), Locaâzam-se na 
região duas áreas indígenas, dois projetos de assentamento implantados e 
um a ser implantado. A intervenção antrópica concentra-se às margens das 
cidades. representadas por pastagens, capoeira e culturas diversas. Dentre 
as diversas formas de atividades primárias na região, sobressaem-se a 
exploração seletiva no âmbito do extrativismo vegetal e a exploração 
madeireira. A atividade extrativista tem grande influência na população 
regional, e os reflexos disto podem ser verificados nas transformações que 
sofre a população local em função do declínio que vem sendo observado 
nessa ativídade nos últimos anos. A madeira ainda é um dos produtos que 
faz parte das riquezas da região do Alto Juruá e de importante participação 
na economia. A área piloto Acuraua está localizada em parte dos municípios 
de Tarauacá e Feijó, com 23.728 habitantes, sendo que o acesso é feito por 
vía aérea através de aviões de pequeno porte. Na época seca, caminhões 
trafegam pela BR-364, transportando mercadorias para o abastecimento dos 
dois municípios. 

Figura 03: Mapa do Estado do Acre com a delimitação das áreas estratégica, 
prioritárias e piloto 
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As áreas estratégicas, prioritárias e piloto, abrangem no Vale do Purus e Vale do 
Juruá a maioria dos municípios acreanos, onde concentram-se as atividades econômicas, 
dentre as quais as causadoras de impacto ao me,o ambiente, que seguem a distribuição 
das principais oacras hidrográficas e o eixo das rodovias do Estado. Atende o Estado de 
leste a oeste, mciuínoo os municípios importantes, em boa parte de sua extensão 
tem tonal. 

As áreas piloto Acrelándía, Riozinho do Rola e Acuraua, representam as diferentes 
situações sócío-êconôrnicas e ambientais no Estado do Acre, conforme descrito 
anteriormente, sendo que desta forma as ações piloto que se desencadearem nestas áreas 
são experiências que podem ser multiplicadas em todo o Estado do Acre. 

1.1.2 Problemas existentes nas zonas piloto, prioritária e estratégica 
projeto) 

(razão do 

O Estado do Acre possui uma área de. ação ~r1tróPiCé!I de ~p~~~a~çmJ~nte 
1.224.000' ha, abrangendo cerca de 8 %' de sua superfície. A atividade agropecuária é 
responsável direta por 721.420 ha deste total. Esse quadro é resultado das transformações 
sócio-econômicas ocorridas no Estado a partir da década de 70 com a implantação da 
pecuária intensiva em substituição ao extrativismo da borracha e da castanha. 

A desarticulação da economia extrativista levou a um acelerado processo migratório 
para os centros urbanos causando, dentre outros problemas, o crescimento desordenado 
das cidades. A cidade de Rio Branco, que em 1950 possuía 24,6 % da população total do 
Estado pulou no ano de 1991 para 47,2 %. Outro dado que demonstra o crescimento 
desordenado da população urbana do Estado consiste no fato de que em 1950 essa 
população representava apenas 18,5% do total enquanto que em 1991 passou para 61,8%. 
(PEA, 1997, p ... ). A situação atual do Estado aponta para um aumento da exploração 
predatória dos seus recursos naturais, haja visto que além dos problemas decorrentes da 
atividade agropecuária e conseqüente crise dos setores produtivos, sobretudo da pequena 
produção agrícola e extrativista, existe ainda a possibilidade de implantação de novos 
projetos de assentamento por parte do INCRA. A falta de tecnologia ajustada à realidade 
local e de investimentos públicos em infra-estrutura sócio-econômica associados ao 
isolamento dos municípios do interior do Estado, constituem fatores importantes para o 
agravamento da crise e dos problemas sócio-ambientais. É necessário acrescentar outros 
problemas que dificultam o processo de Gestão Ambiental Integrada no Estado e que , 
consequentemente , contribuem para o mau uso dos recursos naturais da região. Para uma 
melhor compreensão destes problemas, segue uma caracterização dos mesmos tendo 
como referência informações do PEA e das análises de problemas realizadas através de 
oficinas de planejamento participativo nos três municípios das áreas pilotos {Rio Branco, 
Acrelândia e Tarauacá) vísando a elaboração do Projeto Integrado. 

USO INADEQUADO DOS RECURSOS NATURAIS 

A degradação dos solos no Estado do Acre é resultado direto dos desmatamentos e 
queimadas da floresta para implantação de atividades agropecuárias, sobretudo na região 
do Vale do no Acre. onde está localizada uma das áreas prioritárias e as áreas pilotos do 
Riozinho do Rôla e do município de Acrelândia. 
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São causas diretas dos desmatamentos e queimadas o emprego de técnicas 
atrasadas na produção rural/florestal devtdo ao pouco desenvolvimento do conhecimento 
cientifico na região, aliado à restrita aplicação dos resultados das pesquisas existentes, 
causados pela deficiência na difusão, principalmente para os produtores dos municípios 
municípios de difícil acesso, como é o caso do município de Tarauacá que fica localizado na 
área piloto do ACURAUÁ, região do Vale do rio Juruá. Acresce a esses problemas a 
ausência quase que total de assistência técnica e fiscalização ambiental. que levam os 
agncultores a empregarem tecnologias inadequadas, causando o desgaste dos solos que 
já possuem baixa-fertilidade. 

O reflexo desta situação é a utilização inadequada dos solos, que logo após a 
retirada da vegetação nativa tem sua fertilidade reduzida drasticamente no decorrer de 2 a 
3 anos, devido, principalmente, a erosão causada pelas chuvas. Cria-se, então, a prática da 
agricultura itinerante que reproduz esta situação, ampliando as áreas desmatadas e o 
processo de degradação dos solos. 

DESINTEGRAÇÃO ENTRE OS ÓRGÀOS QUE ATUAM NA ÁREA AMBIENTAL NO 
ESTADO E COM OUTROS ESTADOS DA AMAZÔNIA LEGAL 

Este é um problema de ordem institucional, pois está diretamente relacionado à 
situação de desagregação e incapacidade de construção de uma visão sistêmica, ou seja, 
de dificuldade dos órgãos governamentais e não-governamentais para compatibilizar e 
agregar esforços e recursos no sentido de construir uma base institucional sólida para 
implementar a gestão ambiental no Estado do Acre. Sem isso. não se consegue influenciar 
a consciência da população, nem tampouco a formulação e implementação de políticas 
públicas ajustadas ao desenvolvimento sustentável da região. 

As seguintes causas estão diretamente relacionadas a este problema: 
• Os órgãos ambientais têm dificuldade de realizar atividades em parceria; 
• Pouco costume em trabalhar de forma integrada; 
• Pouca participação de outros órgãos públicos na gestão ambiental: 
• Gestão ambiental centralizada nas ações do IBAMA; 
• Dificuldade de planejar de forma integrada; 
• Sobreposição de ações; 
• Uso de métodos e técnicas de planejamento inadequados à integração intra e 

interinstitucional; 
• Indefinição de competência e de atribuições dos órgãos ambientais; 
• Descontinuidade das ações/planos de governo; 
• Pouca colaboração entre os órgãos da Amazônia Legal; 
• Pouco interesse político pelas questões ambientais. 

Dentre as causas acima citadas, encontra-se a pouca colaboração entre os órgãos 
ambientais da Amazônia Legal, que se traduz na ausência de ações integradas entre os 
órgãos ambientais dos Estados para controlar, principalmente. a retirada de madeiras nobre 
de forma ilegal. Um exemplo dessa situação é a intensa retirada de madeira realizada nos 
últimos dois anos no município vizinho de Boca do Acre, pertencente ao Estado do 
Amazonas. Ali a atuação dos órgãos de controle ambiental, reduz-se à presença apenas de 
um fiscal do IBAMA. com poucas condições de trabalho. para atender uma área de grande 
extensão e de muitos obstáculos cara o desenvclvrmentc da at.vidade de fs calização 
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DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

Há o descumprimento da legislação ambiental por parte tanto dos empreendedores 
privados quanto dos órgãos públicos. Contribuem como causas potenciais para a existência 
desse problema, a morosidade do judiciário quanto ao atendimento de processos que 
envolvem danos ambientais; a incompatibilidade e contradições das legislações ambientais 
federal e estadual entre si e com a realidade local, proporconada, dentre outros fatores. 
pelas mudanças ,ge normas e de leis para atender interessas de grupos antagônicos com a 
proteção do meio ambiente. Além disso, vale acrescentar, o fraco desempenho dos órgãos 
normativos ambientais no tocante a emissão de normas com o objetivo de disciplinar o uso 
adequado dos recursos naturais. 

POUCA PARTICHPAÇÃO DA SOCIEDADE CML 

No que se refere à participação da sociedade local no processo de gestão 
ambiental, constata-se que existe pouca participação por parte dos grupos organizados, 
empresas privadas e órgãos públicos. A desinformação da sociedade sobre as questões 
ligadas ao meio ambiente é uma das causas básicas para explicar o desinteresse das 
pessoas e instituições em participar das atividades desenvolvidas pelos órgãos ambientais. 

De modo específico. foram identificados os seguintes problemas que dificultam a 
participação da sociedade no processo de gestão ambiental: 

- Do ponto de vista dos órgãos públicos: 
• Pouco envolvimento dos órgãos de meio ambiente com a comunidade; 
• Órgãos ambientais com baixa credibilidade junto à população; 
• Denúncias de corrupção funcional; 
• Pouca divulgação do Plano Estadual Ambiental para o público alvo do Projeto 

Açaí; 

- Do ponto de vista da (des)infonnação: 
• Baixo grau de instrução da comunidade e seus dirigentes; 
• Pouca contribuição da mídia no trabalho de conscientização popular. 

- Do ponto de vista da (des)integração entre os órgãos ambientais e ONGs: 
• Dificuldade de integração entre ONGs e órgãos de meio ambiente, gerada pela 

desconfiança e divergências de caráter político-ideológico. 

Insere-se ainda neste conjunto de problemas a insuficiência das ações na área de 
educação ambiental, tanto a nível formal quanto infonnaJ. 

Em resumo, configura-se nas três áreas piloto um quadro de problemas em que, por 
um lado, as atividades produtivas se caracterizam pelo atraso tecnológico e dificuldade de 
comercialização e distribuição da produção local face o isolamento da região e, por outro, 
as conseqüências geradas por esses problemas sobre a população local. ou seja: aumento 
do êxodo rural, aumento da marginalidade urbana e da prostituição infantil; enfim 
empobrecimento da população combinado com o aumento da degradação ambiental. 
Acresce a estes problemas o fato de que a atuação dos órgãos públicos na região (INCRA, 
IBAMA MPE EMATER PELOTÃO FLORESTAL e PREFEITURAS MUNICIPAIS) se dá de 
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forma desarticulada. De uma maneira geral, os órgãos são frágeis do ponto de vista de 
suas estruturas frsíco-humana. 

No decorrer do processo de planejamento do projeto integrado foram identificados 
alguns efeitos que servem para ilustrar a situação atuar e perspectiva futura do quadro de 
problemas ambientais, cujos os principais são os seguintes· 

• Estado com desenvolvimento desordenado e predatório devido a gestão 
ambiental def;ciente; 

• ConflitÔs ambientais de difícil solução; 
• ÉxOdo rural aumentado; 
• Problemas ambientais agravados pela desarticulação entre as políticas ambiental 

e agrária; 
• Extinção de várias espécies da fauna e da flora; 
• Urbanização desordenada das cidades; 
• Aumento dos índices de doenças epidêmicas; 
• Implantação de atividades produtivas sem observar a fragilidade dos solos. 

Diante desse cenário é possível inferir que, caso não seja realizada nenhuma 
intervenção imediata visando alterar positivamente o quadro de problemas acima citados, a 
tendência será o aumento da degradação ambiental de modo irreversível, comprometendo 
qualquer tentativa de desenvolvimento sustentável para a região. Daí a importância deste 
projeto integrado, que tem como objetivo principal contribuir para melhorar a gestão 
ambiental no Estado do Acre a partir do desenvolvimento de atividades para a 
implementação de soluções aíternatívas que, como se pode ver no item relação custo 
beneficio deste projeto, deverão traduzir-se em modificações positivas para reverter os 
impactos negativos sobre o meio ambiente e as populações tradicionais das áreas 
selecionadas para intervenção pelo projeto. 

1.2 OBJETIVO E JUSTIFICATIVO DO PROJETO 

1.2.1 Objetivo identificado 

O objetivo do projeto aqui proposto, como identificado pelo grupo de trabalho. é 

"Gestão Ambiental no Estado do Acre Melhorada". 

Este objetivo será atingido uma vez que os cinco "resultados" {= subobjetivo, veja 
cap. 4) sejam atingidos. O objetivo mesmo é um dos "resultados~ do "super"« objetivo, quer 
dizer da finalidade, a que o projeto pretende contribuir. "Desenvolvimento controlado e não 
predatório do Estado do Acreh. 

1.2.2 Resultados identificados 

Confonne planejamento das ações do Projeto de Gestão Ambiental Integrada, 
pretende-se contribuir para que as instituições envolvidas alcance os 5 (cinco) resultados, 
que dissolverão as principais "nuvens" de problemas identificadas pelo projeto, os quais 
são: 

1. IMPLEMENTAÇÃO FORTALECIDA DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

7 
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2. USO DOS RECURSOS NATURAIS DE FORMA MAIS ADEQUADA 

3. ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NO PROJETO DE GESTÃO 
AMBIENTAL INTEGRADA MELHORADA 

4. SOCIEDADE LOCAL PARTICIPANDO DA GESTÃO AMBIENTAL 

5. INTEGRAÇÃO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS DO ACRE E ESTADOS DA 
AMAZÔNIA MELHORADA 

O cumprimento de cada resultado será alcançado através da implementação de 
atividades definidas pelo grupo de trabalho do SPRN/AC. Este cumprimento será medido 
dentro do Sistema ·Acompanhamento e Avaliação" (veja capitulo 5.4.3), com base em15 
indicadores formulados especificamente para este fim (veja anexo 8). 

1.2.3 Grupos alvo e outros envolvidos no projeto 

O Projeto de Gestão Ambiental Integrada tem dois grupos alvos principais atuando 
conjuntamente para atingirem os objetivos fixados. Ourante a interação entre os dois grupos 
alvos identificados, cada um cede e recebe. Ao final desse processo os dois saem 
fortalecidos com uma permuta espontânea e multiplicadora de conhecimento. 

O grupo que será diretamente atingido em sua área de atuação é composto pelos 
usuários dos recursos naturais, ou seja: 

• Coletores do látex e castanha; 
• Pequenos, médios e grandes agricultores e pecuaristas; 
• lndigenas das diversas etnias existentes nas três áreas piloto selecionadas; 
• Madeireiros; 
• Caçadores; 
• Pescadores e ribeirinhos dos rios Tarauacá, · Acurauá, Rio Acre e Riozinho do 

Rola; 
• Assentados e colonos. 

A composição da população alvo nos três municípios piloto selecionados pode ser 
considerada representativa para todo o Estado. 

O grupo executor do projeto e que irá atuar em conjunto com o primeiro, 
desenvolvendo atividades para que os objetivos fixados possam ser atingidos, são órgãos 
ambientais e municipais, como: 

• Instituto de Meio Ambiente do Acre - IMAC; 
• Fundação de Tecnologia do Estado do Acre - FUNTAC; 
• Pelotão Florestal-Polícia Militar do Estado do Acre; 
• Fundação Nacional do Índio - FUNAI; 
• Prefeituras de Tarauacá, Rio Branco e de Acrelândia, principalmente através de 

seus secretários de meio ambiente: 
• Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Meío Ambiente - SECTMA; 
• Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; 
• Organizações Não-Governamentais: 
• Se::~e:ar:a ~e Estado ce P:ane1am~:::o - Sí::~:....AN 
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• Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- EMBRAPA; 
• Secretaria de Estado de Educação - SEC; 
• Ministério Público Estadual, Coordenadoria de Meio Ambiente e Populações 

Indígenas 
Estes dois grupos principais, interagem num amplo campo de idéías, objetivos. 

expenências, potencialidade, posições, pressões, limitações, recursos e conheomentos. 
Nesse meio de interação espera-se construir um modelo de manejo integrado de recursos 
naturais e com isso contribuir para um desenvolvimento não-predatório nas áreas de 
habitação do primeiro grupo alvo. Na primeira fase do projeto haverá intervenção em três 
municípios (Tarauacá, Acrelãndia e Rio Branco), que esperadamente levará a impactos 
importantes (em termos de política de desenvolvimento, política agrária, política de reforma 
agrária) tanto nestes três municípios como a nível do Estado do Acre. 

Na análise de envolvimento efetuada no curso de planejamento para a elaboração 
do projeto, outras instituições foram identificadas nas reuniões e seu papel discutido, 
apesar do fato de não serem entidades estritamente ambientais. Por exemplo: 

• ONGs, com potenciais importantes como elo de confiança entre os órgãos 
ambientais e a população alvo e fonte de experiências importantes; 

• BANCOS, intervindo através da aplicação de critérios técnicos na aprovação de 
financiamento e de investimento em projetos econômicos; 

• ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS, entidades representativas da população alvo, 
atuando como parceiros no projeto integrado, especialmente nos casos de difícil 
acesso, pela falta de infra--estrutura adequada nessas localidades; 

• EMPRESÁRIOS, como parceiros em busca de empreendimentos econômicos nas 
áreas do projeto, servindo como fonte inspiradora de idéias e soluções, tendo 
como função chave a de atores econômicos (empregadores, compradores, 
transportadores e outros); 

• EMBRAPA, como órgão de pesquisa contribuindo de maneira significativa na 
qualidade dos procedimentos e técnicas de ações dos órgãos ambientais e 
também como fonte de idéias inovativas e infonnações técnicas-econômicas; 

• ESCOL.AS, como transmissora da educação ambiental, da cidadania e centro de 
intercâmbio de informações em geral voltadas para a preservação ambiental. 

1.2.4 Coerência com normas políticas de desenvolvimento 

O projeto adaptou para seu trabalho, de maneira geral e fundamental, políticas 
importantes de desenvolvimento. Elas terão um impacto significativo em distintas áreas de 
ações e seguirão os seguintes paradigmas: 

• Preservação dos recursos naturais, da floresta e da biodiversidade através de 
ações se dirigindo contra as várias práticas predatórias do uso dos recursos 
naturais; 

• Descentralização das acões governamentais na gestão dos recursos naturais, do 
nível federal para o estadual e consequentemente para o município; 

• Fortalecimento das instituições governamentais integrantes do SPRN, inclusive 
das organizações comunitárias e não-governamentais; 

• Participação do grupo alvo através do principio "de baixo para cima" na 
elaboração e execução dos trabalhos: 

• t. ~Í\":3des tendo em vista a sustentab!1idade das atividades do projeto 
pnnc.carnente em camoos econôrrucos e eoucanvos 
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•• Aum·,mtar a lllllenlabilidade das ati'4dadN ambientais atra"" da f!ducaçlo amblentllt 
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1.2.6 Complementaridade com projetos em andamento nas áreas piloto 
• Estado 
Prev-Fogo - Projeto do IBAMA para prevenir e combater as queimadas 
descontroladas e incêndios florestais. no estado inteiro 
Volume financeiro· RS 15 800 
Início: 03/97 (amca em estudos) 
• Município de Acrelândia 
Recuperasffeo de áreas degradadas através de sistemas agroflorestais e açudagem 
Parceiros: Associações locais 
Volume financeiro: R$ 849.000 
Tempo do Projeto: 06196 a 07 /98 

Proietos de Colonização {INCRA) 
P. A. São João do Balanceio (1991) 
P. A. Santo Antonio do Peixoto (1992) 
P. A. Nazaré (1992) 
P. A. E. Porto Dias (1998) 

18.900 ha 
14.900 ha 
7.150 ha 

22.150 ha 

• Município de Rio Branco (Riozínho do Rôfa) 
Programa de Prevenção e Controle de Desmatamento e Queimadas no Município de 
Rio Branco 
(Divulgação da legislação ambiental sobre desmatamentos e queimadas) 
Parceiros: UFAC, IBAMA, FUNTAC 
Volume financeiro: R$ 158.000 
Início: a ser iniciado através da liberação esperada do financiamento 

Implantação de uma Escola Oficina de Artesanato de Espécias Naturais Florestais 
no Parque Ambiental Chico Mendes 
(Produção de artesanato, especificamente por jovens em situação de risco) 
Parceiro: UFAC 
Volume financeiro: R$ 211.000 
Inicio: 07/97 (2 anos) 

Criação da Área de Proteção Ambiental do Riozinho do Rõla 
Criação de APA com participação de comunidades locais, com ONG - PESACRE 
Volume financeiro: R$ 209.000 
Início: dependendo da liberação dos recursos, duração: 7 meses 

Proieto Arboreto (UFAC) 
Vários sub-projetos de pesquisa florestal e agroflorestal para a recuperação de 
áreas degradas no Acre. 
Volume financeiro: R$ 250.000 

• Município de Tarauacá . 
Maneio Florestal da Floresta Nacional do Macauã 
Aporo ao manejo sustentável das florestas tropicats com a população. 
Parceiro: OINT/ CTA e IBAMA 
Volume financeiro: R$ 1.050.000 
Início: 02/97 a 02/99 
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Projetos de Colonização 
P. A. Novo Destino (1995) 27.750 ha 

lnterf ace com o Projeto AÇAÍ 

Os projetos enumerados têm relações diretas ou indiretas com o projeto proposto. 
Os díngentes dos projetos se reunirão para fazer uma programação oportuna, quer dizer, 
para evitar superposições, planejar ações coniuntas e para conciliar e sincronizar atividades 
a fim de atingir efeitos de senergia e de complementaridade. Assim, os fundos e esforços 
serão gastos com alto grau de economia e eficácia 

1.2. 7 Efeitos Esperados 
1.2.7.1 Efeitos esperados sobre o meio ambiente 

O Estado do Acre com uma área total de 153.697,5 Km2 dos quais 134.650 Km2 são 
de Floresta Amazônica Úmida de Terra firme e 17.356 Km2 de Floresta Amazônica de 
Várzea (SEPW\N, 1991), apresentando 10.333 Km2 de área de ação antrópica (IBGE, 
1992). Desse total, 85%, segundo o PEA localiza-se no Vale do Acre, sendo 97,8% advinda 
da atividade agropecuária. Estas áreas concentram-se em sua maioria ao longo dos eixos 
rodoviários da BR-364 e BR-317, AC-40 , onde destacam-se os problemas e conflitos em 
decorrência de projetos de colonização e do avanço da pecuária e das madeireiras. As 
pressões dessas atividades diminuem rapidamente a concentração de espécies florestais 
como a seringueira e a castanheira, o mogno e a cerejeira, à medida que aumentam a taxa 
de desmatamento e o número de serrarias. Por outro lado, os impactos sobre o meio 
ambiente e a sociedade se fazem sentir em forma acelerada da erosão e das enchentes, 
conflitos sociais, prejuízos na qualidade de vida e saúde das comunidades locais, causados 
por problemas sócio-econômicos-culturais. 

Apesar do índice de antropísmo apresentado ser abaixo dos estados de Rondônia, 
Pará e Tocantins, 14,0%, 13,0% e 8,3%, respectivamente, é necessário o controle das 
atividades de conversão florestal, uma vez que a Amazônia e por conseguinte o Estado do 
Acre, é a maior e uma das últimas reservas florestais do globo e considerada de maior 
diversidade da Terra, quando comparada com outros ecossistemas, mesmo com aqueles 
que ainda mantêm suas fauna e flora preservadas (IBAMA, 1994), sendo no entanto, um 
ecossistema frágil e com menos informação possível para o seu correto manejo. 

No ano de 1996, das áreas com requerimento de licença nos órgãos ambientais, 
foram desmatados no Estado 21.537,90 hectares , sendo 15.394 ha licenciados pelo 
IBAMA e 6.143,90 ha pelo IMAC, excetua-se aí a área desmatada ilegalmente, cujo valor 
não se tem estimativa, visto que a fiscalização mostra-se insuficiente. As queimadas 
autorizadas totalizaram 56.834,00 ha, incluindo a queima de pasto. 

Desta forma, os efeitos esperados com as ações advindas do projeto, como por 
exemplo, a implantação do sistema úníco de fiscalização e monitoramento permanente 
entre JMAC, IBAMA e Pelotão Florestal, aliados a um sistema estadual de informações 
ambientais. e a participação da sociedade no processo de vigilância ambiental, é a redução 
de 10% ao ano no índice de queimadas e exploração florestal (corte raso), ou seja, no 
mínimo 5.836,77 hectares de floresta preservadas em apenas 3 anos (isto considerando os 
dados oficiais). Na verdade. este total deverá ser muito maior se considerarmos que os 
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desmatamentos ilegais deverão sofrer uma redução considerável. Com isso. espera-se 
minimizar os desequilíbrios ambientais provocados pelos desmatamentos e queimadas. 

Além da redução dos desmatamentos no Estado, a política de incrementar os planos 
de manejo de uso múltiplo, representará um maior aproveitamento da diversidade de 
produtos florestais de importância econômica. visto que segundo dados do IBGE(1992) 
existe no Acre 735 espécies com potencial distribuídas em fibra, madeira, fármaco, 
celulose. tanino/corante, óleos essenciais, látex. ornamento, adubo, alimento humano e 
animal, bebidas;goma/resina e tantas outras que ainda não se tem conhecimento. Com 
essas ações. além de práticas de manejo que garantam a exploração econômica da floresta 
em bases sustentáveis e da diminuição da pressão sobre as espécies florestais 
consideradas nobres, como o mogno, a cerejeira. o cedro e a caça e pesca predatória, 
outra conotação se refere à manutenção da biodiversidade como uma necessidade básica 
de preservação do ecossistema amazônico. 

O Zoneamento Ecológico-Econômico proporcionará um maior conhecimento sobre o 
território acreano, sendo também um instrumento político e técnico-de planejamento, para 
definição de prioridades e direcionamento de usos, dos espaços e recursos, para 
determinadas áreas mais apropriadas (cabe aqui os assentamentos do INCRA), no intuito 
de ordenamento territorial, minimizando desta forma, os efeitos causados pelo crescimento 
desordenado. Serão importantes também os efeitos esperados com as campanhas que 
serão realizadas junto as comunidades das áreas prioritárias e piloto, no sentido de 
esdarecer sobre as questões ambientais e a importância da participação da sociedade no 
processo de gestão ambiental. A questão da preservação, no contexto de um 
~desenvolvimento sustentado", requer acima de tudo, o conhecimento e a conscientização 
do ambiente natural, onde os fatores ambientais e culturais sejam colocados no mesmo 
nível de importância dos fatores econômicos. 

1.2.7.2 Efeitos micro e macro-econômicos esperados 

O projeto proposto encaminhará uma multiplicidade de alternativas de produção, 
diretas e indiretas, tendo como base: 

• maiores rendas; 
• inibição de desperdícios, quer dizer, perdas evitadas. 

Como conseqüência, se espera impulsos concretos nos circuitos da economia local 
e impulsos secundários nos outros setores da economia regional. Finalmente. através da 
conservação de patrimônios biológicos (biodiversidade, fontes genéticas, fontes medicinais 
etc) logra-se conservar valores econômicos de dimensões ainda não calculáveis. 

Efeitos mlcro-eccnõmícos 

Um efeito aparentemente (porém não realmente) negativo de projeto será que, por 
um maior respeito ã legislação ambiental em vigência e ao uso mais racional dos recursos 
naturais, haverá uma diminuição de lucros ilegais na região. Por outro lado, espera-se que 
as rendas melhorem por: 

• atuação direta do projeto (por exemplo, aquisição de equipamentos, de serviços 
de consultores e treinadores, de aluguel de salas para seminários etc. nos 
setores fornecedores): 

• ernpreçc temperai de pessoal de apoio 



; 

• a aplicação do ZEE nos novos assentamentos, tendo como base uma análise da 
aptidão das terras a serem parceladas. Fracassos econômicos "normais· poderão 
ser evitados nos novos assentamentos se estas recomendações forem seguidas. 
A execução da Reforma Agrária, quer dizer. os novos assentamentos serão 
assim beneficiados em termos econômicos. 

• rendas familiares diretamente aumentadas através da divulgação de novas 
alternativas de produção e recomendação de novos mercados, novas formas de 
venda e escoamento; -- • diminuição de queimadas. ao nível do colono. Assim, perdas "normalmente" 
aceitas (caso os terrenos sejam queimados) e resultando em: 

• perdas de nutrientes do solo; 
• mudanças negativas na capacidade de absorção de nutrientes (por 

exemplo, através de adubagem) do solo; 
• destruição da matéria orgânica no solo, resultando numa degradação 

acelerada dos terrenos dotados e com isso em perdas econômicas 
importantes; 

serão diminuídas, 
• benefícios a ONGs através de parceria; 
• os órgãos envolvidos no projeto serem melhores capacitados e adquirirem mais 

experiência no planejamento e execução de projetos, podendo assim, formular 
melhor os demais projetos, entrar em convênios com colaboradores externos e 
ter acesso a mais fundos. 

Os efeitos macro..econõmicos baseiam-se em gastos e perdas evitadas, assim 
como em benefícios diretos e indiretos regionais, como por exemplo: 

• melhor uso de fundos públicos escassos; 
• redução de custos para processos judiciais através de solução de conflitos 

e disputas por mediação; 
• diminuição do corte ilegal de madeira através de controle ambiental e 

linhas diretas de comunicação entre órgãos ambientais fiscalizadores e 
jurídicos e a população alvo. aumentando assim a cobrança de impostos e 
taxas oriundas do corte legal de madeira. 

• aumento regional da produtividade dos terrenos sustentavelmente 
explorados, incluindo novos produtos, mercados e caminhos de 
escoamento; 

• com base na melhora da produção primária, encaminhamento de novos 
circuitos da economia regional e impulsos aos setores secundários 
(processamento) e terciários (serviços); 

• uma conseqüência (a não ser negligenciada) do projeto, será a 
necessidade futura de orçamentos estaduais mais altos para as atividades 
de: 

• controle ambiental (licenciamento+ monitoramento+ fiscalização); 
• treinamento de pessoal técnico e 
• informação ambiental e geográfica, 

o que representará uma mudança notável na estrutura orçamentária do estado. 
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1.2. 7.3 Efeitos sóciCK:utturais esperados 

O projeto tem como principio fundamental de intervenção um novo relacionamento 
homem-natureza ou homem-floresta. através da transmissão de novos conhecimentos e 
padrões menos predatónos na utilização dos recursos naturais 

Nesse relacionamento, a floresta representará uma fonte de renda e de 
sobrevivência a longo prazo que merece ser defendida e preservada pelos colonos e 
agropecuanstas, que serão iniciados a uma produção não - predatória. Já existem 
experiências significantes de produtores rurais trabalhando em sistemas agro-florestais ou 
puramente florestais, bem como os resultados dos esforços alcançados pelo projeto RECA 
e a pesquisa efetuada pela EMBRAPA , que levaram a padrões economicamente 
interessantes da exploração conservacionista da floresta e se apresentam como uma forma 
desejável do uso para a maior parte dos solos amazônicos. A partir desses conhecimentos, 
.a. floresta. oão será.maís considerada. um. elemento hoSUl· e intruso, mas passa.·a· ser-e · 
capital principal a ser preservado e prudentemente usado. 

Uma sociedade que se orienta por esses conhecimentos pode ter assegurada a sua 
sobrevivência e independência econômica. Sem dúvida será uma sociedade que defenderá 
este capital, evitando assim a sua destruição e depredação. A equipe do SPRN tem, com 
isso, a esperança que as sociedades na áreas de intervenção do projeto serão prepraradas 
e estimuladas a fazer denúncias contra infratores ambientais atuando em suas áreas de 
ocupação. 

Esta mudança fundamental de atitude frente ao meio ambiente os levará ao 
abandono da idéia de ªmigraçãoª de uma frente agropecuária pela outra. A floresta como 
fonte sustentável de produção e renda, estabilizará a permanência da grande maioria 
desses habitantes. Assim, com as técnicas sustentáveis de produção aplicadas, o avance 
da "frente agropecuáriaD, ou frente de depredação florestal, será diminuida no decurso dos 
anos nas áreas de intervenção do projeto. 

A maior estabilidade habitacional levará a maiores investimentos nas áreas em 
questão como: infra-estrutura, escolas, caminhos, unidades de serviços etc. Estabelecerá 
mais o orgulho de estar em sua própria terra e dela usufruindo as riquezas proporcionadas. 

Este elemento de investimento, a ser efetuado pelo grupo alvo mesmo, em forma 
de trabalho e dinheiro, iniciará uma mudança do extrativismo convencional, do coletor e 
caçador, ao produtor florestal ou quase - florestal permanente. 

1.2.7.4 Efeitos esperados sobre grupos frágeis da sociedade 

O projeto não tem um foco específico a respeito dos grupos frágeis da sociedade. 
Não obstante alguns efeitos favorecendo tais grupos vulneráveis serão atendidos: 

• um efeito desanimador de entrada e desmatamento selvagem através de 
madeireiros ilegais em reservas indígenas e extrativistas; 
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• a facilitação de mecanismos de auto-defesa através de ·linhas diretas de 
cornurucaçâo" do povo da floresta (indígenas e extrativistas) com autoridades 
estaduais; 
a permanênaa da população, espeoflcarnente dos pais de família, do inteiror em 
seu ambiente tradicional. assrm haverá a melhor preservação da estrutura 
familiar. com importância especifica para as mulheres. crianças e idosos; 

• através do processamento focal de matérias primas florestais, um efeito de renda 
alcançado especificamente pelas mulheres envolvidas nesse processamento. 

1.2.7.5 Efeitos esperados nos órgãos pela atuação do projeto 

O projeto apresenta um desafio na busca de solucionar uma problemática que na 
atual realidade esta se transformando numa ameaça as atividades auto-sustentáveis da 
Amazônia Ocidental. A adoção de uma nova Política Agrária a ser desenvolvida pelo 
Governo Federal e Estadual é um dos principais efeitos esperados pelos órgãos 
envolvidos, por exemplo, que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 
INCRA, . inicie -~s~us projeto$ . pe assentamento através . do pJanejamento. ambiental 
conjuntamente com · os órgãos responsáveis pelo licenciamento. Espera-se que o 
Zoneamento Ecológico-Económico ~ ZEE, seja o instrumento referencial para viabilizar 
de maneira adequada a política agrária e a ambiental. assumindo uma nova concepção de 
planejamento. 

A regulamentação da Legislação Estadual de Meio Ambiente (Lei N.0 1.117, de 
26 de janeiro de 1994) e a compatibilização do arcabouço legal federal com a realidade 
regional, é um dos efeitos esperados. Para alcançar o referido efeito é necessário, não 
somente a integração dos órgãos estaduais, mais sim um ajuste da política federal. Para o 
desenvolvimento das atividades previstas pelo projeto, as instituições envolvidas deverão 
ser fortalecidas, com o estabelecimento de uma infra-estrutura mínima necessária ao órgão 
envolvido. Nesta re-estruturação proposta, serão considerados um programa de reciciagem 
dos Recursos Humanos disponíveis nas instituições, e o remanejamento de técnicos e 
pessoal de apoio, de forma a contribuir para o melhor desempenho das tarefas previstas. 
Este fortalecimento proporcionará maior mobilidade do órgão para atender a demanda 
comunitária, além do melhor relacionamento institucional para o desenvolvimento de ações 
integradas e complementares, evitando duplicidade de esforços institucionais de maneira 
desarticulada. 

O envolvimento comunitário das Áreas Piloto, é desejado para a integração das 
atividades com a comunidade. Com a finalidade de nos aproximarmos do público alvo, a 
descentralização de atividades e atribuições será necessária, como também definir novos 
padrões de trabalho e novas responsabilidades dos órgãos ambientais a nível Federal. 
Estadual e Municipal. Ainda será preciso auxiliar o estabelecimento do Sistema Estadual de 
Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia - SISMACT, além a reformulação do Conselho 
Estadual de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia - CEMACT, que atualmente assume 
papel deliberativo e normativo, sendo presidido pela Secretária de Estado de Ciência. 
Tecnologia e Meio Ambiente. Além disso, serão integrados por mais 18 instituições. sendo 
06 representantes de órgãos do Governo do Estado, 04 representantes de órgãos do 
Governo Federal, 01 representante do Ministério Público Estadual, 01 representante dos 
Municípios do Estado, 03 representantes de segmentos empresariais e 03 representantes 
de entidades civis ligadas à questão ambiental e/ou envolvidas com o desenvolvimento 
::;e:"~. L:::c e :€: :.:- c.óçicc cc ::.staa e 
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1.2. 7.6 Replicabilidade e feito multiplicador do projeto 

O projeto "AÇAÍ ª é desenhado "na medidan para as condições do estado do Acre, 
mas é facilmente estentido aos estados vizinhos com características similares. O método de 
elaboração, não obstante é replicável, sendo que os projetos de Gestão Ambiental 
Integrada (PGAJ), nos outros estados amazónicos foram elaborados seguindo o mesmo 
método. Dentro·ão estado do Acre. o projeto proposto não é válido só para as três áreas 
piloto. mas para o estado inteiro, porque as áreas piloto foram eleitas com base em sua alta 
representatividade. 

Dentro dos PGAI nos outros estados amazônicos existe uma concorrência em 
relação ao efetto multiplicador: os projetos que tiverem mais sucesso em sua execução 
serão replicados pelos outros, como também os projetos mesmos replicarão experiências 
positivas, como por exemplo a experiência do proteto RECA em Nova Califórnia (RO) . 

•• ,.o1 • ..,.,,.,.. - .J r•J... · .•. ..., •••. '-"!:'.'" •• .: •• 111 •••.• ,,..._.., .-:. •• • "*" ,·~-·~ ~ ••. , •• • • •••• .- 
. • No estado do Acre, o método de planejamento, ZOPP, despertou o interesse de 

outras instituições para realizar seus planejamentos 

1.2.7.7 Sustentabilidade dos efeitos 

1.2.7.7.1 Sustentabilidade financeira 

Os mecanismos para viabilizar a sustentabilidade financeira das atividades de 
Gestão Ambiental Integrada, foram iniciadas no Estado do Acre através do Decreto N. 0 
349, de 26 de abril de 1995 {Anexo), que institue o FUNDO ESPECIAL DE MEIO 
AMBIENTE DO ESTADO DO ACRE - FEMAC, (previsto pela Lei Estadual N.0 1.117194). 
Constitue recursos do FEMAC: 

• os provenientes de dotações constantes do orçamento do Estado do Acre; 
• as contribuições, subvenções. auxílios ou quaisquer transferência de receita da 

União, do Estado, dos Municípios e suas autarquias, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e fundações; 

• os resultantes de convênios, contratos e acordos celebrados entre o Estado do 
Acre e instituições públicas e privadas. cuja execução seja de competência do 
IMAC observadas as obrigações contidas nos respectivos instrumentos; 

• os recursos provenientes de taxas. preços públicos. multas e indenizações: 
• rendimentos de quaisquer natureza auferidas como remuneração, decorrentes da 

aplicação de seu patrimônio; 
• os recursos resultantes de doações, bens móveis e imóveis, recebidos de 

pessoas físicas ou jurídicas; de organismos públicos ou privados; nacionais ou 
internacionais; e 

• outros recursos, inclusive legados que por sua natureza, possam ser destinados 
ao FEMAC. 

Os recursos em disponibilidade no FEMAC, serão destinados as atividades de 
desenvolvimento científico e de pesquisas, de educação ambiental e em despesas de 
capital relativas a execução da oolitica estadual de mero ambiente nos termos da Lei N º 
• ~ - - 2-:S ce 2:-e1ro de 1994 pocenco amca. desde que previamente autonzados pelo 
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Conselho Estadual de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia - CEMACT, serão aplicados 
em programas e projetos da política estadual de meio ambiente. através de acordos ou 
aJustes a serem celebrados com órgãos e entidades da administração direta e indireta da 
União, dos Estado e Municípios, bem como entidades privadas sem fins lucrativos 

O FEMAC possibilitará a todas instituições teoera.s e estaduais envolvidas no 
Projeto de Gestão Ambiental Integrada, acessar recursos para proporcionar a continuidade 
das ações do pr.gj~to. Atualmente as taxas de serviços do IMAC, já estão aprovadas pelo 
CEMACT e os valores de multas aplicadas desde abril de 1995, estão sendo depositadas 
em conta corrente do Banco do Estado Acre - BANACRE em nome do FEMAC, este 
mecanismo permitirá a médio prazo a sustentabilidade financeira das ações do Projeto. 

Estes rec.ursos serão assessados através de Projetos Técnicos apresentados e 
aprovados pelo CEMACT, e ainda instituídos com pareceres técnicos elaborados pelo 
Instituto de Meio Ambiente do Acre - IMAC. Caberá ainda ao IMAC fixar os critérios para 
aprovação, através de uma análise prévia e expedindo nonnas para o seu 
acompanharnemo e avalia~. desta. maneíra será possível a manutenção .dos aitérios 
para Gestão Ambiental Integrada, levando sempre em consideração o planejamento 
institucional conjunto dos órgãos ambientais do Estado. 

1.2.7.7.2 Sustentabilidade institucional 

A sustentabilidade institucional se dará no âmbito do fortalecimento de suas ações 
dentro do Projeto de Ação Ambiental Integrada. Vale ressaltar que algumas instituições 
parceiras iniciaram o processo de fortalecimento institucional em janeiro de 1996, com a 
aquisição de uma infra-estrutura mínima, para que as atuais atividades desenvolvidas pelo 
órgãos pudessem ser atendidas de maneira satisfatória. No entanto, o Projeto de Ação 
Ambiental Integrada, é ambicioso em suas metas comparado com os atuais níveis de 
organização das instituições que atuam na gestão dos recursos naturais, conjuntamente 
com a comunidade alvo. 

Algumas instituições ambientais já iniciaram o desenvolvimento de suas ações 
conjuntas, sendo necessário o envolvimento proposto pelo projeto, e principalmente se faz 
necessário estimular a sociedade civil a participar juntamente com a Administração Pública. 
de uma gestão ambiental integrada e participativa, onde o principal agente desta parceria 
é a comunidade. 

Instrumentos importantes para sustentabilidade institucional como: a ampliação e 
fortalecimento do Conselho Estadual de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia - CEMACT, e 
o estabelecimento de Acordos Institucionais de Cooperação Técnica, serão 
implementados. A transparência de ações da política ambiental do Estado (fácil acesso a 
processo ambientais, audiências públicas, plantão para atendimento de denúncias) já são 
práticas de rotina nas instituições (confonne anexo Nº 9), no entanto serão aperfeiçoadas 
conforme proposta do projeto. 

O GT/AC juntamente com os administradores ,nstitucionaís e CEMACT, serão o 
fórum para a articulação e envolvimento institucional, onde o planejamento integrado das 
ações já tiver sido iníciado com os projetos já desenvolvidos em parceria (Projeto de 
Execução Descentralizada, Projeto Emergenc1al de Monitoramento e Fiscalização. 
Fcr.a:e: -2.,!c .<sutucrcna: P:; _ cào Sor.cra e cut-cs 
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1.2.8 Relação custo-beneficio 

Para efeito de elaboração da análise custo-benefício do projeto integrado, trabalhou 
se apenas com dados e íntormações relativas às três áreas pilotos selecionadas e com 
duas atividades selecionadas Muitos outros benefícios do projeto serão alcançados através 
da. 

• implementação fortalecida da legislação ambiental; 
• um sistema de controle mais eficaz através do ZEE; 
• cumprimento de planos de manejo para florestas particulares; 
• maior eficácia e competência dos órgãos ambientais estaduais e municipais; 
• maior participação da sociedade na gestão ambiental induindo a vigilância 

comunitária e 
• ação integrada dos órgãos ambientais com seus efeitos sinérgicos e 

complementares, 
ainda não são considerados nestes cálculos. 

É o que se pode observar através dos dados e cálculos a seguir. 

EXEMPLO 1 
Estimando que a população rural das três áreas piloto sejam as seguintes: 

• Acrelândia 
• Tarauacá 
• Riozinho do Rôla 

8.000 habitantes 
3.000 habitantes 
4.000 habitantes 

chega-se a um total de 15.000 habitantes que, por sua vez representa cerca de 2.890 
famílias, considerando o tamanho médio da família de 5.18 pessoas. Se por exemplo, 25% 
só destas famílias (= 722 famílias) praticarem formas de produção sustentáveis tipo 
Sistema Agro-Florestais (SAFs), eliminando a necessidade de implantação de novas áreas 
de agricultura tradicional através de desmatamentos (roças) a cada três anos e assumindo 
que a roça familiar é de 1.5 ha em média, em 20 anos (termo de cálculo econômico para 
investimentos em terras), não induindo os 5 anos iniciais de maturação de plantações tipo 
SAF, cada família não destruiria floresta de 5 roças consecutivas de 1.5 ha cada uma, igual 
a 7.5 na de floresta. Com 722 famílias, a área não destruída seria de 5.415 ha. 

O valor desta floresta é bem difícil de estimar. Ele consiste do valor da madeira, de 
produtos não-madeíreiros como borracha e castanha, até o valor dos recursos genéticos 
(pouco estimáveis). Aqui se coloca o valor da cobertura vegetal só, que se pode 
estabelecer através de reflorestamento com custo de R$ 1.500 I ha. Como um 
reflorestamento de uma área de 5.415 ha será evitável através da ação do projeto, um 
custo total de 5.415 has x R$ 1.500 será evitável, que representa um valor de 
R$ 8.122.500. Considerando o custo do projeto proposto de R$ , a 
justificativa do projeto já aparece assegurada confortavelmente. 

EXEMPLO 2 

Outro caminho para se calcular a relação custo-benefício consiste em tomar como 
referência o mdrcador de rec.icâc de 10% aa nos desmatamentos e queimadas nas áreas 
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selecionadas a partir do terceiro ano, quer dizer, dentro de 20 anos calculados para 18 
anos. 

Para tanto, tomou-se como ponto de partida a quantidadade de área licenciada pelo 
lMAC e pelo IBAMA no Estado do Acre no ano inteiro de 1996. a saber 21.537 has. As três 
áreas piloto representam 7 1% do temtóno do estado. correspondendo a 1.529 has 
anualmente desmatados. acumulando se a 30.580 has na área piloto em 20 anos. Se, 
através do proje.!Q, os desmatamentos serão reduzidos em 10% durante 16 anos, a floresta 
usalvadaD terá uma superfície de 27.522 has. Se o valor por na de floresta é de só R$ 1.500 
(veja acima), o valor total "salvo" será de R$ 41.283.000 o que justifica amplamente o 
projeto, mesmo levando-se em conta os juros do capital inicialmente investido{= custo do 
projeto). 

1.3 OS EXECUTORES DO PROJETO 

1.3.1 Mecanismos de participação do grupo alvo 
.·;. , ... · .. 

A contribuição do grupo alvo parte de sua motivação para as ofertas do projeto. Esta 
contribuição não pode ser efetuada só através de campanhas de motivação a longo prazo 
para a manutenção ambiental. Muito mais decisivos para a contribuição da população alvo 
são: 

• Experiências econômicas (sendo ambientalmente benéficas ao mesmo tempo) e 
• Segurança dos meios de vida {terra, recursos naturais) no espaço atual. 

, .. í • •• •• ••••• t •• ,.,rt:e.,...:,: ~ , .. ·"' 

Atividades no campo da educação ambiental consolidarão esta base no decorrer do 
tempo, sobretudo através da jovem geração. 

Assim como o SPRN é um projeto que visa a descentralização da gestão do meio 
ambiente, certos passos devem ser dados pelogrupo alvo para que ele no Muro possa 
trabalhar só, como por exemplo: 

• Vigilância local ambiental , sem necessitar o apoio do Pelotão Florestal da PM; 
• Cumprir as leis ambientais; 
• Transmitir as infrações ambientais as autoridades fiscalizadoras e judiciais, pois, 

somente com a participação da população as ações dos órgãos ambientais serão 
mais eficazes, como também em decorrência do envolvimento das comunidades 
alvo se estabelecerão novos valores, ampliar-se-é a conscientização ambiental e 
se dividirão responsabilidades, pois, todos são responsáveis diretos pela 
conservação dos Recursos Naturais e pelo seu uso racional, jâ que as 
conseqüências benéficas ou maléficas deste uso atinge, indistintamente, direta 
ou indiretamente, a todos nestas comunidades alvo. Uma base importante desta 
participação será a revisão da constelação legal aplicável e seu melhoramento, 
sendo o ponto de referência de toda intervenção. não sendo por obstante a base 
mais importante da participação do grupo alvo. 

As principais atividades que o projeto se propõe realizar para a participação dos 
grupos alvo na gestão ambienta/ integrada, são as seguintes: 

• Divulgação do PEA. nos rnunicioios das zonas oüoto e pnontária 
• \liot1 var a scc.eoace para efetuar vrqnància arncterua: e cenuncras. 
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• Treinar pessoas da comunidade alvo para moderar trabalhos em grupo; 
• Executar eventos de divulgação e publicidade; 
• Produzir documentos, filmes, artigos etc. sobre as atividades dos órgãos 

ambientais e MP, como também sobre educação ambiental; 
• Fornecer artigos. entrevistas, resultados de pesquisa. como por exemplo sobre 

espécies ameaçadas à mídia para divulgação; 
• Identificar e integrar ONGs e estabelecer parcerias; 
• ldeQ!i.fi~r e aplicar novas técnicas de mediação de conflitos, onde não seja 

necessário a intervenção do judiciário; 
• Identificar. avaliar e divulgar novas alternativas de produção, associando 

espécies econômicas locais; 
• Elaborar estudos sobre novos mercados e novos caminhos de escoamento da 

produção; 
• Divulgar técnicas de controle e manejo as comunidades alvo das áreas piloto. 
• Trabalho das equipes do Zoneamento Econômico Ecológico com as 

com unidades representativas; 
• Estabelecer linhas diretas de comunicação entre população alvo e autoridades 

estaduais ambientais; 
• Aplicar o Método Acelerado de Planejamento Participativo como instrumento de 

comunicação nas comunidades. 

Com a realização das atividades mencionadas, o projeto pretende alcançar os 
seguintes efeitos: 

• Aumentar o interesse da sociedade pela questão ambiental; 
• Conhecimento pela população alvo da política ambiental do Governo estadual; 
• Melhorar o nível de educação ambiental da população e assim, assegurar a 

sustentabilidade das ações do projeto; 
• Integração entre ONGs e órgãos de meio ambiente; 
• Ampliação da contribuição da mídia local no processo de conscientização 

popular; 
• Maior aproximação dos órgãos ambientais com as comunidades; 
• Melhorar a credibilidade dos órgãos ambientais junto as comunidades; 
• Divulgar e aplicar os resultados de pesquisas sobre alternativas econômicas e 

sua aplicação no campo; 
• Motivar os produtores a investirem em alternativas econômicas menos 

predatórias ao meio ambiente; 
• Acelerar a tramitação das infrações ambientais; 
• Capacitar o grupo alvo para receber e cumprir novas responsabilidades do 

manejo do meio ambiente nas suas áreas geográficas; 
• Melhorar a capacidade de organização das comunidades; 
• Estabelecer mecanismos de resolução de urna parte dos conflitos ambientais e 

conflitos do uso dos solos dentro dos limites do município fora do âmbito 
judiciário e evitando assim a sobrecarga do mesmo; 

• Melhorar o nível de renda familiar, 

No geral, reduzir a probabilidade de maiores desmatamentos na área de 
intervenção 
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1.3.2 Instituições participantes 

1.3.2.1 Forma Juridlca, atribuições e responsabilidades 

NOME FORMA JURIDICA ATRIBUI_Ç_Q_ES 
FUNAI Fundação com patrimõnlo 

próprio e per90nalldade Jurldlca 
de direito privado 

1 • l!:st1belecer H dlretrlze1 • g1r1ntlr o cumprimento d1 polltlc1 lndlgenlete b1N1d1 nos prlnclploe I eegulr enumeradoa af101,1·•·1t,, ., peB,,,,, 
do lndloe b lnatltulçõea e comunidades tribais; b)garantla à posse permanente daa terras que habitam e 10 usufruto exclusivo dos re, u11\11~ natw.,,, 
e de todaa 118 utllldade. nelas exlatentea; c)preservaçlo do equlllbrlo blológ1co e cultural do indlo, no NU contato com a aoc1Pd.1dr 11.-1c1011.,1 
d)reaguardo Ili aculturação eaponttnea do lndlo, de forma a que sua evolução sócio econômica se proceaae II talvo de mudança• brusr .,~ 
2 • Gerir o patrimônio lndlgena, no sentido de aua con1erv1çlo, ampllaçlo e valorlzaçlo: 
3 • Promover lev1nt1mento1, 1n6IIH1, estudos e pesqul111 clentlflcu 1obre o lndlo e 01 grupo1 1oclal1 lndlgen11: 
4 • Promover • pre1t1çlo d1 Hllltêncll médico 11n1t,rl1 101 lndloa; 
8 ·Promover• educaçlo de baH apropriada do lndlo, vlnndo • 1u1 progreHlv1 lntegraçlo na IOCledade nactonal; 
8 • De1pertar, pelo1 lnetrumentoe de dlvulg1çlo, o lntereaee coletivo P41ra • cauaa lndlgenleta; 
7 • Exerclt•r o poder de POllcla nH íreae reurv•d11 e nH mat6rlH atinentes A ~lo •o lndlo 

FUNTAC Pe6eoa jurldlca de dlr público. 
vinculada à Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Melo 
Ambiente do E•lado do Acre, 
regendo-se por 89tatuto próprio 
bem como demais leglelaçõe& 
aphci!rv~Je e v11tentes 

1 - Proporcionar apolo às atividade, doa dlvereos Htorea econõmlcos do Estado, atraviàa de um modelo tecnológico apropnado à reahd.i, 1,, ; ,., 11onal 
2 - Criar, adaptar e lranarerlr tecnologia de lnteresee regional para o d98tlnvolvlmenlo econômico do Estado 
3- Formar e aperfeiçoar oa recur80II humanos neceaaárloa aos planos, programas, projetos e atlvldad1!s de natureza clenuüca e tecnolomca 
4 • Promover a realização de ntudoa e projetos de natureza cientifica e tecnológica 
5- Operaclonallzar, em conjunto com outras Instituições o Plano Estadual de Ciências e Tecnologia 
8 · Contribuir na realização do Planejamento Estadual, elaborando estudo• e projetos visando o desenvolvimento integrado 
7 • Realizar lntercAmb10 com enlk11des nacionais e Internacionais de sua área de alu~ão 

IBAMA Formular, coordenar. e1<ecutar a fazer a,cecutar • pollllca nacional do melo ambiente e da préaérvaçlo, conHrvaçlo e uso r•c101~.01 '"" .ili1a~:," 
controle e fomento dos recu~ naturais renovávela. 

Entidade 11u1,rqutca de regime 
eapeclal. dotada de 
personalidade Jurldlca de dlr. 
publico, autonomia 
administrativa e financeira, 
vinculada aoM.M A. 

IMAC 
Órglo autõnomo d1 
admlnl•traçAo Indireta noa 
termoa do art 3º do Decreto n· 
97, de 15 ro 15, orientado ~r.! 
a conservação do melo 
ambiente e ueo racional dos 
recursos natural, 

O IMAC atuará em artlculaçlo cJ H Secretarias de Eltado, p1r1 e1<amln11r. prlnclpalmente, ações que Impliquem na conaervaçlo do 1111°111 .1111l)IP111,, 
com ntrat'glH dl desenvolvimento e de progrnao tecnológlco. Ao IMAC compete, entre outraa a) acompanhar II t1anaformaçôt", ,1,, .11nh1t>1,,,. 
atravéa de lécnlcn de aferiçlo direta e Indireta, Identificando aa ocorrfnclae adversas e atuando no sentido ele sua correção, b)aasei;•., ,, ,i, , ,, gau,, ,. 
ent!ded= lncumbldao da conarvação do melo ambiente. tendo em vlata o uso racional dos recuraot 1mblenta11, clpromovsr a •. 1.rht11,11,;ao ,, " 
ntabeleclmento de normaa e padrões relatlvoa aoe recur10B ambientais, que aaaegurem o bem estar e I menutenção da qual1d.iol•• tlt• vida <1.1 
população e do HU desenvolvimento econõmlco e aoclal, de rorma compatlvel, d)r11Jlzar diretamente ou colaborar com os órglos ªª""' 1a11:,1<1os "" 
controle de flacallzação das norm1& e padrões e1tabelecldoa; d)promover a tranarormaçlo e treinamento de técnicos especlallsta1, om .1seLmf,,,, 
relallvoa Ili preservação do melo ambiente; e)atuar Junto aos agentes financeiros para conceaslo de financiamentos a entidades públ« .is P p11vat1 ,.._ 
com vlalaa a recuperação deJecuraos naturala afetados J:)()rJlroceseos Jlredatóríos ou ...Q<)luldoree 

' ) 

,, 
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1.3.2.2 Estrutura organizacional e quallflcaçlo dos funcionérlos 

NOME QUALIFICACAO FUNCIONAL 
FUNAI Enfermelroa, profeu«N, técnicos lndlgenl1taa, advogadoe, técnlcoe contábei., a •• isl.entn 90Clals. odontólogo&. aertaniataa, médicos • 16 luncionârloa de nlvel 

auoerlor 
FUNTAC Geólogot. engenheiros florntal1, flelcos, tecnólogos, economletaa, engenheiros civis, arquitetos, deeenhlata Industrial, biólogos, agrõnomoa, engenheifoa cert69raf~~ê1- · 

funck>nf.rlOI de nlvel •UDeTlor 
IBAMA Biólogos, engenhelroa clvll, engenheiros de pesca, engenheiros rloreatala, engenheiros agrõnom09, tradutores/Intérpretes = 6 funcionários de nlveJ superior 

,._, - - 

Licenciado• em HJ1tórla. pedagog09, advogados. agrõnolllOI, biólogos, aconoml1tas, engenllelroa florntala, técnicos em hevelcuttura, licenciados em geografia, zootec~1, ,~-- 
IMAC CUAt aeoorafot eociólono. ena. Aarlmenaor professores 188lllentn eoclala . ± 15 funclonárloa de nlvel auoerlor __ _ _ 

1 O tunclonàrloa de nlvel 8Uperlor 
INCRA 

MIN. PÚBLICO 
Promotocn de Juet!ça, Procurldofes de Juatlça com formaçlo em Direito, bem como peMOal de apolo direto, com formação na mesma àrea. 5 funclonárlOI de nivei~~1;;;-- 

8 funclonàrloa de nlvel 1uperlor (Prefeitura) ----- --- 
MUN. ACRElÃNDtA 

13 runclonilrlo. de nlvel 1uperlor (Secretar11 de Melo Ambiente) -·-- --- 
MUN. RIO BRANCO 

12 lunclon,rJoe de nível 1Uperlor (Prefeitura) ------------ 
MUN. TARAUACA 

Pollclal• Mllltaret com formaçlo de Otlclal1 e Praças na área ele Segurança Pública, Saúde, Admlnlatraçlo e Mú1lca. ---- --· 
PM 2 oficiais com nlvel 1ui»rlor 

6 funclonf.rloa de nlvei superior ------- 
SECTMA 

9 funclonàrloa de nlvel aupertor 
. .__ -- 

SEPLAN 
Flutuante entre 6 e 10 funcionários de nlvel auperlor 

·~- - 
UFAC{PARQUE 
ZOOSOTÃNICOI 

. - - 
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1.3.2.3 Situação econõmica dos organismos 

NOME SITUACAO ECONÔMICA 
FUNAI Cuetos e deepeeae provenientes do orçamento do Governo Federal, sendo que aa llberaçõn dar-se-ão automaticamente a cada exercicio. 

---- 
fUNTAC CuetOII e dnpeeas cobertOII peloe recursos provenlentn do Governo Estadual e de projetos da SUDAM. SUFRAMA, BID, FINEP e prestação de serviços 

- - - -- IBAMA Con•Utuem recur~ aqu.!9s consignados no orçamento geral da unllo e em cr6dltos adiciona 11, rendas provenientes da exploração e venda de produt09 noresl a1 s. r 1•ndas , ll• 
qualquer natureza rnultantn do exerciclo de atlvldade1 que lhe sejam afetai ou de exploração de Imóveis sob sua jurladlçllo. doaçlo, subvenções e auxlllos proveruentes llf' 
convfnlo• acordoe com entidades Dúbllc:as nacionais ou Internacionais. - 

IMAC IUAl 
Recureos conelgnadoe no orçamento do Estado, e em créditos adtclonale, suplementares ou destaques. bem como dotaçõet, 1ubvençõea. auxlllos. tranaferênc 1,1s 
contribui~ leaadoe etc. e ainda o Fundo de Partlclmiefto doe Estados rovelllee da Patrobras --- --- 
Unicamente der~ federM. 

INCRA 
Autonomia financeira, dlapOndo de dotaçto orçamentária própria. 

--- -- 
MIN. Púsuco 

Recur1a1 provenlentn dot Governos Federal e E1tedu1l e arrec1daçõel próprlH como ISS, cobrançae e taxa• de conv6nlo1. 
··- 

MUN. ACRELÃNDIA 
Recul'IOS provenlenln dot Governos Federal e Estadual e arrecadaçõel próprias como ISS, cobranças e taxai de conv6nto,. 

-- - 
MUN. RIO BRANCO 

Recur101 prov,nfentn dot Governoe Federal e E1tadu1l e arrec1daçõel próprias como ISS, cobrançaa e tl)(II de conv6nlo1. 
- -- 

MUN. TARAUACÁ 
Recul'I08 consignados no orçamento do Eetado, em crédltot adicionais, suplementares ou destaques, bem como dotaçõa, eubvenÇÕIII, auxlllos. tranererênc;~s~ - 

PM contrlbulçõa Fundo de Partlcloaclo do Estados e Fundo de Reaparelhamento Pollclal (FUREPOL). 
Recurl08 provenientes do Governo Estadual 

-- --- 

SECTMA 
Recursos provenlent• do Governo Eetadual 

- -- - 
SEPLAN 

Recurso provenlentn do Governo Federal • convlnlos n1clon111 e lnt•rn1clon1l1 -- 
UFAC : 
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1.3.2.4 Atribuições dos órgãos na execução do projeto 
óRGÃOI ATRIBUIÇOES 

INSTITUICÃO 
• Monitoramento pem,anente na área estratégica 
• Sistema unaficado de fiscalização 
• Cadastro das atMdadeS impactantes ao Me10 Ambiente 
• lderllfficação e dMJlgação de atemativas de produÇáo adar,tadas a regá> 
• Implantação de regional em municipio selectonado 
• Desburocratização na tramitação de proce$SOS 

.•...•.. • CampanhaS edlJcatlvas nas coownidades alvo 
• OivullJação das ações do prqeto e ativldadeS dos órgãos enYOMdos 
• Interligação dos élgãos envoMdos na mplemet ltaçãc> da Legislação Ambiental 
• Reuniões entre õrgios anoentaiS federal. estadual e municipal para explicitar as funções 

IMAC • Oescem'allzaç6o das ações 
• ~ de conftilDs ambiefllais 
• • -· - do licenCiamentO dos navos assentamentos do INCRA 

FUNTAC • Pessoal técnico para a elaboraçlo do ZEE 
• Atendimento através do Labolatório de Sensoriamento Remoto. das demaudas do ZEE • 

1noi liloramento e - 
UFAC • . . . • em comunidades alvo e . não-·~ - 

• Vsabitização do licenciamento ambiental para a instalaç6o de l"IOWllS assentamentos 
• Oiwlgação do Ptano Estadual Ambiental nas áreas pncriár1IIS e piloto 

INCRA 
FUNAI • Comunicação entre povos da floresta e autoridades ambientais 

• CamoanhaS educativas nas ãfl!8S seleCIOll8das 
• Sistema unificado de fiscalização 

BAMA • Desburocratizar na tramitação de processos 
• Descei itralização das ações 
• · • de conflitos ambientas 

Sistema de informaç6es ambientais estadual e regional • 
SECTMA • lmpla~ do SiStema Estadual de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia· SJSMACT na 

área 
Elaboração dos estudos de~ para o ZEE • 

SEPLAN • Estudos sobre novos mercados e novos caminhos de escoamento da produção 
• Oiwlaacão do P1anO Estadual Ambienlal da área iinontária e DIiato 
• Cumpi imento da Legislação Ambiental 

Mlnlsténo Púbico Estadulil • Agilização na trw11itação dos ptOC8SS06 •1 lbiel ltlis 
• lnteftigação com MP nos municipios 
• lnterligaçãa dos órgãos responsáveis peja implementação da legislação ambiental 
• · - de conMos ambientais 

Pelotão Flonstal da Poficill 
Mllhr do Estado do Acfe 

Sistema unificado de ~ .. - • 
• MobiliZ.ação em comunidadeS alvo e ONG's 

Pterettura Munk:ipiil de Rio • Participação no processo de gestão ambiental integrada na ârea pilcto Riozinho do Rola 
Bt1nco • Mediacão de conflitos amblerltais 

Prefeitura Municipal de • Participação no processo de gestão ambiental integrada na área piloto Acrelãndia 
Acrelindi.ll • . · - de conflitos ambiental$ 

Prefeitura Mwilcipal de • Participação no processo de gestão ambienlal integrada na área piloto ACllraua 
Tarauad 

Comissio Técnica • Elaboração de proposta da 1egjslação ambiental e seus regulameotos compatibdizando-os 
EstlldUM de l.egislaçio com a realidade local 

Ambiental 
Program. Estadual de 
Zone.nento Ecológico- 

ECOl ll!lfnlco • E - do Zoueaneuto El'.dnnicn Ecooômco - ZEE 
EMBRAPA • Elaborac;ão dos estudos de pedologia, geomorfologia e geo6ogia do ZEE 

• AIDD técniCo aos estudos de sóc:io-eccnonua do ZEE 
• Fortalecimento Institucional dos órgãos envolvidos no prcf8to 
• Intercâmbio de expenências no Brasd e Amazônia intemaciooal 
• Monitoramento e avaliação continuo do projeto 

Grupo de T~balho - GT • Integração com os outros subprogramas do PPG- 7 
• Ap,io téavco aos mumcipios na formulação de prt)fetos 
• lnteoracão intra e intennstrtuclonar 
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1.3.3 Integração institucional 

O Projeto proposto será implantado nas áreas prioritárias e piloto descritas no Plano 
Estadual Ambiental, através de ação conjunta dos órgãos envolvidos no SPRN no Estado e 
que compõe o GT, ou seja IMAC, FUNTAC. SECTMA, SEPLAN, FUNAI, INCRA, Ministério 
Público Estadual, UFAC, Pelotão Florestal da Polícia Militar, IBAMA, Programa de 
Zoneamento Estadual, além das Prefeituras de Rio Branco. Tarauacá e Acrelân;tia, 
localizadas nas ãreas piloto onde se desenvolverão as atividades. É importante ressaltar 
que a cornpostção interinstitucional do GT com a participação dos representantes das 
instituições, em todas as fases do projeto, é um dos principais aspectos a serem 
considerados, pois traduz em termos práticos a integração desejada. Este aspecto tem-se 
alcançado com sucesso no Estado do Acre, visto que a maioria dos membros do GT, não 
tem medido esforços nas tarefas que lhes designadas a colaborar e o estreitamento das 
relações entre as instituições é hoje uma realidade. 

A forma participativa de elaboração do referido projeto, contou com a realização de 
cinco oficinas de planejamento utilizando-se o método ZOPP, que envolveu todos os órgãos 
que compõe o GT, sediados em Rio Branco, além da realização de oficinas nos municípios 
de Acrelândia e Tarauacá com a participação de entidades governamentais municipais, 
associações e outros segmentos organizados e com moderadores do próprio GT. Essa 
metodologia teve o objetivo de garantir o envolvimento dos vários setores municipais, desde 
o planejamento como forma de garantir a participação da comunidade local nas ações do 
projeto. Durante a sua execução, serão realizadas campanhas de sensibilização da 
sociedade nas áreas pilotos e prioritárias como uma estratégia para efetuar o controle 
ambiental. A comunidade poderá oferecer denúncias de infração ambiental aos órgãos 

. ambientais para garantir a participação no processo de gestão ambiental através de 
reuniões, fóruns, debates e audiências públicas. 

A integração institucional será reforçada através do estabelecimento de acordos de 
cooperação entre os órgãos envolvidos nas ações do projeto, como forma de garantir na 
sua implementação a soma de esforços em busca de se alcançar os mesmos resultados e 
objetivos, visto que foi diagnosticado na fase de elaboração do projeto que a sobreposição 
de ações é um dos problemas que dificultam o processo de gestão ambiental integrada. No 
intuito de superar esse obstáculo serão assinados acordos entre os órgãos ambientais para 
a definição de áreas de atuação dos mesmos. Evita-se assim o paralelismo de ações, 
buscando-se a complementaridade e os efeitos da sinergía (resultados melhores através da 
atuação conjunta dos órgãos, que na intervenção individual), some-se aqui os acordos que 
serão assinados com as prefeituras das áreas piloto. Como forma de garantir a cooperação 
efetiva e permanente, está previsto no projeto a avaliação desses acordos, onde novos 
parceiros potenciais identificados poderão colaborar e avaliados a atuação dos órgãos e 
sua contribuição ao projeto. 

O planejamento dos órgãos e instituições parceiras, adotará métodos de 
planejamento participativo, inciusive ao pessoal de campo. A rede de infonnações entre os 
órgãos estaduais e regionais. reuniões. encontros. seminários são outras estratégias 
ofereodas pelo projeto na construção de relações intennstitucionais que possibilitem a 
formulação, execução e continuidade do projeto. 
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2. EXECUÇÃO DO PROJETO 

2.1 ATIVIDADES PLANEJADAS 

2.1.1 Critérios de seleção 

Na seleção das atividades planejadas para serem desenvolvidas pelo Projeto de 
Gestão Ambientll Integrada, levou-se em consideração as referências descritas no Plano 
Estadual Ambiental - PEA, sendo este o principal instrumento de planejamento ambiental 
das ações conjuntas das entidades envolvidas com o Programa. Vale ressaltar a seqüência 
lógica de planejamento para identificação das áreas estratégica, prioritária e piloto, visto 
que as mesmas receberão intervenções distintas quanto as ações e intensidade. 

Os critérios de seleção das atividades obedeceram aos seguintes pontos: 

• contribuindo aos cinco resultados identificados; 
• com factibilidade técnica-financeira-executora; 
• fácil aceitação pelos grupos alvo; 
• compatíveis com os objetivos do PEA, do PP-G7 e do SPRN 

2.1.2 Áreas de Ação 

O planejamento integrado do projeto relaciona muitas atividades, porém na sua 
maioria de breve duração. Algumas atividades descritas na Matriz de Planejamento (veja 
Anexo 3) e na seqüência abaixo, não foram detalhadas ao nível de subatividades e tarefas ( 
veja Anexos 6 e 7), no entanto os custos para a completa implementação das atividades 
foram considerados. 

1. Implementação Fortalecida da Legislação Ambiental • como dito anteriormente, o 
emaranhado de Instrumentos legais (Leis, Decretos, Portarias, Resoluções ... ). munas 
vezes acabam contribuindo para o estabelecimento de uma política contraditória ao 
estabelecimento de um planejamento adequado do uso dos recursos naturais da Amazônia, 
além de que estas normas demonstraram ser de difícil aplicação administrativa e de 
duvidosa eficácia jurídica. Por outro lado, o GT/SPRN não acha o instrumento único e 
universal a aplicação rígida da legislação em vigência. Pelo contrário, prevalece a convicção 
que a solução dos problemas ambientais, só pode ser atingida através da população e suas 
próprias posições e ações. Propomos desenvolver atividades para : · 

1.1 Elaborar propostas da Legislação Ambiental e seus regulamentos 
compatibilizando-os com a realidade local • com isto as referidas propostas 
contarão com a participação de órgãos ambientais estaduais e federais, Ministério 
Público Estadual, representações da iniciativa privada e entidades da sociedade civil 
organizada (Associações. Federações. Sindicatos, ONG's ... ). A consolidação das 
propostas caberá ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia 
• CEMACT (Órgão Superior do Sistema Estadual de Meio Ambiente, Ciência e 
Tecnologia - SISMACT, conforme Lei Estadual N.0 1.022, de 21 de janeiro de 1992); 

1.2 Dotar órgãos nonnativos ambientais de condições e infra-estrutura para 
tomá-los mais atuantes - o Conselho Estaduai de Meio Ambiente, Ciêncra e 
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Tecnologia - CEMACT, deverá ser firmado como importante fórum para participação 
popular e articulador da gestão ambiental integrada, sendo consenso no GT/AC a 
necessidade de darmos continuidade ao fortalecimento infra-estrutural do CEMACT, 
bem como incrementar e readequar a representatividade das instituições e seus 
Conselheiros; 

1.3 Implementar os mecanismos necessários visando o cumprimento da 
legislação ~mbiental pelos órgãos públicos - em nossa realidade regional, o 
maior prornôtor do desenvoMmento e aquecimento econômico são as atividades 
desempenhadas pelos Governos Municipais, Estadual e Federal, entretanto muitos 
projetos necessitam passar pela avaliação ambiental da proposta, bem como o 
órgão ambientaJ responsável pelo licenciamento dar transparência em seus 
processos administrativos. Desta maneira, MPE terá um papel de significativa 
importância como fiscal e promotor legal, 

1.4 ldentifncar e divulgar novas Técnicas de Mediação de Conflitos - visto que 
muito casos de infrações ambientais deverão ser resolvidos de forma simplificada e 
ágil; 

1.5 Provocar o judiciário para agilizar a tramitação dos processos ambientais - 
Fortalecido o MPE, ficará sob sua responsabilidade (atribuição constitucional) 
contribuir para a agilização da condusão dos processos; 

1.6 Fortalecer a Coordenadoria de Meio Ambiente do MPE, dotando-a de recursos 
materiais necessários a uma melhor atuação na gestão ambiental integrada; 

1. 7 Realizar seminários coordenados pelos órgãos licenciadores e MPE, com 
empresas/órgãos públicos. com a finalidade de esclarecer atribuições de órgãos, 
responsabilidades e necessidades de iniciar os empreendimentos pelo planejamento 
ambiental; 

1.8 Estabelecer uma linha de comunicação entre MPE (municípios) e a 
Coordenadoria do Meio Ambiente em Rio Branco em decorrência do isolamento 
dos municípios e consequentemente dos MP's do interior, um intercâmbio rápido se 
faz necessário, visto que possibilitará ganhos na eficiência das ações da Curadoria 
de Meio Ambiente. 

1.9 Criar uma linha de comunicação emergencial entre os povos da floresta e 
autoridades ambientais 

2. Uso dos Recursos Naturais de fonna mais adequada, envolve muitos fatores dentro do 
contexto regional, tais como: política agrária, créditos oficiais, intra-estrutura pública, 
situação sócio - econômica, política ambiental. No entanto, dentro do âmbito de 
abrangência do Subprograma de Políticas de Recursos Naturais - SPRN/PPG-7, podemos 
desenvolver atividades norteadoras do uso sustentável dos recursos naturais, onde o 
Zoneamento Ecológico-Econôm,co - ZEE. conjuntamente com atividades de controle 
ambiental, monitoramento e fiscalização, serão os instrumentos fortes de planejamento, 
evitando decisões equivocadas de adoção de uma "polítíca de terra arraeada', onde os 
resultados ecológ,cos destas mser satas medidas são facilmente observadas pela: erosão 
aceleraaa de solos alterações c.rnáncas locais e regionais. redução de populações 
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vegetais e anímais a níveis críticos (chegando algumas vezes a extinção), assoreamento 
dos rios .... Os resultados sociais e econômicos são ainda mais relevantes. como: a elevada 
concentração propulacional nos centros urbanos, concentração das propriedades rurais, 
expropriação das terras de populações tradicionais. migração rural-urbana, favelização 
rural, violência, formação de grande contingentes de trabalhadores rurais que vão para os 
garimpas, aumento das doenças epidêmicas e muitos outros efeitos observados e vividos 
pelas comunidades atingidas. O Estado do Acre, através de seus segmentos organizados 
contribuiu significativamente para a formação de uma conscientização ambíentaí mais 
fortalecida. Cont'objetivo de contribuir para o resultado esperado as atividades previstas 
são: 

2.1 Elaborar o Zoneamento Ecológico-Econõmico - ZEE - para o Zoneamento 
contamos com inúmeras informações de projetos como o RADAM, Projeto para 
Proteção do Meio Ambiente e das Comunidades Indígenas - PMACI, bem como 
muitos trabalhos científicos e de pesquisa elaborados por iniciativa de diferentes 
órgãos governamentais que serão revisados e completados. Entretanto, estes 
conhecimentos acumulados deverão ser revisados, completados e, sobretudo, 
integrados para oferecer um perfil mais próximo do real sobre a região e possibilitar 
sua compatibilização com a metodologia desenvolvida pela Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República e recebida pelo MMA para o SPRN; 

2.2 Identificar e viabilizar novos padrões de fiscalização nas zonas piloto 
(Áreas Piloto) - esta nova forma deverá contar principalmente com a intensa 
participação comunitária, e para isto contará com atividades auxiliares. Vale ressaltar 
a participação dos órgãos municipais e Pelotão Florestal da PM; 

2.3 Implantar um Sistema de Monitoramento Ambiental Pennanente na Área 
Estratégica • como podemos observar na figura 01, a referida área corresponde a 
vários municípios e a uma extensão territorial bastante significativa do Estado do 
Acre. No entanto, este monitoramento contará com instrumento simples de 
acompanhamento (Sensoriamento Remoto) em Laboratório já existente em um dos 
executores do projeto, cabendo ao projeto a aquisição de imagens de satélites, 
fortalecimento do laboratório para a maior demanda e eventuais softwares 
necessários à eficiência dos trabalhos; 

2.4 Completar e ativar o Laboratório de Sensoriamento Remoto - 
(SECTMAIFUNTAC). com a finalidade de otimizar recursos o GT/AC optou pelo 
fortalecimento de um laboratório já existente; 

2.5 Ampliar o horizonte de conhecimento de boas experiências/soluções - para 
decisores e técnicos através de viagens no Brasil e Amazônia Internacional; 

2.6 Implantar um Sistema de lnfonnações Ambiental - (Contemplando também um 
Cadastramento Amplo das Atividades Impactantes 1). Este Sistema possibilitará a 
consulta rápida de todas as informações ambientais, auxiliando no planejamento de 

A Ler Estadual N ° 1 117 de 26 de Janeiro 1994. prevê este cadastramento e o mesmo vem sendo realiZado 
:,;,!o ~ s: :t_;~::, .:e Me,c .:.""ciente oo Ace. 1MAC porém com aef,c1ente cono.ção estrutural para reanzaçáo desta 
2:, ,,ca:!e f•::;ar ::J-::: a a: ·.•a ade apenas umrtada aos ernoreencr-nento ncencracos 
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ações governamentais, comunidade em geral e principalmente nos processos de 
licenciamento ambiental; 

2. 7 Viabilizar um sistema de licenciamento para instalação de novos 
assentamentos pelo INCRA; 

2.8 Criar e ativar um sistema único de fiscalização, entre o Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA/SUPES/ACRE, 
Instituto cJe..Meio Ambiente do Acre - IMAC, Pelotão Florestal da Polícia Militar/ACRE 
e Prefeituras Municipais (quando for o caso). 

2.9 Implantar um sistema de cadastramento das atividades impactantes; 

2.1 O Elaborar estudos sobre novos mercados e novos caminhos de escoamento 
da produção; 

2.11 Identificar e avaliar novas alternativas de produção associando espécies 
locais econômicas; 

2.12 Facilitar treinamento técnico para os produtores rurais organizados. 

3. Estrutura dos órgãos envolvidos no Projeto de Gestão Ambiental Integrada 
melhorada - os órgãos ambientais na maior proporção dos Estados da Amazônia, são 
instituições ainda jovens, que apresentam um quadro profissional reduzido e com inúmeras 
atribuições. O Estado do Acre, não foge a esta realidade, e ainda conta com significativo 
incremento da clemanda comunitária em busca de serviços da instituição, isto se deve 
provavelmente a uma maior conscientização da sociedade e principalmente pela cobrança 
de organismos governamentais por critérios mais compatíveis com as aptidões dos 
ecossistemas naturais {instituições financeiras - Banco da Amazônia SA, órgão da 
administração pública e Ministério Público). Com a crescente demanda já presenciada, e 
ainda com o incentivo do SPRN, que buscará a gestão ambiental integrada com maior 
participação da comunidade, órgãos do poder público e iniciativa privada, os órgãos 
ambientais deverão estar preparados com pelo menos uma estrutura mínima, para não 
frustar a integração do público alvo com o projeto. Este resultado subsidiará as instituições 
a alcançar os demais resultados, desta maneira serão desenvolvidas as seguintes 
atividades: 

3.1 Implantar as Unidades Descentralizadas (co-gestão Estado/Município), no 
município sele<:ionado - visto que atualmente o IMAC somente se faz presente na 
Capital do Estado, não existindo representação da Instituição na Área Prioritária do 
Juruá. A região do Juruá possue a segunda maior cidade do Estado (Cruzeiro do 
Sul) e uma forte tendência de futuras pressões sobre os recursos naturais, tendo 
como precursor a pavimentação asfáltica esperada da Rodovia BR - 364, trecho que 
liga os municípios de Tarauacá a Rodrigues Alves (com os trabalhos em fase inicial). 
Estas unidades terão como base o fortalecimento do órgão setorial de meio 
ambiente dos três municípios piloto (Secretaria Municipal de Meio Ambiente). e as 
atividades do projeto no município serão desenvolvidas em parceria com a 
Administração Pública Municipal; 

3.2 Melhorar a estrutura dos órgãos ambientais envolvidos no Projeto de 
Gestão Ambiental Integrada - face a atua! realidade dos muitos ôrgãos que 
pa t.c.parác :::: projeto apresentarem uma sene de ceficrêncras de equipamentos 
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pessoal técnico, pessoal de apoio, qualificação ... , será necessária a implementação 
desta ativídade. As necessidades foram diagnosticadas e avaliadas pelo GT/AC, 
com a finalidade de otimizar recursos. Vale ressaltar que futuramente várias ações 
de remanejamento de pessoal serão necessárias. com a finalidade de contribuir 
com os trabalhos (medida prevista na Lei Estadual N.º 1.117/94), algumas sub- 
atividade. encontram-se descritas na matriz de planejamento em anexo; 

3.3 tmpfantar um Programa de Desburocratização na tramitação de processos 
nos órgã'tfs ambientais (IBAMA11MAC) - os serviços oferecidos pelos órgãos devem 
demonstrar eficiência e eficácia, de modo a oferecer respostas rápidas à demanda 
da comunidade, agilizando o processo de licenciamento (posicionamento do órgão), 
atendimento de denúncias. serviços de monitoramento e outros; 

3.4 Estabelecer um Sistema de Acompanhamento & Avaliação continuo do 
Projeto de Gestão Ambiental Integrada • os trabalhos deverão iniciar com a 
definição do "marco zere", ou seja situação atual de todos os indicadores, e 
posterionnente traçar um acompanhamento permanente e freqüente das 
informações. e ainda propor correções quando necessárias; 

3.5 Implantar um Programa de Capacitação de Recursos Humanos das 
Instituições • neste programa encontram-se envolvidas as necessidades de 
qualificação profissional dos órgãos envolvidos. 

( 

4. Sociedade local participando da Gestão Ambiental - sem sombra de dúvidas este será 
o mais árduo resultado a ser obtido, pois estaremos fazendo um convite a uma 
comunidade que vive na Amazônia (espaço territorial de 600 milhões de hectares e com 
aproximadamente 20 milhões habitantes), que muitas vezes encontra-se na periferia das 
ações governamentais, excluídas do direito da cidadania. Esta "marginalidade da 
participação da Amazônia nas tomadas de decisões governamentais", demonstra uma 
sociedade incapaz de integrar a maioria dos membros de uma região de importância 
estratégica para o país. Desta forma, deveremos estar preparados para proponnos uma 
parceria na gestão ambiental integrada, oferecendo algo em troca, pois este é o grande 
desafio amazõnico da integração e participação. Muitas vezes a conquista da confiança das 
comunidades demandam determinado tempo para obter o "feed-back" necessário. pois é 
notório o anseio da comunidade para a soluções de seus problemas do dia-dia, como: a 
falta de alternativas econômicas, a deficiente difusão de informações e outras, sendo que 
algumas destas ações serão abordadas no âmbito do projeto. Para obtermos uma maior 
participação da sociedade, estão previstas as seguintes atividades: 

4.1 Divulgar o Plano Estadual Ambiental • PEA • de fonna que as muitas ações 
governamentais e nã<>-govemamentais possam ser planejadas, de maneira a 
contribuir para obtenção dos resultados esperados para a solução da problemática 
diagnosticada. Vale ressaltar, que o PEA deverá ser atualizado, quando necessário, 
com a finalidade de retratar a atual realidade; 

4.2 Motivar a Sociedade na zona estratégica para efetuar vigilância ambiental e 
denúncias - durante os trabalhos das campanhas os órgãos ambientais iniciarão 
articulações com as entidades da sociedade civil organizada; 



4.3 Treinar pessoas da comunidade alvo (sindicatos, associações ••. ) para 
moderar trabalhos em grupos • pois desta forma estaremos preparando a 
comunidade para identificar seus principais problemas. e assim contribuir durante o 
processo de gestão ambiental integrada: 

4.4 Executar eventos de divulgação e publicidade • aampla publicidade das 
ações do projeto, bem como as responsabilidades dos atores envolvidos 
(govemam2,_l')tais e não-governamentais}, serão de fundamental importância para 
aproximação da comunidade com as atribuições dos órgãos; 

4.5 Identificar e Envolver Organizações Não-Governamentais - ONG1s1 viáveis 
para estabelecer parceria. 

5. Integração dos Órgãos Ambientais do Acre e Estados da Amazônia Melhorada - há 
poucos anos não se sabia o que era um Órgão Estadual de Meio Ambiente • OEMA. e 
ainda nem se planejava a criação de representações ambientais nos municipios, apenas ao 
IBAMA caberia a gestão dos recursos naturais. Neste contexto, a descentralização surge 
como uma forma de agregar os Estados e municípios nas tomadas de decisões, além do 
envolvimento da sociedade civil organizada, através do Conselho Estadual de Meio 
Ambiente • COEMA. Interpretações equivocadas de descentralização ocorreram, 
contribuindo assim para o insucesso das primetras tentativas do processo de reforma, no 
entanto, tais fatos no Estado foram importantes para o amadurecimento da proposta. O 
Grupo de Trabalho do SPRN assume atualmente no Estado um relevante papel articulador, 
contribuindo no avanço do processo. Entretanto, observa-se a desarticulação entre os 
Estados para solução dos problemas comuns, ocorrendo pulverização de recursos no 
combate aos efeitos evidenciados (extração seletiva e predatória de madeiras nobres, 
queimadas, substituição florestal, caça e pesca predatória, garimpo ... ), no entanto as 
dimensões do "continente amazônico·, contribue para a desagregação de esforços. Muitas 
vezes quando priorizamos determinada área como alvo das ações de controle, 
monitoramento e fiscalização, estamos apenas transferindo o problema para uma 
localidade vizinha. Desta forma, nossa proposta é iniciarmos um trabalho de cooperação 
em áreas fronteiriças, onde Estados vizinhos poderão contribuir mutuamente, sem os 
impedimentos dos aspectos legais. As atividades para alcançar a Integração dos Órgãos 
Ambientais no Acre e Estados da Amazônia Melhorada consiste em: 

5.1 Ampliair o conhecimento sobre os outros subprogramas do PPG·7 no 
Estado • é de fundamental importância para o Programa Piloto, a integração entre 
os Subprogramas, para que os esforços sejam implementados sem superposições; 

5.2 Interligar em rede os órgãos envolvidos na implementação da legislação 
ambiental; 

5.3 Realizar workshops entre os órgãos ambientais para a definição da área de 
atuação de cada envolvido.- estes eventos iniciarão os Acordos de 
Descentralização e Cooperação ínter-insntucionat: 

5.4 Firmar Acordos de Cooperação entre os órgãos ambientais para a definição 
da área de atuação dos mesmos; 
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5.5 Finnar Acordos de Cooperação entre os órgãos, estabelecendo parcerias 
para atuação na gestão ambiental integrada; 

5.6 Implementar métodos de planejamento que facilitem a integração dos 
órgãos; 

5. 7 Apoiar a implementação do SISMACT na área estratégica - o Sistema 
Estadual de Meio Ambiente, Ciência e T~ia - SISMACT (Lei Estadual N.0 
1.022, ae21 de janeiro de 1992), prevê a implementação dos Órgãos Setoriais do 
Sistema, que são os órgãos e entidades governamentais de âmbito estadual e 
municipal, cujas atividades estejam, ainda que parcialmente destinadas a 
preservação, conservação, defesa e melhoria do meio ambiente, bem como, aquetas 
responsáveis pela pesquisa e desenvolvimentos cientificO e tecnológicos do Estado. 
Neste aspecto, é importante ressaltar, que o projeto apoiará a implementação 
apenas das instituições envolvidas com o projeto, e nas atividades já previstas; 

5.8 Retomada do processo de descentralização das ações entre IBAMA e IMAC; 

5.9 Finnar Acordos de Cooperação, entre os Estados do Acre, Amazonas e 
Rondônia, organizar e viabilizar uma rede de infonnações e integração - 
buscando amenizar a situação anteriormente descrita; 

5.1 O Apoiar pessoal técnico municipal na formulação de projetos. 

2.1.3 Atividades a serem desenvolvidas nas áreas estratégica, prioritária e piloto 

As atividades a serem realizadas pelo Projeto de Ação Ambiental Integrada, 
seguindo previamente as descrições já programadas pelo Plano Estadual Ambiental - PEA, 
foram divididas três áreas de atuação, com níveis distintos de intensidade das principais 
ações do projeto. 

( 

( Atividades - Área Estratégica 

Na Área Estratégica, que representa a maior parte do espaço territorial do Estado, o 
projeto desenvolverá basicamente ações de monitoramento ambiental, sendo que a 
atividade empregará Imagens de Satélite LANDSAT TM. para acompanhar as possíveis 
interferências no ambiente, principalmente decorrente das áreas convertidas para 
exploração agropecuária (monitoramento da cobertura florestal). Este simples trabalho 
permitirá ainda o acompanhamento da ocupação e uso do solo, além de fornecer 
infonnações precisas para aferição dos indicadores do projeto, possibilitando a preparação 
de medidas corretivas. Este trabalho será realizado pela equipe técnica do Zoneamento 
Ecológico-Econômico, conjuntamente com o Sistema único de Monitoramento e 
Fiscalização que será criado (IMAC, IBAMA, Pelotão Florestal e Órgãos Municipais quando 
for o caso). Na Área Estratégica, quanto for necessário serão desenvolvidas ações de 
fiscalização em caráter emergencial. com a finalidade de solucionar problemas pontuais 
(constatações do monitoramento ou atendimento de oenúnoas). 

O Zoneamento Ecolõgico-Econõmico buscará consolidação das infonnações já 
ex.stentes. visto que nesta grande regrão foram cesenvolvidos projetos como· Projeto 
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RADAMBRASIL. Projeto para Proteção do Meio Ambiente e das Comunidades Indígenas - 
PMACI t e 11, Projeto Acre - Zoneamento Agro-Ecológico, Levantamento Preliminar do 
Riozinho do Rôla, Projeto ITTO da Floresta Estadual do Antimari e outros trabalhos 
pontuais. Esta pesquisa inicial é de extrema importância, pois permitirá a otimização de 
recursos, evitando a realização de trabalhos já efetuados com projetos anteriores. Devido 
ao montante de informações disponíveis nestes projetos já executados, será possível 
precisarmos os dados para uma escala 1 :250.000. certamente algumas informações 
deverão ser complementadas, no entanto, serão priorizadas as áreas na seguinte ordem: 
piloto, prioritária eestratégica. 

Atividades - Áreas Prioritárias 
( 

Nas Áreas Prioritárias (Purus e Juruá), serão fortalecidas as ações de controle 
ambiental, monitoramento e fiscalização. O processo de licenciamento ambiental deverá ser 
aperfeiçoado, com a finalidade de usar o licenciamento como instrumento de planejamento 
ambiental, intensificando seu emprego para todos os empreendimentos potencialmente 
causadores de impactos ambientais negativos e de poluição. Para isto, será necessário 
desenvolver principalmente atividades para a readequação do arcabouço legal visando a 
implementação da Legislação Ambiental, o fortalecimento dos órgãos responsáveis pela 
gestão ambiental, além de campanhas de conscientização comunitária, clientela especifica - 
empresários, empresas públicas. 

( 

( 

( 

e 
( 

O monitoramento ambiental seguirá os mesmo padrões da Área Estratégica, sendo 
que será incrementado com aferições em trabalhos de campo. Para isto será estabelecido 
um sistemático Programa de Monitoramento Permanente, registrando as variações na 
qualidade ambiental. Este monitoramento norteará o planejamento da fiscalização, 
possibilitando a fiel integração entre as fases de licenciamento, monitoramento e 
fiscalização. Estes trabalhos serão sempre desempenhados pelo Sistema Único de 
Monitoramento e Fiscalização que será criado {IMAC, IBAMA. Pelotão Florestal e Órgãos 
Municipais quando for o caso, contando ainda com o efetivo auxílio da Equipe do ZEE). 

A fiscalização desta área inaementará suas ações através da ampliação em 
aproximadamente 200% do quadro de agentes ambientais atualmente disponíveis no IMAC 
e IBAMA/SUPES/ACRE, quando contará com a integração institucional da Polícia Militar e 
dos Órgãos Setoriais presentes nos municípios. Para a implantação do Sistema Único de 
Monitoramento e Fiscalização. serão firmados Acordos de Cooperação Institucional, 
prevendo as atribuições a serem descentralizadas e responsabilidades mútuas. Para maior 
controle do fluxo do transporte de madeiras, animais silvestres e outros produtos florestais 
(palmito, óleos essenciais ... ), serão construídas barreiras permanentes em localidades 
estratégicas de escoamento, sendo esta de responsabilidade da Polícia Militar (Pelotão 
Florestal), com apoio técnico dos órgãos envolvidos. 

Em todas as ações de fiscalização o Ministério Público Estadual - MPE, dará 
prosseguimento ao tramite dos Processos de Infrações Ambientais, responsabilizando 
conforme estabelece a legislação em vigor. 

O Zoneamento Ecológico-Econômico, consolidará as informações ora existentes, 
complementando-as quando necessário para escala de 1:250.000. sendo que os critérios 
serão os mesmo já descritos nas atividades da Área Estratégica. 
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Atividades - Áreas Piloto 

Nestas áreas serão desempanhadas a totalidade das ações do Projeto de Gestão 
Ambiental Integrada numa intensidade superior as demais áreas consideradas no Plano 
Estadual Ambiental (PEA). 

O Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE, aproveitará as informações trabalhadas 
pela consolidação das informações já disponíveis em projetos anteriormente desenvoMdos, 
no entanto reaH'iàrá atividades de pesquisa e trabalhos de campo para obtenção de 
informações até ao nível de detalhamento para escala menor que 1:100.000. 

Vale ressaltar que o ZEE é um processo, sendo que os trabalhos desenvolvidos 
nas áreas piloto servirão como ações replicadoras para outras áreas do Estado. As 
informações do ZEE ficarão disponíveis no Banco de Dados Ambientais (CIAM) gerido pela 
SECTMA e será a base do planejamento regional quanto ao uso do território, investimentos 
públicos e privados e principalmente um importante instrumento auxiliar do licencimanento 
ambiental. As informações frutos do ZEE serão compatibilizadas, para obtenção dos 
produtos: Carta Temática de Vulnerabilidade Natural; carta Temática de Potencialidade 
Social e Carta Síntese de Subsídios para a Gestão do Território. 

Nas Áreas Piloto as ações de controle ambiental, monitoramento e fiscalização 
serão intensificadas. Novos modelos de trabalhos integrados com as comunidades das 
Áreas Pilotos serão implementados, sempre considerando as peculiaridades e tradições de 
cada grupo (seringueiros, colônia de pescadores, pequenos produtores rurais, indígenas, 
pecuaristas, madeireiros, motoqueiros2 ••. ). Freqüentes campanhas educativas serão 
realizadas, além da ampla divulgação das ações do Projeto e Órgãos Ambientais 
envolvidos. Técnicos da EMA TER-ACRE serão qualmcados para os trabalhos de extensão 
agro-florestal, auxiliando na implementação de atividades produtivas. 

Os municípios das Áreas Pilotos, estarão efetivamente envolvidos nos trabalhos, 
para isto o Projeto de Gestão Ambiental Integrada, apoiará a instalação dos Órgãos 
Setoriais do SISMACT nos municípios de Acretândia (Área Piloto de Acrelândia), Rio Branco 
(Área Piloto do Riozinho do Rôla) e Tarauacá (Área Piloto do Acurauá). 

2. 1.4 Atividades destacadas 

2.1.4.1 Zoneamento Económico-Ecológico 

"O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) é um instrumento político e técnico de 
planejamento, cuja finalidade última é otimizar o uso do espaço e as políticas públicas. Esta 
otimização é alcançada pelas vantagens que ele oferece", (BECKER e EGLER, 1996:7) tais 
como: 

a) é um instrumento técnico de informação sobre o território, necessária para 
planejar a sua ocupação racional e o uso sustentável dos recursos naturais, através 

: Comprador independente de madeira. geralmente atua em projetos de assentamento. exploram a floresta de 
maneira rudimentar sem num npo de controle pelos órgãos ambientais. e são intermediários entre o produtor e 
marccnan.is .;ruam cm canunhõcs sem as nurumas condições de s.:=--uran.;a oc atraves de pequenas 
cmbarcacôes 
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de informações integradas em uma base geográfica e da dassificação do território 
segundo sua potencialidade e vulnerabilidade; 
b) é um instrumento político de regulação do uso do território que permite integrar as 
políticas públicas em uma base geográfica, descartando o convencional tratamento 
setorializado de modo a aumentar a eficácia das decisões políticas, permitindo a 
negociação entre as várias esferas de governo, como também o setor privado e a 
sociedade civil, isto é, um instrumento para a construção de parcerias; 
e) é um instrumento de planejamento e de gestão territorial para o desenvolvimento 
estadual· ~stentável. O Zoneamento Ecológico-Econômico não deve ser entendido 
como um instrumento apenas corretivo, mas também ativo, tendo como 
conseqüência o Plano Estratégico de Desenvolvimento Estadual. 

Assim, o Zoneamento Ecológico-Econômico será abordado dentro de um "caráter de 
processo dinâmico, que deve ser periodicamente revisto e atualizado, capaz de agilizar a 
passagem para o novo padrão de desenvolvimento". (BECKER e EGLER, 1996:8) 

BASE LEGAL 

O Zoneamento Ecológico-Econômico sustenta-se em dois dispositivos legais que 
resguardam as competências e esferas de atuação, em nível Federal, Estadual e/ou 
Municipal. Por um lado têm-se o Decreto n." 99.540 de 21 de setembro de 1990, no qual o 
Governo Federal instituiu a Comissão Coordenadora de Zoneamento Ecológico-Econômico 
do Território Nacional, presidida pela Seaetaria de Assuntos Estratégicos da Presidência 
da República - SAE/PR e, regulamentou os princípios gerais para execução dos trabalhos 
de Zoneamento Ecológico-Econômico, a serem executados pelo Governo Federal ao nível 
macroregional e pelos Estados a nível mais detalhado, declarando a Amazônia Legal como 
"área prioritária~ ao referido Zoneamento. 

Na esfera estadual, o Governo do Estado do Acre, através do Decreto n.0 1.006 de 
7 de agosto de 1991, alterado em 1997, criou sua Comissão Coordenadora do 
Zoneamento Ecológico-Econ6mico do Acre, com as atribuições de coordenar, 
acompanhar e avaliar a execução dos trabalhos de Zoneamento. Por força do Decreto n.0 
265 de 04 de junho de 1993, foi aiado o Programa Estadual de Zoneamento Ecológico 
Econômico do Acre - PROEZA e sua Secretaria Executiva. O Decreto n.0 076 de 21 de 
fevereiro de 1997, alterou o Decreto n.º 265 de 02 de junho de 1993, atribuindo à Secretaria 
de Estado de Ciência. Tecnologia e Meio Ambiente a execução do Programa Estadual de 
Zoneamento Ecológico-Econômico - PROEZEE. 

ESTRUTURA DO PROEZZE 

O quadro institucional para o PROEZZE é complexo em razão da diversidade de 
atores que devem ser envolvidos no processo, seja em sua dimensão técnica, e/ou 
política, sobretudo no que se refere à participação dos segmentos da sociedade civil 
organizada em seu processo de negociação e decisão. 

No que tange às atividades do PROEZZE as instituições a seguir estão definidas 
para coordenação e operacionaliZação do Programa: 
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a) COMISSÃO COORDENADORA: tem a função de planejar, coordenar, 
supervisionar e avaliar as atividades do ZEE, é constituída por representantes dos 
órgãos estaduais, órgãos federaJS atuantes no Estado e entidades representativas 
da sociedade local. presidida pe(a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Meio Ambiente - SECTMA. 
b) SECRETARIA EXECUTIVA: tem a função de prover as condições necessárias 
para a execução das atividades do ZEE/AC , a cargo da Secretaria de Estado de 
Ciência. Tecnologia e Meio Ambtente - SECTMA, é constituída por um Eecretário 
Executivo"TSecretária de Estado da SECTMA). 
e) COMISSÃO EXECUTIVA: nomeada pela Secretária Executiva do ZEE, é formada 
de um Coordenador Executivo e responsáveis técnicos pelas várias áreas temáticas 
inerentes ao ZEE. 

ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

O ZEE deve ser apresentado, preliminarmente, numa escala de 1 :250.000, dando 
uma visão geral do Estado, para a partir daí, efetuar os estudos nas áreas prioritárias do 
Estado, definidas no Plano Estadual Ambiental - PEA. O primeiro nível do ZEE envolve três 
etapas de trabalho numa base cartográfica na escala de 1:250.000. 

a) Levantamento de Informações Secundárias 
- analisar e complementar informações (dados e estudos) ambientais, sócio 
econômicas e políticas (planos, programas e projetos) existentes nas diversas 
instituições e agências governamentais, nos centros de ensino e pesquisa, no 
setor privado e nas organizações da sociedade civil, ao nível do Estado e dos 
Municípios; 
- efetuar pesquisa de campo em locais selecionados para checagem das 
informações e para captar a dinâmica dos processos; 
- sistematizar os dados e informações, incluindo sua localização e sua 
qualificação. 
b) Identificação das diferentes zonas do Estado 
Deve-se, nesta etapa, levantar as terras cujo uso já estão definidas por lei, 
referentes à terras indígenas e unidades de conservação federais, estaduais 
e municipais. A partir daí, pode-se distinguir: 1) áreas de preservação; 2) 
áreas de uso restrito; 3) áreas produtivas; 4) áreas a serem recuperadas; 5) 
áreas de conflito. 
e) Integração das informações numa única base de dados (Sistema de 
lnfonnações Geográficas) que irá permitir o estabelecimento de relações 
espaciais entre informações temáticas georeferenciadas. 
A integração das variáveis básicas será elaborada segundo recomendações 
metodológicas do PPG- 7 JSPRN, que "envolve três cartas , sendo duas 
temáticas (wlnerabilidade natural e potencialidade social) e uma carta 
síntese de subsidio à gestão do território baseada nos níveis de 
sustentabilidade e na legislação existente·. ( BECKER e EGLER, 1996:34) 

No segundo nível de trabalho serão efetuados estudos em três áreas piloto definidas 
pelo PEA. Nestas áreas a escala de trabalho deverá ser de 1 :250.000 com trabalhos 
demonstrativos e participativos na escala maior que 1: 100.000 em comunidades individuais. 
O ZEE nestas áreas piloto servirá de experiência para aplicabilidade do processo nas 
outras áreas do Estado 



Estrutura para execução do ZEE 

Na elaboração dos trabalhos do ZEE é necessário uma infra-estrutura física e de 
pessoal para cumprimento das atividades propostas no projeto. Esta estrutura compõem-se 
basicamente de: 

a) Fortalecimento Institucional 
Os órgãos executores do ZEE/AC não possuem uma estrutura com condições de 
realizar o ZEE, para tanto esta estrutura disponível deve ser complementada, 
principalmente o laboratório de Sensoríamento Remoto da FUNTAC e a Secretaria 
Executiva do ZEE que dão apoio aos estudos das áreas temáticas. 
b)Treinamento de Pessoal 
A equipe técnica dos órgãos executores necessita de treinamento para assimilação 
das novas metodologias utilizadas nos estudos de ZEE, sendo necessários 
treinamentos em serviços, com orientação de consultores. 
e) Estudos Temáticos 
A partir da consolidação das informações e revisão bibliográfica deve ser efetuada 
checagem dos dados existentes e estudos nas áreas piloto, portanto é necessáno a 
alocação de recursos para deslocamentos e diárias em campo, como também 
serviços de consultores especializados em integração de dados sócio-econômicos e 
ambientais. 
d ) Implantação de um Centro de Informações Ambientais • CIAM 
Para a consolidação das informações ambientais existentes nas instituições do 
Estado e levantadas nos estudos do ZEE será necessário a implantação de um 
banco de dados, na SECTMA, ligado em rede com as várias instituições envolvidas 
para atualização e conhecimento das informações disponíveis e do acesso às 
mesmas. 

2.1.4.2 Controle ambiental 

O acompanhamento das alterações da qualidade ambiental nas áreas estratégica, 
prioritária e piloto, será desenvolvido com intensidades diferentes, atendendo as 
necessidades diagnosticadas pelo Plano Estadual Ambiental. Esta atividade terá como 
parâmetro os seguintes itens: 

Indicadores Ambientais para Gestão Territorial - estes indicadores são parâmetros 
observáveis a médio prazo, e demonstrará o sucesso do conjunto das ações sobre o uso 
dos recursos naturais (principalmente florestais), sendo os principais indicadores: 

• Planos de Manejo Florestal Sustentado e de Uso Múltiplo, incrementados em 100% 
ao ano até dezembro 1998, nas Áreas Prioritárias do Vale do Purus e Vale do Juruá; 

• Índice de Queimadas nas Âreas Prioritárias do Vale do Purus e Vale do Juruá, 
reduzida em 10% ao ano, até dezembro 1999; 

• Exploração Florestal (corte raso - para conversão em áreas de produção 
agropecuária), nas Áreas Prioritárias do Vale do Purus e Vale do Juruá, reduzida em 
10% ao ano, até dezembro de 1999, sobretudo na ârea de exploração ilegal; 

• Aumento da particípação da sociedade em Audiências Públicas e outros eventos 
em: 30% no ano I e 40% no ano li (do Projeto de Ação Ambiental Integrada); 
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• Novos assentamentos fundiários do lnstiMo Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA, realizados seguindo o licenciamento feito pelo Instituto de Meio 
Ambiente do Acre - IMAC em: 30% até junho de 1998 e em 50% até março de 1999; 

• Zoneamento Ecológico-Econômico das Áreas Piloto de Acrelândia, Riozinho do Rõla 
e Acurauá. numa escala de 1 :250.000, e apresentado pela Secretaria de Estado de 
Ciência. Tecnologia e Meio Ambiente - SECTMA a comunidade, até dezembro de 
1999. 

Outros inãícadores apresentados no Anexo da Matriz de Planejamento do Projeto e 
no item Indicadores do Projeto, também serão importantes demonstrativos do sucesso dos 
trabalhos. 

Indicadores Ambientais para Conferência em campo - estes indicadores servirão para os 
trabalhos de monitoramento e fiscalização das equipes técnicas e fiscais nas ações de 
campo. Sendo que estes serão norteados pelos parâmetros do licenciamento ambiental e 
indicadores do Projeto de Gestão Ambiental integrada, e principalmente peras normas 
estabelecidas pelos instrumentos legais. Os principais parâmetros para conferência em 
campo são: 

• Exploração Florestal sem a devida autorização ou licença do órgão ambiental 
competente; 

• Exploração seletiva predatóriade espécies florestais, sem o adequado manejo 
silvicultura/; 

• Queimadas de restos culturais de lavouras anuais; 
• Queimadas de pastagens cultivadas e nativas; 
• Exploração de espécies florestais protegidas por lei; 
• Intervenções de exploração florestal em Reserva Legal, exceto aquelas prevista por 

Lei; 
• Retirada de madeira de Áreas de Preservação Permanente; 
• Orientações Técnicas e Legais assumidas através de Termo de Compromisso, 

firmado entre o proprietário do imóvel e o lnstiMo de Meio Ambiente do Acre - IMAC; 
• Desvio da finalidade da licença ambiental (sendo que nos casos de atividades de 

Exploração Florestal a corte raso, o proponente do projeto somente poderá 
desenvolver a expansão da atividade após a conclusão do processo protocolado no 
órgão); e 

• Aspectos referentes as condições e restrições da licença. 

As informações a serem trabalhadas para aferições dos indicadores. serão 
coletadas pelo Laboratório de Sensoriamento Remoto da Fundação de Tecnologia do Acre 
- FUNTAC (criada através da Lei n.º 871, de 24.09.87. com personalidade jurídica de direito 
público), que ficará a serviÇO do Projeto de Ação Ambiental Integrada. Através da 
interpretação das Imagens de Satélite LANOSA T TM, o laboratório fornecerá 
periodicamente dados sobre a cobertura florestal, possibilitando desta fonna um 
acompanhamento preciso da situação de atividades florestais a corte raso. Os processos 
de licenciamento florestal do IBAMAJSUPES/ACRE e IMAC, servirão como base para a 
fiscalização coruuntamente com as informações do monitoramento. 

Para acompanhamento das queimadas, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial - 
INPE. fornece informações diárias sofre os focos de queimadas de todos os Estados 
Amazônicos. esta informação será obtida via INTERNET. com custo relativamente baixo. o 
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que permrtirá uma visão no contexto geral do Estado. Estes dados serão complementados 
com trabalhos fiscais de campo possibilitando boa precisão nas informações obtidas. Vale 
ressaltar, que o Sistema Unico de Monitoramento (IMAC, IBAMA, PELOTAO FLORESTAL e 
MUNICÍPIOS) cumprindo parâmetros estabelecidos, emitirá Relatório Semestral com análise 
das informações obtidas, e ainda demonstrará as possíveis causas do desvios cometidos. 
Também deverá propor as ações corretivas e punitivas para as atividades do licenciamento 
e fiscalização. 

Para o monitoramento e fiscalização da exploração seletiva de madeira, não serão 
empregados sensores remotos. apesar de existirem sensores capazes de captar estas 
informações, porém tal tecnologia ainda não encorura-se disponível a um custo satisfatório 
para compatibilizarmos com o projeto. Desta forma, serão intensificadas as atividades de 
campo como: barreiras, equipes móveis terrestres e fluviais, sobrevôos e principalmente o 
envolvimento comunitário auxiliando no trabalho integrado (atendimento de denúncias). O 
fortalecimento das equipes técnicas e fiscais, através do aumento do quadro funcional, 
encontra-se em fase implantação através do mecanismo administrativo de transferência 
funcional e remanejamento, ainda contaremos com o Pelotão Florestal da Polícia Militar 
(criado através do Decreto Lei Estadual n. 0 720, de 28. 11. 94) e funcionários municipais nas 
Áreas Piloto que contribuirão significativamente com as atividades a serem desenvolvidas. 
Todas as infrações ambientais constatadas e registradas pela fiscalização ambiental serão 
encaminhadas ao Ministério Público Estadual. 

Nas Comunidades Indígenas existentes na Área Piloto, serão estruturados um 
sistema de radiofonia intertigado diretamente com a FUNAI e IMAC, envolvendo deste 
modo a comunidade indígena no Sistema de Monitoramento e Fiscalização. 

Os proponentes de projetos florestais (exploração ou manejo), antes de receberem 
suas licenças, passarão por uma recidagem técnica através de vídeos demonstrativos de 
atividade produtivas compatíveis com os ecossistemas florestais, que serão ministrados na 
sede do Instituto de Meio Ambiente do Acre • IMAC, o mesmo será aplicado a infratores 
ambientais, com temáticas adaptadas. 

Com a finalidade de evitar a duplicidade de ações dos órgãos proponentes do 
Projeto de Ação Ambiental Integrada, serão previamente finnados acordos inter 
institucionais de cooperação. 

Os dados do controle ambiental, monitoramento e fiscalização serão consolidados 
num Bando de Dados Ambientais, onde as informações ficarão disponibilizadas em rede 
para as entidades envolvidas no projeto, e ainda com terminais disponíveis ao público. Além 
do Banco de Dados, as informações mais relevantes serão publicadas pelo IMAC. 

2.1.4.3 Acompanhamento e Avaliação 

O projeto desenhará e agilizará um próprio sistema de A & A para dar um 
seguimento ao progresso do projeto. Esta atividade seMrá para manter informado os 
dirigentes do projeto continuamente e para facilitar a iniciação de intervenções corretivas 
quando e onde for necessário. O A & A é, por isso, um instrumento de gerenciamento. 

Mais precisamente, se iniciará o A & A em cinco campos específicos: 
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• A & A das atividades 
Base: Cronograma das atividades e especificações no Plano de Atividades na 
coluna 
"Situação deseiével de cumprimento". 
Intenção: Conhecer o progresso de execução do projeto. 

• A & A dos recursos 
Base: Plano de recursos aprovados (financeiros, materiais, equipamento, pessoal) 
Intenção:· Saber o estado atual dos gastos, disponibilidade de pessoal, 
disponibilidade e consumo de materiais e equipamentos. 

• A & A dos resultados 
Base: Indicadores ( 16) selecionados 
Intenção: Saber que impacto/efeito o projeto já teve e que efeitos são causados por 
atividades específicas. 

• A & A dos processos 
Base: Estado atual (documentado no ªLevantamento do Marco Zeroj da integração 
e colaboração dos órgãos ambientais entre si e com o grupo alvo. 
Intenção: Documentar com que qualidade e freqüência as diferentes instituições e 
grupos (estaduais e municipaisl1ocais) estão interagindo, para saber se durante o 
desenvolvimento do projeto se chega a uma interação com efeitos sinérgicos e 
compkm>entares entre os órgãos e grupos envolvidos no projeto. 

• A & A dos pressupqstos e pnkequisitos 
Base: Listagem de pressupostos e pré-requisitos a serem cumpridos. 
Intenção: Saber se as condições favoráveis e obrigatórias do projeto estão 
melhorando ou não a execução do mesmo. 

Forma de Execução 

O A & A é principalmente um instrumento dos dirigentes do projeto. Eles têm, por 
isso, que obrigatoriamente especificar. 
• os intervalos de coleta de informações; 
• a maneira de documentação e avaliação das informações; 
• a freqüência e a forma do retomo para poder tomar decisões de correção e de 

direcionamento. 

Usualmente. o A & A se faz em forma de formulários, preenchidos pelos 
responsáveis por esta atividade, ao nível de Município e do Estado. Estes formulários 
entram no processo de avaliação através de uma pessoa especificamente encarregada na 
sede da Coordenadoria do GT. 

Os primeiros passos na iniciação do sistema A & A do projeto serão: 
• Listagem de informações a serem obtidas: 
• Fixar a freqüência de coleta de informações; 
• Fixar a freqüência e forma de avaliação e de recomendações resultantes dessa e de 

fornecimento de retemos aos dirigentes; 
• tnicrar o levantamento "Marco Zero" como base de avaliações internas e externas 

postenores ao projeto 
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2.1.5 Indicadores 

Os indicadores identificados durante o processo de planejamento do Projeto ªAÇAI° 
se orientam diretamente aos distintos resultados (sub-objetivos) do projeto. A maioria deles 
apresenta traços quantitativos, quer dizer, seus cumprimentos são concretamente 
mensuráveis. De início foram formulados 37 indicadores, o GT marcou 17 de maior 
importância a serem tomados como base do ªAcompanhamento e Avaliação· (A & A) dos 
resultados do · projeto. Na atividade Mura ·controle Ambiental, Monitoramento e 
Fiscalização"(Cap. 5.4.2) se estipulou os seis ·indicadores ambientais· para a Gestão 
Tenitorial considerados indicadores chaves para o impacto ambiental do projeto. 

2.1.6 Factibílidade técnica-executora 

O projeto não pretende introduzir mudanças bruscas ou a descontinuação dos 
trabalhos "normais" em curso, mas iniciará a partir das técnicas e capacidades existentes 
atualmente, uma transformação da atuação entre os órgãos ambientais e grupos alvo, 
portanto não será necessário inchar a quantidade de pessoal permanente dos órgãos, nem 
será planejado o uso de tecnologia sofisticada. 

O pessoal permanente será responsável pela liderança e coordenação do projeto. 
Os conhecimentos profissionais serão, onde e quando necessário, completados através de 
um programa de aperfeiçoamento técnico-profissional. Onde mais capacidade humana será 
requerida, correspondendo à carga elevada de trabalho durante tempos limitados, pessoas 
e equipes externas serão contratadas e preparadas para atuar seguindo os requerimentos 
do projeto. Se acha que aquele pessoal temporário estará disponível no âmbito do Acre. 

Quanto ao material e equipamento para o projeto, nada será preciso que não se 
possa adquirir através do comércio de Rio Branco e operar sem maiores esforços no 
projeto. Isso indue o uso de computadores e softwares a serem usados. 

Uma exceção é o Laboratório de Sensoriamento Remoto: o projeto não planeja 
construir um laboratório dentro de suas próprias paredes, mas pretende se assegurar, como 
também outros órgãos ambientais em Rio Branco, dos serviços do laboratório existente na 
Fundação de Tecnologia do Acre (FUNTAC). Tal conceito de um Laboratório de 
Sensoriamento Remoto central, evitando diversos laboratórios individuais de cada órgão 
ambiental, já é um conceito recomendado pelo SPRN anteriormente. 

Para que o Laboratório da FUNTAC se tome eficaz, todos órgãos parceiros 
contribuirão com o mesmo em forma de equipamento (hardware), programas, pessoal, 
treinamento complementar, dados e imagens de satélite correspondendo aos serviços 
requeridos. Considera-se esta solução a melhor possível pelas condições do Acre. 

2.2 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ABORGAGEM METODOLóGICA 

O planejamento deste projeto integrado seguiu o método ZOPP (Método de 
Planejamento por Objetivos) em todas suas etapas, partindo dos problemas da área 
geográfica de intervenção prevista. Sobre esta base, foram identificados os objetiws e 
resultados (sub-objetivos) do projeto válido para o decorrer do projeto (5 anos) e, 
consequentemente. as atividades a serem executadas nos pnme,ros 3 anos. As áreas de 
intervenção piloto consistindo de 3 municípios (de 22 no estado do Acre) selecionados 
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sobre critérios de representatividade, não só já indicam as condições típicas no estado 
inteiro, mas servirão assim, como modelo para intervenções futuras e semelhantes no 
estado em sua totalidade. 

Seguindo este conceito. o projeto integrado terá uma influência direta sobre a 
formulação de novas políticas de desenvolvimento no estado e com isso, a atuação das 
instituições parceiras direta e indiretamente. A diversidade de ações no projeto coloca as 
instituições envolvidas, a sociedade entre outras, em desafio para a execução de suas 
atividades pré-eslãibelecidas. Acredita-se, entretanto, que com a atuação integrada dos 
envolvidos possa-se estabelecer um ponto, onde as ações poderão ter continuidade de 
forma espontânea. 

Desta maneira, o projeto integrado contribuiria para o aperfeiçoamento daquelas 
instituições, cujas deficiências ainda impediam o cumprimento das múltiplas novas tarefas 
na área da preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Tal processo não pode 
ser planejado em todos os detalhes, mas exige a vontade de todos envolvidos de se 
reorientar aos novos caminhos previstos, caso os mesmos se revelem mais promissores 
que os conceitos anteriores de trabalho. Como conseqüência será necessário manter um 
alto grau de flexibilidade técnica-financeira dentro de um processo de "replanejamento 
contínuo" com o qual o projeto integrado estava concebido. 

Neste contexto cabe mencionar que o projeto vai aprofundar o grau e a qualidade de 
planejamento com o grupo alvo através da aplicação do Método Acelerado de 
Planejamento Participativo (MAPP), método de comunicação e planejamento ao nível das 
comunidades, ·associações e agrupamentos, permitindo um acesso e uma articulação fácil e 
inspirante ao processo de planejamento para pessoas de pouca educação formal. 

Por esta razão, objetivos, resultados e atividades a serem implementadas são 
planejadas até agora de forma relativamente aberta, já que são suficientes para descrever 
os padrões importantes e principais das ações do projeto. Eles serão necessários no curso 
da execução do projeto. Desde o começo eles já são concebidos e articulados com caráter 
complementar, evitando assim superposições de atividades entre diferentes órgãos. 

Como base fundamental do projeto e suas atividades seMra o Plano Estadual 
Ambiental (PEA, veja anexo). como documento articulador da política ambiental do 
Governo do Estado do Acre em geral. Esta política ambiental visa à competência da gestão 
ambiental ao nível do Estado, cumprindo assim com o objetivo geral do SPRN. Esta 
competência se estenderá, em partes, até ao nível das comunidades. As limitações que se 
apresentam ao nível médio, quer dizer ao nível dos municípios, são reconhecidas e 
precisam uma atuação ajustada e adequada aos órgãos a nível de estado. Estas 
deficiências serão vencidas em forma diferenciada, como por exemplo: 

• através de capacitação do pessoal municipal; 
• através de pessoas ou equipes auxiliares durante um intervalo limitado; 
• através de ações diretas dos órgãos executores a nível das comunidades 

seguindo a situação caso a caso. 

De todo modo, o projeto não quer provocar inchaço (pessoal) dos órgãos parceiros 
envolvidos, pelo contrário, se contratará pessoal temporário (consultores, equipes 
especializadas. treinadores. pesquisadores etc.) para executar medidas de duração 
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limitada. O pessoal dos órgãos ambientais envolvidos será o grupo coordenador dos 
trabalhos a serem executados. 

Quanto ao fortalecimento em termos de equipamento dos órgãos ambientais, está 
se prevendo explicitamente o ·mínimo necessário", desta maneira não realizando o 
"desejáver. o que é difícil precisar. O equipamento necessário indicado neste projeto, não 
será, então. objeto de ·negociações". O fortalecimento institucional será, então, pouco 
baseado sobre um incremento de pessoal ou equipamento, mas muito mais sobre uma 
mudança fundá'f'fíental nas áreas de conceitos, maneira da interação e qualidade de 
conteúdos. 

Como conseqüência dos conceitos e planos anteriormente mencionados, se 
apresenta o seguinte procedimento de execução seguinte: 

• estabelecer uma área geográfica modelo; 
• planejar as intervenções previstas incluindo o nível local (município) e, 

posteriormente o nível comunitário; 
• ter pessoal e equipamento preparado e disponível para as intervenções previstas; 
• ter ofertas técnicas atrativas disponíveis a serem aceitas e executadas através da 

população alvo; 
• preparar uma base legal-social melhorada para execução das atividades e a 

atuação dos órgãos envolvidos; 
• executar as atividades previstas; 
• realimentar (através do sistema A&A) o "planejamento contínuo• com os efeitos 

logrados e fazer ajustes, onde e quando necessário. 

2.3 DURAÇÃO DO PROJETO E CRONOGRAMA DE ATMDADES 

A princípio, o projeto uiniciar-se-áD uma vez que os fundos sejam liberados 
para sua execução. Na realidade, o projeto já começou: vários passos preparativos 
{por exemplo, nos campos da legislação ambiental, da mediação de conflitos, o 
diálogo com IBAMA e INCRA, da criação do CJAM, da fiscalização etc.) já foram 
encaminhados. Por outro lado, as estações climáticas influenciam negativamente na 
mobilidade do pessoal do projeto, quer dizer, caso a aprovação do projeto aconteça 
no inicio da estação chuvosa (setembro I outubro), umas atividades sofrerão atrasos 
de alguns meses. 

Uma vez que os fundos para o projeto estejam disponíveis, as atividades 
previstas serão executadas seguindo os cronogramas estabelecidos no anexo Nº 6 
com ajustes eventuais à estação atual. No decorrer dos três anos de duração do 
projeto, as seguintes fases estão previstas: 

Fase de 
iniciação 

Fase intensiva de realizações Fase de continuação e 
consolidação 

avaliação 
e 
replaneja 
-mentos 
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A seqüência das atividades corresponde a suas dependências intemas, quer 
dizer. normalmente o equipamento e treinamento são planejados antes da execução 
das ações através dos órgãos em questão. 

3. CUSTOS E FINANCIAMENTO DO PROJETO 

A execução do projeto nos primeiros 3 anos custará R$ 5.201.203,00 
.Os orçamentos detalhados, atividade por atividade, encontram-se no Anexo 6. 
Demais detalhes estarão disponíveis até o fim de 1997. A contrapartida do Governo 
do Estado do Acre alcançará uma quota de 13,02% desta soma. O cronograma de 
orçamentos a serem liberados da parte do PP-G7 será o seguinte: 

Ano 1: R$ 2.537.976,00 ou 48,79 % 
Ano 2: R$ 1.605.519,20 ou 30,87 % 
Ano 3: R$ 380.588,62 ou 5,93 % 

O sumário seguinte (veja próxima página) especifica os custos esperados por 
Resultado: 
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(3 - CUSTO DO PROJETO E FINANCIAMENTO 
3.1 - QUADRO RESUMO l''.., ,,vw, 

RESULTADO TOTAL FontN de Fln1nollmento 

~AATID,I. Pf>O 7 

1. Implementação fortalecida da Legislação ambiental 410.694,00 59.66a,96 351 .-:\'5,0:2 

2. Gestão dos Recursos f~aturais Melhorada 2 611.544,00 319120,00 2 :'9:' .t.,3,40 

3. Estrutura dos órgãos envolvidos melhorada 1 .545.146,00 213003.37 1 .l.~2 \,12.63 

4. Sociedade local participando da gestão ambiental 380259.00 52.723.63 :127C,'6,37 

5. Integração dos órgãos ambientais do Acre e Amazônia melhorada 253.36J,OO 32.Em.OO 220 i:>7,40 

! TOTAL GERAL 11.201.203,00 877.119, 18 4 '•!4 0113,82 

GTIAC/SPRN/PPG-7 ·- ·- 
.p 
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3.2 REQUERIMENTO FINANCEIRO - Ano 1 

Elemento de Despesa Total 

Equipamentos e Materi~is 
Material de Consumo 
Diárias 
Obras e Instalações 
Serviços de T areeiro de Pessoa Física 
Serviços de T areeiro de Pessoa Jurídica 
Consultoria 
Passaaem 

1.492. 935,00 
201.358,00 
274.928,00 
199.550,00 
36.950,00 

458.590,00 
143.975,00 
163.717100 

% Proponente PP G-7 
1contraeartld•l 

50,23 253.798,95 1 23~ 136.05 
6,78 34.230,88 167 127. 14 
9,25 0,00 274 928.00 
6,71 33.923,50 165 626.50 
1,24 6.281,50 30 668.50 

15,43 77,960,30 380 629. 70 
4,84 0,00 143 975.00 
5151 27.831189 135 885. 11 

100190 434.027100 2.537.976,00 Total 2.972.003!00 

i 

GT /AC/SPRN/PPG-7 
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4. SUPOSIÇÕES E RISCOS DO PROJETO 

4.1 PRESSUPOSTOS E PRÉ-REQUISITOS A BASE DO PROJETO 

Durante a elaboração do planejamento foram identifieados os pressupostos e pré 
requisitos a seguir. 

Pressupostos (condições de trabalho com pouca influência através do projeto): 
• Órgãos ambientais com funções claramente atribuídas; 
• Gestão integrada dos subprogramas do PPG7; 
• Nível de educação da população melhorada; 
• Critérios técnicos prevalecendo na competição de recursos entre estado; 
• Denúncias de corrupção apuradas e punidas; 
• Continuidade das ações e planos ambientais do Governo; 
• Políticas agrárias e ambientais compatibilizadas. 

Pré-requisitos ( pré-condições de trabalho sem influência alguma do lado do projeto): 
• órgãos públicos com recursos mínimos; 
• Governo do Estado e municípios adimplentes. 

Com o emprego da prática do gerenciamento, monitoramento etc., os fatores 
relacionados aos pressupostos acima mencionados são controláveis, portanto não 
inviabilizando a execução do projeto. Ao contrário, o cumprimento ou não dos pré 
requisitos é de importância vital para o projeto. 

4.2 RISCOS 

4.2.1 Riscos econômicos 

A projeção dos cenários futuros desfavoráveis para a economia da comunidade alvo 
através das ações do Projeto, encontram-se no fato da proposta promover o 
direcionamento da economia para as atividades produtivas que utilizam os recursos 
naturais de forma mais compatíveis com os ecossistemas regionais, particularmente onde 
os produtos e sub-produtos destes sistemas ainda não apresentam situação consolidada 
de mercado. 

As dificuldades de transporte para escoamento do produção agro-florestal das 
localidades produtoras, é uma das preocupações das lideranças comunitárias e políticas da 
região, principalmente no período de maior precipitação pluviométrica (novembro à abril), 
quando os ramais vicinais, rodovias federais e estaduais (ainda na sua maioria não 
pavimentadas). proporcionam perda da produção pela falta do transporte adequado. Neste 
contexto, vale ressaltar que a malha hidrográfica do Estado não permite a interligação 
fluvial entre os principais centros urbanos no estado, agravando ainda mais esta situação. 

O volume de produção, preços do produtos agroflorestais, custo de produção e 
qualidade exigida pelo competitivo mercado nacional e internacional, são outros fatores que 
interferem significativamente para que estes produtos se estabelecem no mercado. 

Um dos maiores desafios do Projeto é o combate as atividades de exploração 
predatóna floresta, madeireira. O Estado possue poucas empresas florestais estabelecidas 
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entretanto o maior número de intervenções florestais da região se dá por grupos de 
exploradores florestais, os quais muitas vezes não apresentam nenhuma fonna de controle 
de suas atividades pelo Poder Público. Esta atividade florestal atualmente abastece cerca 
de 400 (quatrocentas) marcenarias em todo Estado. A forma proposta de controle 
ambiental, monitoramento e fiscalização. levará a extinção desta fonna de exploração 
florestal não sustentável, podendo assim interferir diretamente numa atividade econômica 
importante para o Estado. Vale ressaltar. que o controle desta atividade de exploração 
florestal é uma das reivindicações das empresas madeireiras legais. 

4.2.2 Riscos ambientais 

As ações previstas no projeto, proporcionarão um melhor controle das atividades 
produtivas sobre os recursos naturais existentes, estimulando o desenvolvimento de 
atividades de caráter sustentável. Neste aspecto, é importante enfatizar que o Zoneamento 
Ecológico-Econômico -ZEE, será o norteador das atividades produtivas do Estado, bem 
como auxiliará na tomada de decisão de investimentos realizados pelo Poder Público, 
entretanto distorções eventuais poderão ocorrer principalmente no campo das 
especulações fundiárias, gerando concentração de terras nas áreas interpretadas como 
nobres pelo mercado imobiliário, bem como possíveis conflitos pela posse da terra, entre 
grupos de não assentados. O ZEE envolve múltiplos interesses econômicos e políticos, no 
entanto o Zoneamento deve se estabelecer sobre uma base técnica criteriosa, sendo que 
as eventuais interferências externas sem fundamentações técnicas - cientificas devem ser 
desconsideradas, visto que ao contrário poderão promover o inadequado emprego dos 
recursos naturais e a conseqüente degradação ambiental. 

Outra preocupação quanto ao cenário futuro da qualidade ambiental da região, diz 
respeito às alternativas econômicas sustentáveis, principalmente quanto aos Sistemas 
Agroflorestais - SAFs e Planos de Manejo Florestal Sustentado - PMFS. A realidade atual 
demonstra claramente um período de transição das atividades extrativistas florestais, onde 
a extração e pré-beneficiamento tradicional do látex começa a ser substituída por atividades 
econômicas mais rentáveis. Os Sistemas Agroflorestais. SAF's em determinados arranjos 
silviculturais, apresentam uma rentabilidade média de US$ 2.500 (dois mil e quinhentos 
dólares) por hectare/ano, esta situação econômica favorável poderá incentivar produtores 
rurais, a praticarem o corte raso florestal no intuito de introduzirem novas áreas de SAF's. 

Acontecimentos semelhantes poderão ocorrer com os Planos de Manejo Florestal 
Sustentado - PMFS, visto que as atividades de manejo florestal em todo o mundo tem 
demonstrado ser um investimento a longo prazo (investimento pouco costumeiro do 
empresariado regional), além de necessitar de controle rigoroso sobre práticas silviculturais 
desenvolvidas, visto que os manejos de florestas tropicais propõem a transfonnação 
florestal. Entretanto, quando as atividades silviculturais de transfonnação florestal ê mau 
conduzida, acaba levando ao empobrecimento do valor econômico florestal, 
descaracterizando a sustentabilidade do empreendimento .. 

4.2.3 Riscos sociais 

Alguns aspectos sócio-econômicos devem ser ressaltados, sendo que estes são os 
efeitos mais fortes observáveis dos sistemas inadequados de exploração. A mudança da 
base produtiva, pode gerar um periodo de transição desconfortável para os grupos 
econômicos. que até então apresentavam sua base produtiva fundamentada sobre as 
atividades predatórias. ou ainda as atividades de pouco retomo financeiro (apesar de 
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ambientalmente compatíveis). Esta desestruturação setorial, já teve seu início com a 
falência dos exploradores florestais predatórios e a desativação dos seringais, fatores 
dando origem a efeitos secundános presenciados pela comunidade acreana, tais como: 
êxodo rural, aumento do índice de desemprego no setor madeireiro, flutuação da 
arrecadação fiscal estadual.... Com a intensificação dos trabalhos de controle ambiental, 
monitoramento e fiscalização, alguns dos setores econômicos que até o momento 
desenvolviam suas atividades de modo ·1ivre· de qualquer forma de controle público, 
poderão criar um clima de manifestações contrárias as atividades desenvolvidas pelo 
projeto, podendo-· assim conseguir alguma adesão política e levar a manifestações 
imprevistas. 

O controle das ações do Poder Público sobre o meio ambiente, também será alvo 
das atividades do Projeto, entre as principais ações do Poder Público a serem trabalhadas, 
encontra-se o licenciamento ambiental dos projetos de assentamento do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária • INCRA, este projeto ao seguir os critérios técnicos 
estabelecidos pelo controle ambiental, poderá gerar limitações do potencial das áreas 
quanto ao aspecto do número de assentados, diminuindo assim a potencialidade das áreas 
para reforma agrária clássica, ou até mesmo inviabilizar determinados assentamentos por 
estarem alocados em áreas ambientalmente susceptívets. 

O monitoramento e fiscalização das Áreas Indígenas, poderá constatar a 
necessidade do desenvolvimento de projetos auto-suetentáveís, e a conseqüente 
regulamentação das atividades de exploração florestal nestas unidades. 

Outra situação desfavorável que poderá ocorrer, refere-se aos trabalhos de 
campanhas ambientais a serem implementadas para o público alvo, esta campanha de 
conscientização deseja alcançar resultados que obterão uma sociedade mais participativa 
da gestão ambiental, no entanto distorções poderão ocorrer, fonnando uma sociedade 
extremamente denunciadora, criando desta forma uma participação comunitária 
equivocada. 

5. PROBABILIDADE DE EXITO DO PROJETO 

Uma estimativa realista da probabilidade de êxito do projeto proposto orienta-se 
necessariamente à avaliação comparativa: 
• dos efeitos que o projeto espera atingir e 
• dos riscos existentes ameaçando ou diminuindo os impactos positivos. 

Desta fonna propõe-se uma comparação entre os efeitos esperados e os 
importantes riscos desse projeto: 

• Efeitos esperados sobre o meiO ambiente ~ riscos ambientais 
Considerando as várias atividades a serem desenvoMdas no resultado •uso dos 
recursos naturais de forma mais adequada" e, mais indiretamente, nos outros 
resultados e a justificativa econômica fácil saindo já de poucas atividades (veja 
9.5.1), os riscos parecem pequenos em comparação com os efeitos positivos 
esperados. Não deve ser negado um certo risco de desmatamentos não controláveis 
à base da atratividade econômica que as plantações agroflorestais oferecem. Este 
risco dímmue. não obstante pelo fato, que esse desmatamento levará a um novo 
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"reflorestamento· através das plantações realizadas, mesmo se a ·nova mata· não 
oferecer as mesmas funções ecológicas que a anterior. 

• Efeitos económicos esperados <=) riscos econômicos 
Com a divulgação de alternativas econômicas, que potencialmente aumenta a 
renda familiar. o projeto tem um argumento importante a seu favor frente ao grupo 
alvo. Por outro lado, freqüentemente com a nova instalação de plantações, 
empresas, serviços e outras atividades, cada um destes itens precisa de um tempo 
de maturação antes de produzir rendas significantes. No caso de plantações 
agroflorestais este tempo é de cinco anos, e ainda existem os problemas iniciais de 
venda, escoamento ou processamento, quer dizer, da conversão dos produtos em 
renda. Durante os primeiros anos, as familias entrando em -nscos· através da 
aceitação de novos caminhos econômicos, serão aconselhadas a manter suas 
atividades anteriores (por exemplo: coleta de borracha, emprego de ·culturas 
brancas", etc.) como fonte de sobrevivência até atingir uma renda mais alta pelos 
"novos padrões econômicos· oferecidos. 

• Efeitos sóci~ulturais esperados <=) riscos sociais 
Com o desenvolvimento do projeto espera-se uma estabilização da população na 

área atualmente habitada, diminuindo assim com a corrente migratória entre os 
projetos de assentamento e todas suas desvantagens em termos sociais. O risco 
social do projeto refere--se à transição do sistema de produção com rendas 
eventualmente diminuídas por um tempo limitado. Evidentemente, as mudanças 
propostas precisarão de apoio por parte do projeto nos primeiros anos. 

As intervenções previstas no projeto têm evidentemente saldos interessantes a seu 
favor. O projeto tem, por isso, uma boa probabilidade de êxito. 

6. EPÍLOGO 

O Estado do Acre tem menor extensão territorial, comparado com outros estados da 
Amazônia Legal, o que poderia ser um fator facilitador para a execução das atividades, 
apesar de que menor área não significa menores problemas. Por outro lado, no processo 
de ocupação do Estado, caracterizado nos anos 70 pela política do governo federal de 
incentivos fiscais, concessão de créditos e amparo tecnológico, para a substituição da 
floresta por pastagem não considerou a verdadeira vocação da Amazônia. Ainda hoje, a 
política de colonização do INCRA não leva em consideração as particularidades da floresta 
e suas aptidões. Mudar esta mentalidade e traduzir novos conceitos ambientais em ação 
descentralizada, será a tarefa principal do projeto. 

A equipe do GT I SPRN - Acre considera que para atingir sustentavelmente os 
objetivos e resultados do projeto, apenas três anos, durante os quais as atividades 
selecionadas serão executadas, serão insuficientes. Por isso, enquanto os objetivos e os 
resultados correspondentes serão válidos para o tempo inteiro do projeto (supondo 5 anos 
de vida do projeto), as atividades requererão replanejamentos e adaptações periódicas. 
mais tardar depois da primeira fase (3 anos) de execução, para corresponder às 
necessidades especificas de uma segunda fase de dois anos. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL 
PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇA-0 DAS FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL - PPG-7 

SUBPROGRAMA DE POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS - SPRN 

OFÍCIO N" 4G~ /MMA/SCA/PPG-7 

Brasília, Jo de novembro de 1997. 

Prezado Senhor, 

Encaminhamos para conhecimento e apreciação de V.Sa., Parecer Técnico 
do Suplemento do Projeto de Gestão Ambiental Integrada do Estado do Acre, o qual será 
apreciado pela Comissão de Projetos do SPRN em reunião que realizar-se-á de 02 a 04 de 
dezembro no Auditório do 4º andar deste Ministério. 

Atenciosamente, 

f\f~ 
~ 1 NELI AP '~CIDADE MELLO 
Secretária ~~a do Subprograma de 

Política de Recursos Naturais 
SPRN 

Ao Senhor 
MÁRCIO SANTILLI 
MEMBRO DA COMISSÃO DE PROJETOS 
BRASÍLIA-DF 

Secretaria Técnica do Subprograma de Política de Recursos Naturais - SPRN 
MMA • Esplanada dos Ministérios BI. B 9° andar sala 920 Brasilia-DF • Cep: 70068-900 

Fone: (061) 317-1245 / 317-1488 Fax: (061) 317-1332 / 223-6800 
e-mail: ppg7@mma.gov.br 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 
DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL 

PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇiO DAS FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL - PPG-7 
SUBPROGRAMA DE POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS-SPRN 

PARECER TECNICO Nº oro IMMA/SCA/PPG-7 

Objeto: SUPLEMENTO DO PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL 
INTEGRADA (PGAI) - ACRE 

1. ESCLARECIMENTOS 

Este Parecer Técnico foi elaborado a partir dos ajustes solicitados pela 
Secretaria Técnica, BIRD, GTZ, KfW e parecerista ad hoc do CIORD-UnB, ao 
PGAI-AC, entregue em 08/10/97. Sendo assim, os documentos referenciais desta 
análise serão, além do "Suplemento" do PGAI-AC, os pareceres dos atores citados, 
que se encontram no arquivo do SPRNIMMA. 

Não , repetiremos o contexto em que se increve o PGAI do Acre, pois os 
detalhes da área prioritária, temas e justificativas já foram assinalados, sobretudo no 
Parecer 065 MMA/SCA/PPG- 7 de 15/10/97. 

Cabe mencionar, que na semana de 10 à 14 de novembro de 1997, 
reuniram-se em Brasília, as instituições envolvidas no referido projeto, sob 
coordenação da GTZ, que realizou uma seminário ZOPP para proceder aos devidos 
ajustes nos PGAis do Acre, Amazonas e Pará. 

2. AJUSTES REALIZADOS 

A Unidade de Apoio do SPRN-Acre, efetuou cuidadosa revisão do texto do 
projeto, no sentido de contemplar as contribuições recebidas dos pareceristas, 
incorporando desta maneira as sujestões apresentadas. 

Esclareceu a participação de vários setores da sociedade na elaboração do 
projeto, conferindo desta maneira maior legitimidade ao processo, e registrando 
claramente os grupos que têm participado dos debates preparatórios do projeto. 

Secretaria Técnica do Subprograma de Política de Recursos Naturais - SPRN 
MMA - Espionado dos Ministérios BI.B 9º andor sola 920 Brasíha-DF - Cep: 70068-900 

Fone: f06l) 317-1245 / 317-1488 fax: {061) 317-1332 / 223-6800 
e-mail: ppg7@mma,gov.br 
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2.1 Pontos esclarecidos e aperfeiçoados 

• integração institucional; 
• atividades a serem desenvolvidas e cronograma; 
• atribuição específica de cada instituição nas atividades do projeto; 
• coordenação das atividades e definição de diretrizes; 
• descrição da infra-estrutura fisica e humana das instituições parceiras; 
• características demográficas e sócio-econômicas das áreas prioritárias; 
• disponibilidade dos profissionais das instituições executaras para o PGAI; 
• indicadores do projeto; 
• foram apresentados detalhes mais precisos do que se pretende com o 

monitoramento fiscalização e controle; 
• possíveis áreas a serem indicadas para proteção pelo ZEE; 
• mecanismos de participação do público alvo nas ações do ZEE; 
• foi bem contextualizada a situação existente em relação à integração com outros 

projetos já existentes no Estado. Por indicação do parecer do CIORD, os projetos 
do INCRA foram mencionados e apresentados detalhes da execução de cada um 
deles. Embora ainda não haja uma política conjunta, foi registrada a preocupação 
de fazer a interface com cada um deles; 

• no parecer do BIRD foram sugeridas ações referentes à questões legais, como 
exemplo compilação de um código ambiental, que não foram incorporadas no 
Suplemento, ou justificada sua ausência. Cremos que outros pontos levantados 
pelo BIRD foram, em parte substancial, esclarecidos a contento; 

• quanto ao ZEE, foi melhor contextualizada a situação atual, havendo 
necessidade de maior apoio da SAE, Secretaria Técnica e demais contribuições 
ao acompanhamento desta atividade no projeto. 

2.2 Convênios 

Segundo a distribuição abaixo, o Estado do Acre realizará sete convênios para 
repasse dos recursos ao PGAI, quais sejam: 

• IMAC = R$2.409.987,00 
• SECTMA = R$2.283.939,00 
• Prefeitura Municipal de Rio Branco= R$291.l 19,00 
• Prefeitura Municipal de Tarauacá = R$ l l 8.550,00 
• Prefeitura de Acrelândia = 88.630,00 (não foi especificado se este recurso será 

repassado através do IMAC ou SECTMA, pois só serão assinados convênios 
cujos valores atinjam, no mínimo, R$100.000,00 

• FUNAI = R$126.700,00 
• IBAMA = R$110.140,00 
• Ministério Público= R$141.807,00 
• TOTAL = R$5.570.872,00 

Secretaria Técnica do Subprograma de Política de Recursos Naturais - SPRN 
MMA - Esplanada dos Ministérios BI.B 9° andor sola 920 Brasi!io-DF - Cep: 70068-900 

Fone: [061) 317-1245 / 317-1488 Fax· (0611317-1332 / 223-6800 
e-mail: ppg7@mmagov.br 
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2.3 Distribuição dos recursos 

O PGAI do Acre obteve alterações no seu orçamento a partir dos 
comentários recebidos, dentre as mais substanciais está a diminuição dos recursos 
para o primeiro ano, de aproximadamente R$600.000,00. O valor total do projeto, 
não obteve redução, ao contrário sofreu acréscimo de aproximadamente 
R$370.000,00. 

As atividades permanecem as mesmas, com alguns acréscimos devidos à 
maior abrangência de ações antes não contempladas. 

Equipamentos e materiais permanentes 
Obras e instalações 
Consultorias 
Serviço de terceiros 
Diárias 
Passagens 
Materiais de Consumo 
Total 

R$ 
l. 721.616,00 
249.950,00 
369.835,00 

1.325.416,00 
922.114,00 
459.739,00 
522.202,00 

5.570.872,00 

2.3.1 Por resultado: 

Resultado 1 ( questões legais) 
Resultado 2 (Gestão dos Recursos Naturais) 
Resultado 3 (melhorar estrutura dos órgãos envolvidos) 
Resultado 4 (participação sociedade) 
Resultado 5 (Integração institucional) 

2.3.2 Por ano: 

Ano l 
Ano2 
Ano3 

2.026.886,00 
2.902.619,00 
641.367,00 

36,38 % 
52,11 % 
11,51 % - 

2.3.3 Comentários 

% 
30.90 
4.49 
6.64 

23.79 
16.55 
8.25 
9.37 

410.894,00 
2.961.597,00 
1.564.642,00 
380.259,00 
253.280,00 

Conforme a distribuição apresentada acima, cabe uma reflexão a respeito da 
operacionalidade do número convênios propostos, a partir dos seguintes pontos: 

1) Qual a necessidade de se efetuar dois convênios: um com IMAC, outro 
com SECTMA, uma vez que se trata de instituições juridicamente vinculadas? Este 
aspecto nos leva a uma segunda indagação: se o IMAC é subordinado à SECTMA, 

Secrelorio Técnico do Subprograma de Político de Recursos Naturais - SPRN 
MMA - Espionado dos Ministérios SLB 9° andor solo 920 Brosílio-DF - Cep: 70068-900 
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como poderá controlar as atividades do projeto à cargo desta? Cabe portanto, 
averiguar a forma mais eficaz para repasse dos recursos, no sentido de eliminar 
entraves burocráticos ao projeto. 

2) Foi bastante convincente a importância dos convênios com as Prefeituras, 
pois estariam exercitando formas próprias de gerir seus recursos. Cabe averiguar a 
real necessidade e os ganhos efetivos com assinatura de convênios com FUNAI, 
IBAMA e MP, pois os recursos são pequenos e basicamente para atividades infra 
estruturais (?). 

De modo genérico, os seguintes pontos foram esclarecidos no PGAI-AC: 
• concentração dos recursos no IMAC e/ou SECTMA (mais de 80%); 
• utilização de 36,38 dos recursos no primeiro ano do projeto; 
• os valores considerados altos para infraestrutura, diárias, material de consumo 

foram justificados quanto aos seus objetivos, permanecendo em aberto os 
detalhes financeiros, que poderão ser monitorados no decorrer do projeto, pois a 
memória de cálculo ainda não nos foi disponibilizada; 

3 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Os seguintes documentos estão sendo providenciados para que sejam 
cumpridas as condições de elegibilidade do projeto. 

1. comprovação de funcionamento do COEMA (editais de convocação, atas de 
reuniões e deliberações publicadas no DO) 

2. PEA revisado e aprovação do COEI\.1A (incluir Ata) 
3. Lista com multas e infrações expedidas pelo IMAC (como e quando foram 

disponibilizadas ao público) 
4. Indicação de audiências pelos jornais 
5. Políticas da CEZEE (informar em que medida os últimos programas estão 

integrados aos objetivos desta comissão) 
6. Número de processo que tramitam na Curadoria do Meio Ambiente 
7. Demonstrativo da evolução do orçamento do Estado de 111:?do a garantir a 

contrapartida 
8. Oficio de encaminhamento do PGAI ao COEMA 
9. Parecer favorável da CEZEE ou CCZEE 

4 CONSIDERAÇÕES 

Em relação à distribuição das atividades do projeto, certamente a execução 
exigirá maior concisão, sendo que muitas atividades poderão ser inseridas numa 
rúbrica mais geral. Isto evitará inclusive posteriores pedidos de remanejamento, pois 
quanto mais específicos os tópicos, mais engessadas se tomam as ações contidas em 
seu interior. 

Secretaria Técnico do Subprograma de Político de Recursos Naturais - SPRN 
MMA - Esplanada dos Ministérios BI.B 9" andar sola 920 Brosíl10-DF - Cep: 70068-900 

Fone: (061) 317-1245/ 317-14BB Fax: 1061) 317-1332/223-6800 
e-mail: ppg7@mma.gov.br 

4 

-------- 



.• . . , No que concerne à redação, sugerimos a substituição de duas expressões: 1) 
"grupos frágeis da sociedade" (pág. 1 O), por outra que não levasse à idéia de um 
juizo de valor sobre essas pessoas. Sempre se pode questionar: frágil em relação a 
que? Sugerimos denominá-los claramente: ribeirinhos, coletores etc. 

2) "Motivar a sociedade( ... ) para efetuar denúncias". Ainda que o termo seja 
utilizado no âmbito policial, na matriz de planejamento parece suficiente- a 
expressão: "motivar a sociedade para efetuar vigilância ambiental", pois revela com 
clareza o que se pretende. 

Um último ponto que trouxe dúvida foi a alusão ao "anexo 6" (entregue 
juntamente com a versão anterior do projeto), já que as informações deste anexo 
foram incorporadas e melhoradas no "Suplemento". Para que não haja dubiedade é 
melhor que exista um único documento com todas as informações necessárias. 

Dada as dificuldades de elaborar um orçamento preciso para todas as 
atividades do projeto, os cálculos foram agregados por categorias gerais de 
"elemento de despesa", sendo assim, sugerimos que, durante a execução do projeto, 
os textos explicativos do Anexo Complementar prevalesçam, em caso de dúvidas, 
sob a planilha de custo detalhada, que será apresentada posteriormente. 

Dito de outra maneira, a análise da memória de cálculo anterior levou a uma 
série de dúvidas, que foram respondidas satisfatoriamente, em termos do que se 
pretende fazer, mas não totalmente em termos de custos, mesmo porque não os 
temos em detalhes. 

Os valores para aquisições de hardware e software ainda deverão ser 
ajustados de acordo com estudos pormenorizados e diretrizes dos órgãos 
envolvidos, como por exemplo, o lhama. 

Não vemos porém nenhum inconveniente de que, no decorrer da execução os 
coordenadores do projeto façam o acompanhamento dos Termos de Referência, 
atendo-se aos objetivos elencados no Anexo Complementar. 

Deve ser ressaltada a necessidade da memória de cálculo para o primeiro 
ano de execução, e que seja desconsiderada, para efeito de aprovação do projeto, a 
memória de cálculo realizada anteriormente, pelas lacunas encontradas durante a 
análise. Assim a execução do projeto deverá guardar estreita coerência com os 
objetivos apresentados no "SUPLEMENTO" do PGAI. 

Brasília, 19 de novembro de 1997. 

Altità'\Barbosa 
Cojisultora Técnica do SPRN 
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Suplemento - Projeto AÇAI 
(PGAI/Acre) 

elaborado pelos membros da Unidade de Apoio do GT/SPRN/Acre 

Brasilia, 12 de Novembro 1997 

GT/AC/SPRN/PPG-7 
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Porque o Suplemento ? 

Nas observações recibidos do Ministério do Meio Ambiente (MMA), do Banco 
Mundial (BM), da Comissão do Projeto (PC), da Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) e 
observações feitas na equipe dos peritos da GTZ trabalhando no SPRN, foram sugeridos 
demais esclarecimentos e detalhamentos referente a vários capítulos da proposta original. 
Tratava - se dos seguintes aspectos, conforme a sequência do texto original: 

Textos adicionais sugeridos. 

O. Resumo do Projeto AÇAI 
1. Alterações de tennfraologias 
2. Atualização da Matriz de Planejamento 
3. Contextualizar a Política Agrária e Agrícola com as ações do Projeto AÇAI 
4. Aspectos populacionais, Situação Agrária e Fundiária das Áreas Piloto 
5. Melhor Contextualizar os Efeitos Sócio-culturais esperados do Projeto AÇAI 
6. Demonstrar a Sustentabilidade financeira mencionando orçamento Estadual 
7. Descrever a Infra-estrutura Fisica, Humana, Custos e Financiamento por Instituição 

Executora 
8. Atribuições dos Órgãos na Execução do Projeto e Priorização de Atividades 
9. Descrever a Integração Institucional 
1 o. Detalhar as informações sobre as atividades previstas no Projeto AÇAI 
11. Melhor descrever as atividades desenvolvidas nas Áreas Estratégica, Prioritárias e 

Piloto 
12. Compatibilidade dos objetivos do ZEE com os objetivos do SPRN/PPG-7 
13. Mencionar aspectos sobre as possível ãreas a serem indicadas para proteção pelo 

ZEE. 
14. Mencionar os mecanismos de participação do público alvo nas ações do ZEE. 
15. Mencionar o Fortalecimento Institucional nos Órgãos executores do ZEE. 
16. Contextualizar melhor o Controle Ambiental 
17. Reavaliar indicadores do Projeto AÇAI 
18. Cronograma do Projeto e Cronograma de Atividades 
19. Custos e Financiamento do Projeto 
20. Avaliação e Replanejamento 

As seguintes explicações e modificações do texto original pretendem fornecer um resposta 
em forma objetiva, correspondente as observações e sugestões feitas. As ampliações dos textos 
originais serão incorporados posteriormente na versão final e operacional do Projeto AÇAJ. 

ATENÇÃO: TODOS TEXTOS INSERIDOS OU ALTERADOS ENCONTRAM-SE EM DESTAQUE 
VERMELHO 
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para a Prcxeçac, 
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Tropicais do lnsl 

Textos adicionais sugeridos: 

O projeto tem uma previsão de custos no total de R$ 5.570.672,00, sendo que deste valor 
R$ 4.947.699,52 (88,81%) serão financiados pelo PPG-7 e o valor restante de R$ 622.972,48 
(11, 18%) corresponde à contrapartida das instituições estaduais, municipais e federais envolvidas. Os 
desembolsos necessários no decorrer do projeto serão os seguintes: 

PP-07 
ANO 1 1 1.749..373,07 2n.s12.93 2.026.886,_00 
ANO li I , , 2.598.470,47 304.148,53 2.902.619,00 
ANO Ili I 600.021,98 ,41.345,_02 6-41.367,00 

' ' -; _- -623.008148 5.570.872,00 

• Área Estratégica (figura 01): área de maior intervenção sócio-econômica dentro do Estado do 
Acre. processo este facilitado pelas vias de acesso, rodovias e hidrovias, as quais facilitam a 
penetração de migrantes oriundos de outras regiões e com eles a tendência de aquecimento da 
economia local podendo levar a uma exploração mais intensiva dos recursos naturais, nem 
sempre compatível com tecnologias menos impactantes para os ecossistemas Amazônicos. 

Su~,~~~~~~~i"'\"si='fi 
As principais atividades que o projeto se propõe realizar para a participação dos grupos alvo 

na gestão ambiental integrada, são as seguintes: 

• Divulgação do PEA nos municípios das zonas piloto e prioritária; 
• Motivar a sociedade para efetuar vigilância ambiental; 

Treinar pessoas da comunidade alvo para moderar ... (TEXTO ORIGINAL) ... 
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•• pecill,n •••••• inq CiYi, p,lapunr utfra\)Ge& Roduç,lo cm 30% du infra\)Ge& ambtonllia I partir de 06/99 (daunot., ""Plora91o lloieolll, olo) 12 Relatónoo do IMAC e IBAMA Politicu ~ e ombimlll l.~blllecidado unbienllia no Ealldo lté 12198 OO!tll"bbilá.adu r -i.;i..... Ambienml 
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2.4 Dado1 do INPE 

2 5 [)adol obâdOI do Lab Rcs Da Gcsdo ialcgrlda doa 
ll1dioe de quénldu nu no priori1'nu, noduz.ida 1 Exploração Ooreobll (oortcnuo), nu ileu 30% doa OOVOI asaentamentoo do INCRA FUNTAC 1ubprogramu do PPG- 7 10% l.l., llo de:r/99 prioriliriaa redunda a l 0% 11 , até de:r/99 licenciados pelo IMAC, ainda na fue de 2 6 Protocolo da CIA/IMAC 

olaneíarnento até 06/99 

RAlainOI HU1N110. du entidade, perticip111t •• u inlútw\)Õel, 
Coatiauiclldo du ações o lnfne1tru1u(a diaponJvel PrOCállOI do IMAC/IBAMA atendidoa em 31 Rdatóno do ""-"" de pbnos unbicatait do envolv!doa no projeto qualillcadaa e aplícando °' cxmfonne programaçlo do proJdo até linal do 1té 2 111 •••• em. 30% dos cuot 1té 06/98 e Capacito9lo. RelatónOI TeaiiOOI Govcmo 3.l!t1nllln doa cqlol envolvidol conheàmenlol at~ o final do 1qiundo ano 1999 WAo dos cuos até 06i99 3.2 Doaunento1 de 1qllÍliçào do odor 

mfllonda ftnanoeiro dOI ÕlllDI envolvidos 
3.3 Protocolo da ClA/IMAC e 

SUPESIIIIAMA 

Aumlrlto da pll1lc:ipoçlo da socieda4e em audimau V,gdinaa Ambienlal feita pela oomwúdadc mm:mcn!lda em em~ até dez/99 4.1 Atu e l'lhol6noo doa evmt01 CnténOI teaiiOOI pm,aiecs,do 
4.lociildlde looll pcticiplndo da públims eoutroo tllYelllol em 30% 11\0 1 e 40% ano U. 4.2 Regi,tros do lMAC, IBAMA e PM na oompctiçio de lcaJIIOf omn, 
--blcmt.l ml&doo 

S.lnkp\,ID dol c!qlol ombiclitml do 100% doa o1cz1o1 raponoávú pdo oontrole 100% doa 6r&loa envolvidos no projelo, implementando método, de planejomento ~.1 Aooidoa 6nn&dOI Nlvcl de odl.lCllçiD da popul,çlo 
At:n. Slldol dl Amwlnia ambienlll, •llbelecem IICOl'Cto. de ~. part,àpllivo, aléJul/!19 (12 Relotónot llluaÍI doo ótglDS rndhonda 
mdbondit. clellnindo na de Atuaçlo e .,.._,.., até junt98 envolvído• 
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COMPATIBILIZAÇÃO DA POLITICA AGRÍCOLA COM O PROJETO AÇAÍ/ACRE 
Em que pese as dificuldades vivenciadas pelo setor agrícola estadual, tanto no âmbito 

institucional quanto no desenvolvimento da produção, devido aos problemas da infra-estrutura 
econômica e social, existe o esforço dos órgãos estaduais ( Secretaria Estadual de Agricultura, 
FUNCEPA e EMA TER/AC) responsáveis pela formulação e implementação da política agrícola 
estadual no sentido de ~iar o fortalecimento da agricultura, sobretudo a nível municipal. 

Neste sentido, as ações desenvolvidas na área agrícola do Estado são promovidas por 
órgãos do Governo Federal em articulação com o governo estadual e os Municípios. Projetos, cujos 
principais são os seguintes: 

PRONAF -Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. 
Este Programa é promovido pelo Ministério da Agricultura e Reforma Agrária que visa, dentre 

outros objetivos, apoiar os municípios para planejar e executar ações de infra-estrutura econômica e 
social no sentido de fortalecer a agricultura familiar. 

No Acre 04(quatro) municípios estão recebendo apoio do Programa a partir de 1997. São 
eles: Acrelândia, Braslléia, Plácido de Castro e Cruzeiro do Sul. Para 1998, já está assegurado a 
inclusão de mais 06{seis) municípios: Epitaciolândia, Senador GuiomarcJ, Sena Madureira, Feijó, 
Mâncio Lima e Tarauacá ou Manuel Urbano. 

Um dado importante da estratégia do programa, que poderá ajudar na compatibilização da 
política agrária com o projeto Açaí , consiste no fato de que as prefeituras munícipais e os conselhos 
municipais de desenvolvimento econômico são os responsáveis diretos pela definição de prioridades 
e de investimentos . Para os 4 municípios acima citados as prioridades eleitas pelos conselhos 
municipais foram equipamentos agrícolas (caminhões, tratores, etc) para apoiar as atividades de 
agricultura e abastecimento. 

Apesar da estratégia do Programa se basear no trabalho com os Municípios e, neste sentido, 
coincidir com a proposta de descentralização da gestão ambiental embutida no SPRN e Projeto Açaí, 
é necessário considerar, no entanto, que os Conselhos de Desenvolvimento Municipais têm suas 
composições e finalidades definidas com ênfase para as atividades produtivas e pouca inserção da 
variável ambiental, tanto no seu escopo legal quanto na sua estratégia de ação. 

Por isso, no âmbito do Projeto Açaí encontram-se definidas propostas de apoio às prefeituras 
municipais das áreas piloto (Acrelândia, Tarauacá e Rio Branco), visando desenvolver atividades de 
identificação de espécies com potencial econômico e de formas alternativas de beneficiamento, 
escoamento da produção e de estudos de mercado para comercialização dos produtos associados à 
capacitação de pessoal dos órgãos públicos e de representações de caráter social, produtívas e 
ambientais, além das atividades de gestão ambiental (fiscalização, licenciamento, monitoramento e 
ZEE). 

PROJETO LUMIAR 
O Projeto Lumiar visa visa viabilizar os assentamentos de Reforma Agrária, tomando-os 

unidades de produção estruturadas, inseridas de forma competitiva no processo de produção, 
voltadas para o mercado e integradas à dinâmica do desenvolvimento municipal e regional. 

ó projeto Lumiar foi concebido de forma que os serviços de assistência técnica dos assentados 
possam ser contratados pelas associações dos próprios assentados, junto a organizações públicas ou 
privadas. 
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No Acre, o projeto atuará em 42 projetos do INCRA, abrangendo as modalidades de 
colonização, assentamento e agroextrativista, somando uma área total de 1.327.098 na e 
beneficiando 12.948 famílias. 

A área de atuação do projeto envolve os seguintes municípios: Senador Guiomard, Sena 
Madureira, Brasiléia, Porto Aae, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Bujari, Rodrigues Alves, Acrelândia, 
Manoel Urbano, Tarauacá, Capixaba, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima. feijó, Plácido de Castro e 
Epitaciolândia. 

Percebe-se que a área de atuação do Lumiar abrange a maioria dos municípios das áreas 
estratégica. prioritárias e [Oilotos do projeto AÇAJ. Como o projeto é executado pelo INCRA, que 
participa do GT/SPRN/AC, é possível estabelecer parcerías entre o IMAC, os órgãos ambientais dos 
municípios e de assistência técnica, no sentido de que este projeto possa contribuir para 
compatibilizar a política agrícola com o projeto AÇAJ. 

PROJETO CASULO 

o projeto visa a criação de projetos de assentamentos em áreas disponíveis no entorno de 
núcleos urbanos para a exploração de atividades agropecuárias, dando ênfase para a gestão 
participativa através de parceria entre o INCRA, as Prefeituras Municipais e organizações não 
govemamentais. 

Em sua estratégia de ação, o projeto prevê que as prefeituras criem uma comissão agrária, da 
qual participam órgãos públicos e movimentos sociais ligados à questão agrária .. Cabe as prefeituras 
realizarem o cadastro de agria,ltores sem terra e disponibilizar terras públicas municipais próximas 
ao mercado local para assentarfamílias de produtores. O crédito para os produtores é garantido pelo 
govemo federal. Em síntese, o projeto estrutura-se sobre quatro pilares: Assistência Técnica e social, 
localização, unidade produtiva familiar e crédito. 

Do panto de vista da articulação deste projeto com as atividades do projeto AÇAI, existe a 
possibilidade de desenvolvimento de trabalhos em parceria entre o INCRA, IMAC, prefeituras e 
organizações do movimento social, produtivo e ambiental. A participação do INCRA no 
GT/SPRAN/AC é fator que facilita o estabelecimento de parcerias. 

Do ponto de vista da proteção dos recursos naturais, principalmente da floresta, o projeto 
propicia uma diminuição da pressão sobre este recurso, uma vez que ao assentar trabalhadores sem 
terra em áreas já desmatadas haverá, em contrapartida, uma diminuição da demanda por novos 
assentamentos em áreas primárias. 

PROJETO AGROVILA 

Este projeto visa implantar 06 (seis) agrovilas às margens das BR-364 e 317, dotando-as de infra 
estrutura de beneficiamento, com o objetivo de: 

• Disponibilizar terras férteis para pequenos produtores; 
• Incentivar a industrialização primária pelos próprios produtores; 
• Proporcionar maiores facilidades na colocação dos produtos, em função da localização 

geográfica do maior centro consumidor do Estado, Rio Branco, e da via de escoamento 
(BR-364) com vista à exportação para o centro-sul do país. 

• Reduzir os custos de transporte dos produtos através da redução do peso no ciclo 
industrial. 

Em cada agrovila serão assentadas cerca de 100 famílias, em lotes do tamanho de 5 ha .. a 
principal cultura a ser implantada será a punpunha para a extração do palmito. 
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Além desse projetos, está sendo estimulado pela delegacia Federal da Agricultura no Estado 
a implantação da cultura da soja. Neste sentido, já existe experiências acompanhadas pela 
EMBRAPA junto às áreas de pecuária. A idéia é pesquisar a viabilidade de implantação desta cultura 
no Estado, uma vez que ela exige uma área de terra ( a partir de 300 ha) e de topografia plana, além 
de investimentos em equipamentos e insumos agrícolas que fogem ao alcance do pequeno produtor. 

Como se pode ver pelo perfil dos projetos apresentados a compatibilização da política 
agrícola com o Projeto AÇAI vai depender muito mais do apoio técnico que as ações do AÇAI dará 
às prefeituras, aos setores produtivos e às organizações comunitárias para implementar e identificar 
novas alternativas de produção e nas orientações do ZEE. 

A estratégia consiste em que através das atividades de apoio ao fortalecimento da área 
ambiental municipal será _possível abrir a • porta de entrada• para negociação e implantação dos 
instrumentos de gestão ambiental (fiscalização, licenciamento, monitoramento e ZEE}. 

Os mais recentes dados populacionais mostram que nos municípios das áreas piloto 
encontram-se 53% da população do estado, sendo 47%, 5% e 1% em Rio Branco, Tarauacá e 
Acrelãnota, respectivamente. 

- --------- ----- -F--- • .--- ----- - ---------.--- - 
MUNICIPIO TOTAL HOMENS MULHERES 

RIO BRANCO 228.990 112.344 116.646 
TARAUACA 23.715 12.209 11.506 

ACRELÃNDIA 6308 3.470 2.838 
ESTADO DO ACRE 483.726 244.612 239.214 

Fonte: Censo 9&'1BGE 

Os dados de produção obtidos na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, no ano de 1995, 
revelam que em Tarauacá as áreas destinadas à colheita foram 1.817 ha para culturas anuais, 43 ha 
para culturas perenes com a produção de 456 t de arroz, 43 t de feijão, 13.200 t de mandioca, 1050 t 
de milho e 633 mil frutas. Na atividade extrativista a produção atingiu 1608 t de latex coagulado, 286 t 
de carvão vegetal, 9.280 m3 de lenha e 7.420 m3 de madeira em tora e na pecuária com o plantel de 
69.704 cabeças, sendo 47.107 de bovinos, 17.280 de suínos e o restante distribuídos entre bubalinos, 
equinos, muares, ovinos e caprinos. 

Em Rio Branco, 16.771 ha foram cultivados com culturas anuais, 1477 com culturas perenes 
e 1.800 ha com o extrativismo e produção de 9116 t de arroz, 2.800 t de cana-de-açúcar. 225 t de 
feijão, 78.900 t de mandioca, 11.451 t de milho, 5.115 mil e 2.229 t de frutas, 165 t de borracha e 600 
t de palmito. A atividade pecuária comportou 114.320 cabeças, dos quais 109.266 bovinos, 21.615 
suínos e o restante distribuídos entre bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos. 

O município de Acrelândia, criado a partir do Projeto de Assentamento PAD-Peixoto, com 
duas agrovilas, Redenção I e li, cuja área era de 30.000 na, dos quais 25.200 ha foram divididos em 
420 lotes com 60 ha cada. Com a criação do novo município foram desmembrados áreas de 
municípios circunvizinhos, com aproximadamente 1.200 famílias assentadas em uma área de 
aproximadamente 70.000 ha. Das áreas desmatadas, 20% encontram-se com culturas temporárias 
(milho, arroz, feijão, mandioca), 6% com culturas permanentes (algodão, cupuaçu e frutíferas}, 20% 
capoeira e 54% com pastagens, sendo que 29% destas são nativas e 71 % cultivadas, sendo o 
rebanho bovino existente é de aproximadamente 7.300 cabeças. 
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Em relação a situação fundiária das áreas piloto é importante destacar alguns dados do 
INCRA sobre o Programa de Metas do Governo Federal. Em relação a Taxa de Ocupação Territorial 
Aparente, na Região Norte, mostra-se bastante baixa, indicando os possíveis efeitos da presença de 
grandes extensões de terras públicas, que se incluídas as cadastradas no INCRA, em 1992, 
encontra-se-á um total de 8,2% da superfície territorial desta região, já incluindo o estado de 
Tocantins. 

Nos dois anos de recadastramento, merece atenção o estado do Acre que apresentava taxa 
de ocupação tenitorial no ano de 1978 de 79,7%, situando-se muito acima da média regional de 
23,02%, observando-se um decréscimo acentuado, em 1992, quando a taxa passou para 26,46%. 

De acordo com as diretrizes do programa das metas de 1997 do governo federal, o 
assentamento de família~ de trabalhadores rurais, representa o cumprimento da primeira etapa do 
processo de Reforma Agrária. Na seleção e eleição das Áreas de Ação Preferencial e no cronograma 
das metas de assentamento para o ano de 1997, 37% do total dos assentamentos serão feitos na 
Região Norte que representa o total de 29.341, cabendo ao Acre 2.500 a serem implantados no 2°, 3° 
e 4º trimestre. Desde total, no estado 1.926 famílias assentadas em novo projeto cujas terras são 
áreas remanescentes vagas e 574 em projeto antigo onde haja lotes vagos. Ao todo são 34 projetos 
no Acre, 3.3% da meta para o Brasil, abrangendo uma área de 566.648 ha e classificando como área 
remanescente ou estoque de terras 473.031 ha. 

Estes dados são especialmente preocupantes tendo em vista que a Política Agrária do 
Governo Federal nem sempre é compatível com a Política Ambiental, e os Projetos de Assentamento 
até hoje não recebem licença ambiental para sua instalação, podendo levar a danos irreparáveis ao 
meio ambiente se estes localizarem-se em áreas com restrições ao uso do solo ou impróprias para a 
atividade agrícola tradicional 

Nos municípios piloto, os dados obtidos no INCRA, referentes ao ano de 1997, demonstram 
que dos imóveis cadastrados, 72% em Rio Branco, 95% em Acrelândia e 67% em Tarauacá são 
minifúndios, ou seja propriedades com área até 60 ha, geralmente oriundos de projetos de 
assentamento do INCRA. Porém, em termos de área 63% em Rio Branco, 10% em Acrelãndia e 90% 
em Tarauacá são de grandes propriedades improdutivas. Note-se que no município de Acrelândia 
83% da área dos imóveis cadastrados são de munifúndios, isto deve-se ao fato de que o município 
surgiu a partir do Projeto de assentamento PAD-Peixoto. 

Municlpío Piloto 
Imóveis Rio Branco Acre"ndla Tarauad 

Cadastrados NO de Area Nºde lvea Nºde Area 
Propriedades (ha) Propriedades (ha) Pror>rledades fha) 

Total 3.095 706.322,50 504 38.376,80 656 553.726,40 
Minifúndio 2.221 60.550,00 480 31.806,30 437 21.379,40 
Peauena Produtiva 07 1.098,30 o o 02 428, 10 
Peauena Improdutiva 697 97.580,00 23 2.568,90 166 19.957,00 
Média Produtiva 14 8.955,30 o o o o 
Média Improdutiva 68 40.917,30 o o 18 14.683,40 
Grande Produtiva 11 49.007,80 o o o o 
Grande Improdutiva 77 448.153,80 01 4.001,60 33 497.278,50 

Fonte: Divisão de Cadastro e Tributaçãc,'INCRA 

:·~~1f~~~:::~,0'' qgest1Q=- .. d(ç)\""~49I~-~C~---~·- __ J ... ,,,,." .... ,.-..,;,_,;~"·· .. ~-,- -..:-- .... -.,·- 
• 
O projeto tem como princípio fundamental de intervenção um novo relacionamento homem 

natureza ou homem-floresta, através da transmissão de novos conhecimentos e padrões menos 
predatórios na utilização dos recursos naturais. 
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Nesse relacionamento, a floresta representará uma fonte de renda e de sobrevivência a longo 
prazo que merece ser defendida e preservada pelos colonos e agropecuaristas, que serão iniciados 
a uma produção não - predatória. Já existem experiências significantes de produtores rurais 
trabalhando em sistemas agro-florestais ou puramente florestais, bem como os resultados dos 
esforços alcançados pelo projeto RECA e a pesquisa efetuada pela EMBRAPA , que levaram a 
padrões economicamente interessantes da exploração conservacionista da floresta e se 
apresentam como uma fonna desejável do uso para a maior parte dos solos amazônicos. A partir 
desses conhecimentos, a floresta não será mais considerada um elemento hostil e intruso, mas passa 
a ser o capital principal a ser preservado e prudentemente usado. 

Uma sociedade que se orienta por esses conhecimentos pode ter assegurada a sua 
sobrevivência e indepen(!ência econômica. Sem dúvida será uma sociedade que defenderá este 
capital, evitando assim a sua destruição e depredação. A equipe do SPRN tem, com isso, a 
esperança que as sociedades na áreas de intervenção do projeto serão prepraradas e estimuladas a 
fazer a vigilância ambie~al em parceria com órgãos públicos. 

Esta mudança fundamental de atitude frente ao meio ambiente os levará à refleção sobre a 
idéia do abandono de uma frente agropecuária pela outra. A floresta como fonte sustentável de 
produção e renda, estabilizará a permanência da grande maioria desses habitantes. Assim, com as 
técnicas sustentáveis de produção aplicadas, o avanço da ocupação desordenada, será diminuida no 
decurso dos anos nas áreas de intervenção do projeto. A maior estabilidade habitacional levará a 
maiores investimentos nas áreas em questão como: infra-estrutura, escolas, caminhos, unidades de 
serviços etc. Estabelecerá mais o orgulho de estar em sua própria terra e dela usufruindo as riquezas 
proporcionadas. Este elemento de investimento, a ser efetuado pelo grupo alvo mesmo, em forma 
de trabalho e dinheiro, iniciará uma mudança do extrativismo convencional, do coletor e caçador, ao 
produtor florestal ou quase - florestal permanente. 

O projeto não tem um foco específico a respeito dos grupos frágeis da sociedade. Não 
obstante; alguns efeitos favorecendo tais grupos vulneráveis serão atendidos: 

• a facilitação de mecanismos de auto-defesa através de ·unhas diretas de comunicação· do 
povo da floresta (indígenas e extrativistas) com autoridades estaduais; 

• a permanência da população, especificamente dos pais de família, do inteirar em seu 
ambiente tradicional, assim haverá a melhor preservação da estrutura familiar, com 
importância específica para as mulheres, crianças e idosos; 

• através do processamento local de matérias primas florestais, um efeito de renda 
alcançado especificamente pelas mulheres envolvidas nesse processamento. 

~~-a-.~m 
Naturalmente, o FEMAC não será o único apoio financeiro para as ações no campo do meio 

ambiente ou do projeto depois da retirada do apoio externo dado pelo PP-G7. Para apreciar a 
sustentabilidade financeira do IMAC como instituição coordenadora, tem que se levar em conta os 
recursos liberados pelo Governo do Estado do Acre a seu favor durante os últimos anos (em R$ ): 
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Descrii!O 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Orçamento 8.427 .315,00 8.366. 724,00 10.269.268,00 4.045.218,00 2.108.170,00 1.566.545,00 
Liberado 42.176,00 863.350,00 1.017.813,00 1.292.972,00 satisf atórto 
Em% 0,5 10,3 9,9 32,0 ainda nlo 

dlspon(vel 

Após alguns anos, durante os quais se planejava orçamentos fictícios em relação aos fundos 
estaduais disponíveis, os orçamentos elaborados foram reduzidos, sendo que hoje está em um nível 
mais realista, porém insuficiente a longo prazo, tendo em vista as necessidades de ações no campo 
do meio ambiente, coordenadas pelo IMAC. O que tem maior valor indicativo é a observação dos 
fundos liberados em termos absolutos a favor do IMAC durante os últimos anos: sem contar o ano de 
1993, em que as contribuições do Governo do Estado foram mínimas, houve um aumento 
pennanente. Assim, o Governo do Estado do Acre cumpriu com suas obrigações estipuladas no 
Convênio de Adesão ou Subprograma SPRN/PP-G7 de outubro de 1994. Porém, ainda não está certo 
se, com esta tendência •. a sustentabilidade das ações iniciadas pelo projeto será garantida ao longo 
do prazo, mesmo levando em conta, que a maioria das atividades do projeto AÇAÍ têm um carater de 
breve duração/ação única, o que diminui a carga financeira posterior. 

Por outro lado, uma parte substancial do orçamento do projeto será gasto para aquisição de 
equipamentos de longa duração, o que causará elevados e consecutivos gastos de manutenção, 
consertos, reposição etc. Evidentemente, o nível das liberações atuais ainda não corresponde as 
necessidades futuras previstas. 

Para se evitar maiores fracassos (abandono de atividades, decadência de infra-estrutura e 
equipamentos) depois da retirada do apoio externo do projeto, será necessário um esforço especial 
do Governo do Estado do Acre. Tendo em vista as grandes mudanças que o projeto pretende realizar 
na gestão ambiental, este esforço é amplamente justificado e deverá ser iniciado bem antes da 
retirada do apoio externo. 
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~ijJij~~stf4((#j;'~#rn~hi'.'~'~$1s#tijj$,(t~ifi@~e~ ~~yé>tyf~â~Ehô:ipfójeto AÇAI- e ;demâ.o<fa':de: i'êêursôs e- contra-partida 

- - - - - - - - - - - - ........• , ... - ........•..• , --- • -- - , ••..• r-,,••-•.-.n,~, .• • "" ..,""'"" ,,,..., 1 1, u•~uc~ '-'U-1::I\C\.,U I U"'4,~ UU l"'~UJC I U A~AI 
Pesaoal dlaponlvel para Tempo Custos e Financiamento lnllllulçlo execução do Profeta disponível 

lnfra-.strutura física 
Equipamento Transporte Instalações Outros Recul'BOI Recul"IIOS Recursos Contr 

Anol AnoU Ano Ili partk PrNltura • 01 eng.' Civil 100 'li, • 01 llllefax . 01 camlnhlo • 01 casa em alvenaria • Conv6nio com de • 02 l!ng .• Civil 50% • 01 computadOI' 488 . 01 Ili atura com 60m2 onde hot1ped11ri11 Acrei4ndla • 01 eng. 1 MeclinÍCQ 50')(, com improuora To)'Dla funciona a Secretaria • Unidade móvel de • 01 l!lóloga 50% ma1rleial Municipal de som 88830,00 - 1-4.152 • 0115161oga 100'11, Agricultura e Meio 
• Geógrafo 100% Ambiente 
• T 6cnÍCQ Agrlcola 100'11, 

• Técnico em lnformátlcl 100 'li, 

Ul"AC • 01 ProfeNonl 20h/mh • 01 retoprojetor • 02veiculos • Oependanciaa do • 01 Laboratóri09 de !!-s,eciallsta • 01 projetor de alidee To~cabine Herbário aementea • 03 Peaquludor Mnbe 20h/mh • 01 vldeo-canete dupla • Sala ambiente do DCN • 02 Laborallórloa de • 02 Peaquludor 20hlmh • 03 computadores . 01 voadel1111 (30 peaoas) e do biologia lncluldot1 no lncluldoa incluldoa no inclui do l!lf)eeiallsta . 021mprenoras • 01 batelão SERAV (50 pessoa,) . Gráfica da Ul"AC, Zl!!I! noZl!!I! Z!!!! Zff • 01 PNqulaadora 20h/mh • !!qulpamentoa de • Anfiteatro Garibalde com 05 máquinas 
Meúninda campo: 03 eepon11a, 03 Brasil (500 ~•) para cópia em preto • 01 Peaqui-tor Phd 20h/mh pod6", 01 GPS, 03 e branco e 01 para 

• 01 Profeaora pares de pren •• , 02 cópias colorida, 
Pnqul*8Clol,i 20hfmh estufai, 01 bat'l'9CII 

• l!-.:.lirio 201t/mh para 04 peMOas 
PM' • 01 ÃC11d61nlco de 100'11, . 01 Prédio P.i«do Direito; - . . lnctuldoa no lncluldoa incluldos no lncluldo l"lcnat8I • 01 !!ng.• Agr6nomo 100'11, IMAC no IMAC IMA< • 20 Polic191a do Pelotlo 100 'li, NAC 

l"loreál i , 
IMAC • 04 l!ngº Agr6nomo.; 100% • 08computadorn • 05 vefculos . 01 l!diflclo sede do . vidrarias; estufa; • 01 eng.•Ag,e ~ • 08lmpr-ra1 utilitári08 OEMA pHmetro; autoclave • 02 l!conomltta; 100% • 02UCAl8$ • 02 barcos . 01 sala de reuniõea 775.906,00 1.137.038 .Ci7.045,00 243.43! • O l!conomlsta; 50% • 03 mesa, de desenho . 02 motores de 

• 01 l!ng.• '1o~I; 80% • 02 plantemot1 -40HP 
• 01 T~ogo em S()'l(, • 03 GPS, 10 lrenH de 3 

Hewicllltura; 
50'11, 

m, 2 trenas de 50m 
• 01 t,..&,rafa 

.. 
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<l..1> Flo1 <>U.b 
Tropk .,1s ••o 81 "'1slt 

P8880lt dl&ponlvel para Tempo Custos e Financiamento lnstllulçlo eKeCução do Projeto dlaponh,•9( 
lnf~ura fl&lca 

Equlpamento Transporte Instalações Outros Recuraoa Recu1110S Recureos Contr 
Anol AnoU Ano Ili Dartk INCfltA • 01 l!ng•Agrtinoma; 5 . fax, telefone • 15 velculom • 02 18la. para reuniões • Laboratóra para • 01 l!nsf l'lorNtal; H/Sem11nala • 03 computadores CLlrao de • 02 l!ng.• AQrlmenllOI'; • notbook treinamen11o9 de • 011!!conomla; • plolier, ntaçlo gl'Mica; lnfonnilica • 01 Geógrafa; • lmpn,aor,,, • Sotlwllllrea MQI!; PARCl!IRO PARCl!IRO PARCl!IRO • 01 l!ngº AQr6nomo • Teodolltae, Nlvel, IDRISI; MAPPING; 

Trii», Mira, ISlll!la, Ol"l"ICI! 01!0 C 
Búasola, Trena, • m11paa; cartaa, 
g.-.dor, GPS g•rmln imagena da Ntélftn; 
45, GPS Geo explore, 
GPS topográfico de 
preclalo 

• cameras, vldeo, 
tlllevldo, alatema de 
IQIIIIIVideo. 

Sl!CT1M • 02Blólogn; 50% • Xerax; • 01 Toyota • 03 Geógrafos; • 04 Linha tlller6nlcu Cabina dupla . . . 04 geóloga9; • 03 compullldorn 
• 01 Zootecnlà; . Projetor de Slldn 1.120.522,00 1.093417,0 70.000,00 2S2.80! • 01 l!conomlsta; • l!qulpamento. de 
• 01 l!ng• AQr6noma vldeo 

l'UNAI • 02 TécnJco. 100% • 01 Computador • 01 Pampa • 01 S11l11 de Reuniões 
lndlgenlstn . . 128.700,00 . 21539 

sePl.AN • 01 !!119" Agr6nome; so.. e 021.,T;i~I:=; • 01 Sela Pa111 R11uni09e lncluldol na Inclui doa lnolulito. n11 inoluldo • 02 •oonom1eta1 • 011'elefllll; - . Sl!!CTMA n11 Sl!!CTMA S!CTI • 01 Tecn Hevelc:ullu111 • 02 CómDUtadotn Sl!CTMA. IIWWAC • 02 Tecnólogo IIITI so.. • Teleti,nn e 1"1111; • To)'Ota • Sede do l!N.W AC • Serviço de RUlo '"'-icullu111 • Computador • conexlo com 92.390,00 17.750,00 14.0ll2 • GPS Garmin 45· Trena lntem.t; 
MNST. • 01 Pn,cu,.... de 5Honla • 02 computadora. • 01 Ve1culoa • 01 S11l11 de Reun-. JIÚIIUCO Justiça; Swnanala • 01 P'o • 01 Auditório . 141.807,00 . 22.095 • 02 Promotora • Justiça; 

• 01 Secrelárlo Gellll 

•• 
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PtN08I dlsponiwl pn Tempo Custos e Financiamento 
:~ 8IOICuçlo do Projeto dllponlvel 

Infra-estrutura flsiça 
Equipamento Transporte Instalações Outros Recuraoa Recureoe Recursos Conll 

Ano! Ano li Ano Ili D8rtk PNleftur9 • 01 l!nga AQrlcola; 1°" • 02 Unha• Telef6níe11e: • 01 Komby • Of Seda Admlnflfrativa Munlc:lp.1 • 01 Mntre/Cllncla 20% . 01 Computador com • 01 Camlnhlo . 
de Rio Ambiental; 011mprnaora 
Brancal • 01 Tacn Hweicultura 20% 130.458,00 111.509,00 49.152,00 28.155 SDEA • 01 1!119" CMI; 30'1f, 

• 01 1!119" AQ,.; 30'1ft 
• 01 l!ng• l"lorwall; 30'1ft 
• 02 IS161õtuuo 30'1f, 

PR!~ITU • 01 T~lco AQrlc:ola; 50'!1. • 04 L. Telefonba • • Prédio da l!scola IPref . • R6dio Difuaora para RA • 01 l"ax . • 02 SalH d11 Reuni6ea Divulgaçlo 111.130,00 7.420,00 18.940 MUNICIPAL • 02 Computadorea 
TMAUN:Ã 
l'IJNTAC • 02 l!ng.• l"lorwall; 50% • l!qulpamentoa da • 03Veiculoa • 03 Prédloa • 07 Laboratórios • 01 l!ng.• l'lorntal; 30'!1. lnform61ica • 02 Saiam de Raunl6ea 

• 01 l!Sl6logll; ~ • 02 Computadores e/ 02 lncluldoa •• Inclui doa lncluldoa na lneluldo • 01 B161oga; 40'11, tmpr- Sl!CTW. na Sl!CTMA Sl!CTI • 01 ISl6!ooa: 50'11, • 05 l!qulpamentos de Sl!CTW. 
• 02 l!ng• Aclr" ; 50'11, Campo 

40'11, • 01 l!ng" AQr"; 50GJ. • 01 l!ng.• AQr9 50'11, • o,s~ 
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··-·- ........... ...,.---· -.:,·· - ~ . - 
ÓRGÃO ATIVIDADES PREPARATORIA ATMDAOES DE CONTINUIDADE 

C• oartlr do ANO n 
1.1 Elaborar proposta da leg~ ambiental e - 2.2 Identificar e víabila.ar ncwos padr6es de fiscalização 
regulamentos compatibêhzando-oe com II realidade local nn zona, pilalo 
12 Dobar órg6ol normativos ambientai. de condiçl>es e 2.5 Amplier o horizonte de conhecimento de boas 
intr-stnitura para tDrná4oa mais ahlanta. expen6nciaslaol~ para deci$ores e técn~. atnivés 
2.3 Implantar um li$tema de montturamemo ambiental de viagens no !Srasil e Amazórna inmrnacional. 
permanente da án,a estratégica 2.ll Criar e ativar um Sistema umee de fiscal~ entre 
2. 7 Viabilizar um U5UIITIII de licenciamento para IBAMA, MAC e Pelado Floresàll 
instalmçio de na,,oa assentamentos do INCRA e Projelol 2.10 Elllborar estudos sobre nc>YC* mercados e nowa 
2.9 · Implantar um sistltma de cadastramer!ID du caminho& de escoamento da procluçAo 
atividades impactantes 2 11 Identificar e avaliar noYa1i attemativn de produção 
32 Melhonlr a estrutllra doa 6rgAo& ambH!ntais HSOC1ando espécies local$ econõmicaa 

IMAC 3.4 &tabelecel' um sistema de A & A continuo do projeto 2.12 Facilitar treinamento téçnico para produtores rur11is 
3.5 "1planl:ll.r um programa de capacitação de Rea.11·- 3.3 Implantar um prognima de desburoc:l11t1Zaçio na 
Humanos tramitação de prccessos ambíentars (IMACIIB.A.MA) 
4.1 Divulpr o PEA nos munic:lpu,s das zonas piloto e 4.2 Motivar a sociedade na zona ~ICa para llfetl.l11.r 
prioritina vigilância ambiental 
4.3 Treinar P"SõaS da c:omunídade alvo para modc1r11r 5.1 Ampliar o c:onhecimenui sobre os outro& 
tnab81hoa em grupo aubprogamaa do ?P-G7 
4.4 Ex~ eventos de divulgação e publicidade 5.6 Implementar mé!xxlos de planejamento que facilitem 11 
4.S lduntificar ONG'1 viáveis e estabelec:er parcerial integração doa órgãos 

5.9 Organizar e viabilizar, com oa outros eslados 
amazômcos, uma rede de informação e integração 

Prefeitura de 3.1 Implantar as ·regionais de eo-gestão MAC e 

Acrelândia muníc:ipios aelecionados 

Prefeitura de 3.1 Implantar as "regionais de Co-gestAo JMAC 11 

Tarauacá munic:ipio11 selecionados 

Prefeitura de 3.1 lrnplantar as "regionais de Coi!~ IMA.C e 

Rio Branco munic:ípioa selecionados 

1.4 Executar tilçniça de mediação de conflílDI 
ambientais 

Ministério 
1.5 PrtM>car o judiciário para agilizar a tramitação dos 
proçeasoa ambientais 

Público 1 6 Fortalecer a Coordenadona de Meio Ambiente do MP 
dotam»<> de l'IICUrsos materiai5 necelSários a uma 

Estadual melhor allJaçlo na QleatiÍO ambiental 
1.7 Realizar aeminánoa c:oordenadoa pelos órgãos 
lic:enciadores e IF, c:om empresni6fgk,a pübhc:os 
1.8 Estabelecer urna linha de c:omunicação entre MP 

(municlpio) e a Coordenadoria do Meio Ambiente do 
MP em rio 15ranco 

3.S Implantar um Programa de capac:itaçào de recursos 
humanos ( Ca"""""'1' os membros do MP! e -istr-atura) 

SEPLAN 2.1 Eleborar o UE ( Estudo& de Sóc:io-«:onom111) 

1.9 Criar uma ijnha de c:omumc:ai.ão entre povos da 

FUNAI florem e autondades ambientilis 
3.2 Melhorar II estrutura dos óra i:ÍO$ ambientara lf'UNAJ) 
3 2 Melhorar II ellnJtufa dos 6rgàol 11mblentais (ISAMA) 
5.3 Realizar reuniões entre os órgioa ambientara, 

IBAMA 
inclusive municipais, par11 expbc:ar a1 funções de c:ada 
5.S l'irmar acordo de ~ h!J<:nica entre os órgios 
estabelecendo parcerias para atuaçAo na ~ 
ambiental integrada 
5.8 Realizar reuniões entre IBAMA II IMAC para a 
retomada do -ft de delc:entral""""" 

2.1 !laborar o ZEI!: 5.2 inter1igar em rede 05 órgb envolv-.dotl na 
2.4 Ccmpjetllr e IIIMlr o Laboratório de Sensoriamento implementação da legislaç:Ao ambientai 
Remotci 5.1 O Apoiar peqoal téenic:o munie1pal na formulação de 
2.1 Criar um Si9lema de lnfon,,aç&ta amblen!aia prc>jelDa 

SECTMA eém:lual 5.7 Apoiar II lmplemetiç6o do Si$tema Estadual de Meto 
3 2 Melhcln.r a eslrub..lra dos 6rglos ambientara (SP;CTMA AmbterrtD, a6f1cill e llllcnologia • SISMACT na ára 
eFUNTAC) ~ic:a 

9. Descrever a ln1tegraçlo lnstitucion;tl ::-: 
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1.3.3 Integração institucional 

O Projeto proposto será implantado nas áreas prioritárias e piloto descritas no Plano Estadual 
Ambiental, através de ação conjunta dos órgãos envolvidos no SPRN no Estado e que compõe o GT, 
ou seja IMAC, FUNTAC, SECTMA, SEPLAN, FUNAI, INCRA, Ministério Público Estadual, UFAC, 
Pelotão Florestal da Polícia Militar, IBAMA, Programa de Zoneamento Estadual, além da Prefeitura 
de Rio Branco, localizada na área piloto Riozinho do Rola. É importante ressaltar que a composição 
interinstitucional do GT com a participação efetiva dos representantes das instituições, em todas as 
fases do projeto, é Üm dos principais aspectos a serem considerados, pois traduz em termos práticos 
a integração desejada. Este aspecto tem-se alcançado com sucesso no Estado do Acre, visto que a 
maioria dos membros do GT, não tem medido esforços na colaboração e o estreitamento das 
relações entre as instituições, hoje uma realidade. 

Na elaboração do Projeto de Ação Ambiental Integrada. AÇAI, deve-se a preocupação de 
consultar os vários segmentos sociais, governamentais e não-governamentais, legitimizando desde a 
fase de planejamento a participação dos atores sociais no processo de gestão ambiental. Esta 
participação efetivou-se através de oficinas de trabalho nos municípios de Rio Branco, Acrelândia e 
Tarauacá, onde tocalizam-se as áreas piloto Riozinho do Rola, Acrelândia e Acarauá, 
respectivamente. 

Nos municípios foram discutidos os problemas relacionados ao meio ambiente, proposto 
alternativas e atividades a serem desenvolvidas para a sua resolução, não obstante relacionadas aos 
objetivos do SPRN. 

Tanto no Município de Acrelândia quando no de Tarauacá participaram dos eventos os 
representantes do governo municipal e das instituições estaduais com sede no município, bem como 
setores da sociedade civil organizada. Sendo que particiram do planejamento, instituições como: a 
Divisão Municipal de Educação, Agricultura e Desporto de Acrelândia, Cooperativa Algodoeira dos 
Produtores de Acrelândia - COAPA, Polícia Militar (Acrelândia), Prefeitura Municipal de Acrelândia, 
Associação dos Chacreiros de Acrelândia, Associação do Projeto Redenção 1, Associação Comercial 
de Acrelândia, EMATER - Acrelândia, Secretaria Municipal de Educação de Acrelândia, Secretária 
Municipal de Saúde de Acrelândia - Centro de Saúde, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente de Acrelândia, EMATER - Tarauacá, Prefeitura Municipal de Tarauacá, Ministério Público 
Estadual - Tarauacá, Polícia Militar - Tarauacá, Secretaria de Saúde de Tarauacá, Coordenadoria da 
Alto Demarcação do Médio Jaminaua, FUNAIIAC e União das Nações Indígenas - UNI. 

Em Rio Branco, a Prefeitura Municipal de Rio Branco, representada pela Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente - SEMEIA, participou de todo o processo de elaboração do Projeto AÇAI, desde 
fevereiro, quando se iniciou as primeiras discussões no GT. É importante salientar que a SEMEIA 
também, apartir da data citada, passou a fazer parte do Grupo de Trabalho. Além disso, o órgão 
municipal realizou, com a Cooperação da GTZ, um Seminário de Planejamento Estratégico cujo 
resultado foi o Plano de Gestão ambiental Integrado para o município de Rio Branco. 

Os produtos das oficinas podem ser verificados em anexo e também fazem parte da matriz 
de planejamento do Projeto. 

Os demais municípios piloto também comporão o GT e a intenção é que tenhamos mais 
parceiros, como é o caso da EMBRAPA, que já manifestou o interesse em ingressar no GT e que já 

~ trabalha em parceira na elaboração do ZEE. 

A integração institucional também será reforçada através do estabelecimento de acordos de 
cooperação entre os órgãos envolvidos nas ações do projeto, como forma de garantir na sua 
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implementação a soma de esforços em busca de se alcançar os mesmos resultados e objetivos, visto 
que foi diagnosticado na fase de elaboração do projeto que a sobreposição de ações é um dos 
problemas que dificultam o processo de gestão ambiental integrada. No intuito de superar esse 
obstáculo é que serão assinados acordos entre os órgãos ambientais para a definição de áreas de 
atuação dos mesmos, evitando assim o paralelismo de ações, buscando-se a complementaridade, 
some-se aqui os acon:los que serão assinados com as prefeituras das áreas piloto. Como forma de 
garantir a cooperação efetiva e permanente, está previsto no projeto a avaliação desses acordos, 
onde novos parceiros potenciais identificados poderão colaborar e avaliados a atuação dos órgãos e 
sua contribuição ao projeto. 

O planejamento dos órgãos e instituições parceiros. adotará métodos e técnica de 
planejamento participativo, inciusive ao pessoal de campo. A rede de infonnações entre os órgãos 
estaduais e regionais, reuniões, encontros, seminários, são outras estratégias oferecidas pelo projeto 
na construção de relações interinstitucionais que possibilitem a formulação, execução e continuidade 
do projeto. 

A integração deverá se efetivar nos planos político e operacional. No plano político onde se 
articularão diretrizes, prioridades e estratégias envolvendo os órgãos de poder federal, estadual e 
municipal e sociedade civil organizada, definindo-se a gestão ambiental e o uso do meio. No plano 
operacional buscando-se o gerenciamento participativo. 

Na operacionalização do Projeto AÇAI, PARA ESTABELECER AS CONDIÇÕES (DIREITOS 
E OBRIGAÇÕES) QUE SE REFEREM AO REPASSE DE RECURSOS PELOS DOADORES E MMA 
OS ÓRGÃOS EXECUTORES DO PROJETO AÇAI, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE SUAS 
ATIVIDADES NO ÂMBITO DO PROJETO, SERÃO ASSINADOS TRÊS CONVÊNIOS COM OS 
SEGUINTES ÓRGÃOS : SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE - 
SECTMA, IMAC E PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO. Desta fonna evita-se a 
pulverização de recursos assegurando-se uma melhor otimização de recursos. Na execução 
financeira da Prefeitura de Rio Branco, o IMAC será ínterveníente, devendo o executor encaminhar 
ao Grupo de Trabalho e Unidade de Apoio as prestações de contas com a documentação 
comprovando os gastos. Como a nível estadual a Coordenação do Projeto AÇAI é do GT, se faz 
necessário a inclusão de novos membros como fonna de representação dos atores envolvidos. Desta 
forma o GT contará com a participação das Prefeituras dos municípios piloto, de ONG's e de 
instituições de difusão de tecnologia. 

O arranjo institucional para sua execução é representada no organograma a seguir, no 
entanto é importante ressaltar as atribuições específicas de cada instituição nas atividades do 
Projeto. 

Na elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico, a Secretaria Executiva , responsável 
pela coon:lenação geral dos trabalhos é de responsabilidade da SECTMA. Os estudos das áreas 
temáticas serão coordenadas por técnicos das instituições parceiras: 

• SECTMA - Coordenação dos Estudos de Recursos Hídricos 
• FUNTAC- Coordenação dos Estudos de Fauna, Vegetação e Geoprocessamento 
• UFAC- Colaboração nos Estudos de Fauna e Vegetação 
• SEPLAN - Coordenação dos Estudos de Sócio-economia 
• EMBRAPA - Coordenação dos Estudos de Geomorfologia e Solos 

Colaboração nos Estudos de Sócio-economia 

No ZEE da área piloto, numa escala maior que 1:100.000, será trabalhado o envolvimento da 
comunidade representado pelas organizações, associações e sindicatos, como também das 
instituições sediadas nos municípios. 

No Monitoramento estarão diretamente envolvidos o IMAC, IBAMA, SECTMA e FUNTAC, 
especialmente nas atividades de sensoriamento remoto e no Sistema de Informações Ambientais e 
serão utilizados as infonnações geradas no ZEE. 
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No Controle e Fiscalização. as ações serão orientadas pelas informações do monitoramento 
e banco de dados do zoneamento, devendo ser implementado um Sistema Único de Fiscalização 
entre IBAMA. IMAC e Pelotão FlorestaVPM. Aqui é importante destacar a participação da comunidade 
no gerenciamento dos recursos naturais, tendo em vista que a gestão ambiental é um processo de 
mediação de interesses e conflitos entre atores sociais que atuam sobre o meio ambiente. Essas 
atividades serão executadas de forma descentralizada no contexto da co-responsabilidade da União, 
Estado, Município e Comunidade. O diagrama abaixo descreve o arranjo institucional do Projeto 
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AÇAI. 

O Quadro a seguir destaca as posições gerenciais no Projeto, as pessoas escolhidas 
para esta posições, seus campos correspondentes de trabalho e sua disponibilidade temporal 
para o Projeto. A integração das pessoas selecionadas na institução coordenadora e suas 
funções oficiais se manifestam através da disponibilidade de tempo, além do fato que todos 
são funcionários públicos estaduais com estabilidade funcional atuando na instituição 
responsável pela execução do projeto . É importante destacar que esta unidade de 
gerenciamento já vem atuando nos projetos Fortalecimento Institucional e Emergenciais no 
âmbito do SPRN/Acre e tem participado efetivamente da fase preparatória do Projeto AÇAI. 

Quadro da estrutura gerencial do Projeto AÇAI: 
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2.1.2 Áreas de Ação 

O planejamento integrado do projeto relaciona muitas atividades, porém na sua maioria de 
breve duração. Algumas atividades descritas na Matriz de Planejamento (veja Anexo 3) e na 
seqüência abaixo, não foram detalhadas no presente documento ao nível de subatividades e tarefas ( 
veja Anexos 6 e 7), no entanto os custos para a completa implementação das atividades foram 
considerados, estando registrados na memória de cálculo elaborada pela Unidade de Apoio do 
GT/SPRN/AC .. 

1. Implementação Fortalecida da Legislação Ambiental 
o emaranhado de Instrumentos Legais (Leis. Decretos, Portarias, Resoluções ... ), muitas vezes 
acabam contribuindo para o estabelecimento de uma política contraditória ao estabelecimento de um 
planejamento adequado do uso dos recursos naturais da Amazônia, além de que estas normas 
demonstraram ser de difícil aplicação administr.ativa e de duvidosa eficácia jurídica. Por outro lado, o 
GT/SPRN/AC avalia não ser a aplicação rígida da Lei o único e mais eficiente instrumento, ao 
contrário, prevalece a convicção que a solução dos problemas ambientais só será atingida por meio 
~e uma forte participação da população. Serão desenvolvidas atividades para : 

1.1 Elaborar propostas da Legislação Ambiental e seus regulamentos 
compatibilizando-os com a realidade local. 
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ESTRATÉGIA e RESULTADOS: A atividade será coordenada pela Assessoria 
Jurídica do IMAC, que contará com a participação dos órgãos ambientais estaduais e 
federais, Ministério Público Estadual, representações da iniciativa privada e entidades 
da sociedade civil organizada (Associações, Federações, Sindicatos, ONG's ... ). 
através da Câmara Técnica de Legislação - CTEL (câmara do CEMACT). A 
consolidação das propostas caberá ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, Ciência 
e Tecnologia - CEMACT (Órgão Superior do Sistema Estadual de Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia - SISMACT, conforme Lei Estadual N.º 1.022, de 21 de janeiro 
de 1992). Esta atividade obterá como resultado à incorporação e regulamentação dos 
artigos do Código Estadual Ambiental, já diagnosticado pelas atividades 
desenvolvidas pelo Fortalecimento Institucional - FI/SPRN/1996, dando assim 
continuidade ao Programa iniciado. 

1.2 Dotar órgãos nonnativos ambientais de condições e infra~strutura para 
tomá-los mais atuantes. 

ESTRATÉGIA e RESULTADOS: O Conselho Estadual de Meio Ambiente, Ciência e 
Tecnologia - CEMACT, se firmará como importante fórum para participação popular 
e articulador da gestão ambiental integrada, sendo que a Assessoria Jurídica do 
IMAC e a CTEL, serão os núcleos técnico-jurídicos de apoio a normatização e 
propostas de regulamentação da Legislação pelo CEMACT e IMAC, e desta forma 
serão estruturados para atender a demanda. Como estratégia para o estruturação da 
composição do CEMACT, será necessário incrementar e readequar a 
representatividade das instituições e a substituição de alguns Conselheiros, 
ampliando assim a participação popular. 

1.3 Implementar os mecanismos necessários visando o cumprimento da 
legislação ambiental pelos órgãos públicos. 

ESTRATÉGIA e RESULTADOS: Em decorrência do setor privado da economia 
estadual ser ainda incipiente, o Poder Público tem sido o maior promotor do 
desenvolvimento e aquecimento econômico, entretanto muitos projetos necessitam 
passar pela avaliação ambiental da proposta, e neste sentido cabe aos Órgãos 
Ambientais orientar e auxiliar no planejamento e implementação destes projetos, 
além de proporcionar a comunidade total transparência nos processos administrativos 
de licenciamento. Como estratégia de implementação da atividade o Ministério 
Público Estadual será o coordenador, tendo como parceiras o IMAC e 
IBAMA/SUPES/ACRE. 

1.4 Identificar e divulgar novas Técnicas de Mediação de Conflitos. 
ESTRATÉGIA e RESULTADOS: Muito casos de infrações ambientais deverão ser 
resolvidos de forma simplificada e ágil, através da mediação de conflitos ambientais 
entre o infrator e os prejudicados pelo dano (deste que não caracterize crime 
ambiental). Para este evento serão convidados a participar as principais lideranças e 
representantes dos setores ambiental, social e produtivos. A adoção desta prática 
reduzirá o número de processo (queixa e denúncia) nos órgãos ambientais. Esta 
atividade será implementada através da parceria entre IMAC, Pelotão Florestal, 
IBAMA/SUPES/ACRE e MPE, sendo coordenada pela última. 

1.5 Provocar o judiciãrio para agilizar a tramitação dos processos ambientais 
ESTRATÉGIA e RESULTADOS: Esta atividade encontra-se sobre a responsabilidade 
constitucional do Ministério Público, e através do fortalecimento da Coordenadoria do 
Meio Ambiente/MPE, este terá melhores condições infra-estruturais para contribuir 
na agilização da conclusão dos processos ambientais no Poder Judiciário . .. 

1.6 Fortalecer a Coordenadoria de Meio Ambiente e Populações Indígenas do 
MPE. 
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ESTRATÉGIA e RESUL TAOOS: A Coordenadoria de Meio Ambiente e Populações 
Indígenas do MPE, instalada recentemente, ainda não apresenta uma infra-estrutura 
adequada frente a demanda de suas atribuições, sendo que muitas vezes para o 
exercício de suas ações ficam na dependência de outras instituições que nem sempre 
disponibilizar das condições necessária para apoiar o MPE, principalmente nas três 
áreas piloto Projeto AÇAI. Esta atividade será implementada pelo MPE/AC e obterá 
como resultado uma melhor eficiência na execução de suas atribuições legais. 

1.7 Realizar seminários coordenados pelos órgãos licenciadores e MPE, com 
empresas/órgãos públicos. 

ESTRATÉGIA e RESULTADOS: Esta atividade será implementada com a finalidade 
de esclarecer os dirigentes e corpo técnicos dos órgãos públicos municipais, 
estaduais e federais, sobre suas responsabilidades perante as Leis Ambientais, e 
ainda demonstrar a maior viabilidade dos projetos e empreendimentos quando estes 
iniciam seu planejamento ressaltando os aspectos ambientais. Este trabalho será 
coordenado pelo MPE/AC em parceria com IBAMA/SUPES/ACRE e IMAC, e 
colocará a disposição dos órgãos a legislação ambiental, modelos de experiências 
bem sucedidas e orientação para o licenciamento dos empreendimentos, o que 
contribuirá para a minimização dos impactos ambientais negativos dos projetos 
públicos. 

1.8 Estabelecer uma linha de comunicação entre MPE (municípios) e a 
Coordenadoria do Meio Ambiente em Rio Branco. 

ESTRATÉGIA e RESULTADOS: A morosidade do sistema de comunicação entre a 
Coordenadoria de Meio Ambiente e Comunidades lndígenas/MPE e os escritórios do 
MPE/AC na área piloto, tem resultado em significativos atrasos na tramitação dos 
processos. No entanto através de simples medidas (sistema exclusivo de fax-modem) 
o problema será solucionado. O MPE/AC executará esta atividade conjuntamente 
com os escritórios municipais da área piloto. 

1.9 Criar uma linha de comunicação emergencial entre os povos da floresta e 
autoridades ambientais. 

ESTRATÉGIA e RESULTADOS: O avanço da fronteira agrícola, a frequente prática 
da caça e pesca predatória e expansão dos núcleos de exploração e beneficiamento 
madeireiro nas proximidades do perímetro da A.I. Katikina/Kaxinawa e AI. Da Colônia 
Vinte e Sete, tem causado grandes preocupações para as lideranças indígenas da 
Área Piloto do Acurauá, e estas comunidades durante a execução das oficinas de 
planejamento requisitaram que fossem instaladas linhas de comunicação entre as 
duas Áreas Indígenas e os Órgãos Ambientais, o que possibilitará a atuação rápida e 
integrada dos órgãos fiscalizadores. A atividade será implementada pela 
Administração Regional da FUNAI e parceria com a não-governamental indígena 
União Nacional do Indíos - UNI. 

2. Uso dos Recursos Naturais de forma mais adequada. 
Envolve muitos fatores dentro do contexto regional, tais como: política agrária, créditos oficiais. infra 
estrutura pública, situação sócio - econômica, política ambiental. No entanto, dentro do âmbito de 
abrangência do Subprograma de Políticas de Recursos Naturais - SPRN/PPG-7, podemos 
desenvolver atividades norteadoras do uso sustentável dos recursos naturais, onde o Zoneamento 
Ecológico-Econômico - ZEE, conjuntamente com atividades de monitoramento, controle e 
fiscalização ambiental, serão os instrumentos fortes de planejamento, evitando decisões equivocadas 
que resultem em erosão acelerada de solos, alterações climáticas locais e regionais, redução de 
populações vegetais e animais a níveis críticos (chegando algumas vezes a extinção), assoreamento 
tios rios .... Os resultados sociais e econômicos de políticas ambientalmente degradadoras são ainda 
mais relevantes, como: a elevada concentração populacional nos centros urbanos, concentração das 
propriedades rurais, expropriação das terras de populações tradicionais, migração rural-urbana, 
favelização rural, violência, formação de grande contingentes de trabalhadores rurais que vão para os 
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garimpas, aumento das doenças epidêmicas e muitos outros efeitos observados e vividos pelas 
comunidades atingidas. O Estado do Acre, através de seus segmentos organizados, contribuiu 
significativamente para a formação de uma conscientização ambiental mais fortalecida. Com objetivo 
de contribuir para os resultados esperados, as atividades previstas são: 

2.1 Elaborar o Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE 
ESTRATÉGIA e RESULTADOS: Atualmente o Zoneamento conta com memeras 
informações de projetos como o RADAM, Projeto para Proteção do Meio Ambiente e 
das Comunidades Indígenas· PMACI, bem como muitos trabalhos científicos e de 
pesquisa elaborados por iniciativa de diferentes órgãos governamentais que serão 
revisados, completados, e sobretudo sistematizados para oferecer um perfil mais 
próximo da realidade atual da região, e possibilitar sua compatibilização com a 
metodologia preconizado pelo MMA para o SPRN. Esta atividade será coordenada 
peià Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente· SECTMA, que 
contará com instituições parceiras como CSR/IBAMA(apoio técnico), IMAC, 
IBAMA/SUPES/ACRE, UFAC (Estudos botânicos), CPAF/EMBRAPA/ACRE, 
FlJNTAC, INCRA, SEPLAN/AC, FUNAI, Prefeituras das Áreas Piloto e entidades da 
sociedade civil organizada (UNI, Associação dos Produtores do Ramal do Bengala, 
Associação dos PrOdutores do Redenção 1...), neste sentido o IMAC já iniciou o 
processo de envolvimento comunitário com o desenvolvimento da atividade 
"Aumento da Participação Pública•, referente ao Fortalecimento 
lnstitucional/SPRN/96, constituindo assim a continuidade das ações já 
implementadas. No processo de atualização dos dados existentes, será iniciado o 
contato com as comunidades, a partir da identificação das principais lideranças e seu 
envolvimento nas etapas de elaboração dos produtos técnicos e de negociação das 
propostas para definir as formas de uso e ocupação do território. As informações a 
serem sistematizadas pelo zee por meio do Banco de Dados Ambientais (CIAM), 
orientará as ações do monitoramento e controle ambiental, e será igualmente 
atualizada por esses componentes. 

2.2 Identificar e viabilizar novos padrões de fiscalização nas zonas piloto 
(Áreas Piloto) 

ESTRATÉGIA e RESULTADOS: Esta atividade estabelecerá uma estrutura mínima 
para Coordenadoria de Controle e Fiscalização do IMAC, de modo que o OEMA 
possa desempenhar suas atribuições. Os resultados e produtos advindos do Projeto 
de Monitoramento de Desmatamento e Queimadas - PRODESQUE, contribuirá para 
as investigações de campo, melhorando a eficiência das operações desenvolvidas. 
Nas suas ações de rotina, a atuação dos fiscais serão direcionadas principalmente 
para conscientização comunitária e mediação de conflitos, os autos lavrados pela 
equipe serão empregados nos termos previstos em lei e encaminhados aos MPE/AC. 
A fiscalização utilizará a estratégia já testada com sucesso pelo Projeto Emergencial, 
onde foi constituída a formação de equipes interinstitucionais e de composição 
rotativa de membros, sendo que a coordenação é formada por uma reduzida equipe 
de direção dos órgãos envolvidos. (onde são planejados as ações de campo 
momentos antes de sua execução), e ainda contará principalmente com intensa 
participação comunitária, com procedimentos a serem estabelecidos em conjunto 
com os órgãos públicos gestores, e após atividades de orientação e capacitação de 
membros das comunidades interessadas. 

2.3 Implantar um Sistema de Monitoramento Ambiental Permanente na Área 
Estratégica 

ESTRATÉGIA e RESULTADOS: O monitoramento irá acompanhar o processo de 
• ocupação do território, em especial dos desmatamentos e alteração da cobertura 

vegetal, orientando as ações de controle e fiscalização ambiental e atualizando 
permanentemente o Banco de Dados Ambientais (CIAM) estruturado pelo 
zoneamento. Esta atividade será desenvolvida pela Coordenadoria de Monitoramento 
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e Contmle de Poluição do IMAC, é contará como parceira principal o Laboratório de 
Sensoriamento Remoto da FUNTAC. O sistema utilizará imagens trabalhadas pela 
FUNTAC e com a colaboração do CSR/IBAMA, e estará trabalhado em ambiente de 
base ARC/INFO, e equipamentos compostos por computadores de arquitetura 
Pentium INTEL. A equipe da FUNTAC que serão capacitados pelo CSR/IBAMA, 
constituirão multiplicadores para ampliação da rede de usuários dos OEMAS. Os 
resultados deste trabalho estarão disponíveis aos público em geral e serão 
periodicamente publicados nos principais jornais de circulação local. 

2.4 Completar e ativar o Laboratório de Sensoriamento Remoto 
ESTRATÉGIA e RESULTADOS: Com a finalidade de otimizar recursos o GT/AC 
optou pelo fortalecimento de um laboratório já existente na Fundação de Tecnologia 
do.Acre· FUNTAC, o referido laboratório será equipado com Workstacion RISC e/ 
UNIX, e desenvolverá em ambiente do sistema gerencial de informações geográficas 
ARC/INFO, ARC/INFO PC, o sistema de visualização e consulta ARCVIEW 
WINDOWS e o sistema de processamento de imagens ERDAS IMAGINE. Esta 
atividade esta a cargo da SECTMA (Coordenadora do ZEE) e o referido sistema 
permitirá a integração de redes a nível estadual e regional. 

2.5 Ampliar o horizonte de conhecimento de boas experiências/soluções 
ESTRATÉGIA e RESULTADOS: Esta atividade permitirá a administração e quadro 
técnico dos órgãos de Meio Ambiente (municipais, estaduais e federais) envolvidos 
diretamente com o Projeto AÇAJ, a conhecer novas experiências/soluções para o 
enfrentamento dos problemas ambientais e tronar multiplicadores de bons trabalhos. 
A estratégia para implementação da atividade seguirão os termos estabelecidos pelo 
GT/AC, as demandas serão previamente encaminhadas ao GT/AC, que irá selecionar 
a instituições beneficiada e seu representante, conforme critérios estabelecido pelo 
Grupo de Trabalho em suas reuniões. O coordenador financeiro será o IMAC (sede 
do Grupo), que seguirá as recomendações do GT/AC, encaminhadas a Presidência 
pelo seu Coordenador. 

2.6 Implantar um Sistema de Informações Ambiental 
ESTRATÉGIA e RESULTADOS: No âmbito do Projeto AÇAÍ serão geradas 
informações relacionadas ao Zoneamento Ecológico.Econômico, Monitoramento, 
Controle e Fiscalização. Para utilização destas informações pelos pesquisadores e 
comunidade em geral será implantado um Sistema de Informações Ambientais que 
irá gerenciar todos os bancos de dados temáticos do projeto, bem como todas 
publicações de informativos e outros meios de informes para instituições e públicos 
interessados. Este Sistema fornecerá ainda, informações para orientação das 
instituições envolvidas durante a execução das atividades do Projeto. lntertigado a 
este Sistema estará o Cadastro de Atividades lmpactantes1 que auxiliará as ações do 
licenciamento e monitoramento ambiental. Esta atividade será executada pela 
SECTMA em parceria com os órgãos envolvidos no projeto. 

2. 7 Viabilizar um sistema de licenciamento para instalação de novos 
assentamentos pelo INCRA e Projetos 

ESTRATÉGIA e RESULTADOS: Atualmente o licenciamento de pequenos 
empreendimentos agropecuários (exploração florestal - corte raso, inferior a 60 
hectares) são responsáveis por 71,47% das intervenções florestais do Estado Acre, 
sendo que na sua maioria encontrem-se localizados em áreas de Projetos de 

" 1 A Lei Estadual N. 0 1.117, de 26 de janeiro 1994, prevê este cadastramento e o mesmo vem sendo realizado 
pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre - IMAC, porém com deficiente condição estrutural para realização desta 
atividade, ficando a atividade apenas limitada aos empreendimento hcenciados 
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Assentamentos Dirigidos e áreas de ocupação desordenada (invasões). Neste 
sentido o licenciamento deste grande número de estabelecimentos rurais tem 
demandado significativos recursos para o controle ambiental dos órgãos públicos. O 
resultado desta atividade é o estabelecimento de uma condição favorável de 
licenciamento de pequenos empreendimentos e ainda viabilizar conjuntamente com o 
INCRA, o licenciamento previsto dos futuros PAD, o que reduziria significativamente 
os impactos negativos sobre o meio ambiente. As atividades 1.3., 1.7. e 2.1. estarão 
contribuindo diretamente para otimização do efeito esperado. 

2.8 Criar e ativar um sistema único de fiscalização 
ESTRATÉGIA e RESULTADOS: O Sistema Único de Fiscalização, terá como 
principal resultado a sinergia de esforços entre os órgãos Ambientais, sendo que 
serão implantados três postos de fiscalização em localidades estratégica de 
escoamento da produção madeireira, possibilitando ainda o controle do tráfego de 
animais silvestres e a comercialização de pescados. A atividade será coordenada 
pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre - IMAC, que contará como parceiras o 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 
IBAMAISUPES/ACRE, o Pelotão Florestal da Polícia Militar/ACRE e as Prefeituras 
Municipais (quando for o caso). 

2.9 Implantar um sistema de cadastramento das atividades impactantes; 
ESTRATÉGIA e RESULTADOS: O Cadastro das Atividades Jmpactantes2 estará 
alimentando o Sistema de Banco de Dados Ambientais e possibilitará a consulta 
rápida de todas as informações ambientais, auxiliando no planejamento de ações 
governamentais, comunidade em geral e principalmente nos processos de 
licenciamento ambiental. Esta atividade será executada pela Coordenadoria de 
Controle e Fiscalização do IMAC, e contará com a contribuição técnica do 
IBAMAISUPES/AC e os Postos de Fiscalização do IBAMA (POCOF's) nos 
municípios. 

As atividades 2.10, 2.11 e 2.12 não têm como conseqüência investimentos diretos em 
"atividades produtivas" do grupo alvo local do projeto. Pelo contrário, são atividades 
capacita.doras que facilitam a infonnaçlo e a divulgação da mensagem sobre 
alternativas não-predatórias do uso dos recursos naturais e principalmente da floresta, 
mensagens a serem disseminadas ao nível das instituições correspondentes, incluindo 
meios financeiros para treinamentos correspondentes. As categorias do uso do solo 
corresponden1es (maioria no contexto dos SAF's) serão definidas e sua possível e 
eventual localizaçao identificadas no con1exto do ZEE. Duran1e a implementaçao 
dessas três atividades, seré verificado se as produções, dentro dos SAF's, têm 
viabilidade econ6mica ou não e se precisarão modificações. É por isso que a 
viabilidade econõmica e ambiental dessas categorias tera importância no contexto 
Imediato do ZEE • 

. : A Lei Estadual N. 0 1.117, de 26 de janeiro 1994, prevê este cadastramento e o mesmo vem sendo realizado 
pelo Instituto de Meio Ambiente do ~re - IMAC, porém com deficiente condição estrutural para realização desta 
atividade, ficando a atividade apenas limitada aos empreendimento licenciados 
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2. 10 Elaborar estudos sobre novos mercados e novos caminhos de escoamento 
da produção 

ESTRATÉGIA e RESULTADOS: Esta atividade resultará na elaborar estudos sobre 
novos mercados e novos caminhos de escoamento da produção, sendo que as 
demandas serão levantadas junto às comunidades rurais, de extrativistas e dos 
grupos empresariais das três Áreas Piloto. Esta atividade desenvolvida pela 
coordenadoria de Tecnologia do IMAC, em parceria com as prefeituras municipais, 
que contarão com a contratação de um consultor que auxiliará no diagnóstico. 

2.11 Identificar e avaliar novas alternativas de produção associando espécies 
locais econõmicas; 

ESTRATÉGIA e RESULTADOS: Esta é uma das principais demandas das 
Associações de Produtores do Município de Acrelãndia e entidades indígenas do Vale 
do Acuará, sendo que a atividade obterá como produto a identificação e avaliação 
novas alternativas de produção associando espécies locais econômicas - em trabalho 
conjunto com a EMATER, EMBRAPA e outros centros de pesquisa da Amazônia, 
priorizando as pesquisas que já demonstram bons indicativos econômicos. 

2.12 Curso de organização/cooperativismo e gestão financeira para as 
comunidades organizadas nas áreas piloto 

ESTRATÉGIA e RESULTADOS: A partir das demandas levantadas junto aos 
produtores rurais, e extrativistas das Áreas Piloto, serão capacitadas em organização 
e cooperativismo, possibilitando criar uma base administrativa aperfeiçoada. Essa 
atividade também contempla a participação de decisores e técnicos em eventos onde 
esses conhecimentos sejam divulgados e repassados. Esta atividade será 
cooroenada pela Educação Ambiental do IMAC, que terá como parceiras 
Organizações não-governamentais e Prefeituras. 

3. Estrutura dos órgãos envolvidos no Projeto de Gestão Ambiental Integrada 
melhorada. 
Os órgãos ambientais na maior proporção dos Estados da Amazônia, são instituições ainda jovens, 
que apresentam um quadro profissional reduzido e com inúmeras atribuições. O Estado do Acre, não 
foge a esta realidade, e ainda conta com significativo incremento da demanda comunitária em busca 
de serviços da instituição, isto se deve provavelmente a uma maior conscientização da sociedade e 
principalmente pela cobrança de organismos governamentais por critérios mais compatíveis com as 
aptidões dos ecossistemas naturais (instituições financeiras - Banco da Amazônia SA, órgão da 
administração pública e Ministério Público). Com a crescente demanda já presenciada, e ainda com o 
incentivo do SPRN. que buscará a gestão ambiental integrada com maior participação da 
comunidade, órgãos do poder público e iniciativa privada, os órgãos ambientais deverão estar 
preparados com pelo menos uma estrutura mínima. para não frustar a integração do público alvo com 
o projeto. Este resurtado subsidiará as instituições a alcançar os demais resurtados, desta maneira 
serão desenvolvidas as seguintes atividades: 

3.1 Implantar as Unidades Descentralizadas (co-gestão Estado/Município), no 
município selecionado 

ESTRATÉGIA e RESULTADOS: A inexistência de escritório do IMAC nos municipios 
é um dos fatores dif1CUltadores da implementação de uma gestão descentralizada, 
principalmente na Área Prioritária do Juruá, onde o isolamento regional tende a 
agravar o quadro. A região do Juruá possue a forte tendência de futuras pressões 
sobre os recursos naturais, tendo como precursor a pavimentação asfáltica esperada 

• da Rodovia BR - 364, trecho que liga os municípios de Tarauacá a Rodrigues Alves 
(com os trabalhos em fase inicial). A implantação de Unidades Descentralizadas de 
co-gestão Estado/Município, terão como base o fortalecimento dos órgãos setoriais 
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de melo ambiente dos três munlciplos piloto (secretaria Municipal de Meio 
Ambiente), e as atividades do projeto no município serão desenvolvidas em parceria 
IMAC e Administração Pública Municipal, com acompanhamento do 
IBAMAISUPES/AC. 

3.2 Melhorar a estrutura dos órgãos ambientais envolvidos no Projeto de 
Gestão Ambiental Integrada 

ESTRATÉGIA e RESULTADOS: Face a atual realidade dos muitos órgãos que 
participarão do projeto, apresentarem uma série de deficiências de equipamentos, e 
de contingente e qualificação do pessoal técnico e de apoio, será necessária a 
implementação desta atividade. As necessidades foram diagnosticadas e avaliadas 
pelo GT/AC, com a finalidade de otimizar recursos. Vale ressaltar que futuramente 
várias ações de remanejamento de pessoal serão necessárias, com a finalidade de 
contribuir com os trabalhos (medida prevista na lei Estadual N.º 1.117/94), algumas 
SMb-atividade, encontram-se descritas na matriz de planejamento em anexo. Esta 
atividade será executada pelos órgãos público envolvidos com o Projeto AÇAI (de 
acordo com a demanda diagnosticada pelo GT/AC/SPRN). 

3.3 Implantar um Programa de Desburocratização na tramitação de processos 
nos órgãos ambientais (IBAMA/IMAC). 

ESTRATÉGIA e RESULTADOS: Os serviços oferecidos pelos órgãos devem 
demonstrar eficiência e eficácia, de modo a oferecer respostas rápidas à demanda da 
comunidade, agilizando o processo de licenciamento (posicionamento do órgão), 
atendimento de denúncias, serviços de monitoramento e outros, sendo este o 
principal resultado desta atividade, que será implementada sob a coordenação do 
IMAC, em parceria com o IBAMAISUPES/AC. A estrutura a ser disponibilizada na 
fonna de equipamentos e de capacitação referidas no item anterior contrbuirá 
significativamente para que os órgãos públicos alcance dos resultados traçados neste 
tópico. 

3.4 Estabelecer um Sistema de Acompanhamento & Avaliação contínuo do 
Projeto de Gestão Ambiental .Integrada. 

ESTRATÉGIA e RESULTADOS: Os trabalhos do Projeto AÇAI deverão iniciar com a 
definição do ·marco zero", ou seja situação atual de todos os indicadores, e 
posterionnente traçar um acompanhamento pennanente e freqüente das 
informações, e ainda propor correções quando necessárias. Esse acompanhamento e 
avaliação será realizado pelo GT/SPRN/AC, com a contribuição de consultorias ·ad 
hoc·, se necessário. 

3.5 Implantar um Programa de Capacitação de Recursos Humanos das 
Instituições 

ESTRATÉGIA e RESUL TACOS: Com as ações advindas do Projeto AÇAI será 
necessário a capacitado dos recursos humanos das instituições co-executoras afim 
de que venham suprir as nova demandas oriundas do processo de gestão ambiental 
integrada. Desta fonna o Programa terá dois enfoques: A- Treinamento em serviço: a 
medida em que novas atribuições serão repassadas às instituições, ocorrerá 
treinamento do pessoal dos órgãos governamentais federal, estadual e municipal 
para a execução das atividades. B. Cursos de capacitação: durante as oficinas de 
planejamento do Projeto AÇAI, foram identificadas algumas demandas já existentes. 

• Assim, serão oferecidos cursos destinados ao pessoal administrativo das instituições 
executoras, técnicos dos órgãos ambientais, dos municípios piloto e da EMA TER. 
Pelotão Florestal, Magistratura, Ministério Público e segmentos sociais organizados 
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com as seguintes temáticas: gerenciamento, gestão ambiental, controle ambiental e 
manejo florestal. monitoramento e fiscallzacão, legislação ambiental, organização 
comunitária e moderação de trabalhos em grupo. Além disso será elaborado um 
diagnóstico da capacidade institucional dos órgãos envolvidos e demandas da 
comunidade e a partir dai oferecidos cursos de qualificação profissional, com a 
participação da Cooperação Técnica da GTZ .. A EMA TER-ACRE encontra-se em 
processo de transfonnação em Fundação, deixando assim a antiga estrutura 
funcional. Esta nova Fundação não receberá recursos diretos do Projeto AÇAI, sendo 
que apenas participará como contribuinte no trabalho de difusão de novas 
alternativas tecnológicas no setor produtivo. 

4. Sociedade locail participando da Gestão Ambiental 
Certamente este será o mais árttuo resultado a ser obtido, pois estaremos fazendo um convite a uma 
comunidade que habita na floresta Amazônica, região de importância estratégica para o país, mas 
com a maioria .. de seus membros vivendo periféricos às tomadas de decisões e ações 
governamentais, excluídas do direito da cidadania, refletindo uma soeiedade (governo/comunidade) 
com dificuldade de integração. Desta fonna, deveremos propor uma parceria para a gestão ambiental 
participativa e inovadora, oferecendo alternativas de sustentabilidade econômica e social para essas 
comunidades, pois este é o grande desafio amazônico da integração e participação. Muitas vezes a 
conquista da confiança das comunidades demandam determinado tempo para obter o -,eed-back• 
necessário, pois é notório o anseio da comunidade para a soluções de seus problemas do dia-a-dia, 
como: a falta de alternativas econômicas, a deficiente difusão de informações e outras, sendo que 
algumas destas ações serão abordadas no âmbito do Projeto AÇAI. O objetivo das ações deste 
resultado é infonnar e sensibilizar a população, especialmente às das áreas piloto, sobre as questões 
ambientais, as atividades dos órgãos envolvidos e as ações e resultados do Projeto AÇAI. o público 
alvo constitui-se nos colonos, seringueiros, pecuaristas, produtores rurais, ribeirinhos, administradores 
das instituições envolvidas, poUticos e sociedade em geral, formadores de opinião (professores e 
profissionais da imprensa - sensibilizá-los pode significar a aquisição de aliados permanentes), 
permitindo desta fonna eleger temáticas, linguagem e habilidades de acordo com cada público-alvo. 
Serão utilizadas duas estratégias: massificação e aborttagem pessoal. A massificação toma possível 
atingir um grande número de pessoas e para isso mensagens sobre o meio ambiente, as atividades 
dos órgãos ambientais e as ações do Projeto serão veiculadas em emissoras de televisão e rádio, 
calendário infonnativo, vídeo demonstrativo, folders, cartilha, cartazes e encarte para jornal de 
circulação local. É importante salientar a divulgação acontecerá periodicamente, durante os três 
primeiros anos do projeto. A estratégia de aborttagem pessoal ocorrerá através de reuniões, 
palestras e seminários com associações e grupos de produtores, fonnadores de opinião, equipe de 
governo das prefeituras, magistrados, empresariado, onde serão discutidos os assuntos de interesse 
de cada envolvido. Os trabalhos serão coordenados pelo IMAC e IBAMA, através da Coorttenadoria 
de Educação Ambiental e Núcleo de Educação Ambiental, respectivamente, e implementados em 
parceria com ONG's, Associações, Cooperativas, Sindicados de Trabalhadores Rurais, Prefeituras 
das áreas piloto. 

4.1 Divulgar o Plano Estadual Ambiental - PEA 
ESTRATÉGIA e RESULTADOS: Esta atividade tem como objetivo principal divulgar 
o Plano Estadual Ambiental - PEA de forma que as muitas ações governamentais e 
não-governamentais possam ser planejadas, de maneira a contribuir para obtenção 
dos resultados esperados para a solução da problemática diagnosticada. Vale 
ressaltar, que o PEA deverá ser atualizado, quando necessário, com a finalidade de 
retratar a atual raalidade. Esta atividade será executada pelos membros do GT, em 
parceria com a Coordenadoria de Educação Ambiental do IMAC. 

4.2 Motivar a Sociedade na zona estratégica para efetuar vigilância ambiental e 
denúncias 
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ESTRATÉGIA e RESULTADOS: O envolvimento da comunidade nas ações de 
controle e fiscalização será definida a partir de articulações dos órgãos ambientais 
com as entidades da sociedade civil organizada, e realizado concomitante ao 
programa de infonnação e capacitação para atuarem. Esta atividade será 
Implementada pela Coordenadoria de Educação Ambiental do IMAC, em parceria 
com as prefeitura e Organizações Não-Governamentais. 

4.3 Treinar pessoas da comunidade alvo (sindicatos, associações ... ) para 
moderar trabalhos em grupos 

ESTRATÉGIA e RESULTADOS: Com desenvolvimento desta atividade as 
comunidades estarão sendo capacitadas para organização institucional de suas 
representações associativas, possibilitando a estes grupos identificarem seus 
principais problemas, e assim contribuir durante o processo de gestão ambiental 
integrada, e na elaboração e implementação das diretrizes a serem propostas pelo 
ZEE. A experiência de trabalhos com as comunidades tradicionais e os segmentos 
sociais urbanos adquiridas nos projetos PD/A e RESEX, e outros programas 
ambientais e setoriais nas áreas de saúde e educação já desenvolvidas no Estado, é 
importante sllbsidio a ser incorporado nesta atividade do Projeto AÇAI. Esta atividade 
será coordenada pela Educação Ambiental do IMAC, em parceria com Organizações 
Não-Governamentais das Áreas Piloto e Prefeituras. 

4.4 Executar eventos de divulgação e publicidade 
ESTRATÉGIA e RESULTADOS: a ampla publicidade das ações do Projeto AÇAI 
será de fundamental importância para aproximação da comunidade com as 
atribuições dos órgãos, na medida em que conhecerão a legislação ambiental 
aplicada a sua realidade e as responsabilidades dos atores envolvidos 
(govemamerfais e não-governamentais sociais e empresariais). Esta atividade será 
implementada IMAC, sob a coordenação técnica-administrativa do GT/SPRN/AC. 

4.5 Identificar e Envolver Organizações Não-Oovemamentais - ONG's 
estratégicas para estabelecer parceria. 

ESTRATÉGIA e RESULTADOS: No Estado do Acre, existem diversas ONG's de 
reconhecida atuação no cenário nacional e internacional. No entanto, estas 
concentram-se na capital Rio Branco e são na maioria de cunho ambientalista. A 
estratégia nessa atividade é identificar e estabelecer parceria com ONG 's de atuação 
nas áreas piloto do Riozinho do Rola, Acrelândia e Acurauá, envolvendo aquelas de 
representação social, empresarial e ambiental. A finalidade é a parceria, em especial 
na atualização dos dados sócio-econômicos e disaJSSão das diretrizes para ocupação 
do território a serem desenvolvidas no âmbito do ZEE e nas ações inovadoras de 
controle e fiscalização do patrimônio natural. 

5. Integração dos Órgãos Ambientais do Acre e Estados da Amazônia Melhorada 
o fortalecimento do Ôrgão Estadual de Meio Ambiente - OEMA, e ainda a criação de representações 
ambientais nos municípios, cabe ao IBAMA descentralizar a execução da gestão dos recursos 
naturais. Neste contexto, a descentralização surge como uma forma de agregar os Estados e 
municípios nas tomadas de decisões, além do envolvimento da sociedade civil organizada, através 
do Conselho Estadual de Meio Ambiente· COEMA. No início deste processo no Estado do Acre, 
ocorreram interpretações ecpvocadas sobre os procedimentos a serem adotados durante a transição, 
contribuindo assim para o insucesso das primeiras tentativas do processo de reforma, no entanto, tais 
fatos no Estado foram importantes para o amadurecimento de uma proposta ampla e participativa. o 
Grupa de Trabalho do SPRN assume atualmente no Estado um relevante papel articulador, 

- contribuindo no avanço do processo. Entretanto, observa-se a desarticulação entre os Estados para 
solução dos problemas cornuns, ocorrendo pulverização de recursos no combate aos efeitos 

- evidenciados (extração seletiva e predatória de madeiras nobres, queimadas, substituição florestal, 
caça e pesca predatória, garimpo ... ), as dimensões do ·continente amazôníco", contribue para a 
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desagregação de esforços. Muitas vezes quando priorizamos detenninada área como alvo das ações 
de controle, monitoramento e fiscalização, estamos apenas transferindo o problema para uma 
localidade vizinha. Desta fonna, nossa proposta é iniciannos um trabalho de cooperação em áreas 
fronteiriças, onde Estados vizinhos poderão contribuir mutuamente, sem os impedimentos dos 
aspectos legais. As atividades para alcançar a Integração dos órgãos Ambientais no Acre e Estados 
da Amazônia Melhorada consiste em: 

5.1 Ampliar o conhecimento sobre os outros subprogramas do PPG-7 no 
Estado 

ESTRAl°éGIA e RESULTADOS: Esta atividade será a contribuidora para que as 
instituições governamentais e entidades da sociedade civil executores de projetos 
financiados pela cooperação do PPG-7, possam frequentemente reunirem através de 
se.minérios, possibilitando evitar a replicação de esforços e recursos para solução de 
problemas, criando uma maior interação entre os sub-programas do PPG· 7 no Estado 
do Acre. Esta atividade será executada sob a orientação do GT/AC/SPRN, através da 
l:J,nidade de Apoio sediada no IMAC. 

5.2 Interligar em rede os órgãos envolvidos na implementação da legislação 
ambiental 

ESTRATÉGIA e RESULTADOS: A intertigação dos órgãos participantes no 
GT/AC/SPRN responsáveis pela implementação da legislação ambiental, acontecerá 
através do Banco de Dados e ao CIAM, o que pennitirá um acesso mais rápido as 
infonnações do ZEE. de processos ambientais, de desenvolvimento tecnológico e 
pesquisas, tomando desta maneira um instrumento facilitador da integração 
institucional. Esta intertigação ficará a cargo da SECTMA, que contará com as 
instituições parceiras integrantes do GT/AC/SPRN. 

5.3 Realizar workshops entre os órgãos ambientais para a definição da área de 
atuação de cada envolvido 

ESTRAl°éGIA e RESULTADOS: A realização destes encontros institucionais é o 
primeiro passo para articulação final do Plano de Ação Integrada, nestas reuniões 
serão detalhadas os procedimentos burocráticos e administrativos dos órgãos, 
visando evitar desencontros durante a execução das atividades. Estes eventos 
servirão de reunião preparatória para assinatura de acordos institucionais de 
cooperação. Para estes eventos o GT/AC/SPRN convidará o IBAMA (Administração 
Central), para cooperar técnica e juridicamente como os trabalhos. 

5.4 Firmar Acordos de Cooperação entre os órgãos ambientais para a definição 
da área de atuação dos mesmos 

ESTRATÉGIA e RESULTADOS: Estes acordos serão frutos das sujestões definidas 
na atividade anterior, é será finnado entre os dirigentes do IMAC, Prefeituras e 
IBAMA {Administração Central). Esta atividade será executada pelo 
IBAMA/SUPES/AC, que contará como parceira o GT/AC/SPRN. 

5.5 Firmar Acordos de Cooperação entre os órgãos, estabelecendo parcerias 
para atuação na gestão ambiental integrada; 

• 

5.6 Implementar métodos de planejamento que facilitem a integração dos 
órgãos 

ESTRATÉGIA e RESULTADOS: A experiência do planejamento integrado e 
participativo durante a elaboração do Projeto AÇAI, contribuiu para uma maior 
interação entre as intituições envolvidas no GT/AC. Esta efeito será replicado, 
visando a integração intra-institucional nas instituições envolvidas no Projeto, e ainda 
fortalecer as parcerias interintitucionais. Esta atividade será implementada pelo 
Grupo de Trabalho, com a assessoria da Unidade de Apoio. 
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5. 7 Apoiar a implementação do SISMACT na Area estratégica 
ESTRAleGIA e RESULTADOS: O Sistema Estadual de Meio Ambiente, Ciência e 
Tecnologia - SISMACT (Lei Estadual N.0 1.022, de 21 de janeiro de 1992), prevê a 
implementação dos Órgãos Setoriais do Sistema, que são os órgãos e entidades 
governamentais de âmbito estadual e municipal, cujas atividades estejam, ainda que 
parcialmente destinadas a preservação, conservação, defesa e melhoria do meio 
ambiente, bem como, aquelas responsáveis pela pesquisa e desenvolvimentos 
científico e tecnológicos do Estado. Esta atividade apoiará a implementação dos 
órgãos setoriais (apenas das instituições envolvidas com o projeto), e será excutada 
pela SECTMA, com apoio das Prefeituras Municipais. 

5.8 Retomada do processo de descentralização das ações entre IBAMA e IMAC 
ESTRATÉGIA e RESULTADOS: Este processo pennitirá identificar os equívocos e 
acertos do Acordo de Cooperação Institucional assinado em dezembro de 1994 
(IBAMA e IMAC).. Inicialmente, espera-se que o IMAC realize o licenciamento, 
monitoramento e fiscalização florestal das três áreas piloto, com acompanhamento do 
IBAMAISUPES/AC; e as prefeituras municipais possam licenciar, monitorar e 
fiscalizar os empreendimentos dentro do perímetro urbano - sede municipal (com 
acompanhamento do IMAC). Esta atividade será executada pelo IBAMA, que 
contarão com a contribuição do IMAC, prefeituras municipais, MPE/CMAPI/AC e 
ainda pela assessoria da Administração Central do IBAMA. Num lntervalo inferior a 
12 (doze) meses será realizada uma segunda reunião de avaliação conjunta dos 
resultados advindos da atividade. 

5.9 Finnar Acordos de Cooperação, entre os Estados do Acre, Amazonas e 
Rondônia, organizar e viabilizar uma rede de infonnações e integração 

ESTRATÉGIA e RESULTADOS: Planeja-se entrar em acordos mutuais e ações 
consecutivas, tendo como alvo os problemas ultrapassando as fronteiras do Acre com 
os estados vizinhos (Amazonas I Rondônia), como por exemplo: i. Seguimento de 
atividades madeireiras que escapam do devido controle; ii. Consentimentos sobre 
atividades pesqueiras, especificamente da pesca predatória em detrimento do estado 
localizado rio acima; iii. Ações conjuntas de monitoramento ambiental. Se planeja, 
através da aquisição e instalação de uma linha telefônica e uma conexão INTERNET, 
ter condiçôes de se comunicar facilmente com os órgãos correspondentes nos 
estados Amazonas e Rondônia para poder guiar e coordenar as ações acertadas e 
sincronizadas (fiscalização, barreiras, monitoramento por SIG, ações policiais etc). O 
GT Acre supõe que as facilidades de comunicação estarão disponíveis aos órgãos 
em questão nos estados vizinhos. Não estão previstos investimentos paralelos nos 
outros estados através do projeto AÇAl. 

5.1 o Apoiar pessoal técnico municipal na formulação de projetos 
ESTRATÉGIA e RESULTADOS: Esta atividade será executada pela Sectma em 
articulação com as secretarias municipais de meio ambiente das áreas piloto {Rio 
Branco. Acrelândia e Tarauacá) e contará com a participação dos técnicos, lideranças 
comunitárias e dirigentes de outras instituições envolvidas no projeto a nível 
municipal. Para tanto, deverá ser utilizado métodos e técnicas de elaboração e 
gerenciamento de projetos, com ênfase para trabalho em grupo. Espera-se que após 
a realização dos três cursos programas (um em cada município) sejam capacitados 
60 pessoas (20 pes./município) na fonnulação de projetos. Em síntese, a expedativa 
de resultado com relação a esta atividade é de que as prefeituras e demais 
insituições da área ambiental municipal fo1111ulem projetos integrados, ajustados às 
recomendações do ZEE, a fim de negociá-tos no âmbito do próprio PP-G7, bem 
como junto a outras fontes de recursos externas (SUDAM, SUFRAMA, Bancos de 
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Desenvolvimento e outros). Deste modo, pretende-se contribuir para a 
implementação do ZEE e de políticas públicas a nível municipal. 

Atividades -Área Estratégica 
Na Área Estratégica, que representa a maior parte do espaço territorial do Estado, o projeto 

desenvolverá basicamente ações de monitoramento ambiental, sendo que a atividade empregará 
Imagens de Satélite LANDSAT TM, para acompanhar as possíveis interferências no ambiente, 
principalmente decorrente das áreas convertidas para exploração agropecuária (monitoramento da 
cobertura florestal). Este trabalho permitirá ainda o acompanhamento da ocupação e uso do solo, 
além de fornecer informações precisas para aferição dos indicadores do projeto, possibilitando a 
preparação de medidas corretivas. Este trabalho será realizado pela equipe técnica do Zoneamento 
Ecológico-Econômico, conjuntamente com o Sistema Único de Monitoramento e Fiscalização que 
será criado (IMAC, IBAMA, Pelotão Florestal e Órgãos Municipais quando for o caso). Na Área 
Estratégica, quanto for necessário serão desenvolvidas ações de fiscalização em caráter 
emergencial, com a finalidade de solucionar problemas pontuais (constatações do monitoramento ou 
atendimento de denúncias). 

O Zoneamento Ecológico-Econômico buscará consolidação das informações já existentes, 
visto que nesta grande região foram desenvolvidos projetos como: Projeto RADAMBRASIL, Projeto 
para Proteção do Meio Ambiente e das Comunidades Indígenas • PMACI I e li, Projeto Acre • 
Zoneamento Agro.Ecológico, Levantamento Preliminar do Riozinho do Rôla, Projeto ITTO da Floresta 
Estadual do Antimari e outros trabalhos pontuais. Esta pesquisa inicial é de extrema importância, pois 
permitirá a otimização de recursos, evitando a realização de trabalhos já efetuados com projetos 
anteriores. Devido ao montante de informações disponíveis nestes projetos já executados, será 
possível precisarmos os dados para uma escala 1 :250.000, certamente algumas informações deverão 
ser complementadas, no entanto, serão priorizadas as áreas na seguinte ordem: piloto, prioritária e 
estratégica. 

Atividades - Áreas Prioritárias 
Nas Áreas Prioritárias (Purus e Juruá), serão fortalecidas as ações de controle ambiental, 

monitoramento e fi54::alização. O processo de licenciamento ambiental deverá ser aperfeiçoado, com 
a finalidade de usar o licenciamento como instrumento de planejamento ambiental, intensificando seu 
emprego para todos os empreendimentos potencialmente causadores de impactos ambientais 
negativos e de poluição. Para isto, será necessário desenvolver principalmente atividades para a 
readequação do arcabouço legal visando a implementação da Legislação Ambiental, o fortalecimento 
dos órgãos responsáveis pela gestão ambiental, além de campanhas de conscientização comunitária, 
clientela especifica· empresários, empresas públicas. 

O monitoramento ambiental seguirá os mesmo padrões da Área Estratégica, sendo que será 
incrementado com aferições em trabalhos de campo. Para isto será estabelecido um sistemático 
Programa de Monitoramento Permanente, registrando as variações na qualidade ambiental. Este 
monitoramento norteará o planejamento da fiscalização, possibilitando a fiel integração entre as fases 
de licenci!lmento, monitoramento e fiscalização. Estes trabalhos serão sempre desempenhados pelo 
Sistema Unico de Monitoramento e Fiscalização que será criado (IMAC, IBAMA, Pelotão Florestal e 
.,órgãos Municipais quando for o caso, contando ainda com o efetivo auxílio da Equipe do ZEE). O 
monitoramento desempenhado pela Coordenadoria de Monitoramento e Controle de Poluição - 
CMCP, inclue ainda o frequente acompanhamento da qualidade da água dos Rios Acre, Abunã, lquiri, 
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Acuraué e Rlozinho do R61a (todos presentes nas Áreas Piloto selecionadas). A exploração mineral, o 
índice dos focos de queimadas e as Indústrias que utilizam matéria-prima de origem florestal serão 
monitoradas pelo IMAC. 

A fiscalização desta área incrementará suas ações através da ampliação em 
aproximadamente 200% do quadro de agentes ambientais atualmente disponíveis no IMAC e 
IBAMA/SUPESIACRE, quando contará com a integração institucional da Polícia Militar e dos Órgãos 
Setoriais presentes nos municípios. Este remanejamento administrativo de servidores públicos, não 
implicará em novas contratações. A estratégia fundamenta-se no levantamento dos profissionais 
habilitados e disponiveis em outras Secretarias de Estado, e serão colocados a disposição dos 
Órgãos Ambientais do Estado (mecanismo previsto pela Lei N°1.117/94). Para a implantação do 
Sistema único de Monitoramento e Fiscalização, serão finnactos Acordos de Cooperação 
Institucional, prevendo as atribuições a serem descentralizadas e responsabilidades mútuas. Para 
maior controle do fluxo do transporte de madeiras, animais silvestres e outros produtos florestais 
(palmito, óleos essenciais ... ), serão construídas barreiras pennanentes em localidades estratégicas de 
escoamento, sendo esta de responsabilidade da Polícia Militar (Pelotão Florestal}, com apoio técnico 
dos órgãos envolvidos. 

Em todas as ações de fiscalização o Ministério Público Estadual - MPE, dará prosseguimento 
ao tramite dos Processos de Infrações Ambientais, responsabilizando aos infratores conforme 
estabelece a legislação em vigor. 

O Zoneamento Ecológico-Econômico, consolidará as infonnações ora existentes, 
complementando-as quando necessário para escala de 1:250.000, sendo que os critérios serão os 
mesmo já descritos nas atividades da Área Estratégica. 

Atividades - Áreas Piloto 
Nestas áreas serão desempenhadas a totalidade das ações do Projeto de Gestão Ambiental 

Integrada numa intensidade superior as demais áreas consideradas no Plano Estadual Ambiental 
(PEA). 

O Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE, utilizará as infonnações trabalhadas pela 
consolidação das infonnações já disPoníveis em projetos anteriormente desenvolvidos, no entanto, 
realizará atividades de pesquisa e trabalhos de campo para obtenção de informações até ao nível de 
detalhamento para escala menor que 1 :100.000, e de reuniões com as principais lideranças e 
entidades representantes dos diversos ·segmentos sociais, visando garantir o envolvimento e 
legitimidade ao processo de proposição de diretrizes para ocupação do território. 

Vale ressaltar que sendo ZEE um processo, os trabalhos desenvolvidos nas áreas piloto 
servirão como ações replicadoras para outras áreas do Estado. As informações do ZEE ficarão 
disponíveis no Banco de Dados Ambientais (CIAM) gerido pela SECTMA e será a base do 
planejamento regional quanto ao uso do território, investimentos públicos e privados e principalmente 
um importante instrumento do monitoramento, cadastro e licenciamento ambiental. As informações 
frutos do ZEE serão compatibilizadas para obtenção dos produtos: Carta Temática de Vulnerabilidade 
Natural; Carta Temática de Potencialidade Social e Carta Síntese de Subsídios para a Gestão do 
Tenitório. 

Nas Áreas Piloto, as ações de monitoramento, controle e fiscalização ambiental serão 
intensificadas. Novos modelos de trabalhos integrados com as comunidades dessas Areas serão 
implementados, sempre considerando as peculiaridades e tradições de cada grupo (seringueiros, 
colônia de pescadores, pequenos produtores rurais, Indígenas, pecuaristas, madeireiros, 
motoqueiros3 ... ). Freqüentes campanhas educativas serão realizadas, além da ampla divulgação das 

3 Comprador independente de madeira. geralmente atua em projetos de assentamento, exploram a floresta de 
maneira rudimentar sem num tipo de controle pelos órgãos ambientais. e são intermediários entre o produtor e 
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ações do Projeto AÇAI e dos Órgãos Ambientais envolvidos. Com a participação do Centro de 
Pesquisa Agroflorestal • CPAFIEMBRAPA/ACRE, técnicos da EMATER-ACRE serão qualificados 
para os trabalhos de extensão agro-florestal, auxiliando na implementação de atividades produtivas 
sustentáveis; 

Os municípios das Áreas Pilotos, estarão efetivamente envolvidos nos trabalhos, para isto o 
Projeto de Gestão Ambiental Integrada, apoiará a instalação dos Órgãos Setoriais do SISMACT nos 
municípios de Acrelândia (Área Piloto de Acrelândia), Rio Branco (Área Piloto do Riozinho do Rôla) e 
Tarauacá (Área Piloto do Acurauá). 

2.1.4.1 Zoneamento Econômico.ecológico 

O Zoneamento Ecológico-Econômico tem como objetivo superior a identificação e avaliação 
das potencialidades do território e deve resultar no estabelecimento de referenciais para orientação 
da ocupação do espaço tenitorial, com vistas à proteção e ao uso sustentável dos seus recursos 
naturais, no sentido da melhor utilização destes recursos sem degradar o meio ambiente 

O ZEE será de fundamental importância para as outras atividades do projeto Açaí, pois este 
estará fornecendo informações estratégicas para as ações de controle, monitoramento e fiscalização. 

·o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) é um instrumento político e técnico de 
planejamento, cuja finalidade última é otimizar o uso do espaço e as políticas públicas. Esta 
otimização é alcançada pelas vantagens que ele oferece", {BECKER e EGLER, 1996:7) tais como: 

a) é um instrumento técnico de informação sobre o território, necessária para planejar a sua 
ocupação racional e o uso sustentável dos recursos naturais, através de informações 
integradas em uma base geográfica e da classificação do território segundo sua 
potencialidade e vulnerabilidade; 

b) é um instrumento ... {mesmo texto) 

Novas áreas a serem protegidas 

No Estado do Acre, 43, 1 % de sua superfície geográfica já tem o estatus formal de área 
protegida: 

• Terras Indígenas 
• Reservas Extrativistas 
• Assentamentos extrativistas 
• Estações Ecológicas 

1.780.725 ha 
1.747.229 ha 
274.952 ha 
77.500 ha • 

marcenarias. Atuam em caminhões sem as mínimas condições de segurança ou através de pequenas 
embarcações. 
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• Floresta Nack>nal 
• Flol'9Sta Estadual 
• Parque Nacional 
• Areas de entorno das Ucs 
• Areas de preservação permanente 
• Horto Florestal Rio Branco 
• Pa,que ambiental Placido de Catsro 
• Parque Zoobotánico 

173.475 ha 
66.168 ha 

605.000 ha 
1.260.120 ha 
640.873 ha 

17 ha 
52 ha 
144 ha 

6.626.255 ha 
(Nlo lncluldaS: Reserva legal e "Áreas de Preservação Pennanente") 

Na etapa de estudos do ZEE poderão ser recomendadas áreas que, por suas características 
ambientais relevantes, devem ser objeto de amparo legal específico, propondo a tipologia desse 
espaço a ser especialmente protegido, levando em conta os aspectos de preservação da 
biodiversidade. 

V 

Os critérios de seleção de maior importãncia serão: 
• Biodiversidade ( ex, íi e y ) e • Hot Spots •. incluindo a consideração de ·áreas 

mínimas· para a sobrevivência das espécies alvo; 
• Criação de corredores de intercâmbio genético entre áreas isoladas, evitando-se • 

ilhas genéticas· através de faixas conectadoras florestais, os quais deveriam 
preferentemente seguir os rios e igarapés (florestas de galeria) em largura 
suficiente . 

• 

Participação do grupo alvo no ZEE 

O ZEE como instrumento a nível de Estado (macroescala) precisa ser baseado no 
planejamento ao o nível hierárquico mais baixo. Ele representa uma síntese superior daquilo que em 
forma de planejamento de utilização dos solos estava planejado em nível de comunidade. Apesar da 
lentidão desse procedimento, ele tem a vantagem que a população alvo se identificará com o plano 
macro (ZEE) e alcancará um alto grau de entrosamento. Intenções de abreviar estes processos 
devem ser evitadas : para a população alvo a difusão de inovações e opções alternativas para a 
utilização dos solos têm suas próprias regras e velocidades. Toda tentativa de aceleração ( por ex. 
encontros somente com participação de representantes, "consulta pública• etc.) será encarada com 
pouca aceitação do ZEE (macro}. A verdadeira participação somente se estabelece com o trabalho !1§ 
comunidade. 

Naturalmente não se pode planejar cobrindo todo um estado dessa maneira, porque o 
trabalho que isto representaria não é realizável. Muito mais, para que os planos da população alvo 
sejam transmissíveis, precisa-se planejar com os assentamentos e grupos típicos e representativos 
das regiões em questão. A transmissão das experiências e decisões deste processo de planejamento 
através de técnicos experientes é um passo oportuno, mas também esconde um perigo. Facilmente 
os técnicos afinnam que •sabem muito bem o que a população alvo quer- e com isto, informações e 
decisões podem ser extrapoladas com pouco fundamento, com a consequência de o planejamento 

• fugir da realidade e os planos não serem aceitos. Faz-se necessário desenvolver mecanismos de 
-- transmissão que questionem e corrijam esses deslizes potenciais. Desta forma, a participação não é 
somente uma exigência política ou ética, mas além de tudo é um fator de conveniência para elaborar 
o ZEE e obter a sua aceitação. inclusive das transfonnações a serem implantadas. 
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Estrutura para execução do ZEE 

Na elaboração dos trabalhos do ZEE é necessário uma infra-estrutura física e de pessoal para 
cumprimento das atividades propostas no projeto. Esta estrutura compõem-se basicamente de: 

a) Fortalecimento Institucional do Órgãos Envolvidos no ZEE. 
Os órgãos executores do ZEE/AC não possuem uma estrutura com condições de realizar o 
ZEE (sendo que cada instituição caracteriza com coordenadora/contribuinte para os assuntos 
temáticos do ZEE), para tanto esta estrutura disponível deve ser complementada, tais o 
laboratório de Sensoriamento Remoto da FUNTAC e a Secretaria Executiva do ZEE que dão 
apoio aos -estudos das áreas temáticas. O estabelecimento desta infra-estrutura permitirá que 
as instituições envolvidas com no ZEE, crie a capacidade institucional e passibilite a 
continuidade de ações pelo próprio Estado, não criando desta maneira dependência técnica 
institucionais com empresas de consultorias (evitando equívocos cometidos por outros 
Estados). 

a) Laboratório de Sensoriamento Remoto 
O laboratório de sensoriamento remoto, foi concebido baseado na demanda já 
existente dos órgãos Ambientais e de Planejamento envolvidos no Projeto AÇAI. 
Este laboratório será a central estadual única de atendimento e serviços, funcionando 
como instrumento de apoio para: o monitoramento ambiental, a atualização dos 
Dados do ZEE, auxilio na avaliação de impactos ambientais, planejamento da 
ocupação do solo (licenciamento de Projetos do INCRA) e outros mecanismos 
importantes de tomada de decisão. Os órgãos estarão interligados com a central do 
Laboratório, e ainda será elo de Intercâmbio com as ações do PRODESQUE. O 
desenho lógico e configuração do sistema foi pensado maneira a possibilitar o 
atendimento da demanda prevista e a prefeita compatibilização com os padrões 
técnicos do Centro de Sensoriamento Remoto/lBAMA. 

2.1.4.2 Controle ambiental 
O monitoramento procederá ao acompanhamento sistemático de parâmetros indicadores da 

qualidade ambiental, com ênfase nos desmatamentos, alteração da cobertura vegetal e qualidade dos 
recursos hídricos, orientando as ações de controle e fiscalização ambiental e atualizando 
permanentemente o Banco de Dados e Informações Ambientais estruturado pelo zoneamento. 

As séries históricas dos parâmetros selecionados serão incorporadas ao Banco de Dados e 
Informações Ambientais, e o inicio do Projeto AÇAI será adotado como Marco Zero para fins da 
~divulgação dos Boletins de Qualidade Ambiental. As informações resultantes das atividades do 
zoneamento ecológico-econômico e do controle e fiscalização ambientais serão igualmente 
agregadas. 
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As informações sistematizadas pelo monitoramento serio divulgadas à comunidade tanto na 
forma de Boletins Semestrais de Qualidade Ambiental, como de documentos específicos para 
atender à determinadas demandas de outras instituições públicas e/ou da sociedade civil. 

O acompanhamento das alterações da qualidade ambiental nas ãreas estratégica, prioritária e piloto 
... (TEXTO ORIGINAL) ••• 

Desta forma, serão intensificadas as atividades de campo como: barreiras, equipes móveis 
terrestres e fluviais, sobrevôos e principalmente o envolvimento comunitário auxiliando no trabalho 
integrado (atendimento de denúncias). O fortalecimento das equipes técnicas e fiscais, através do 
aumento do quadro funcional, encontra-se em fase implantação através do mecanismo administrativo 
de transferência funcional e remanejamento, ainda contaremos com o Pelotão Florestal da Polícia 
Militar (criado através do Decreto Lei Estadual n.0 720, de 28.11.94) e funcionários municipais nas 
Áreas Piloto que contribuirão significativamente com as atividades a serem desenvolvidas. Todas as 
infrações ambientais constatadas e registradas pela fiscalização ambiental serão encaminhadas ao 
Ministério Públicó' Estadual. 

As atividades de controle e fiscalização consistirão em: 
• Cadastrar e licenciamento das atividades potencialmente poluidoras; 
• Implantar o Sistema único de Fiscalização; 
• Viabilizar um sistema de licenciamento para instalação de novos assentamentos pelo 

INCRA; 
• Envolver a comunidade nas ações de fiscalização preventiva. 

Nas Comunidades Indígenas existentes na .... (TEXTO ORIGINAL) ... 

Os indicadores identificados durante o processo de planejamento do Projeto ªAÇAf• se 
orientam diretamente aos distintos resultados {sub-objetivos) do projeto. De iníCio foram formulados 
37 indicadores, o GT marcou 17 de maior importância a serem tomados como base do 
ªAcompanhamento e Avaliação· (A & A) dos resultados do projeto. Na atividade futura ·Controle 
Ambiental, Monitoramento e Fiscalização· {Cap. 2.1.4.2) se estipulou os seis •indicadores ambientais· 
para a Gestão Territorial considerados indicadores chaves para o impacto ambiental do projeto. As 
mudanças a serem efetuadas através do projeto serão de caráter qualitativo e quantitativo: 

Qualitativo: 
• mudanças na maneira de trabalho das instituições 
• mudanças nas orientações e conteudos 
• mudanças políticas (democratização. descentralização) 

Quantitativo 
• acabamento de certas obras planejadas 
• redução de danos e infrações ambientais 
• realização de cursos etc. 

Cabe indicar, que mesmo as mudanças quantitativas têm naturalmente uma ligação direta 
com a qualidade do futuro trabalho dos órgãos ambientais no Estado do Acre. Por isso, a distinção 
entre indicadores qualitativos e quantitativos não foi sempre multo simples . 

.. 
Para medir o progresso nos resultados planejados, os quais têm como foco as mudanças 

previstas, foram selecionados os seguintes indicadores qualitativos e quantitativos com suas 
respectivas fontes de verificação: 
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···-· --·-- ---···-··,.-- 
NO Reeultado INDICADOR FONTE DE 

VERIFICACÃO 
2.1 2 7()111, das 8Ç6a8 flscallzatóriaB ree!iladM pelo sistema único de fiscalizaçlo, Relatório do IMACIIBAMA/PM 

rm *- n1rm. até dezembrol de 1999 
2.2 2 No rnlnlmo ~ da poputação aMJ na meras pllotO acellsn os resultado& do Doclmentos do ZEE 

ZEE. 
2.6 3 3)11(. dos Novos assentamentos do INCRA llcenciados pelo IMAC, ainda na Protocolo CIAIIMAC 

fase de · , ••••• ~até 12/1999 
3.1 3 RecunlCII Humanos das entidades participantes envolvidos no pro;eto, Relatório ~ programa de 

~ e~ os conhecimento8 até o final do -...indo ano e Relatório Técnicos 
3.2 3 lnfrullnua disponlvel aa lnstiluiç6es, conforme a programação do projeto Doctmentos de aquisição do 

até final de 1999 Setor financeiro do8 orgias 
'• envolvidos 

3.3 3 Processaa de licenciamento do IBAMAIIMAC atendidos em: :Dll, dos casos Pnx:dolo da CIAIIMAC e 
até 0&98 e 50'Wi até 06,'99 SUPESIIBAMA 

5.1 5 1 OOll, dos órgãos responsáveis pelo controle ambiental estabelecem acordos Acordos firmados 
de · definindo érea de ahJacAa e caroeria até 0&98 

Indicadores ouantãatl -- 
NO Resultado INDICADOR FONTE DE 

VERIFICACÃO 
1.1 1 Crescímmo em a:m& do número de processos adminlslrativos instaurados Protocolo do MP 

na Coord. do MAIMP, especialmente lnq. Civis plapurar infrações ambientais 
no Estado até 12196 

1.2 1 Redução em 3J'lEi das Infrações ambientais a partir de 06,99 (desmat., Relatórios do IMAC e IBAMA 
• florestal etc.) 

2.3 2 Planos de manejo ftorestal e de uso múltiplo, nas áreas priorlárias, Dados dos protocolos do lMAC e 
incremenlados em 100Cll, a.a., até dez!l9 IBAMA 

2.4 2 lncllce de nas áreas l)riorttárias, reduzida a 1att a.a., até dez,99 Dados do INPE 
2.5 2 E>iplocaçlo florestal (corte raso), nas áreas prioritárias redUZida a 10% a.a., Dados obtidos do Lab. Sena. 

atédezlm Remeto da FUNTAC 
4.2 4 Aumento da participação da sociedade em audiência& públicas e outros Atas e relatórios dos eventos 

eventos em 3:l'!Ei ano I e 40% ano li 
4.3 4 VJDIIAncil Ambiental feita Dela comunidade Incrementada em 50% até dez.99 Reaislros do IMAC IBAMA e PM 
5.3 5 100!!, clDs órgão& envolvidos no projeto, Implementando métodos de Relatórios anuais dos órgãos 

Dlaneiamento particioatlvo, até Jul/99 envolvidos 

Os indicadores identificados durante o processo de planejamento do Projeto ·AçAr se 
orientam diretamente aos distintos resultados (su~objetivos) do projeto. A maioria deles apresenta 
traços quantitativos, quer dizer, seus cumprimentos são concretamente mensuráveis. De início foram 
fonnulados 37 indicadores, o GT marcou 17 de maior importância a serem tomados como base do 
"Acompanhamento e Avaliação· (A & A) dos resultados do projeto. Na atividade futura ·controle 
Ambiental, Monitoramento e Fiscalização·(Cap. 5.4.2) se estipulou os seis ·indicadores ambientais· 
para a Gestão Territorial considerados indicadores chaves para o impacto ambiental do projeto. 

A princípio, o projeto •iniciar-se-á• uma vez que os fundos sejam liberados para sua 
# execução. Na realidade, o projeto já começou: vários passos preparativos {por exemplo, nos campos 
da legislação ambiental, da mediação de conflitos, o diálogo com IBAMA e INCRA, da criação do 
CIAM, da fiscalização etc.) já foram encaminhados. Por outro lado, as estações climáticas 

37 
GT/AC/SPRN/PPG-7 



influenciam negativamente na mobilidade do pessoal do projeto, quer dizer, caso a aprovação do 
projeto aconteça no Início da estação chuvosa (setembro I outubro), umas atividades sofrerão atrasos 
de alguns meses. 

Uma vez que os fundos para o projeto estejam disponíveis, as atividades previstas serão 
executadas seguindo os cronogramas estabelecidos no anexo NO 6 
com ajustes eventuais à estação atual. No decorrer dos três anos de duração do projeto, as seguintes 
fases estão previstas: 

Fase de continuação e 
consolidação e 

replaneja 
-mentos 

A seqüência das atividades corresponde a suas dependências internas, quer dizer, 
normalmente o equipamento e treinamento são planejados antes da execução das ações através dos 
órgãos em questão . 

• 
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r, 0111 j, IIJ r11uLo 
J,>JIJ ., l'rule~.lo 
JJ> flo1<•>U> 

T101>k,n ,1,, Brasll 

e de Atividad ·-··-'-·-··· ses 
Atividade Ano1 Ano2 Ano3 oijjio RelpOI_.... 

1.1 !labonr p!USIIICII• da Legt.laçlo Amblentlll • Nu• regularnento9 
., ' fi!V' '"•'11~!'· ''\j-;ll I[' , !, ,,;I CBMCT,IMC 

'. ~·; \:it. ' •t , ' ii. t 
com-'lbilizlndo-o. com • remlldade local 

•!.,1'.,- ~ ~ .: 
1.2 Dotar 61;1oe narmattvoe •mblent.19 de condlp9 e lnfr9.Ntruturm parm é1 ! \ rr--) '~lt • ',1. ·-· •p IMC ,,• i,'.!.'. 

tDrM-1a1. ma 111u1nta. ,\,• ; ''I :_~~· 

1.3 Implementar oe rnecanlsmoe -.iria. vllando o cumprlmenlo da 
....,., P'1illioo 

....;191-ar. amblentlil Dlllm 6rgb oúbllc:o8 
u ldentlftçer • dlwlgtlr - tiknic. de med!açlo de COIIIIIID9 ,'l'; ,: 1 Ln"'' l 'lf<l'f"'. ·~~., .. ~ MP;IMC;IMMA; ,, .,~ 

v , ,. ' ' "' MUNICIPIO: Sl!lm1A 

1.5 Pnwocar o judlc:lirio perm 1191l!Z8r • lnlmltaçlo dos ~ i·(t Mlnl8l6rla Públloo 

ambientai. 
'!~:? J ~' 

u 1'111111'-t' • Cool'denlldorll de Melo Ambiente do MP! 1: i 
._, ', MlnlN6rlo Pllblloo 

" 
1.7 Re11l!zer Nmlnlirioa coonlen8do9 peio. 6rgb licencladores e MP! . '' '?:,':?, . r:1f~· Mlruel6rlo Públloo 

. ,•',. 
,. :, ':, •• .1_.(.1,....- 

1.8 !mbelecer ume tlnhti de comunlcaçlo entre MPe (munlclpios) e • : . ~ ·1:: ~ : ·~,' t','; MIMMfto Públlco 
Coonlenadoria do M8lo Ambiente em Rio Branc;o ·/ . ' ~~., 

,1)' 

UI Crilr 1111111 Hnha de comunlca9io emergenclal entre oe povos da tlorNtli ·, '~ '•,; l :!~··\. t:i~ r. 'f'V , l'UNAI 

• u •u11oridac1N arnbient819 
1ii ~ • ·: .·- ], :,~, ~\. ', 

2.1 !18bo111r o ZonNrn.nlD !co16g~con6mic:o • Z!! i1i\' ··~··,· 1 :~ I 1 
~ ·iit{*; ~?í' !;!; , •.• "t mll S!CNA 

;'?-' J'' j .r, ! . . ·Í ·~ ,;j 

2.2 ldentiflCar e vlabll!Dr - P8d~ de fileallzaçlo na zonas pllolo 
,,• :{~fí:. ) '," '>·~ ~ t ' l'r.lf ~~ 

.. ,.s,n IMC 
(Ar.i PlicllDl 

., ~ ~ l:. 1: (•I r,j_l...,.~ 
e _,:f_,, 

2.3 tmplllntar um Slsler'rm de Monitoramento Ambiental Permanente na 1 • ~ IMAC 
,_,. &lmllolc:8 

2.4 Compl9tilr e ativar o Labcnl6flo de Sensoriamentn Remoto 1 •• ' '~· • , r ··-'.:r 1 J,~- i ~ I~~ IW:1.r l'UNTAC 
,J e 1 ' ·U.; . k·.l, 

' . ~ ; , .. , ....• 
25 Ampll8r o horizonte de conMClmenlD de bou experl6ncln/80IIIÇON 

• ,! -,~l~ + 1 f ~~ . ~~,·fi IMC :·::~ 
2.e lmplllnl:llr um Slarna de lnfol1naç6es Ambientei 'l S!CTMA 

l 

2.7 Viablliz,,r um lliatemll de llcerlc:illmentD para lnallllaçlo 1141 IIOV08 
., · 1····-· '•}. ;\il'.\ ~lZl'' ;•t~!I"( ~t,r~r·~ IMAC;INCM 
'~~ .!1 ~ : !j' /i 

-,àrnenlos pelo INCRA (_ .,,:: ··~.1 l r,:1 ~~:- ~ • ' ~· Jl' 

2.11 Crlllr • ativllr vm 8iatll!Tlll linlco de ~llaçio ~::r )tw {~~ ·;,,1~-t ~r ';~~ ~ IMC; 11.fMA; PM 
•J.,,J, t 

?t,~1· 1.!~~ .• A ' .•. -- ~ "~- 

2.9 lmplllnlllf um ~ de c:aclatnmento da8 atividades lmpactamn IMC 

2.10 !141bonlr esludo9 Mlbfe ._ meR:lldos e TIO't'09 c:aminh08 de '1 \' ~ )1 S9LNII 
ftCOllmenla da Dmduclo 

2.11 ldentlllcllr • 8V9ll•r navn el1errldvM de pmduçlo •uodando ' ., _iil;: j, .. I~ IMC 
...,.,.,14111 loclil• econõmlcN 

f. _; ... , .. '~' ,, 
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A execução do projeto nos primeiros 3 anos custará R$ 5.570.672,00. Os 
orçamentos detalhados, atividade por atividade, encontram-se no Anexo 6. Demais detalhes 
estarão disponíveis até o fim de 1997. A contrapartida do Governo do Estado do Acre 
alcançará uma quota de 13,02% desta soma. OS custos parecem, a primeira vista, alta 
para um estado relativamente pequeno no contexto da Amazonia legal. No entanto, não se 
deve perder de vista o fato que um estado de tamanho geográfico relativamente pequeno 
como o Acre, não.significa ao mesmo tempo, que os problemas deste estado também sejam 
pequenos. Além disso, os custos não serão causados pelos investimentos ligados à 
extensão geográfica do estado, ao contrário, serão sobretudo realizados nos campos de 
capacitação, da estruturação, do Zoneamento e da lnfonnação Ambiental. Em todo caso, se 
tratará de gastos não exagerados, pennitindo a criação de condições mínimas para uma 
implementação devida do projeto. O cronograma de orçamentos a serem liberados da parte 
do PP-G7 será o seguinte: 

Ano 1: 
Ano 2: 
Ano 3: 

R$ 2.026.886,00 ou 36,38 % 
R$2.902.619,00 ou 52,11% 
R$ 641.367,00 ou 11,51% 

Os custos do projeto no primeiro ano foram reduzidos e recalculados em três 
ensaios consecutivos, isso devido a limitação estipulada pela KfW de não prever, no 
primeiro ano, atividades que consumiriam mais de 25% dos custos totais do projeto. Foi 
destacado que tal redução serviria para realizar trabalhos iniciais com melhor qualidade. 
Não deveria suceder uma situação em que a liberação de recursos ultrapassassem a 
capacidade do projeto de efetuar os gastos de fonna eficiente. 

Seguindo estas sugestões, se reduziu os custos previstos no primeiro ano de R$ 
2.9800012 (4gok dos custos totais do projeto apresentado) para R$ 2.026.886,00 (36,38% 
dos custos totais). 

O GT/Acre acha que esta redução resultará no mínimo de recursos a serem 
disponibilizados, já incluindo ao projeto uma série de alterações no procedimento previsto, o 
que é complexo e sístemícc e que causará também a necessidade de maiores explicações a 
várias instituições parceiras do projeto em Rio Branco, já resultando eventualmente e 
parcialmente em perdas da motivação das pessoas envolvidas. Qualquer tentativa de 
reduzir ainda mais os custos do primeiro ano causará não somente uma desmotivação 
profunda, mais também a necessidade de um reptanejamento completo do projeto, o que 
protelaria o seu começo substancialmente. 

O sumário seguinte (veja próxima página) especifica os custos esperados por Resultado: 

• 
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CUSTO DO PROJETO E FINANCIAMENTO 
QUADRO RESUMO {RS 1,00) 

1. Implementação fortalecida da 
Legislação ambiental 

410.894,00 50.291,78 360.602,22 

12. Gestão dos Recursos Naturais 2.961.597,001 299.967,211 2.661.629,79 
Melhorada ..• 

1.564.642,001 202. 436, ool 3. Estrutura dos órgãos envolvidos 1.362.406,00 
melhorada 

~- Sociedade loca: participando da 1 sao.259,001 47.658,991 332.600,01 
gestão ambiental 

5. Integração dos órgãos ambientais do 
!Acre e Amazônia melhorada 

253.280,00 22.652,50 230.627,50 

TOTAL GERAL 6.570.872,00 623.006,48 4.947 .865,52 

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO E REPLANEJAMENTO 

o planejamento inicial do projeto e suas atividades poderão ser objetos de várias 
alterações e ajustes posteriores, isso, bem entendido, dentro do objetivo e dos resultados 
estabelecidos no planejamento e aprovação pela Comissão de Projetos. 

O ritmo destes processos será anual e consistirá numa avaliação integral do projeto, 
tendo como base as informações dos relatórios do ·Acompanhamento e Avaliação", bem 
como de novas idéias e experiências e dos levantamentos e estudos efetuados. 

O replanejamento atualizará os documentos básicos do projeto, como por exemplo a 
Matriz de Planejamento e o Cronograma das Atividades. 

Os produtos importantes desse processo anual de replanejamento será a elaboração 
do ·Plano Anual de Atividades e Orçamentos• para o ano seguinte e a atualização do PEA. 
Como os orçamentos para o próximo ano financeiro são elaborados no mês de setembro e a 
contrapartida financeira para o projeto faz, obrigatoriamente, parte da orçamentação 

~ estadual, cabe tenninar o processo de avaliação e replanejamento anual nos últimos dias 
dos mês de agosto de cada ano. 
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ORÇAMENTO DO CO~EXECUTOR IMAC 

1.1 Elaborar proposta da leQislacão ambiental e seus renuíamentos compatibilizando-os com a realidade local 
IEOUIPAMENTOS E MATERIAIS 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 1.700,00 
IMATERIAL DE CONSUMO 500,00 1.000,00 0,00 1 500,00 255,00 
DIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
!OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 000 
!SERVIÇOS DE TERCEIRO OE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 000 000 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 10 500,00 6.500,00 0,00 17.000,00 2.890,00 
CONSULTORIA 15.000,00 6.500,00 0,00 21.500 00 0,00 
PASSAGEM AÉREA 7160,00 11.790,00 -·· 0,00 18 970,00 0,00 

8.300,00 
1.245,00 
0,00 
0.00 
0,00 

14.110,00 
21.500,00 
18.970,00 

TOTAL 38.180,00 I 30.790,00 1 0,00 1 68.970,00 1 4.845,00 64.125,00 
1.2 · Dotar órgãos· nonnfitivos:ambiéntals·de çtindições·e infra..estrutúra para·torná •. los, mais atuantes·. · 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 16.412,00 0,00 0,00 16.412,00 2.790,04 13.621,96 
MATERIAL DE CONSUMO 1.300,00 750,00 1.200,00 3.250,00 552,50 2.697,50 
DIÁRIAS 3.600,00 7 800,00 5.800,00 17.400,00 0,00 17.400,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FiSJCA 1.800,00 1.000,00 3.000,00 5.800,00 0,00 5.600,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURIDICA 14 520,00 20.400,00 20.240,00 55.160,00 9.3n,20 45.782,80 
CONSULTORIA 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000.00 0,00 21.000,00 
PASSAGEM AÉREA 9.080,00 9.080,00 9.080,00 27.240,00 0,00 27.24000 
TOTAL 53.912,00 46.030,00 46.320,00 146.262,00 12.719,74 133.542,26 
PASSAGEM AÉREA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 

TO'tALG~AAL .. '"' . . .. ·9~.óé2;00· ·; 76.1.JàO,OO · . ~:~2ó.OO. 215.232,00 17.564,74 197.667,26 ... 

•• 
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ORÇAMENTO DO CO-EXECUTOR IMAC 

2.2·. . ... ,. ~- :: ,...... 'ldentifitat ·e'víabilizar-riov0$;pàdrões:de fiscaUZaçãc;>naS'ZOrtás piloto: ·::.' .. , . :. '·;-,. . :_., ·: .·, .. : .. :,;;> .. , ::--:,_.:;:::r::·,: 
1 ----·-·- 1 1 i 1 1 ------ 1 40.312,27 IEOUJPAMENTOS E MATERIAIS º·ºº 48.569,00 0,00 48.569,00 B.256,73 
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 11.002,00 0,00 11.002,00 1.870,34 
DIÁRIAS 0,00 54.000,00 15.000,00 69.000,00 0,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA F1S1CA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURIDICA º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 0,00 
CONSULTORIA 0,00 3.500,00 3.500,00 7.000,00 0,00 
PASSAGEM AÉREA º·ºº 1.000,00 1.000,00 2000,00 0,00 
TOTAL 0,00 118.071,00 19.500,00 · 137.571,00 10.127,07 

2.3 Implantar um sistema de monitoramento ambiental oennanente da área estratégica 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 57.552,00 0,00 0,00 57.552,00 9.783,84 
MATERIAL DE CONSUMO 17.936,00 18.120,00 4530,00 40.586,00 6.899,62 
DIÁRIAS 14.400,00 28.800,00 7.200,00 50.400,00 0,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 21.300,00 15.000,00 15.000,00 51.300,00 8.721,00 
CONSULTORIA ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PASSAGEM AÉREA 4.000 00 B.00000 4.000 00 16.000 00 000 
TOTAL 115.188,00 69.920,00 30.730,00 215.638,00 25.404,46 

9.131,66 
69.000,00 

0,00 
0,00 
0,00 

7.000,00 
2.000,00 

127.443,93 

47.768,16 
33.686,38 
50.400,00 

0,00 
0,00 

42579,00 
O.DO 

18.000,00 
190433,54 

.. 
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ORÇAMENTO DO CO-EXECUTOR IMAC 

3·12·n~l!lffl:fflklr-1~mtfi]1mmw;11r~~1m~~1m1mL~1m11r= 
··:'·;1'~;!'J:J'!lfll~Wli~~iift~~~-W,:~~(~~J~t:~~~i~- 
1.1 Elaborar proposta da legislação ambiental e seus regulamentos compatibilizando-os com a realidade local 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 5.000,00 5.000,00 º·ºº 10.000,00 1.700,00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 1.000,00 0,00 1.500,00 255,00 DIÁRIAS º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 10.500,00 6.500,00 º·ºº 17.000,00 2.890,00 CONSULTORIA 15.000,00 6.500,00 º·ºº 21.500 00 0,00 
PASSAGEM AÉREA 7.180,00 11.790,00 º·ºº 18 970,00 0,00 

8.300,00 
1.245,00 
0.00 
0,00 
0,00 

14.110,00 
21.500,00 
18.970,00 TOTAL 38180,00 1 30.790,00 1 0,00 I 68.970,00 j 4.845,00 64.125,00 1.2 · Dotar órgãos ·nom1~tfvos· ambientais:de.conâicões e iilfra,;éstrutura_para torná •. los mais atuantes .... 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 16.412,00 º·ºº 0,00 16.412,00 2.790,04 13.621,96 MATERIAL DE CONSUMO 1.300,00 750,00 1.200,00 3.250,00 552,50 2.697,50 DIÁRIAS 3.800,00 7.800,00 5.800,00 17.400,00 0,00 17.400,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS OE TERCEIRO DE PESSOA F(SICA 1.800,00 1.000,00 3 000,00 5.800,00 0,00 5.800,00 SERVIÇOS OE TERCEIRO DE PESSOA JURIOICA 14.520,00 20.400,00 20.240,00 55.160,00 9.377,20 45.782,80 CONSULTORIA 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00 PASSAGEM AÉREA 9.080,00 9.080,00 9.080,00 27.240,00 0,00 27.240,00 [TOTAL 53 912,00 46.030,00 46.320,00 146.262,00 12.719,74 133.542,26 IPASSAGEM AÉREA º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 0,00 0,00 

. : ·TOt AL GERAL .. :!12.~.00: ·: ,. 1a-.a.aa.1» . 46 320,00 : , :. · 215.232,00 17.564,74 197.667,26 
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1 e Amazônia internacional 
0,00 000 
0,00 0,00 
D,00 "40.000,00 
D,00 0,00 
0,00 0,00 
67,00 913,00 
D.DO 0,00 
0,00 49.000,00 
B7,00 89.913,00 
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ORÇAMENTO DO CO-EXECUTOR IMAC 

:.·:::':~}F(t;;-t:Itr::f.fiflfl:"Tir;;~:1IW~RES:\J.:ttrir,·,Jaltitl!$.f~llfO.e.$;J~!.~~IR$'.ê)$.:):li10.:R11·s(::M.li:lE.Jil'.C>.MOir:iJ;1,{t~fi(i.lfJ:fj~*-*~'{t;lt' 

2.7 Viabilizar um sistema de licenciamento_para instalé!Çªº de novos assentamentos do INCRA e Projetos 
EQUIPAMENTOS E MATER1A1S 45.610,00 0,00 0,00 45.610,00 7.753,70 37.856,30 
MATERIAL DE CONSUMO 4.600,00 8.000,00 8.000,00 20.600,00 3.502,00 17.098,00 
DIÁRIAS 7.200,00 16.400,00 10.800,00 34.400,00 0,00 34.400,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA F/SICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONSULTORIA 4.500,00 2.240,00 1.120,00 7.860,00 0,00 7.860 00 
PASSAGEM AÉREA 3.300,00 8.800,00 3.300,00 15.400,00 0,00 15.400,00 
TOTAL 65210,00 35.440,00 23.220,00 123870,00 11.255,70 112.614,30 

2.8 · · · · · · · · · · ·.. Criar e"ativat-um sistem,i::únicó de fiscalitâção entre IBAMA;lMAC e Pelotão Florestal · · · ·... . ·: ,.·, :., : : ·:'::.,,·f· 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 73.430,00 0,00 73.430,00 12.483,10 60.946,90 
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 6.295,00 5.200,00 11.495,00 1.954,15 9.540,85 
DIÁRIAS 0,00 72.300,00 10 B00,00 83.100,00 0,00 83.100 00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 50.400,00 0,00 50.400,00 8.588,00 41.632,00 
SERV1ÇOS OE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PASSAGEM AÉREA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
TOTAL 0,00 203.425,00 16.000,00 219.425,00 23.005,25 196.419,75 

2.9 Implantar um sistema de cadastramento das Elemento de Despesa impactantes 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 9 600,00 0,00 0,00 9.600,00 1.632,00 7.968,00 
MATERIAL DE CONSUMO 2.360,00 4.760,00 0,00 7.140,00 1.213,80 5.926 20 
DIÁRIAS 1 7 200,00 14.400,00 0,00 21.600,00 0,00 21.600,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FiSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 00 
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PASSAGEM AÉREA 1.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000 00 
TOTAL 20180,00 21.160,00 0,00 41.340,00 2.845,80 38.494,20 
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ORÇAMENTO DO CO-EXECUTOR IMAC 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 0,00 0.00 
MATERIAL DE CONSUMO º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
DlÁRlAS 0,00 4.914,00 0,00 4.914,00 0,00 4.91400 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 0.00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURIDICA º·ºº 1.000,00 º·ºº 1.000,00 170,00 83000 
CONSULTORIA 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 7.20000 
PASSAGEM AÉREA 0,00 3.810,00 0,00 3 810,00 o.oo 3.810,00 
TOTAL 0,00 16.924,00 0,00 16.924,00 170,00 16.754,00 

2.11 Identificar e avaliar novas alternativas de producão associando esoecies locais econômicas 
!EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 º·ºº 0,00 0,00 o.oo 0,00 
IMATERIAL DE CONSUMO 0,00 1 500,00 1.000,00 2.500,00 425,00 2.075,00 
DIÁRIAS 0,00 22.260,00 4.950,00 27.210,00 0,00 27.210,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA º·ºº 500,00 3.000,00 3.500,00 0,00 3.500,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 0,00 1 000,00 000 1.000 00 17000 830.00 
CONSULTORIA 0,00 12.000,00 7.200,00 19.200,00 o.ao 19.200,00 
PASSAGEM AÉREA º·ºº 12 920,00 1.130,00 14.050,00 o.oo 14.050,00 
TOTAL 0,00 50.180,00 17.280,00 67.460,00 595,00 66.865,00 

2.12 Curso de oruenjzacãorcooneranvismo e gestão financeira nas áreas Piloto 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 º·ºº 6000,00 6.000,00 1.020,00 4.98000 
DIÁRIAS º·ºº º·ºº 4.240,00 4.24000 0,00 4.240,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA 0,00 0,00 4.000,00 4.00000 0,00 4.000,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 2000,00 2.000,00 340,00 1.660,00 
CONSULTORIA 0,00 º·ºº 14.400,00 14.400 00 0,00 14.400,00 
PASSAGEM AÉREA 0,00 º·ºº 3980,00 3.960,00 000 3.980.00 
TOTAL 0,00 0,00 34.620,00 34.620,00 1.360,00 33.260,00 

'' '' TOTÀI..GEAÂL." ' ''' 
.. :· '," "" ':. ... '::•:" 

200.s1e.oo 53;\,720,00 212,flSO,OO 947.148.00 74950,26 •• 1 872.197,72 
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EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 224.426,00 99.859,00 40,00 324.325,00 55.135,25 
1MATER1AL DE CONSUMO 49.553,00 26.508,00 11.070,00 67,131,00 14.612,27 
!DIÁRIAS 4.400,00 47.360,00 13.040,00 64.800,00 0,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 30.000,00 0,00 70,000,00 11.900,00 
!SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FiSICA º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 
lseRVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 25.485,00 10.355,00 7.655,00 43,495,00 7.394,15 
CONSULTORIA 1.750,00 1.750,00 1.750,00 5250,00 0,00 
!PASSAGEM AÉREA 3.460,00 3.460,00 3.460,00 10.380,00 0,00 
!TOTAL 349.074,00 219.292,00 37.015,00 - 605.381,00 69.241,67 

3.3 Implantar um proarama de desburocratização na tramitação de processos nos óraãos ambientais(IMAC/IBAMA) 
!EQUIPAMENTOS E MATERIAIS º·ºº 600,00 0,00 600,00 102,00 
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 1.360,00 
DIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURiDICA 0,00 2.000,00 5000,00 7.000,00 1.190,00 
CONSULTORIA J 0,00 7.000,00 7.000,00 14.000,00 0,00 
IPASSAGEM AÉREA 0,00 7.800,00 7.800,00 15.600,00 000 
ITOTAL º·ºº 25.400,00 19.800,00 45.200,00 2.652,00 

269.189,75 
72.318,73 
64.800,00 
58100,00 

0,00 
36.100,85 
5.250,00 
10.380,00 
516.139,33 

498,00 
6.640,00 
0,00 
0,00 
0,00 

5.810,00 
14.000,00 
15.600,00 
42.548,00 

•• 
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ORÇAMENTO DO CO-EXECUTOR lMAC 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ººº 000 0,00 000 0,00 0,00 
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 510,00 2.490,00 
DIÁRIAS 4.800,00 4.800,00 4.800,00 14.400,00 0,00 14.400,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FiSICA º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 0,00 
SERVIÇOS OE TERCEIRO DE PESSOA JURÍD1CA o.oo º·ºº º·ºº 0,00 0,00 0,00 
CONSULTORIA 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00 
PASSAGEM AÉREA 3.200,00 3.200,00 3 200,00 9.600,00 0,00 9.60000 
TOTAL 12500,00 12.500,00 12.500,00 37.500,00 

---- 
510,00 36.990,00 

3.5 Implantar um programa de capacitação de Recursos Humanos 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 000 
MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00 7.500,00 500,00 12500,00 2.125,00 10.375.00 
DIÁRIAS 6.520,00 6.910,00 770,00 14.200,00 0,00 14.200 00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS OE TERCEIRO OE PESSOA FISICA 2.000,00 6.000,00 º·ºº B.000,00 0,00 8.000,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURIDI-CA 9.000,00 11.750,00 1.500,00 22.250,00 3.782,50 18.487,50 
CONSULTORIA 13.100,00 17.600,00 1.600,00 32.300,00 0,00 32.300,00 
PASSAGEM AÉREA 4.937,00 10.620,00 990,00 16.547,00 0,00 16.547,00 
TOTAL 40.057,00 60.380,00 5.360,00 105.797,00 5.907,50 99.889,50 

TOTAL GERAL 
401.631,00 317.572,00 74.675,00 793.878,00 98.311,17 695.566,83 

.. 
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ORÇAMENTO DO CO-EXECUTOR IMAC 

·:,.}'t:(.·:?)f:'ti:Xn?REStJtifA:rJllt()4::7$l>~IOA ,;·_;e~flZO~~UtR7tllJICIR~N'DE)\ID~iSES1r. ''OtrAMBtl!NtrAl2:M~. 

4.1 Divulgar o PEA nos municíl)ie>s dcts zonas piloto e prioritária 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 
MATERlAL DE CONSUMO 2.820,00 0,00 0,00 2.820,00 479,40 2.340,BO 
DIÁRIAS 2.400,00 1.200,00 0,00 3.600,00 0,00 3.60000 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JUR[DlCA 25.000,00 0,00 º·ºº 25.000,00 4.250,00 20.750,00 
CONSULTORIA 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 
PASSAGEM AÉREA 2.000,00 1.000,00 0,00 3.000,()() 0,00 3.000,00 
TOTAL 

4.2 "'" 

32.220,00 1 2.200,1Jo I o.co 1 34.420.00 1 4.729,~ L. _ 29.690,60 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JUR!OICA 

0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 1.393,00 1.393,00 2.786,00 
0,00 19.200,00 19 200,00 38.400,00 
0,00 º·ºº 0,00 0,00 
0,00 0,00 º·ºº 0,00 

º·ºº 62 860,00 40.936,00 103.796,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 3.216,00 3.216,00 6 432,00 

º·ºº 86.669,00 64.745,00 151.414,00 

0,00 0,00 
473,62 2.312,38 
0,00 38.40000 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

17.645,32 86.150,68 
0,00 000 
0,00 6.432,00 

18.118,94 133.295,08 

0,00 0,00 
seo.oc 3320,00 
0,00 14.320,00 
0,00 0,00 
0,00 1.500,00 

660,00 3.320,00 
0,00 4.800,00 
0,00 6.260,00 

1.360,00 - 33.520,00 

MATERIAL DE CONSUMO 
DIÁRIAS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 

CONSULTORIA 
PASSAGEM AÉREA 
TOTAL 

4.3 Treinar pessoas da comunidade alvo para moderar trabalhos em grupo 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 000 2.000,00 2.00000 4.00000 

0,00 7.160,00 7.160,00 14.320,00 
0,00 0,00 º·ºº 0,00 

º·ºº 750,00 750,00 1.500,00 

º·ºº 2000,00 2000,00 4.000,00 
0,00 2.400,00 2.400,00 4.800,00 

º·ºº 3.130,00 3.130,00 6.260,00 

º·ºº 17.440,00 17.440,00 34 880,00 

MATERIAL DE CONSUMO 
DIÁRIAS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 
CONSULTORIA 
PASSAGEM AÉREA 
TOTAL 
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ORÇAMENTO DO CO-EXECUTOR IMAC 

:.~:,::::_::::/i :::r::m;~ii'.:f:(ir:.:':0.Rls'.U:Rôº':roi~Y$(f.lJlll.l:i~l!;~:ê.lt.!1~~Rt1e.Je.>.!Nf;>Q};:Q~li'!'$.1Fitjrlq&mflti1 
Jt ,.. - • •• • ,.. •••• • .,. •L~ ••• & """ "º"º •• 4.4 .:':. ·: \:::--:::·.::·:: exêêútâr'evento~{ir4f<IIVU!Q!çij~f~tR:!,OU!ÇIOaUI.! ···------,. 

:'"'. ,,,;, .... 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 620,00 0,00 620,00 105,40 514,60 
MATER~LDECONSUMO 1.500,00 2.000,00 2.000,00 5.500,00 935,00 4.565,00 
DIÁRIAS 6 000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 
SERVIÇOS DE TERCEIRO OE PESSOA JURIDICA 26.285,00 52.770,00 52.770,00 131.825,00 22.410,25 109.414,75 
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PASSAGEM AÉREA 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 9.600,00 
TOTAL 43.385,00 55.390,00 54.no.oo 153.545,00 23.450,65 ..... 130094,35 

4.5 Identificar ONG's viáveis e estabelecer parcerias 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 o.oc 
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 000 
DIÁRIAS 3.000,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 3.000,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 000 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO OE PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 º·ºº o.oo 0,00 000 
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PASSAGEM AÉREA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.00000 
TOTAL 1 e.000.00 0,00 º·ºº 8.000,00 0.00 e.000.00 

: .. ·:·::,,•;,".TOTAli'GE~l. :·:,.j- · ;": : ::.:· .. ,;•' ':"' ;;·.,- ··:'::·i::81 Jros;oq) ~ .. : ,.. :·:, "'161.699,0Cf "::·; : ·.:i,:136.955,QO,·· 1·J 380.259,00 47.658,99 332 600,01 

.. 

lmac3 Página 9 



ORÇAMENTO DO CO-EXECUTOR IMAC 

R·.-.- :e··-···s·····:u·;:,,,·,::r~:}ff)""'ir.~i~Jh!!il''·'.'.'.',~.]i+,~},!,;15::A:,: '·'::'ih~~iã~~~'n~:Jl·:j;ii8t~~'iiii:~,.,s;N····,··~id({f.s'·7·-~:;,·,~1~.f?:~;r~R;.,;.·.;,eiJ~·'jfM'·:··· ;i.:~w~'f!t'A'./i?ilmN" ... _ : .- :a;,~ftt. ·· :Q.J::vR·t:.;: .1~;'.,:.;;~~:. ~~.:i,,;~f,~a>.•s,i~~:~~n:~si:!tS•Y.iP _ ~ .. ,:·_ ,:-,:·~,' .. :. ·:tw~fft.iQ .. :.: .... ç;fRf~ __ ·_ .. ~~!~~t.!!w~ 
•- •. ~ -- - • • •• ,· •• .- •• -- - -- -----·-·-·-· ....•..•.•• ~ • - • - •• _._. •.•..•.••..•. _.....,_ --- -· ·-·-·--.- .•. ·.·-·---·- - :_ - - _.:_, __ ._;_ :. -"' · ,..-.- •• -.- --- -~-- ,.,;., " ••••••••• :._._._._ •...•.•. .:.... -... ···-·• • ._ ·, .• ·._ • ._. :-.·,·.,-- • .;- __ .__•.i,.••'..•.-.<,v.,.-. -~-'. .• • ·~~-...,. •. ~lo....,.'-'.''• ::,.. ,•.-:,6'.'-'~'- _._.··-~· : ·-:.:-:.:,.::,: .::: .• '!'-'. v,:,,....:,,.,._....:;..._.,_._..,: -~-._r.,:,:,:.::-:-:: -.:• •:,: . .::: ,:.,.,;:-:: ,•:: :.:,:-:,, __ .:,_ .~ 

:>~: 

Ampliar o conhecimento sobre os outros subJ!!Q_gramas do PPG-7 no Estado 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS o.oo I o.oo I o.oo I o,oo 0,00 0,00 
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1 620,00 1 620,00 1 1.240,00 210,80 1.029,20 
DIÁRIAS 0,00 _ I --~-600,00 1 6.600,00 I 13.200,00 0,00 13.200,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 1 0,00 1 0,00 ( 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA º·ºº 1 1.200,00 1 1 200,00 I 2.400,00 0,00 2.400,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA º·ºº t 1 000,00 1 1.000,00 1 . 2.000,00 340,00 1.660,00 
CONSULTORIA º·ºº 1 1.125,00 1 1.125,00 1 2.250,00 0,00 2.250,00 
PASSAGEM AÉREA º·ºº 1 9.100,00 1 9.100,00 1 18.200,00 0,00 18.200,00 
TOTAL 0,00 1 19.645,00 1 19.645,00 1 39.290,00 550,80 38.739,20 

5.6 ..... '.··. :::':'.;·:;:·.,:. lmi:>lemeritafm'l!té:>do• tte ·piari!!jctrnenfoj;íüé fác:mtérií a'Ud~gfa-~ã<> do~n~rgãQ$ .,. 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS º·ºº º·ºº 0,00 

3.000,00 0,00 
1.300,00 0,00 
0,00 0,( 

º·ºº 0,( 
8 000,00 º· 

º·ºº 0,00 0,00 
MATERIAL DE CONSUMO º·ºº 3.000,00 510,00 2..490,00 
DIÁRIAS º·ºº 1.300,00 0,00 1.300,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 
CONSULTORIA o.oo I 4 800,00 1 o.oo 1 4.800,00 1 o.oo 1 4.800,oo 
PASSAGEM AÉREA º·ºº 1 2.200,00 1 º·ºº 1 2.200,00 1 0,00 l 2.200,00 

-..IWT.Aalt ••• A -- ,..,. _ .•.•.•••••••• ,.,. ••••• A"" i - 
~y---'- 1 l"'UJ'-' 'V-.J O 11' 'ôn)'a'rli}r.'Y~bi 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS º·ºº 1 _1QQO,OO L º·ºº 1 4.000,00 I 680,00 I 3.320,00 
MATERIAL DE CONSUMO 

.. TOTA[ GERAL 

º·ºº 300,00 600,00 900,00 153,00 74700 
0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 

º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 0,00 0,00 

º·ºº º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 

º·ºº 3.980,00 6.000,00 9.980,00 1.696,60 8.283,40 
0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 000 
0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 

º·ºº 8.280,00 6600,00 14.860,00 2.529,60 12.350,40 
0,00 47.225,00 26245,00 73.470,00 4.950,40 .. 68 519,60 

DIA RIAS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA F\SICA 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURIDICA 
CONSULTORIA 
PASSAGEM AÉREA 
TOTAL 
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ORÇAMENTO DO CD-EXECUTOR IMAC 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 358.600,00 0,00 º·ºº 358.600,00 
86.089,00 0,00 0,00 86.089,00 
59.720,00 0,00 0,00 59.720,00 
40.000,00 0,00 º·ºº 40.000,00 
3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 
132.090,00 º·ºº 0,00 132.090,00 
44.850,00 º·ºº 0,00 44.850,00 
50.757,00 -·- 0,00 º·ºº 50.757,00 

TOTAL 0,00 1 1.137.036,00 1 0,00 1 1.137.036,00 

46,22% 60.962,00 297.638,00 
11,10% 14.63513 71.453,87 
7,70% 0,00 59.720,00 
5, 16% 6 800,00 33.200,00 
0,49% 0,00 3.800,00 
17,02% 22.455,30 109.634,70 
5,78% 0,00 44.850,00 
6,54% 0,00 50.757,00 

100,00% 104.852,43 871.053,57 
. "".::::·);/.::. ' ... ' .. ".: ::./:~::: .. : ::;·~\·~)(.\. 

20,41% 39.453,26 192.624,74 
9,12% 17.637.16 86.110,84 
28,62% 0,00 325.404,00 
7,07% 13.666,00 66.732,00 
0,83% 0,00 9.450,00 
17,52% 33.666,55 165.348,45 
6,74% 0,00 76 615,00 
9,69% 0,00 110.126,00 

100,00% 104.624,97 1.032.411,03 
. .. : : .. : :: ii\··:··:=:(:: 

0.01 % 6,80 33.20 
9,08% 7.669,21 37.443,79 
28,24% 0,00 140.360,00 
0,00% 0,00 0,00 
2,40% 0,00 11.950,00 
31,10% 26.282,17 128.318,83 
10,18% 0,00 50.595,00 
18,99% 0,00 94.386,00 

1 ºº·ºº'" 33.956, 18 483.088,82 

MATERIAL DE CONSUMO 
DIÁRIAS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA F(SICA 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURIDICA 
CONSULTORIA 
PASSAGEM AÉREA 
TOTAL 1 775.906,00 1 0,00 1 0,00 1 775.906,00 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 

º·ºº 232.078,00 º·ºº 232.078,00 

º·ºº 103.748,00 º·ºº 103.748,00 
0,00 325.404,00 0,00 325.404,00 
0,00 B0.400,00 0,00 80.400,00 
0,00 9 450,00 0,00 9.450,00 

º·ºº 199.215,00 0,00 199.215,00 

º·ºº 76.615,00 0,00 76.615,00 

º·ºº 110.126,00 0,00 110.126,00 

MATERIAL DE CONSUMO 
DIÁRIAS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
SERVlÇOS OE TERCEIRO DE PESSOA FlS!CA 

CONSULTORIA 
PASSAGEM AÉREA 

. TótALPARA O ANO i11'·00 PROJETO'AÇAI· .. , .... 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 0,00 40,00 40,00 

0,00 0,00 45.113,00 4511300 
0,00 0,00 140.360,00 140.360,00 

º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 0,00 11 950,00 11.950,00 
0,00 º·ºº 154.601,00 154.601,00 

º·ºº 0,00 50 595,00 50.595,00 
0,00 0,00 94.386,00 94.386,00 
0,00 0,00 497.045,00 497.046,00 

MATERIAL DE CONSUMO 
DIÁRIAS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FiSICA 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 
CONSULTORIA 
PASSAGEM AÊREA 
TOTAL 
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ORÇAMENTO DO CO-EXECUTOR IMAC 

.. ,. '' · ·' ' ·, ,, ,, ... ,.,·:':',·,:-.. ... ·: .. -,-:;::··,'·,'"TOTALGi.OOALPARAóá'oiANo~roo PROJftJ'oAOAl ··'·""'" <" · '-::, · 

358.600,00 232.078,00 40,00 590.718,00 
MATERIAL DE CONSUMO 86.089,00 103.748,00 45.113,00 234.950,00 9,75% 39.941,50 195.008,50 
DIÁRIAS 59.720,00 325.404,00 140.360,00 525.484,00 21.80% 0,00 525.484,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 80.400,00 º·ºº 120.400,00 5,00% 20.468,00 99.93200 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 3.800,00 9 450,00 11.950,00 25.200,00 1,05% 0,00 25.200,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 132.090,00 199.215,00 154 601,00 485.906,00 20,16% 82.604,02 403.301,98 
CONSULTORIA 44 850,00 76.615,00 50,595,00 172.060,00 7,14% 0,00 172.060,00 
PASSAGEM AÉREA 50.757,00 110 126,00 94 386,00 255.269,00 10,59% 0,00 255.269,00 
TOTAL 775,906,00 1.137.036,00 497.045,00 2.409.987,00 100,00% 243.435,58 2.166.551,42 

PROJETO - VALOR GLOBAL 776.906,00 1.137.036,00 497.045,00 2.409.987,00 243.435,118 2.166.lili1,42 

.. 
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ORÇAMENTO DO CO-EXECUTOR SECTMA 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 335.402,00 
Elaborar o ZEE 

30.780,00 0,00 1 366.182,00 
113.800,00 0,00 

1 
179.600, 1 

192.000,00 0,00 
0,00 0,00 1 38.350,( 

85.340,00 0,00 
295.900,00 0,00 1 > 344.030, 

2.1 

62.250.94 ·~.931,os··· · 
MATERIAL DE CONSUMO 
DIÁRIAS I 262.830.00 1 0,00 1 262.830,00 < 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA .-·- ~ .. .; 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JUR(DICA 1 344.030.00 1 58.485,10 1 285,5#;90 
CONSULTORIA 
PASSAGEM AÊREA 

31.000,00 1 ss.soo.oo I o.oo I 1os.soo,º° ... 1 o,oo 1 105.soo..,_oo 
38.900,00 1 83.600,00 1 0,00 1 122.500,00 1 º·ºº 1 122.500,oô 

TOTAL 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
MATER~LDECONSUMO 
DIÁRIAS 

12.000,00 1 24.000,00 1 0,00 1 36.000,00 1 6.120,00 1 . 29.880,00 
4.450,00 1 7.750,00 1 0,00 

CONSULTORIA 1 9.000,00 18.000,00 0,00 

12.200,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

153.470,00 26.089,90 .'.!': 

27.000,00 0,00 21.000.00) .',ri'-. ... 

OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 1 0,00 1 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FiSICA 0,00 1 0,00 1 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURiDICA 151.070,00 1 2.400,00 1 0,00 

PASSAGEM AÉREA 1 7.600,00 13.600,00 1 o.oo I 21.200.00 1 o,oo 1 · 21.200.00 
.336.009,00 46.853,53 

' '' düâ TJJ\H:H:ti'itJI\tWk=@\t:J/Ml?W:'!lH+:tt\J\?ifoJ#Mf@IflW'·. 
az.ses.oo 5.601,~ 21.m~ss 

MATERIAL OE CONSUMO , 1 426,00 837,00 1 0,00 1 1.263,00 1 214,7!_ .... 1 1.048,29 
DIÁRIAS 1 3.800,00 3.800,00 1 3.800,00 1 11.400,00 1 0,00 1 11 A00,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES f 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 o.oo 
12.880,00 22.880,00 85.610,00 14.553,70 
3.500,00 3.500,00 10.500,00 0,00 
1.600,00 1.600,00 4.800,00 0,00 
30.117,00 31.780,00 146.558,00 20.375,66 .. 

2.014.449,00 225.016,93 

Sectma3 

0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FlSICA 1 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURIOICA 1 49.850.00 71.056.30 
CONSULTORIA 1 3.500,00 10.500,!Xl \ i) 
PASSAGEM AÉREA 1 1.600,00 4.800,00 · 
TOTAL 84.661 ,00 

i··· > : :it&rÃ@&~~4 ? 
126.182,1,l 

1.789.432,07: :. 
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ORÇAMENTO DO CO~EXECUTOR SECTMA 

3.Z 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 65.960,00 0,00 0,00 65.96000 

1.680,00 2.620,00 0,00 4.500,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

35.000,00 25.000,00 0,00 60.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 000 000 0,00 

103 640,00 29 820,00 0,00 133.480.00 

MATERIAL DE CONSUMO 
DIÁRIAS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURiDICA 
CONSULTORIA 
PASSAGEM AÉREA 
TOTAL. 

1) 

11.213,20 • < 

765,00 3.73500 
0,00 0,00 

10.20000 G.80000 
0,00 0,00 

510 00 2.49000 
0,00 0,00 
000 000 

22.688,20 110.771,80 
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ORÇAMENTO DO CO-EXECUTOR SECTMA 

···RESU'l;JT:,tD.d·f.os~1i~IN!:EEGd''·;;:~m1'.1Uz&~Rllas.tWM'ltB'f4TA1SijlJ.f3H~lãl~lilllD111,;,,,s, 
• ·. ··• ··'' · •' ··. -. ••...•• ,:.:, •.••..• : .;t;,., •• -~· · •. -. .•.. '-: .: ... ;~- •. .-:'- .•. ·; ... ··•. ::", .. ;.;-,•:"- •. ·.::.-., .. ;.-.; .... ;<::::- •••• ,:.-, •• ,::. :., -.: ••.•• -;,,, • '!-.: •• •.:, •• ,,,, • .·.:•.•,, • ·.'-'•. ••• .•:•. • •• ,, •• ;-..•, .::.-. ••• ,,,•• •• , :-.. •• :;,., ••••••• ·: ·•.•.-:••.·. ,,v. ·, .•• r- ,·.~.:,._;_'-»,:.·»':'{"'..:&7/.::f,_ 

. -;~i::::; .j:::\-\:I\l)~~i~:1'.!.]t\\}~::~::~i~i!:t~-lilf.~1l~l\til~Ili11rill ::t\1~1tilBil11mi~ 
s.2 ·'· · . ·tnterligatem -tedé'·os·ói'Qãós'envohridos n~nmplementaçãó -dadegislação àmbiemáF·· .::.'.h: ·.::::'::-_: ':':·:·,:.::::F:·.:~:::73;J;:~.t:i:;.rMk"'·• i . i . i - i I E : l :: : • • t : W t ú@11 . O N : 

·~ 
'~-~- ..-._f:\', 
~ 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 33.670,00 0,00 33.670,00 5.72390 27.9,4610 
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
DIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 000 ",.,. u,uu 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 0,00 0.00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURIDICA 0,00 8.500,00 º·ºº 8.500,00 1.445,00 7.055,00 
CONSULTORIA 0,00 3.500,00 º·ºº 3.500,00 000 3.50000 
PASSAGEM AÉREA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 
TOTAL 0,00 45 670,00 0,00 45.670,00 7.168,90 38.501,10 

5.7 Anelar a implementação do SISMACT na área estratéaica 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 32 380,00 0,00 32.380,00 5.504,60 28.87540 
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 
DIÁRIAS 0,00 3 600,00 3.600,00 7.200,00 0,00 7.200,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FiSICA º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JUR{DICA 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 18700 913,00 
CONSULTORIA º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 0,00 000 
PASSAGEM AÉREA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 
TOTAL º·ºº 37.080,00 3.600,00 40.680,00 5.691,60 34.iSS.«> 

s.10· ... 
" : Aooiar oessoal técnico munlch,al na fonnulacão de ·oróletos, :. · ... ·.: .. ~·:;_,.··· .. ; ';./.:~-;/ft~} 

" 
.. ;, .. .. 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 000 000 000 000 0,00 
MATERIAL OE CONSUMO 0,00 3.000,00 6.000,00 9.000,00 1.53000 7.47000 
DIÁRIAS 0,00 3.570,00 4.240,00 7.810,00 0,00 7.610,00 

10BRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 
ISERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA 0,00 2000,00 4000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JUR(DICA º·ºº 1.000,00 2.000,00 3.000,00 510 00 2.490.00 
CONSULTORIA º·ºº 3.500,00 14.400,00 17.900,00 0,00 17.900,00 
PASSAGEM AÉREA º·ºº 1.990,00 3.980,00 5.970,00 000 S.97000 
ITOTAL 0,00 15.060,00 34.620,00 49.680,00 2.040,00 47.&40,00 

TOTAL GERAL 0,00 97 810,00 38220,00 136 030,00 14.900,50 .. 121.129,50 
·..: ... 

Sectma3 Página 3 



ORÇAMENTO DO CO·EXECUTOR SECTMA 

, ·~~ ~., 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 512.986,00 0,00 0,00 512.986,00 45,78% 
MATERIAL DE CONSUMO 79.906,00 0,00 0,00 79.906,00 7.13% 

87.20762 4'25,778,38 
13.584,02 ee.32198 
000 79.08000 

12.469,50 80.880,50 
000 27.55000 

42.508,50 207.54150 
0,00 G.500,00 

DIÁRIAS 79.080,00 0,00 O nn ,uu 79.080,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA 

73.350,º-º._ L o,oo I o.oo 1 73.350,00 1 6,55% 
21.sso,QQ_ L_ o.oo I o,oo 1 zzseo.co 1 2,46% 

SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 250.050,00 1 0,00 1 0,00 1 250.050,00 1 22,32% 
CONSULTORIA 
PASSAGEM AÊREA 

49.soo,oo _ _ L o.oo l o.oo 1 49.500,oo 1 4.42% 

48.100,f)O 1 0,00 1 0,00 1 48.100,00 1 4,29%J O,C>O 1 __ 48.100,00 
TOTAL 1.120.622,00 1 0,00 1 0,00 I 1.120.522,00 1 100,00%1 155.769,64 1 ff4.7n.,t 

EQUIPAMENTOS E MATERIAlS 
. ;<·: TOTAL' PARI( Ô'ANo··n oo:··l1ROJETO,A AI:,: : : .. :· .} .':~' ''::.,. · ;=e···,·.';~: T: :! ,' ·:·;::-, '':·,:._,~f!.k&.r~l1~ ;f; 

0,00 104.330,00 o,oo 104.330,00 9,54% 17.736,10 86.593,90 

DIARIAS 
0,00 I 144 457,00 J 0,00 1 144.457,00 1 13,21%1 24.557,69 1 119.899,31 

., ,. MATERIAL DE CONSUMO 

SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FiS1CA 0,00 87.340,00 0,00 87.340,00 7,99% 

0,00 210.72000 
4.250,00 20.75000 
0,00 87.3'k>OO 

55.042,60 268.737 <40 
0,00 97.00000 
0,00 100.79000 

101.586,39 ffU30,t1 

'"'.: o.oo L__ 210120,00 _ 1 o.oo 1 210.120.00 1 19,27% 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 2,29% 

SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURIDICA 0,00 323.780,00 0,00 323.780,00 29,61% 
CONSULTORIA 0,00 I 97.000,00 1 0,00 1 97.000,00 1 8,87% 
PASSAGEM AÉREA 0,00 I 100.790,00 1 0,00 1 100.790,00 1 9.22% 
TOTAL 0,00 1 1.093,417,00 1 º·ºº I 1,093,417,00 1 100,00"/. 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 0,00 0,00 000 0,00% 0,00 000 
0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 8,57'11, 1.02000 ••. 9BOM ~ 
0,00 0,00 11 640,00 11.640,00 16,63% 0,00 11.64000 ~:{.~ . 

~ •. ..:'l~· 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 000 T4.,;1 

t\• 
0,00 0,00 4000,00 4.000,00 571% 0,00 4.000,QO 
0,00 0,00 24880,00 24.880,00 35,54% 4.22960 20.6504() 1 ··-: 
0,00 0,00 17.900,00 17.900,00 2557% 0,00 17.90000 

.'; !. 

0,00 0,00 5.580,00 5.580,00 7,97% 0,00 5.58000 
0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 100,00"t. 5.249,60 - 14.750,40 

MATERIAL DE CONSUMO 
DIÁRIAS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURlDJCA 
CONSULTORIA 
PASSAGEM AÉREA 
TOTAL 
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ORÇAMENTO DO CO-EXECUTOR SECTMA 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

PROJETO - VALOR GLOBAL 

512.966,00 104.330,00 0,00 617.316,00 27,03% 
79.906,00 144.457,00 6.000,00 230.36300 10,09% 39.161,71 
79 OB0,00 210.720,00 11.640,00 301.440,00 13,20% 0,00 301.440,00 
73.350,00 25.000,00 0,00 98.350,00 4,31% 16.719,50 81.630,50 , ... 
27.550,00 87 340,00 4.000,00 118.890,00 5,21 'lb 000 118.89000 ~-,~ 250.050,00 323.780,00 24.880,00 598.710 00 26,21% 101.780,70 -496.92930 
49.500,00 97.000,00 17 900,00 164.400,00 7,20% 000 164.40000 ~ .. 

1 --~rt 

48.100,00 5.580,00 154.47000 6,76% 0,00 154.47000 
,r:.·.~, 

100.790,00 .:» 
1.120.522,00 1.093 417,00 70 000,00 2.283.939,00 100,00% 262.605,63 2.021 .333.37 : .< 

''1.;- 

1.120.1522,00 1.093.417,00 70.000,00 2.283.939,00 282.805,83 2.0ZUU.37 .. :~: 
, ·' - ~1· • 

·f, :- . 
. J: 
·. '.~{ 
.•. ,..-~' 
····:f: 
,:~ 

MATERIAL DE CONSUMO 
DIÁRIAS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA F(SICA 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURIDICA 
CONSULTORIA 
PASSAGEM AÉREA 
TOTAL 

.. 
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1. --- ... - __._. 
ORÇAMENTO DO CO-EXECUTOR RIO BRANCO 

3'·.f 1ctfSTU/'.E''ffiNÃ,!j(!t~~~1*rtij~ã:ii'i!!i!/!ar~~1i~~;ftt;l(Ç~fi?*~'h1il/lt~!t~] .• ~ 
·.~::;'7":';:J·r~:'.!!~!fi~~.:1~!!!!~~~~~~~!~~Me~!!!'.!!1!!~t~~f11··•· 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 1 93.530,00 1 58.730,00 J 0,00 1 152.260,00 / 25.884,20 126.375,80 
MATERIAL DE CONSUMO 1 5.828,00 1 5.579,00 1 ## 1 1.952,00 

OBRAS E INSTALAÇÕES º·ºº 
30.000,00 30 000,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

to.800,00 10.800,00 
6.400,00 6.400,00 

13.359,00 2271,03 
82 500,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 O 00 
0,00 0,00 

27000,00 
16 000,00 

11.087,97 
DIÁRIAS 22.500,00 82.500,00 

SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FiSICA 0,00 
0,00 

SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA º·ºº 
0,00 

CONSULTORIA 5400,00 
0,00 

PASSAGEM AÉREA 
27.000,00 

TOTAL 
16.000,00 
262.963,n 
262.963,n 

., 

" 
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ORÇAMENTO DO CO-EXECUTOR RIO BRANCO 

TOTAL PARA O ANO IDO PROJET_9 Af;_AI 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 93530,00 0,00 º·ºº 93 530,00 

5.828,00 0,00 0,00 5.828,00 

22 500,00 0,00 0,00 22.500,00 

0,00 º·ºº 0,00 0,00 

0,00 0,00 º·ºº 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

5400,00 0,00 0,00 5.400,00 

3 200,00 º·ºº 0,00 3 200,00 

MATERIAL DE CONSUMO 

DIÁRIAS 

OBRAS E INSTALAÇÕES 

SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA 

SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURIDICA 

CONSULTORIA 

PASSAGEM AÉREA 

TOTAL 130.468,00 1 0,00 1 0,00 1 130.458,00 1 

71,69% 1590010 n.629,90 

4,47% 990,76 4 837,24 

17,25% 0,00 22 500,00 

0,00% 0,00 0,00 

0,00% 0,00 0,00 

0,00% 0,00 0,00 

4,14% 0,00 5 400,00 

2,45% 0,00 3 200,00 

100,00% 16.890,86 113.567,14 

52,67% 9.984,10 48 745,90 

5,00% 948,43 4.630,57 

26,90% 0,00 30000,00 

0,00% 0,00 0.00 

0,00% 0,00 0,00 

0,00% 0,00 0,00 

9,69% 0,00 10800,00 

5,74% 0,00 6400,00 

100,00% 10.932,53 100.576,47 

0,00% 0,00 0,00 

3,97% 331,84 1 620,16 

61,04% 0,00 30 000,00 

0,00% 0,00 0,00 

0,00% 0,00 0,00 
0,00% 000 0,00 

21,97% 0,00 10 800,00 

13,02% 0,00 6.400,00 

100,00% 331,84 48.820,16 

.. 

Ríobr3 

TOTAL PARA O ANO li DO PROJETO AÇAI 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 58 730,00 0,00 58 730,00 

0,00 5579,00 0,00 5.579,00 

º·ºº 30 000,00 0,00 30.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

º·ºº 0,00 0,00 0,00 

º·ºº º·ºº 0,00 0,00 

º·ºº 10 800,00 0,00 10 800,00 

MATERIAL DE CONSUMO 

DIÁRIAS 

OBRAS E INSTALAÇÕES 

SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FiSICA 

SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURIDICA 

CONSULTORIA 

PASSAGEM AÉREA 0,00 1 6 400,00 1 º·ºº 1 6 400,00 

TOTAL º·ºº I 111.609,00 1 º·ºº 1 111.609,00 

TOTAL PARA O ANO Ili DO PROJE:TO ACAI 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 0,00 0,00 000 

0,00 0,00 1 952,00 1 952,00 

0,00 0,00 30 000,00 30 000 00 

0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 
0,00 0,00 0,00 0,00 

º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 

0,00 0,00 10 800,00 10 800,00 

0,00 º·ºº 6 400,00 6.400,00 

0,00 0,00 49.152,00 49.152,00 

MATERIAL DE CONSUMO 

DIÁRIAS 

OBRAS E INST ALAÇÔES 

SERVl_ç_os DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURIDICA 

CONSULTORIA 

PASSAGEM AÉREA 

TOTAL 
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ORÇAMENTO DO CO-EXECUTOR RIO BRANCO 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 93.530,00 58.730,00 º·ºº 152.260,00 5230% 25.88420 
MATERIAL OE: CONSUMO 5.828,00 5.579,00 1.952,00 13.359,00 4,59% 2.271,03 
DIÁRIAS 22.500,00 30000,00 30.000,00 82.500,00 28,34% 0,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00% 0,00 
CONSULTORIA 5.400,00 10 800,00 10.800,00 27.000,00 9,27% 0,00 
PASSAGEM AÉREA 3 200,00 6 400,00 6400,0Q 16.000,00 5,50% 0,00 
TOTAL 130.458,00 111.509,00 49152,00 291.119,00 100,00% 28.155,23 

PROJETO· VALOR GLOBAL 130.468,00 111.509,00 49.162,00 291.119,00 28.166,23 

: ·· ·'."TOTAL GLOBAL PARA 0$ tia-ANO$ Dó PROJETOAÇAI ;,;,- ..... 

126.375,80 
11.087,97 
B2.500,00 

0,00 
0,00 
0,00 

27.000,00 
16.000,00 
262963,n 
262.183,77 

.. 
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r 
/ ORÇAMENTO GERAL DO PROJETO AÇAI 

ACÃO AMBIENTAL INTEGRADA ' ,r 

1.1 Elaborar orooosta da leulslacão ambiental e seus regulamentos comoatibilizando-os com a realidade local 
EQUIPAMENTOS E MATERlA1S 5.000,00 

5 ººº·ºº º·ºº 10 000,00 1.700,00 
MATERIAL DE CONSUMO 500,00 1.000,00 0,00 1.500,00 255,00 
DIÁRIAS º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVlÇOS DE lERCElRO DE PESSOA FÍSICA º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 10.500,00 6.500,00 0,00 17.000,00 2.690,00 
CONSULTORIA 15.000,00 6.500,00 º·ºº 21.500,00 0,00 
PASSAGEM AÉREA 7180,00 11.790,00 º·ºº 18.970,00 0,00 
TOTAL 38.180,00 30.790,00 0,00 68.970,00 4.845,00 

1.2 Dotar õrnãos normauvcsambtentats de condições.e infra..estrutura oara torná-los mais atuantes 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 16.412,00 0,00 0,00 16 412,00 2790,04 
MATERIAL DE CONSUMO 1.300,00 750,00 1200,00 3.250,00 552,50 
DIÁRIAS 3.800,00 7 800,00 5 800,00 - 17.400,00 0,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES º·ªº º·ºº º·ºº 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 1.800,00 1.000,00 

3 ººº·ºº 5.800,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 14520,00 20.400,00 20.240,00 55.160,00 9.3n,20 
CONSULTORIA 7.000,00 7 000,00 

7 ººº·ºº 21 000,00 0,00 
PASSAGEM AÉREA 90B0,00 9 080,00 9 080,00 27.240,00 0,00 
TOTAL 53.912,00 1 46030,00 1 46.320,00 1 146.262,00 1 12.719,74 

8300,00 
1.245,00 
0,00 
0,00 
0,00 

14 110,00 
21.500,00 
18970,00 
64125,00 

13.621,96 
2 697,50 
17 400,00 

~ 
5.800,00 
45.782,80 
21 000,00 
27240,00 
133542,26 - - 0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

•• 1 0,00 
0,00 

Orçam3 
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1.3 Implementar os mecanismos necessários visando o cumprimento da legislação ambiental pelos órgãos públicos 
EQUIPAMENTOS E MAT5RIAIS º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 
DIÁRIAS 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 º·ºº 0,00 º·ªº 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 
CONSULTORIA º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 0,00 
PASSAGEM AÉREA º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 
TOTAL 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 
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ORÇAMENTO GERAL DO PROJETO AÇAI 
AÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA 

MATERIAL DE CONSUMO 
" "" 1 n nn ' 0,00 0,00 '-'1'-'V u.uu 

0,00 1.900,00 0,00 1.900,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 900,00 0,00 900,00 
0,00 3.800,00 0,00 3800,00 
0,00 º·ºº 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

323,00 1.577,00 DIÁRIAS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 

0,00 0,00 

SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 
0,00 0,00 

SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 
0,00 900,00 

CONSULTORIA 
646,00 3.154,00 

PASSAGEM AÉREA 
o.oo 0,00 

TOTAL 
0,00 0,00 

1.5 
º·ºº 1 6.600,00 I 0,00 1 6.600,00 969,00 5.631,00 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
Provocar o judiciário para agilizar a tramitação dos processos ambientais 

DIÁRIAS 

0,00 0,00 º·ºº 0,00 
0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 0,00 
0,00 1.200,00 º·ºº 1.200,00 

0,00 0,00 
MATERIAL DE CONSUMO 

204,00 996,00 

OBRAS E INSTALAÇÕES º·ºº 0,00 

SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 
O.DO 0,00 

SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 
0,00 0,00 

CONSULTORIA 
0,00 0,00 

PASSAGEM AÉREA º·ºº 0,00 

TOTAL 
0,00 0,00 

1 ; 6 . ~ .. ·.. . . . • .· ... ·.·.· ' lfortafoêefa CÕi:frdênacforiá de Méfó Âmblerit~ (.ti.> MP 'dofani:10-0 de reeuisôs màteriai s néç~s sârfos à umâ melhor atuaçi\<> na gestão ambiental 
204,00 996,00 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 1 0,00 I 83.802,00 1 0,00 I 83.802,00 1 14.246,34 69 555,66 
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 
DIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 º·ºº OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 º·ºº SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA º·ºº 3.000,00 º·ºº 3.000,00 510,00 
CONSULTORIA 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 
PASSAGEM AÉREA 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 
TOTAL 0,00 86.802,00 0,00 86802.00 14.756,34 .. 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

2.490,00 
0,00 
O.DO 

72.045,66 
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ORÇAMENTO GERAL DO PROJETO AÇAI 
AÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA 

:· .. · -. wo~1 .. ;',:) 
.. ,,:······ 

N. 

1.7 Realizar seminários coordenados pelos órgão~ licenciadores e MP, com empresas/órgãos públicos 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 0,00 0,00 
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 3.050,00 º·ºº DIÁRIAS º·ºº 0,00 º·ºº OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 2250,00 º·ºº SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 0,00 10 120,00 0,00 
CONSULTORIA 0,00 0,00 º·ºº PASSAGEM AÉREA 0,00 º·ºº 0,00 

0,00 0,00 
3050,00 518,50 

º·ºº 0,00 
0,00 0,00 

2.250,00 0,00 
10 120,00 1 720,40 

0,00 0,00 

º·ºº 0,00 

0,00 
2 531,50 
0,00 
0,00 

2250,00 
8 399,60 
0,00 
0,00 

TOTAL º·ºº I 15 420,00 1 0,00 1 15.420,00 1 2.238,90 13181,10 
1.8 f;:$tabelE!C(ff urna linl.1ª ~f! ~9.rm .. mitªçªº ~otrEt MP(mt:micípi,üfl ª Ço9rctenél~9ria do Meio Ambiente do MP em Rio Branco 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 3 000,00 º·ºº 3000,00 510,00 
MATERIAL DE CONSUMO º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 0,00 
DIÁRIAS º·ºº º·ºº 0,00 0,00 0,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 º·ºº º·ºº º·ºº SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA º·ºº º·ºº 0,00 0,00 0,00 
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
)PASSAGEM AÉREA 0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 
ITOTAL º·ºº 3 000,00 º·ºº 3 000,00 510,00 

1.9 Criar uma linha de comunicação emergencial entre povos da floresta e autoridades ambientais 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 40 480,00 º·ºº 40.480,00 6.881,60 
MATERIAL DE CONSUMO º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 
DIÁRIAS 000 000 º·ºº 000 0,00 
OBRAS E;: INSTALAÇÓES 1 0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 0,00 42160,00 0,00 42.160,00 7167,20 
CONSULTORIA º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº PASSAGEM AÉREA 0,00 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº TOTAL º·ºº 82 640,00 0,00 82.640,00 14.048,BO 

T(')'t'AL GERAL . 
~n.002.00 212.482,00 46320,00 410 894,00 50 291 ,78 
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2 490,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O.DO 
0,00 
0,00 

2490,00 

33 598,40 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

34.992,80 

0,00 
0,00 

68591,20 

360 602,22 
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ORÇAMENTO GERAL DO PROJETO AÇAI 
AÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA 

2.1 Elaborar o ZEE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 335 402,00 30 780,00 0,00 366.182,00 

65 ªºº·ºº 113 800,00 0,00 179.600,00 
70 830,00 192 000,00 0,00 262 830,00 
38.350,00 º·ºº 0,00 38 350,00 
27.550,00 85.340,00 0,00 112 890,00 
48.130,00 295 900,00 0,00 344 030,00 

37 ººº·ºº 68 500,00 º·ºº 105 500,00 

38.900,00 
- -- _ 83 600,00 0,00 122 500,00 

62.250,94 303.931,06 
MATERIAL OE CONSUMO 30532,00 149 068,00 
O:ÁRrAS 0,00 262 830,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 6.519,50 31 830,50 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 112 890,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 58 485,10 285544,90 
CONSUL TORlA 0,00 105.500,00 
PASSAGEM AÉREA 0,00 122 500,00 
TOTAL 661.962,00 1 869 920,00 1 º·ºº 1 1 531 882,00 157.787,54 1.374 094,46 

2.2 Identificar e viabilizar novos padrões de fiscalização nas zonas piloto 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

SERVIÇOS OE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 

º·ºº 48.569,00 º·ºº 48.569,00 
0,00 11 002,00 º·ºº 11.002,00 
0,00 54 000,0Q 15 000,00 69000,00 

º·ºº 0,00 0,00 0,00 

º·ºº 0,00 0,00 º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 0,00 

º·ºº 3 500,00 3.500,00 7.000,00 

0,00 1 000,00 1.000,00 2.000,0D 

8.256,73 40.312,27 
MATERIAL DE CONSUMO 1.670,34 9.131,66 
DIÁRIAS 0,00 69000,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO OE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 

0,00 0,00 
CONSULTORIA 0,00 7000,00 
PASSAGEM AÉREA º·ºº 2.000,00 
TOTAL 0,00 1 t 18.071,00 1 19 500,00 1 137 571,00 10 127,07 127 443,93 

2.3 Implantar um sistema de monitoramento ambiental permanente da área estratégica 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 57 552,00 0,00 0,00 57.552,00 

17.936,00 18.120,00 4.530,00 40 586,00 

14.400,00 28 800,00 7 200,00 50.400,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

º·ºº 0,00 0,00 0,00 

21.300,00 15 000,00 
15 ººº·ºº 51.300,00 

º·ºº º·ºº 0,00 0,00 
4.000,00 8 000,00 4000,00 16 000,00 

115188,00 69 920,00 30 730,00 215 838,00 

9.783,84 47 768,16 
MATERIAL DE CONSUMO 6 899,62 33.686,38 
DIÁRIAS 0,00 50400,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA 0,00 0,00 
SERVIÇOS OE TERCEIRO DE PESSOA JURJDICA 8 721,00 42.579,00 
CONSULTORIA 0,00 0,00 
PASSAGEM AÉREA o.oo 16 000,00 
TOTAL 25404,46 190 433,54 
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ORÇAMENTO GERAL DO PROJETO AÇAI 
AÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA 

: .:· : .. ·:·::.'::'·.·:.~·.R§~QLTA06f9i.:{ªÍ;$.TÃQTD~~~-~-;çufts·os::NATO'RA]S ... MELH'C>Mt)A]:::,:::), .\:'::::{':::?}':é:T)r: 

2.4 Completar e ativar o Laboratório de Sensoriameoto Remoto 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

DIÁRIAS 

86139,00 º·ºº º·ºº 86.139,00 14.643,63 
12.000,00 24 000,00 0,00 36.000,00 6120,00 
4450,00 7 750,00 0,00 12.200,00 0,00 
0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 
0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 

151 070,00 2 400,00 0,00 153 470,00 26089,90 
9.000,00 18 000,00 0,00 27 000,00 0,00 
7 600,00 13 600,00 0,00 21 200,00 0,00 

270.259,00 65 750,00 0,00 336 009,00 46 853,53 

71.495,37 
MATERIAL DE CONSUMO 29.880,00 

OBRAS E INSTALAÇÕES 
12.200,00 

SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 
0,00 

SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 
0,00 

CONSULTORIA 
127 380,10 

PASSAGEM AÉREA 
27 000,00 

TOTAL 
21 200,00 
289155,47 

2.5 Ampliar o horizonte de conhecimento de boas experiências/soluções para decisores e técnicos, através de viagens no Brasil e Amazônia internacional 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MATER~LDECONSUMO 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 
DIÁRIAS 0,00 10 000,00 

30 ººº·ºº 40 000,00 0,00 40000,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
!SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 0,00 600,00 500,00 1 100,00 187,00 913,00 
1CONSUL TORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PASSAGEM AÉREA 0,00 BOOO,OQ 41 000,00 49 000,00 0,00 49000,00 
!TOTAL 0,00 18 600,00 71 500,00 90100,00 187,00 89 913,00 

2.6 Criar um sistema de informac ões ambientais estadual 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 25 485,00 7 500,00 0,00 32.985,00 5.607,45 273n,ss 
MATER~LDECONSUMO 426,00 837,00 º·ºº 1 263,00 214,71 1.048,29 
DIÁRIAS 3 800,00 3 800,00 3 800,00 11.400,00 0,00 11.400 00 
OBRAS E INSTALAÇÕES O,QO º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 49 850,00 12 880,00 22 880,00 85.610,00 14.553,70 71 056,30 
CONSULTORIA 3500,00 3 500,00 3 500,00 10.500,00 0,00 10.500,00 
PASSAGEM AÉREA 1 600,00 1 600,00 1 600,00 4800,00 0,00 4.800,00 
TOTAL 84661,00 30 117,00 31 780,00 146 558,00 20 375,86 . 126 182.14 
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ORÇAMENTO GERAL DO PROJETO AÇAJ 
AÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA 

N. 

2.7 Viabilizar um sistema de licenciamento para instalação de novos assentamentos do INCRA e Projetos 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 1 45.610,00 1 0,00 1 0,00 j 45 610,00 1 7.753,70 37 856,30 

DIÁRIAS 

- - - - - - 
8.000,00 20.600,00 . -,· 

7200,00 16 400,00 10800,00 34.400,00 

º·ºº º·ºº 0,00 0,00 

º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 
0,00 0,00 0,00 º·ºº 

4.500,00 2240,00 1 120,00 7.860,00 

17 098,00 
0,00 34400,00 

OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA º·ºº 0,00 
CONSULTORIA 0,00 7 860,00 
PASSAGEM AÉREA 3 300,00 1 8 800,00 1 3 300,00 1 15 400,00 0,00 15 400,00 
TOTAL 65.210,00 \ 35 440,00 1 23 220,DD J 123.870,00 11.255,70 112614,30 

2.8 Criar e ativar um sistema único de fiscalização entre IBAMA. IMAC e Pelotão Florestal 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

CONSULTORIA 

0,00 73 430,00 º·ºº 73.430,00 
0,00 6.295 00 5 200,00 11.495,00 
0,00 72 300,00 10 800,00 83.100,00 

º·ºº 50 400,00 0,00 50.400,00 

0,00 º·ºº 0,00 0,00 

º·ºº 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 º·ºº 

12.483,10 60946,90 
MATERIAL DE CONSUMO 1 954, 15 e 540.65 
DIÁRIAS 0,00 83 100,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 8 568,00 41.832,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOP. FÍSICA º·ºº 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO OE PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 

0,00 0,00 
PASSAGEM AÉREA º·ºº l 1 ººº·ºº 1 º·ºº 1 1 000,00 0,00 1.000,00 
TOTAL 0,00 1 203 425,00 j 16.000,00 1 219.425,00 23.005,25 196 419,75 

2.9 Implantar um sistema de cadastramento das Elemento de Despesª impactantes 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 9.600,00 º·ºº º·ºº 9.600,00 
MATERIAL DE CONSUMO 2.380,00 4 760,00 º·ºº 7140,00 
DIÁRIAS 7 200,00 14 400,00 º·ºº 21.600,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 º·ºº SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA º·ºº º·ºº Q,OQ º·ºº CONSUL íORIA º·ºº 0,00 0,00 º·ºº PASSAGEM AÉREA 

1 ººº·ºº 2 ººº·ºº º·ºº 3 000,00 

TOTAL 20 180,00 21 160,00 0,00 41340,00 

1 632,00 7 968,00 
1 213,80 5 926,20 

0,00 21 600,00 

0,00 0,00 

º·ºº 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 3 000,00 

2 845,80 38.494,20 
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ORÇAMENTO GERAL DO PROJETO AÇAI 
AÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA 

Elaborar estudos sobre novos mereanoa e novos caminhos de escoamento da producão 2.10 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS º·ºº 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0.00 
MATERIAL DE CONSUMO º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
DIÁRIAS 0,00 4.914,00 0,00 4914,00 0,00 4 914,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 

.. nrv, ª·ºº 0,00 º·ºº 0,00 0,00 v,vu 

SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA º·ºº 1.000,00 0,00 1 000,00 170,00 830.00 
CONSUL TORJA 0,00 7.200,00 º·ºº 7.200,00 0,00 7 200,00 
PASSAGEM AÉREA 0,00 3 810,00 0,00 3 610,00 0,00 3810,00 
TOTAL º·ºº 16 924,00 0,00 16 924,00 170,00 ~- _16 754,00 

2.11 Identificar e avaliar novas alternativas de nrodui ão associando espécies locais econômicas 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS º·ºº º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1 500,00 1.000,00 2.500,00 425,00 2.075,00 
DIÁRIAS º·ºº 22 260,00 4 950,00 27 210,00 0,00 27.21000 
OBRAS E INSTALACÕ~S º·ºº º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA º·ºº 500,00 3000,00 3500,00 0,00 3.500,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSÓA JURÍDICA 0,00 1.000,00 0,00 1 000,00 170,00 830,00 
CONSULTORIA 0,00 12 000,00 7 200,00 19 200,00 0,00 19.200,00 
PASSAGEM AÉREA 0,00 12 920,00 1 130,00 14.050,00 0,00 14 050,00 
TOTAL 0,00 50.180,00 17 280,00 67 460,00 595,00 66865,00 

2.12 Curso de orqanizacão/cooperatívtsmo e gestão financeira nas áreas piloto 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MATERIAL DE CONSUMO º·ºº º·ºº 6000,00 6 000,00 1.020,00 4.980,00 
DIÁRIAS º·ºº º·ºº 4 240,00 4.240,00 0,00 4.240,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES ' 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA º·ºº º·ºº 4 000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA º·ºº 0,00 2.000,00 2.000,00 340,00 1.660.00 
CONSULTORIA º·ºº 0,00 14.400,00 14 400,00 0,00 14.400,00 
PASSAGEM AÉREA 0,00 0,00 3.980,00 3.980,00 0,00 3 980,00 
TOTAL º·ºº 0,00 34 620,00 34 620,00 1 360,00 33.260,00 

TOTAL GEAAL 1-.217400,00 1 .499.Sú7 ·ºº 244.63ô,OO 2.961.597,00 299 967,21 . 2.661 629,79 
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3.1 Implantar as Unidades Descentralizadas (Co-gestão Município/Estado} 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 93.530,00 186.350,00 0,00 279880,00 47579,60 
MATERIAL DE CONSUMO 5 828,00 18 939,00 B 472,00 33.239,00 5 650,63 
DIÁRIAS 

-- 
22.500,00 36 780,00 30000,00 89 280,00 0,00 

OBRAS E INSTALAÇÕES º·ºº 31 200,00 0,00 31 200,00 5304,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 1 800,00 900,00 2 700,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA º·ºº 4200,00 º·ºº 4 200,00 714,00 
CONSULTORIA 5 400,00 13 800,00 10 800,00 30 000,00 0,00 
PASSAGEM AÉREA 3 200,00 18 200,00 6 400,00 27.800,00 º·ºº TOTAL 130 45B,00 311.269,00 56.572,00 498 299,00 59.248,23 

3.2 Melhorar a estrutura dos órgãos ambientais 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 290 386,00 202 279,00 40,00 492.705,00 83 759,85 
MATERIAL OE CONSUMO 51.233,00 37 328,00 11.070,00 99.631,00 16.937,27 
DIÁRIAS 4 400,00 47 360,00 13 040,00 64.800,00 0,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00 55 000,00 0,00 130 000,00 22100,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 26 465,00 12 355,00 7 655,00 46 495,00 7 904, 15 
CONSULTORIA 1 750,00 1 750,00 1 750,00 5 250,00 0,00 
PASSAGEM AÉREA 3 460,00 ·- 3 '!150,00 3 460,00 10.380,00 0,00 

232300,40 
?7 <;AA ,:a7 -··=,~· 
89 280,00 

25.896,00 

2700,00 

3 466,00 

30 000,00 

27 800,00 

439050.n 

406 945,15 
82 693,73 

64 800,00 

107 900,00 

~ 
38.590,85 

5 250,00 

10.380,00 

718 559,73 - - 498,00 

6.640,00 

0,00 

0,00 
0,00 

5810,00 

14 000,00 

15.600,00 

•I 42.548,00 

TOTAL 452 714,00 1 359 532,00 1 37 015,00 1 849.261,00 1 130.701,27 

3.3 Implantar um programa de desburocratização na tramitação de processos nos órgãos ambientais(lMAC/lBAMAl 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS º·ºº 600,00 º·ºº 600,00 102,00 
MATERIAL DE CONSUMO º·ºº 8 000,00 º·ºº 8.000,00 1.360,00 
DIÁRIAS 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº º·ºº SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO OE PESSOA JURIDICA º·ºº 2000,00 5 000,00 7 000,00 1190,00 
CONSULTORIA 0,00 7.000,00 7 000,00 14 000,00 0,00 
PASSAGEM AÉREA 0,00 7.800,00 7 800,00 15.600,00 0,00 
TOTAL 0,00 25 400,00 19 800,00 45.200,00 2 652,00 
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·N. ·: .:'PPG,.?· ·: · ... 
. .:-;_:.:'.: .. .·: . 

0,00 

2.490,00 

14.400,00 

0,00 

0,00 

0,00 

10 500,00 
9.000.00 
36990,00 - - 0,00 

16 165,00 

16 510,00 

0,00 

8 000,00 
29.340,50 

35 675,00 

19.547,00 

125 257,Só 

1 362.406,00 

3.4 Estabelecer um sistemas de A & A continuo do projeto 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 

1 000,00 1 000,00 
1 ººº·ºº 3000,00 510,00 

4800,00 4 800,00 4 800,00 14 400,00 0,00 

º·ºº 0,00 0,00 º·ºº 0,00 
0,00 º·ºº º·ºº 0,00 0,00 
0,00 º·ºº º·ºº 0,00 0,00 

3 500,00 3 500,00 3.500,00 10 500,00 0,00 
3 200 00 3.200 ºº 3 200 00 9.600 00 000 
12 500,0D 12 500,00 12 500,00 37.500,00 510,00 

Implantar um proqrarna de capacitação de Recursos Humanos 
0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 

4 500,00 14 500,00 500,00 19 500,00 3315,00 
6 520,00 9 220,00 770,00 16 510,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 ººº·ºº 6 000,00 0,00 8 000,00 0,00 

9 ººº·ºº 24 850,00 1 500,00 35 350,00 6009,50 
13100,00 20 975,00 1 600,00 35.675,00 0,00 
4 937,00 13 620,00 990,00 19.547,00 0,00 
40 057,00 89 165,00 5 360,00 134 562,00 9 324,50 

635.729,00 797 866.00 131 247,00 1,564 642,00 202436,00 

MATERIAL DE CONSUMO 

DIÁRIAS 

OBRAS E INSTALAÇÕES 

SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 

SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 

CONSULTORIA 

PASSAGEM AÉREA 

TOTAL 

3.5 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

MATERIAL DE CONSUMO 

D1ÁRlAS 

OBRAS E INSTALAÇÕES 

SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 

SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 

CONSULTORIA 

PASSAGEM AÉREA 

TOTAL 

TOTAL GERAL 
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4.1 Divulgar o PEA nos municípios das zonas piloto e priorltárla 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 º·ºº 0,00 0,00 

2.820,00 0,00 0,00 2.820,00 
2 400,00 1.200,00 0,00 3 600,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

º·ºº 0,00 0,00 º·ºº 25 000,00 º·ºº 0,00 25.000,00 
0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 

2 000,00 1 000,00 0,00 3.000,00 

0,00 0,00 
MATERIAL DE CONSUMO 
DIÁRIAS 

479,40 2 340,60 
0,00 3800,00 

OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURiDICA 4250,00 20750,00 
CONSULTORIA 0,00 0,00 
PASSAGEM AÉREA º·ºº 3000,00 
TOTAL 32 220,00 [ 2 200,00 1 0,00 [ 34.420,00 4 729,40 29690,60 

4.2 Motivarl:l !iotie~éltle! na ~ona estrntégicà Pa.ra ~fettlêlfVígifânçia amtii'eotal e denúncias 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 
MATERIAL DE CONSUMO ººº 1 3à3,00 t .393,00 2.786,00 
D1ÁRIAS 0,00 19 200,00 19200,00 38 400,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 º·ºº 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA º·ºº 0,00 0,00 0,00 
!SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 0,00 62 860,00 40 936,00 103 796,00 
1CONSUL TORIA 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº PASSAGEM AÉREA º·ºº 3.216,00 3216,00 6.432,00 
!TOTAL 0,00 86 669,00 64 745,00 151 414,00 

4.3 Treinar pessoas da comunidade alvo para moderar trabalhos em uruno 
EQU\PAMENTOS E MATERIAIS º·ºº 0,00 0,00 0,00 
MATERIAL DE CONSUMO º·ºº 2.000,00 

2 ººº·ºº 4000,00 
DIÁRIAS 0,00 7 160,00 7 160,00 14.320,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES º·ºº º·ºº 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA 0,00 750,00 750,00 1.500,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURIDICA º·ºº 2.000,00 2000,00 4000,00 
CONSULTORIA º·ºº 2.400,00 2.400,00 4.800,00 
PASSAGEM AÉREA 0,00 3.130,00 3 130,00 6.260,00 
TOTAL 0,00 17.440,00 17 440,00 34860,00 

0,00 0.00 
<473,82 2.312.38 
0,00 38400.00 
0,00 0,00 

º·ºº 0,00 
17 645,32 86150,68 

0,00 0,00 
0,00 6.432,00 

18.118,94 133 295,06 

0,00 0,00 
680,00 3.320,00 
0,00 14320,00 
0,00 0,00 
0,00 1.500,00 

680,00 3 320,00 
0,00 4.800,00 
0,00 6.260,00 

1 360,00 33520,00 
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N. 

4.4 Executar eventos de divulgação e oublicidade 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 620,00 0,00 620,00 
MATER~LDECONSUMO 1.500,00 2000,00 2000,00 5.500,00 
DIÁRIAS 6 000,00 0,00 º·ºº 6 000,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 26.285,00 52 770,00 52 770,00 131.825,00 
CONSULTORIA 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº PASSAGEM AÉREA 9.600,00 0,00 º·ºº 9 600,00 
TOTAL 43.385,00 55 390,00 54 770,00 153 545,00 

4.5 Identificar ONG's viáveis e estabelecer parcerias 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº IMATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 º·ºº º·ºº DIÁRIAS 

3 ººº·ºº º·ºº º·ºº 3 000,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº SERVlÇGS DE TERCEIRO OE PESSOI\ FÍSICA º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº CONSULTORIA 0,00 º·ºº º·ºº º·ºº PASSAGEM AÉREA 3.000,00 0,00 º·ºº 3000,00 
TOTAL 6.000,00 0,00 º·ºº 6.000,00 

TOTAL GERAL 81.605,00 161.699,00 136.955,00 380 259,00 

105,40 514.60 
935,00 4.565,00 
0,00 6.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

22.410,25 109 414,75 
0,00 0,00 

º·ºº 9.600,00 
23 450,65 130 094,35 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 3 000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 3 000,00 

º·ºº 6 000,00 
47 658.99 332 600,01 

.. 

Página 11 Orçam3 



ORÇAMENTO GERAL DO PROJETO AÇAI 
AÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA 

R·esuCrAoo'·o·s,:·:·,·1NTEGRACÃ.ô''.:ôtl.S;::róRGÃô·s·,··.ANfB.O:NtAts·;·,oo··Ac'r~e·e·,,AM~ôN1A'··1Vt·ecHoRAoA 
. . - . . ' Am()liar_Q conhecimento sobre os outros su~()rogramas do PPG-7 no estacc 5.1 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 
MATER~LDECONSUMO º·ºº 620,00 620,00 1 240,00 210,80 1.029,20 
DIÁRIAS 0,00 6.600,00 6600,00 13 200,00 0,00 13 200,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 1 200,00 1 200,00 2.400,00 0,00 2400,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 340,00 1 660,00 
CONSULTORIA º·ºº 1.125,00 1 125,00 2 250,00 0,00 2 250,00 
PASSAGEM AÉREA 0,00 9 100,00 9100,00 18 200,00 0,00 18 200,00 
TOTAL 0,00 19.645,00 19 645,00 39.290,00 550,80 ~739,20 

5.2 Interligar em rede os órgãos envolvidos na implementado da leaislação ambiental 
!EQUIPAMENTOS E MATERIAIS º·ºº 33.670,00 0,00 33.670,00 5723,90 27 946,10 
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 º·ºº ª·ªª 0,00 º·ºº 0,00 
DIÁRIAS 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCE:.lRO D€ PESSOA F(SICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 0,00 8 500,00 0,00 8.500,00 1.445,00 7.055,00 
CONSULTORIA 0,00 3 500,00 º·ºº 3 500,00 0,00 3500,00 
PASSAGEM AÉREA 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 0,00 0,00 
TOTAL º·ºº 45 670,00 0,00 45 670,00 7168,90 38 501,10 

5.3 Realizar reuniões entre os óruãos ambientais, inclusive municipais, oara explicar as funções de cada 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 0,00 0,00 
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 500,00 500,00 1 000,00 170,00 830,00 
Ol~RtAS : º·ºº 1.200,00 1 200,00 2 400,00 0,00 2400,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 D,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 1.500,00 1 500,00 3000,00 0,00 3.000,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PASSAGEM AÉREA º·ºº 6 400,00 6.400,00 12 600,00 0,00 12 800,00 
TOTAL º·ºº 9 600,00 9 600,00 19.200,00 170,00 19.030,00 .. 
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5.4 Firmar acordo de cooperaçªº ~rttté os 4<gãQ~ para a definição da árEia da atuação dos mesmos 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 
MATERIAL DE CONSUMO º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
DIÁRIAS 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CONSUL TORlA 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 
PASSAGEM AÉREA 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.5 Firmar acordo de cooperacão técnica entre os óruãos estabelecendo parcerias oara atuação na aestão ambiental intearada 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 4000,00 0,00 4 000,00 680,00 3.320,00 
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 600,00 300,00 900,00 153,00 747,00 
DIÁRIAS 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA º·ºº 6 980,00 3 OD0,00 9.960,00 1 696,60 8.263,40 
CONSULTORIA 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 
PASSAGEM AÉREA º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 0,00 11 580,00 3 300,00 14 880,00 2 529,60 12 350,40 

5.6 lmolementar métodos de planejamento ~ ue facilitem a lnteqracãc dos óraãos 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 0,00 0,00 
MA TERlAL DE CONSUMO º·ºº 3 ººº·ºº º·ºº 3000,00 510,00 2 490,00 
DIÁRIAS l 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1 300,00 
loBRAS E INSTALAÇÕES º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 0,00 B 000,00 0,00 8 000,00 1.360,00 6640,00 
CONSULTORIA 0,00 4 800,00 0,00 

4 ªºº·ºº 0,00 4800,00 
PASSAGEM AÉREA 0,00 2200,00 º·ºº 2 200,00 0,00 2.200,00 
TOTAL 0,00 19.300,00 º·ºº 19 300,00 1.870,00 17.430,00 

" 
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5.7 Apoiar a implementa--ªº do SISMACT na área estratégica 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

MATER~LOECONSUMO 
0,00 32.380,00 0,00 32.380,00 5.504,60 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 3.600,00 3 600,00 7200,00 0,00 
0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 1100,00 0,00 1.100,00 187,00 
0,00 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 

26875,40 

DIÁRIAS 
0,00 

OBRAS E INSTALAÇÕES 
7.200,00 

SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 
0,00 

0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 913,00 
CONSUL TORJA 

PASSAGEM AÉREA 
0,00 

0,00 1 0,00 1 º·ºº 1 0,00 1 0,00 0,00 
TOTAL 0,00 1 37 080,00 1 3 600,00 1 40 680,00 1 5.691,60 34988,40 

5.3 Realizar reuniões entre 1BAMA e IMAC para a retomada do _2_rocesso drt descentralização das ações 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 300,00 300,00 600,00 102,00 
DIÁRIAS 0,00 600,00 600,00 1 200,00 0,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 750,00 750,00 1.500,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 
CONSULTORIA 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 
PASSAGEM AÉREA 0,00 3 200,00 3.200,00 6 400,00 0,00 
TOTAL 0,00 4.850,00 4850,00 9.700,00 102,00 

0,00 

498,00 
1.200,00 

0,00 

1.500,00 

0.00 

0,00 
6400,00 

9.598,00 

5.9 Organiz~r e viabilizarL com os outr<>s es!ªcfos amazônicos, uma rede de informação e integração 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 1 0,00 1 4 000,00 1 0,00 1 4 000,00 1 680,00 3 320,00 
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 300,00 600,00 900.00 153,00 
DIÁRIAS ! 0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES º·ºº 0,00 0,00 º·ºº 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 º·ºº º·ºº o.oo 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 0,00 3 980,00 6.000,00 9.980,00 1.696,60 
CONSULTORIA º·ºº º·ºº 0,00 0,00 0,00 
PASSAGEM AÉREA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL º·ºº B 280,00 6 600,00 14 880,00 2529,60 .. 

747,00 

0,00 

0,00 

0,00 

8 283,40 
0,00 

0,00 
12 350,40 
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5.10 
~i . . ·: ,.•.: .... 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
Apoiar ~ssoat técnico municipal na fonnulação de projetos 

0,00 MATERIAL DE CONSUMO 
DIÁRIAS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 
CONSULTORIA 
PASSAGEM AÉREA 
TOTAL 

TOTAL GERAL 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 3 000,00 6 000,00 9.000,00 1.530,00 
0,00 3 570,00 4.240,00 7.810,00 0,00 
º·ºº 0,00 0,00 º·ºº 0,00 
º·ºº 2.000,00 4 000,00 6 000,00 0,00 
0,00 1.000,00 2 000,00 3 000,00 510,00 
0,00 3 500,00 14 400,00 17 900,00 º·ºº 0,00 1 990,00 3 980,00 5 970,00 0,00 
0,00 15 060,00 34 620,00 49 680,00 2.040,00 
0,00 171 065,00 B:1 :215,00 253 280,00 22.652,50 

7 470,00 
7 810,00 
0,00 

6000,00 
2490,00 
17.900,00 
5.970,00 
47640,00 
230 627.50 

.. 
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TOTAL PARA O ANO I DO PROJETO ACAI 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 965.116,00 0,00 0,00 965.116,00 47,62% 164.069,72 801.046,28 
MATER~LDECONSUMO 171.823,00 º·ºº 0,00 171.823,00 8,48% 29.209,91 142613,09 
DIÁRIAS 161 300,00 0,00 0,00 161.300,00 7,96% 0,00 161.300,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 113.350,00 0,00 0,00 113.350,00 5,59% 19.269,50 94 080,50 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 31.350,00 º·ºº 0,00 31.350,00 1,55% 0,00 31.350,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JUR[DICA 382.140,00 º·ºº º·ºº 382.140,00 18,85% 64.963,80 317176,20 
CONSULTORIA 99 750,00 º·ºº º·ºº 99.750,00 4,92% 0,00 99750,00 
PASSAGEM AÉREA 102 057,00 º·ºº 0,00 102057,00 5,04% 0,00 102 057,00 
TOTAL 2.026.886,00 0,00 0,00 2.026.666,00 100,00% 2n.512,93 1.749.373,07 

TOTAL PARA O ANO li oo PROJETO ACAI 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 756 460,00 0,00 756.460,00 26,06% 128 598,20 627.861,BO 
MATERIAL OE CONSUMO D,00 289 694,00 0,00 289.694,00 9,98% 49.247,98 240446,02 
DIÁRIAS 0,00 577.014,00 0,00 577.014,00 19,88% 0,00 577.014,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 136.600,00 0,00 136.600,00 4,71% 23 222,00 113 378,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FiSICA º·ºº 103 990,00 º·ºº 103 990,00 3,58% 0,00 103 990,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 0,00 606 355,00 0,00 606 355,00 20,89% 103 080,35 503274,65 
CONSULTORIA 0,00 190 790,00 º·ºº 190 790,00 6,57% 0,00 190 790.00 
PASSAGEM AÉREA 0,00 241 716,00 0,00 241.716,00 8,33% 0,00 241 716,00 

TOTAL 0,00 2.902.619,00 0,00 2.902.619,00 100.oo~ • 304148,53 2.598.470,47 
'' ' ' . TOTAL PARA O ANO Ili DO PROJETO ACAI 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 0,00 40,00 40,00 0,01% 6,80 33,20 

MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 60 685,00 60.685,00 9,46% 10.316,45 50368,55 

DIÁRIAS 1 0,00 0,00 183.800,00 183.800,00 28,66% 0,00 183.800,00 

OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 0,00 º·ºº 19100,00 19100,00 2,98% 0,00 19100,00 

SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 182 481,00 182.481,00 28,45% 31.021,77 151.459,23 

CONSULTORIA 0,00 0,00 79 295,00 79 295,00 12,36% 0,00 79295,00 

PASSAGEM AÉREA 0,00 0,00 115 966,00 115.966,00 18,08% 0,00 115.966,00 

TOTAL 0,00 0,00 641.367,00 641.367,00 100,00% 41.345,02 600.021,98 - 
Página 16 Orçam3 



ORÇAMENTO GERAL DO PROJETO AÇAI 
AÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA 

N.: 
. : .. ·,·::·•·::::.'.:::,/.X::,).i,,.(;::1;::;,:.i,;::;.::::tóíALl~ÇÃQ,íf~:~oaAQJ:ê.os:;:,:êUST.OSiOO'.i.'PRO~'ÉTCfAÇAJ}.')!!!i!i_r\/'.':::<i>,:1:;--J),'.':',:.,:::',·::·i':,O:·:,,:i\.'{\i";_:';::.' 

PROJEiTO • VALOR GkOBAL 

TOTAL-GLOSAL PARA os O~ ANO$ DO PROJElà AÇAI 
965.116,00 756.460,00 40,00 1.721 616,00 30,90% 292.674,72 
171.823,00 289 694,00 60 685,00 522.202,00 9,37% 88774,34 
161.300,00 577.014,00 183.800,00 922.114,00 16,55% 0,00 
113 350,00 136 600,00 0,00 249.950,00 4,49% 42 491,50 
31 350,00 103.990,00 19100,00 154.440,00 2,77% 0,00 
382140,00 606 355,00 182 481,00 1170 976,00 21,02% 199 065,92 
99 750,00 190.790,00 79 295,00 369.835,00 6,64% 0,00 
102.057,00 241.716,00 115 966,00 459.739,00 8,25% 0,00 

2.026 886,00 2.902 619,00 641.367,00 5570 872,00 100,00% 62300648 
2.0H,IIG,011 2.901,111&,00 1141.;ltJ7,0D 5.570.872,00 623.006,48 

1.428.941,28 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

MATER~LDECONSUMO 

DIÁRIAS 433.427,66 

OBRAS E INSTALAÇÕES 922114,00 

SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA 207 458,50 

SERVIÇOS DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA 154440,00 

CONSULTORIA 971 910,08 

PASSAGEM AÉREA 369.835,00 

TOTAL 459739,00 
4.947.eElS,l'ií! 
4.947.8615.52 

.. 
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