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·o Pr e» i aen t é' d.~ .fr.'f:'PÚb i i e.~ das 
Ess t s dos: Ur1 idos ria ti'r-azi 1, s t t en den dc: .:1 
aue a (:i°(:'V,!Jliiit,~,-.~·t:J aeeor aeneae fi,~s· ms t t se 
e:-sta· prod,:.iz1ndo et» toai, o a s t e effc::'U:os 
f.jê.'n$t've1'::i ,:1 de-ss ecraeae, sai i en c snao+ee 
en t r e e 1 I ee a 1 e 1':'r a c;:/5!':.'':5 n .:1 cem ::i t i t 1.1 i c;: áó 
e J i 111,:1 ter I e a ae v,;ir ias eon s s e na r1:'!1 I men 
tiafi a.g1.1a'f:i a t av r s e« 1::' cl','.t:s· carr1=::11t1E'S ~1.1e 
dei ia 'iii 11ép1rndenu i:' r ecanr.ecenao que i,:· da 
111,i t ar e ma is urgr:·11t1:· n ecvrs e t as de imp1::.·111t·· 
que t,;i i estado ae cou-sa 'F.i€ es c enas: ao 
Ter:r: i t dr i o do acr e ••• • 

(0€creto N.8843 de 26 de Julho de 1~11) 
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PROPOSTA UMA RESERVA EXTRATIVISTA NA REGIIO DO RIO TEJO 
(ACRE> 

Agraaec1mentos e advertinc1a 

Este trabalho nio poderia ter s100 real 1zaoo sem a colabora,âo 
a1l1gente dos Procuradores aa Rep~ul1ca Carlos ~auarao 
Vasconcelos e Josi Roberto F. Santoro. Nas suas origens esti a 
1n1c1at1va da Prof. Manuela ~arne1ro da Cunha aa USP e a 
aocumentaçio e 1nforma,3es que nos foram fornec,aas pelo Prof. 
Mauro Almeida aa UNICAMP. Que toaos encontrem aqui nossos 
agraaec1mentos. 

Aos leitores caoe uma aavertinc1a: trata-se de um pr1me1ro 
relat6r10, que aeveri ser corr191ao e aperfe1çoaao com 
p~squ1sas mult1d1sc1pl1nares na ~reade estudo, Ji prev1•tas de 
1med1ato pela ~qu1pe do NMA. Sua pr1nc1pal razio, no momento, J 
a ae atender em curto prazo uma aemanaa especifr~a e urgente aa 
Procuraoor1a Geral aa Repuol1ca: ctel1m1tar, qualrf1car ~ 
propor, a partrr aos dados d1spon{vers, uma reserva 
extrat1v1sta na reg1io ao rio ·r~Jo no Acre. 

VINCULADA AO MINIST~RIO DA AGRICULTURA 
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PROPOSTA DE UMA RESERVA EXTRATIVISTA NA REGIZO DO RIO TEJO 
<ACRE> 

l~ESUMO 

~m JUlho ae 1989, Procuradoria Geral ca ~eptibl 1ca 
sol1c1tou ao NMA/EMBRAPA,uma qualif1ca,io ecold91ca da reg1io 
do Rio TeJo no Acre, nos termos ae uma proposta aest,naaa a 
1nitru1r o 1nquir1to c1v1l nº 1 - Acre, que visa a cr1a,io aa 
Reserva Extrat1v1sta ao TeJo. Este relatório, primeiro produto 
v1sanoo atenoer essa aemanaa, formal1za tris propostas ae 
cr1açio aa reserva extrativista. Para tanto, fot estruturaao no 
NMA um Sistema ae Informaç3es Geogrif1cas (SGI) para o Acre, 
na escala 1:1.000.000. Ele permite uma v1sual1zaçio glooal aas 
quest3es ae ocupaçio humana e aos sistemas ecolcig1cos presentes 
no conJunto ao Estaao. O tratamento mult1temporal de imagens de 
sat~l,te, de áreas afetadas pela aoertura aa R0-010 em 
Rond8n1a, perm1t1u comparar e caracterizar, de forma 
prel1m1nar, uma provivel ainim1ca espaço-temporal ao uso aas 
terras e seu impacto amo1ental na reg1io ao TeJo. Do cruzamento 
de aaoos num~r1cos, cartogrif1cos e ae imagens resultou uma 
qual1f1ca,io ecológica prel1m1nar aa irea proposta para a 
reserva. Sua ael 1m1ta,io geogrif1ca foi real 1zaaa a part 1r oe 
aaaos fornec1aos pelo SGI ao NMA, segundo tris hipóteses. A 
pr1me1ra irea proposta possui uma superfície de aproximadamente 
4200 kmM e Esti s1tuaaa a 9 graus ae Lat1tuae Sul e 72 graus e 
15 minutos cte Longitude üeste, na rn1cro-reg1io ao Alto Juruá, 
Mun1cíp10 ae Cruzeiro ao Sul. Sua s1tuaç~o i Ímpar co ponto ce 
vista ecol691co (solos férteis, ocorrinc1a oe endemisrnos, 
s1tuaç3es geomorfolcig1cas a1ferenc1adas e associadas a virias 
tipos ae vegeta,io e povoamentos faunist1cosJ e numano 
(ocupaçio trad1c1ona1 por popula,3es de ser1ngue1ros 
organtzaoos, proau,io ae Dorracha ae iual1aaae e com coa 
proaut1v1daoe para explora;io extrat1v1sta, aecretacia reserva 
florestal em parte desde 1911). Completando esse conJunto de 
aaoos, foram reunidas virias fontes e 1nforma~3es 
biDl1ogrif1cas que tamDirn aJuaaram na reaaçio ae uma minuta ae 
aecreto aa reserva extrat1v1sta. Sem mea1oas efetivas Ge 
oraenamento e pianeJamento territorial, das quais a cr1a;io aa 
reserva extrat1v1sta i apenas um aspecto, o asfaitamentc oa BR- 
364 representar~ uma amea~a real ae ccura,ào desoraenaaa, 
confl1t1va e ae granae impacto amo1ental, 1nclus1ve para a 
reg1io do r1c TeJo. 

VINCULADA AO MINISTIÊRIO DA AGRICULTURA 
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PROPOSTA DE UMA RESERVA EXTRATIVISTA NA REGI~O DO RIO TEJO 
(ACRE> 

1 - Antecedentes e Just1f1cat1vas do trabalho 

~m Junho passaoo o Procurador Geral da Rep~bl1ca, Dr. 
Ar1st1des Junquerra de Alvarenga, e o Suoprocuraoor Geral aa 
Rep~bltca e Secretir,o <la Coordena~io da Defesa dos D1re1tos 
Indiv1dua1s e Interesses Difusos1 Dr. Cliua10 Lemos fontel~s. 
solicitaram à Presidência <la EMBl~APA q•ie ;,1 atual eq1J1pe e o 
Ntlcleo ae Monitoramento Ambiental prestasse apoio ticn1co e 
per1c1al <.':t.0 €){e1rc{,-u-, ,•-·· ~ ', ·~1ir-1ona1s at1r11:iuícas ao 
M1n1stir10 ~ubl 1co federal, de forma aniloga ao que Ji foi 
feito para a Curadoria ao Meio Ambiente ao M1n1stJr10 Ptlul1co 
oe São i=>aulo. 

No imbito aesses enteno1mentos, o Procurador da 
Reptlbl1ca Carlos Eauarao Vasconcelos, sol1c1tou ao NMA/EMBRAPA 
que executasse em curtíssimo prazo uma qualif1ca~io ecol6g1ca 
da regiio do Rio TeJo no Acre, nos termos ae uma proposta que 
se destinava a 1nstru1r o 1nqu,r1to c1v11 n. 1 - Acre. 

O obJeto do trabalho foi aef1n1do como sendo os sistemas 
ecoldg1cos da Dac,a do rro TeJo e as ~reas 1noígenas 
adJacentes, totalizando aproximaaamente 9.000 krn~. 

O obJetrvo principal ao trabalho sol1c1taao ao NMA era a 
de qual1f1car, quantificar, aJustar 11m1tes e cartografar urna 
proposta ae reserva extrativista ao TeJo na escala 1:250.000 e, 
no que fosse possível, na escala 1:100.000, procuz1ndo uma 
síntese aos estudos d1sponíve1s, atravis da ut1l1za~io aos 
mitodos, procearmentos e tecnologias existentes no NMA, em 
particular o uso ae imagens orb1ta1s. 

A finalidade pr1nc1pal do trabalho ~ra a de agregar mais 
um apoio t~cn1co à Procuraoor1a Geral aa Republ 1ca no processo 
ae cr1a~io, del1m1ta~io e decreto de urna futura reserva 
extrat1v1sta na reg1io do rio TeJo. 

VINCULADA AO MINIST~RIO OA AGRICULTURA 
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Para atenaer essa aemanaa aentro aos prazos sol1c1taaos, 
101 const1tuiaa uma equipe de seis pesqu1saaores • Tratou-se 
de reunir, numa pr1me1ra etapa, a 1nforma,io disponível soore a 
reg1io, tanto ao nível de relatdr1os como em termos ae 
documentos numir1cos, cartogrif1cos, imagens ae raaar e ae 
satil 1te. 

Fo, executada numa segunda etapa, anil1se do material 
a1sponível com f1nal1aaae de aef1n1r um protocolo ae pesquisa 
de campo e apo1aco sobre sensor1amento remoto dos sistemas 
ecólóg1cos aa irea. 

A execuçio ao protocolo de pesquisa, no n~cleo ae Campinas 
e no Acre, levou a alguns resultaaos e descooertas 
surpreendentes e perm1t 1u a ela~ora,io aeste relatório que, 
dentro oos l1m1tes de tempo e ae recursos, expressa uma 
pr1me1ra contr1bu1~io ao NMA/EMBRAPA ao 1nquirito c1v11 aa 
Procuradoria Geral da Reptibl 1ca: uma proposta c1rcunstanc1ada 
oOJet1vanao a cria,io aa reserva. 

2 - Mater1a1s e m~todos empregaaos 

2 • 1 ·- Ma t er I a 1 

Foram adqu1r1das imagens ce raoar, cartas-imagem e 
documentos Dis1cos ao ProJeto RADAM sobre a reg1io, Dem como a 
cartografia bisica ao IBGE: Serra ao D1v1sor CSB.18-Z-C>, 
Cruzeiro do Sul CSB.18-Z-D), Porto Walter CSC.18-X-8) e R10 
Breu (SC.18-X-O> e imagens ao satilite LANOSAT TM - órbita 005 
ponto 066 <Proautos a191ta1s: Danaas 2, 3, 4 e~ e produtos 
em papel: compos1~3es coloridas 1:100.000 e 1:250.000 nas 
banaas 2, 3, e 4 e também Dandas 3, 4 e 5 e Danoa 3 em branco 
e preto 1:100.000). A título ae compara,io fora~ adqu1r1das 
outras imagens de satélite, LANDSAT MSS e TM, obt1aas antes e 
apcis a abertura aa R0-010 em Rona8n1a (Órbita/ponto:231/068, 
1:250.000). 

foram reun1aos todos os documentos tornec1dos pela 
Procuradoria, por pesqu1saaores da UNICAMP e aa USP e ao 
Conselho Nacional de Ser1ngue1ros sobre a irea e os proulemas 
da re91io. 

Na 1nformat1za,io aos documentos cartogr~+1cos ut1l 1zou-se 
um S1st€ma Geogrifico ae informa~~es tSGI) ao NMA capaz ae 
armazenar, manipular e expressar os cacos geocoaificados. 

VINCULADA AO MINISTtRIO DA AGRICULTURA 
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O tratamento a1g1tal aas imagens ae satil1te foi real1zaao 
atravis oo Slstema de Tratamento ae Imagens (SITIM> para a 
class1f1caçio prei1m1nar do uso aas terras aa írea oOJeto. 
Integrados em um mesmo conJunto de equipamentos, a conf1gura,io 
básica aos sistemas 1nclu1: 

M1crocomputaaor PC XT com memcir1a pr1nc1pal ae 640 
~b a 4177 MHz e memória secunaária oe 40 MDi 
Unidade de fita magnit 1ca de 1600 Dp1; 
Mesa a1g1tal1zaaora formato A~; 
Traçador grtlg1co formato A~1 
Quatro placas gráficas ae 1 MD cada, para 
visual rza,io ae imagens com 256 cores; 
Monitor color1ao ae alta resoluçio para v1sual1zaçio 
de imagens; 
Impressora serial. 

2.2 - Métodos 

Oo ponto de vista metocolcig1co, 
seguintes etapas: 

o traDalho seguiu as 

a - Cr1a,io e estruturaçio ae um Sistema de Informa,Bes 
Geográficas para o Acre, na escala 1:1.000.000, a fim de 
perm1t1r urna visual 1za,io global das quest~es ae ocupa~io 
humana, srstemas ecológicos e impacto amo1ental no conJunto do 
Éstaao. 

o - Tratamento ae imagens de sati)1te ae ireas afetadas 
pela aoertura aa R0-010 em Rona8n1a e no trecho a ser asfaltado 
Cruzeiro ao Sul-Fronteira com o Peru v1sanao comparar e 
caracterizar uma provivel d1nim1ca espaço-temporal ao uso aas 
terras e o impacto ambiental decorrente na reg1io do TeJo, ae 
forma prel1m1nar. 

e - Quant1f1caçio uesses fen8menos em Rond6nia e s1mulaçio 
ae cenir1os ae ocupa,io para a reg1io ao sui oa cidade ae 
Cruzeiro do Sul e suas eventuais 1mpl1caçJes para a irea oo rio 
TeJo. 

d - Tratamento a1gital e anal6g1co ae imagem LANDSAT-TM da 
irea ae interesse ts1stemas ecol6g1cos e uso atuai oas terras> 
e val1aaçio tn situ aos resultaaos oot1aos. 

e ·- C1r uz amen to 
imagens Yt5anco a 
geogrif,ca aa aFea 
Ie.r o , 

ce aados num~r1cos, caFtográf1cos ~ ae 
qual 1f1ca~io ecoióg1ca s a ael 1m1ta~io 

pFoposta para a res~rva extrat1v1sta do ~10 

VINCULADA AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 
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3 - Resultaaos obt1aos sobre a irea estudada 

A ~rea proposta para crra,io da reserva extratrvrsta tem 
como n~cleo central a oac1a ao rio TeJo e JÍ foi oOJeto ae 
€studos aescrrt1vos pelo ProJeto ~ADAMBRASIL e por outras 
m1ss3es crentífrcas. De oDJeto e ooJetrvos var1aoos, alguns 
aesses traoalhos ainda se encontram em curso. Nio caoe repetir 
aqui o que Ji foi aescr1to mas aestacar, para apoiar a açio aa 
Procuradoria, o que há ae excepcional e a1ferenc1aao na Jrea em 
questio. 

3.1 - Uma irea drferenc1aaa ao resto do Acre 

3.1.1 - Oiferencia~io h1stdr1ca 

No tocante~ questio oe preservaçio amorental, Ji no ano 
1911, o governo Hermes aa Fonseca prevenao que os aesmatamentos 
e seus efeitos nefastos chegariam ao Acre, decretou a "Reserva 
Florestal ao Terr1tór10 ao Acre· <Decreto nº ~, rl~ 

Julho ae 1911 - ANEXO i), com uma área 3PrOXimad~ ,lP ~-k 
m11h3es de hectares. 

Nos considerandos do Decreto, ae forma muito clara e 
árto: 

·a Pr e» I a en t e da /Tiep,Jb i i c« aos Est,ido'5 Unidos do sr s« II, 
s i t enaenao a q1.i1E' a dev.istac;á'o deeoraen eae d.=J.s matt,:as i:'iiita' 
proi:11.1:::inda em todo o p.~iz: eff1E'itos sen'SilVt:•is a dtrsas·tro'5o·s,-, 
salientando-se entre eíles alterac;~E's na constituiçá~ 
c I imat~rica de vnr tes zonas t:.' no regi1116:n d~"'-S agua'::i pJ1.1via1:'S e 
das carnE0nt1:-s •':7.f.if..' dei las aeo en dem t 1:' r econtveceado que..: é ae 
maior 1E' ma i» 1.1n11:0nl:i:• neces e t as a« imptufir q1.11:• tal estado ae 
cousa s-e es c en ae .ao Ter r i t or: Ia da 1:;icn::~, me-stua por c r e c er-r-se de 
r ee i §a onde, eama i g1.1a l mente 1:'lll t: oda 1~mazon i .~, h,'l n1rc1:''S'S i aade 
de protl'.:.~ger 1:0 .:issi:::gurar a n,'lVc:'!1','~ç.fa f'J1.i:via.l e, 
con ee q1.11::n t emen t: E', de aô :il',9.r que ea t'f'rt~ mod i f fr::a1,:§o D regi men 
fi!fíir1':Jgr,'iPh i ca r e-so ect: i vo , 

Pelo Decreto, a ~eserva florestal cio Acre aorange quatro 
faixas geográficas a1st1ntas, sendo que a do Rio Greg6r10, com 
uma ~rea aproximada de 600.000 ha, engloba parte da bacia ao 
rio TeJo. 

Gar c t a (1989), e m 1979, c on au l t ou o l81JF s cur e a 
val1aaae ao Oecreto ae 1911 ~ obteve como resposta ao 
Presidente ao cirgio que o Decreto de cr1a,io era · um ato 
ernanaoo ae Autor1aaae Competente, aotaao ae 1mperat1v1aaae, 
ef1cic1a, podendo tornar-se exequ{vel a qualquer tempo ••• · 
<Ofício n. 211/06.0/.79). Segundo o mesmo autor, ponto ae vista 
1aint1co foi man1festacto pelo Jurista ~urac~ Perez Magalhies em 
seu livro ·comentirros ao C6a1go ~loresta1·, editado pela 
Centro Gráfico do Senado f°ede:ral, s/a., na pág i n a 55: "Mesmo 
antes ao Código ae 34, tivemos um importante aecreto, o ae n. 
8.843, de 26 de Julho ae 1911L criando uma grande reserva 

• VINCULADA AO t,jlNISTt.RIO O~ AGRICULTURA , f'lon~:st:ai, nos vales do Ac:1,.e, l"Ur,.us 12· .J1.1nJ.a, no ant 190 
Terr1tdr10 ao Acr€. Al1is, esse decreto esti em v1ginc1a, nio 
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3.1.2 - Diferencia,ão geográfica 

Na Micro-reg1io ao Alto Juru~, no mun1cip10 ae Cruzeiro 
do Sul, a cerca de 9 graus ae lat1tuae Sul e 72 graus oe 
long1tuoe Oeste, situa-se a Dac1a ao r,o TeJo e ireas ,naígenas 
aaJacentes <Tam1nauá Arara e Rio Joraio), total1zanao 
aproximadamente 4.200 km~ e 4.000 hao1tantes (ALMEIDA s/d). Sua 
prox,miaaae da fronte1r~ r~- ~,b,rulaaaes sazonais 
cte acesso a área e sua pos1çio na reae h1drográi1ca entre a 
margem d1re1ta ao ~uruá e o 1nterflJv10 da oac1a ao rio Joraio, 
conferem ao rio TeJo uma s1tua,io geogrif1ca 01ferenc1aaa que 
sempre traduziu um certo pcilo ae 1nacess1D1l 1daa~. 

Cabe lembrar: em 1 rnha reta, da 8oca do TeJo ao Oceano 
Pacífico no Peru ou atci a regiâo ae Xapurt no Acre, a aistincia 
i prat 1camente 1aint1ca. Da mesma forma, a 01stinc1a entre 
Natal (RN> e rio feJo em Lisboa (PortugalJ, i menor que a 
d1stinc1a que separa a capital ao Rio Grande do Norte do rto 
TeJo no Acre. 

3.1.3 D1ferenc1a~io edáf1ca 

Esta irea, centro aa reg1io tro~1ca1 ~m1aa, se 
caracteriza pela presen,a ae uma cobertura florestal aensa que 
contr1ou1 para manter sombreaao e ~m1ao a solo subJacente. 
Toaav1a seus processos pedogenit 1cos sio nem particulares em 
relação ao restante aa Amaz8n1a. 

A cona,,~o de constante presen,a ae agua, em granae 
parte aa Amaz8n1a, favorece a 11x1v1açio aos perfis ae solo ao 
longo ae todo o período ae sua forma,io. Assim senoo, os tipos 
peool6g1cos que se aesenvolvem sob floresta pluvial apresentam, 
em geral, cona,,3es ae forte aessaturaçio em cases troc~ve1s 
soltlve1s. Estes elementos, que comp6em a elenco aos macro 
nutrientes m1nera1s ae plantas, sio essenc1a1s para o 
estabelecimento oe meros ecol691cos ricos ~ diversos. 
Entretanto, sio relativamente raras as ireas 1ntertrop1ca1s 
~m,oas que nio seJam carentes nest~s eiementos m1nera1s, 
Justamente aev,ao is cona,ç3es de extrema 11x1v1açio. 

Segunao este ponto ae vista, a reg1io aa bacia do rio 
TeJo const1tu1 veraacetra exceçio, pois ai existem solos de 
tipo Cama1ssolo eutroiico e Poozól1co eutr6fico al~m ae manchae 
formadas por Brun1zem avermelhado e ati Vertissolcs, que 
apresentam um potencial em oferta ce cit1ons trocáveis bastante 
elevaao para as conarç~es de ~loresta pluvial l~ADAMBRASIL 
1976; RADAMBRASIL 1977). 
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(e)EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA· EMBRAP~ 

A expl 1caçio c1entíf1ca para essa vercaae1ra anomalia 
a,noa J obJeto de d1scussio. Ela deve estar l1gaaa ao substrato 
constituído por arenitos arcos1anos, ricos em feldspato, que 
atravis de sua decompos1çio liberam nutr,~ntes m1nera1s. A 
presen,a ae níveis carbonitrcos, calc~reos e g1psíferos na 
Forma,io S0l1m3es do Terciário Superior, que recobre tooa a 
irea, contr1Du1 paralelamente para a origem do enr1quec1mento 
destes solos.~ possível, tambim, que os solos presentes tenham 
recebido alguma contribu1,io oa precip1ta,io ae cinzas 
vulcin1cas, ricas em m1nera1s, oriundas aos Anaes. 

O relevo muito a1ssecaao e colinoso, o pouco espa,o 
ocupado pelos 1nterfl~v,os, resultaao aa 1nstala~io de uma reoe 
h1drogr~fica com paario cendrít ico censo, e a reciclagem ae 
elementos pela floresta sio fatores que contr1auem para a 
manutençio de características Juvenis ae alta fert1l1dade 
encontradas nos meios edif1cos reg1ona1s. 

3.1.4 - Diferencia~io ecol6g1ca 

Em termos ecológ1cos, para maneJar aaequaaarnente os 
r€cursos naturais de um terr1tór10 i necessir10 salientar que 
nenhum empreendimento deveria ser real1zaao sem um estudo 
prel1m1nar das consequinc1as advindas das mod1f1ca,6es 
aeseJaaas, pr1nc1palmente em ireas ae flor€sta tropical tlm1aa. 
Conservaçio, Preserva;io e prote,io aos recursos naturais é 
tarefa das mais importantes e neste sent1ao, o patr1m8n10 
fauníst1co representa um aos aspectos mais frigeis e Q1nim1cos 
nos srstemas ecolcig1cos ae florestas troprca1s (DAJ02 1975). 

A reserva extrat1v1sta ao rio TeJo apresenta macro 
ecolcig1camente (escala 1:100.000) pelo menos quatro grandes 
tipos de florestas tropicais ae terra firme, Jamais 1nunaaaas, 
senao uma com cooertura vegetal censa e a outra aoerta. Outros 
001s tipos de florestas estio l19aaas i reae h1orográf1ca: a 
floresta tropical aluvial 1nundaaa pericio1carnente e a floresta 
tropical ae terraços, alim ae outras formaçSes menos 
expressivas. A class1ficaçio c1g1tal aas imagens LANOSAT TM e 
os trabalhos de campo perm1t 1rio um detalhamento de todos esses 
tipos de vegeta~io, rica em ecdtonos e em c1vers1aaoe 
floríst1ca e faunística. Os ritmos eco1og1cos aa regrio sio 
muito marcados pelas chuvas que apresentam um minimo de inverno 
e um total anual elevado em torno ae 2.200 mm. As temperaturas 
mia1as tamoim aecrescem entre Junho e agosto e as rnia1as anuais 
sio relativamente baixas em termos ae Amaz8m1a, se s1tuanac 
ourante todo o ano aDa1xo ae 25~ C. 

Os recursos naturais oferec1aos à fauna de vertebraoos 
-~~Pstres por esses macro-habitats sio distinto~~ ae g~anoe 

rnmor~Pnsio E caracter1za~io da repart1~io 
espacial aos povoamentos e popula~3es fauníst1cos. 
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A fauna ielvagem const 1tu1 parte da al 1menta,io da 
populaçio local, senoo a maior fonte de proteína an1ma1 
d1sponivel para o homem. Os recursos c1neg~t1cos s~o um dos 
fatores l1m1tantes aa 1nsta1a,io ae coloca,3es oe ser1ngue1ros, 
que class1f1cam ireas pobres.em caça como "ruins de rancho·, 
apesar ae serem as vezes ooas de leite· tlátexJ (ALMEIDA op. 
c r t v r • 

Do ponto ae vista paleoecol6g1co e 
reftl91os paleoecol691cos, o bloco reftl910 
tem seu nticleo pr1nc1pal a sul e a leste 
BROWN & CAROOSO (1989) a uac1a do TeJo ocupa uma pos1çio 
per1refug1al com ambientes heterogineos, alta d1vers1aaae 
específica, com mict1os a ua1xos valores corr1g1aos 
enaemrsmo. 

aa local ,za,io de 
denominado 1~ambarr 

oo rio TeJo. Segundo 

1.JE' 

3.1.5 - Diferenc1a~io sóc10-econ8m1ca 

A exploraçio aa borracha em ser1nga1s nativos a1naa e a 
base das at1v1aaoes econ6m1cas na reg1io. Imagens ao sattll1te 
LANDSAT TM, na escala 1:100.000, e tratamentos no SITIM, na 
escala 1:50.000, mostram a granae concentra,io de colocaç3es ae 
ser1ngue1ros ao sul de Cruzeiro do Sul e, em part rcu1ar, na 
bacia ao rio TeJo. Posteriormente o Nma publicará um mapa mais 
detalhado dessa repartição espacial uos serrngars, colocaç3es e 
pequenas roças. 

A seae do mun1cíp10 de Cruzeiro do Sul, Juntamente com a 
m1cro-reg1âo ae seu aomín10, exportam pr1nc1pa)mente norracha, 
1rnportanao bens manufaturaaos. As poucas 1noustr1as locais 
estio voltadas para o processamente aa borracha e os bancos 
tratam de empr~st imos de 11nanc1amento sobretudo ae ser1nga1s. 
A v1oa comercial para os nab1tantes de Cruzeiro ao bul 
(aproximadamente 10.000 hao,tantes) i centraaa nos armazins que 
abastacem cerca ae 60 ser1nga1s na floresta com uma popula,io 
estimada de 40.000 pessoas (ALMEIDA s/a). 

A at1v1dade extrat1v1sta 
aumento s1gn1f1cat1vo na sua 
produz1nao mais em (US$)/ha ao 
períoao (Tabela 1). 

de borracha no Acre teve um 
proau~io na o~caaa ae 70, 

que a at1v1ctade pecuir1a neste 

TABELA 1. Proauçio em CUS$)/ha cas tris pr1nc1pa1s 
at1v1aaaes proaut1vas ao ~staao ~o Acre. 

ANO 1 EXTI~ ATIVISMO AGR ICULTUl~A PECUÁRIA 
-----,-------------------,---------· ·---------- 
19701 2,49 l 14,25 1 3,24 

-----1-------------------1--------------------1------------ 
19801 8,99 1 19,42 1 3,72 
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Apesar de apresentar valores de proauç5o/ha mais oa,xos 
ao que a pecuária e a agricultura em 1970, a at1v1daae 
extrat1v1sta obteve uma produ~io (u8$) muito superior a estas, 
neste mesmo ano e em l'í80 (Tau e í aa 1 E· 2). 

en t r e 
36,28:t 

A proauçio/ha oa at1v1aaae extrat1v1sta aumentou 261% 
1970 e 1980 ,a pecuária aumentou 14,801 e a agricultura 

Concomitantemente houve uma reou,io da Jrea proout 1va aa 
atfv1aaae extrat1v1sta ae 7,6% e um aumento da área aa pecuir1a 
e da agricultura ae 418% e 57% respectivamente (Taoelas 1 e 3) 

Apesar ce ter hav1ao neste per{oao uma reau~io aa área 
ut1l 1zaaa pelo extrativismo, o n~mero ae estaoelec1mentos 
aumentou, o que 1na1ca uma maior concentra~io ae ser1ngue1ros 
na irea. Isto, ae certa iorma, explica o aumento aa proau~iotha 
e aa produçio total oaservada <Tabeias 1, 2 e 3). 

TABELA 2. Produ~~o extrat1v1sta e pecu~r,a ao estaao do 
Acre. 

-----------1----------------------------1------------------ 
ANO I EXTRATIVISMO I PECU~RIA 

-----------1----------------------------1------------------ 
1970 t US$ 7.854.069 1 US$1.094.335 

-----------1----------------------------1------------------ 
1975 1 US$ 9.861.894 1 US$2.417.763 

-----------1----------------------------i------------------ 
1980 1 US$ 26.235.726 1 US$5.977.342 

-----------1----------------------------1------------------ 
Fonte: HECHT & SCHWARTZMAN 1988 
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TABELA 3. ~rea ocupaoa e numero ae estabelecimentos oas 
tris pr1ncrpars at1vrdaaes proautrvas ao estaao 
do Acre. 

----·----------·---·-1 ·---·-------·----1 ·------------ +------- 
ANO I AGRICULTURA I PECU~RIA !EXTRATIVISMO 
-----1--·----·-----1 ·----·----------1 ·-------·-·---·- i------ 

1 Nª l::STAB. i l.937 l 575 1 
1 ·-·--~~·---·---- l ·---------·----- 1 -----·------·- ------ 

1970 IAREA TOTAL 1 628.040 1 337.756 1 
14.617 

(hõ.) 

------1-----------1--------------1------------r------------ 
1 NQ ~STAa. 1 8.740 1 1.173 1 15.013 
1-----------1--------------l------------1------------ 

1975 l~REA TOTAL 1 464.436 f 1.116.641 1 2.707.944 
(ha) 1 1 

------1-----------1--------------,------------1------------ 
I N~~STAB. 1 34.979 
1-----------1-------------- 

1980 l~REA TOTAL 1 989.823 
(ha) 

2.665 1 13.360 
------------1------------ 
1.733.040 l 2.917.783 

------1-----------1--------------l------------1------------ 
Fonte: ~ECHT & SCHWARTZMAN 1988 

3.2 - Uma irea com seu futuro amea~aao 

3.2.1 - Urginc1a ae um oruenarnento territorial 

Com a tmplanta~io ao proJeto cte asfaltamento aa BR-364 
espera-se o aumento, a acelerac;io e d1vers1f1caçio aas formas 
oe ocupaçio da regrio. A 1mplementa~ão da 11ga,io roaov1~rta 
entre Rto Branco e o Oceano Pacífico pressup6e o escoam~nto de 
proautos para o Oriente e certamente v1ri 1nfluenc1ar a 
a1nim1ca de desenvolvimento e expansio da fronteira agrícola na 
reg1io oeste oo estado ao Acre. 

A ausincra de planeJamento e monitoramento deste 
processo pode torná-lo desoraenaao e preJua1c1al ~ prcipr1a 

aos impactos ambrentars 1'"€9 1 ão, 1 n e: or r ~·na o 111Jma 111.;u< 1 m I z ac ão 
negativos, alim de outros efeitos c1nergét1cos, a exemplo ao 
que ocorreu no estado de Rcna&n1a. 
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3.2.2 - Simulaçio do desmatamento na re91~0 ao r,o 
TeJo em ausinc1a de oraenamento terr1tor1al 

3.2.2.1 - ObJet1vo 

Para a1mens1onar o processo ae ocupaçio que poderi ser 
oesencadeaao pelo asfaltamento da 8~-364, a título ~e 
compara,io, 101 cartografado e quant111cado o desmatamento 
decorrente aa aDertura de uma outra estrada, em kona8n1a, mas 
que ilustra o que poderi ocorrer no mun1c{p10 ae Cruzeiro ao 
Sul, em ausinc1a de mect1aas ae planeJamenco e oraenamento 
terr1tor1al. 

3.2.2.2. - ,rea escolhida como exemplo 

Para aef1n1r a ~rea e a estrada que serv1r1am em 
Rona8n1a, como exemplo comparat1vo, foram ut1l1zaaas imagens ao 
satilite LANDSAT TM e MSS oe uma reg1io ae aproximadamente 
70.000 km2 em torno aa BR-364, de 1975 a 1988, além de virias 
mapas temit1cos. Apcis um estu~o cuidadoso ae virias 
alternativas, optou-se pela estraaa que liga Pimenta Bueno a 
Nova Bras1linc1a <FIG. 1>. A escolha da estrada (a R0-010> e ao 
trecho estuaaao (Rol1m oe Moura - Nova 8ras1lind1a) foi apo1aaa 
em trSc . -~~,s: 

a paisagem i bastante semelhante~ ao trecho aa BR- 
364 a ser asfaltaoo no setor ae Cruzeiro ao Su1, no tocante a 
pos1çio aa estrada e possíveis aer1vaç3es com relaçio aos 
1nterfl~VIOSi 

se tratava ae uma reg1âo sem 1nfluênc1a direta de 
outras roaov1as ou c1aaaes. Ati 1975 a floresta estava 
prat 1camente intacta e assim, a quantif1ca,~o do desmatamento 
pode ser considerada como o resultaoo 4uase exclusivo aa 
aoertura aa estrada em questio, ~1tuaçio aniloga ao que poderi 
ocorrer ao sul de Cruzeiro do Sul; 

a anil1se cons,aerou apenas o trecho totalmente 
construíoo da estraaa, µois esta avança para oeste em d1reçio 
do ·vazio' • Ourante mars oe oez anos, essa estraaa apenas tem 
serv1ao de penetraçio, a partir aa BR-364, sem buscar ae 
1meo1ato a 11gaçio a um outro polo ae uroan1zaçio ou 
aesenvolv1men~o. 
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Existem ·atualmente na área comun1aaaes indígena~ e 

extrat1v1stas, cuJa fonte ae subs1stinc1a prgvim essencialmente 
aa floresta, entr~ outras coisas aa µroauçao e extraçao aa 
Dorracha. O asfaltamento da rouov1a trar~ novas possrbrl 1aaaes 
ae expansio e aesenvolv1mento para a exploraçio maaere1ra, a 
agricultura e pecuir1a, nem sempre harmonizadas com os 
interesses aas comun1aades Ji existentes. Ao ~rraa1car a 
cobertura vegetal or1g1na~, a agropecuir1a em grande escala 
representa uma alternativa de uso do espaço totalmente 
1ncompat ível com o extrat1v1smo florestal. 

A valor1zaçio monetir1a aas terras 1nev1tavelmente se 
seguira o asfaltamento e a abertura de novas estradas v1c1na1s. 
isso poaerJ gerar a1naa mais conflitos quanto~ a1v1sio e 
apropr1açio iund1ir1a do espaço rural onde a propriedade i 
apenas uma aas formas, pouco U$Ual no caso aa floresta, ae 
~~n··1-· - " rnntrole, o acesso, o uso, a transferincia e a 
transmissio das terras (MIRANDA 1987). 

O confl ,to entre ser1ngue1ros e agropecuarrstas no Acre 
i hOJe fato conhec1ao, nacional e 1nternac1onalmente, soaretuao 
após a morte de Chico Mendes, líder aos ser1ngue1ros na reg1io 
ae Xapur1. O aumento aa preocupa~io dos órgios nacionais e 
estrangeiros, 11gaaos à proolemitrca ao aesenvolvrmento e da 
preserva~io oo meio amD1ente, se traauz1u em programas 
pos1t 1vos como o PMACI (Programa ae Prote,io ao Mero Amo1ente e 
às Comun1daaes Inaígenas), no caso do asfaltamento do trecho aa 
BR-364, entre Rio Branco e Porto Velho. Mas na re91~0 ae 
Cruzeiro do Sul, atua)mente nio existe del1m1ta~io ou 
oroenamento terr1tor1al suf1c1ente, capaz ue canal 1zar as 
vetorEs ae ocupaçio, no sent1ao ae min1m1zar o impacto 
ambiental e o~ canil ,tos soc1a1s, a exemplo ao que a PMACI 
esti tentando entre Rio Branco e Porto Veiho. Mesmo o PMACI 
esttl enfrentando a1f1culdades de 1mplanta,io. Oe certa forma a 
irea exige muito mais que um EIA/RIMA ~ muito mais yue um 
PMACI. 

Assim, a criação aa reserva extrativista ao rio TeJo 
deve ter como paradigma e importante Just1f1cat1va, a 
poss1b1l idade que essa medida Jur{a1ca representa como passo 
1n1c1al de um processo de preserva,io amaiental aa irea e ae 
m1n1mizaçio ae conflitos potenciais. Uma 1ai1a cesses conflitos 
potenc1a1s será apresentaaa a seguir, a par~ 1r ae uma s1mula~ic 
em analogia com o ~uced1cc em Rona3n1a. 
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TABELA "I 

EVOLUCAO DO OES~TAHEHTO AO SUL DA RODOVIA R0-010 EHTRE ROLlH DE tllURA E HOVA BRASILA~DIA 
(1975/1900/198511980) 

I - DESHATAHEHTO ff)SOLUfO (N2) 

ANO FAI >:A 1 FAIXA 3 TOTAL FAIXA 5 FAIXA 2 FAIXA 'I FRI ).:A 6 FAI >IA ?' 
-------·· -------- - -- - - - ·-------------- ---------- - ---------- -·- -· --- .. ------· - - . --- --·-· --· - ·--- ----- - . - -- --· ------- 
19?'5 o o o o o o o o 
1980 28106.250 110593?'50 11593?50 993?500 5250000 o o 65i'01250 
1985 111781250 111187500 123218i'50 83313?50 ?5!75000 2:!1156250 53?5000 56313?500 
1988 228375000 161?'50000 221137500 1520312&) 131500000 52250000 219?5000 967218750 

II - DESHRTAHEtffO PERCENTUAL 

At40 FAI>:A 1 FAIXA 2 TOTAL FRI )(A 3 FAikA '1 FAIXA 5 FAI >:A 6 FAil<A ? 
-· ---- .. ,,. -------- ------ --------------- --- - •....•. -------------- -------------- --- -------- --· -· ---- .. __ ... _ 

19?5 o o o o o o o o 
1980 6,81 2,55 2,79 2.~ 1,26 o O ,00051192255 
1985 31,16 26,?9 29,69 20,00 18, 16 5,53 1,3 ,0016?332186 
1988 5"1,55 38,98 53,36 36, 6:3 31,69 12,59 5,2? ,00802306368 

Ob::s: An;1.a lolal = 2. 905. 000 n2 
Obs: Araa da cada ~ai~~= 115.000.000 ,.z 
III - QUILOHETRAGEJ1 DE ESTRADAS 

AllO FAU:A 1 FA!l<A 2 FRI><A 3 f'AI XR '1 FAil<A 5 rsrxn 6 FAIXA ? TOTAL 
----·------------------------·---------------·------------------------------------------·----------------------------- 

19?5 o o o o o 
1980 100 9J,,5 51,5 6"'1 ?' 
1985 U,1,5 200,25 lEl0,25 ~31,25 110 
1980 lf.1 , ~ 202,5 19'1 235 118, l 

IV - AUHEtlfO DA AREA [IE.SMArADA (112) 

AtW FAH:A 1 FAIXA 2 FAIXA 3 FAIXA 1 FAIXA 5 

o 
o 

60 
62 

o 
o 

"'15 
16 

o 
319,25 

1021,25 
1019, l 

FAIY.A 6 FAIXA r TOTAL 

?5 a 80 
80 õ 85 
85 a 00 

110593?50 
100593?50 
50562500 

11593?50 
111625000 
98218,50 

65?81250 
19?656250 
103?'01250 

5250000 
70125000 
56125000 

9':33,500 
?31062!50 
E,860?500 

28"!0E,250 
1389"10630 
8159~?50 

o 
2315E.250 
2909~750 

o 
b3?5000 
16500000 

V - AIJHEtlTO PEP.CEtlfUtlL DA AREA (IESHAífOA 

AtW rn1,m 1 FAI)IA 2 FAIXA 3 FtHXR 1 FAIXA 5 FAn:n 6 FAIXA? fOTAL ---· - --·- --------~ -- - .. ----- ---- -- - - - .. - - - --- - - .... -------· -- - -- - --··---- - .. - - ... ------- --· .. --- -·- -- 
?5 a 80 E,, 8"1 26,E.5 2,79 2, 3'J 1,2? ,oo ·ºº 2,26 
80 a 85 33, •10 21,21 26,90 ti',69 16,90 5,50 1, 30 17,13 c.:i/!1 85 a 88 20,38 12,18 23,6? 16,55 13,52 r ,01 3,90 13,90 

-. - ··-·- - 1 



1 1999 " 
L 999 N 
~899 ! 
1 ~ ,. 71 
~611 V 

~ 599 « 
~ 499 Q 
. 398 t 
~2i ~ 
1 e 1 100 I i ~ 

w 
Q 

~ 

w 
~ 
e 

1 ,• 

1---------------------.··· ... 
/ _1----------------.,l ... 

•' ,, ,to----------------""'\·' ,' 
/ 

,._,/ 

,,-------------- ... / 1 / l 

FIG.5 - Evolução do total do desmatamento ao sul da 

R0-010 entre 1975 e 1988. 



- -- -------- ------- - -- ------ ----, 

F~IXAS 

FIG. 6 - Evolução das porcentagens do desmatamento em 

faixas de 20 km, paralelas,ao sul da R0-010 

entre 1980 e 1988. 

vJj 
C'- 



(e)EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA· EMBRAPA 

Oe toaas as formas, os efeitos diretos e 1narretos serio 
sensívets e provavelmente marores, tanto nas áreas adJacentes à 
estrada quanto em setores part1cular1zaaos por suas 
características f1s1ográf1cas, agroecol6g1cas e sóc10- 
econ8m1cas. A tenainc1a dos fIA/RIMAs tem sido a de prev1leg1ar 
o impacto direto aas estraaas, que i ae fato o menor (NETO & 
KLOHN 1987). Neste caso, cabe estimar sooretuoo os impactos 
1nd1retos, 1nternac1onalmente reconhecroos coma os 
determinantes na avaliaçio do impacto amoiental de estradas. 

Em termos ae imagem, o estado ae Rona8nia tem s1ao 
evocaoo como cenir10 do que pode se estender a toda a parte 
oeste aa calha sul do Amazonas. Esta analogia quantrf1caoa cam 
o que ocorreu em Rond6n1a nio pretende demonstrar, mas apenas 
mostrar. Mostrar e aJuaar a v1sual1zar a 1ntens1aaae dos 
processos de ocupa,io em floresta tropical ~m1da, mesmo quanao 
o vetor ae penetra~io sio pequenos agricultores com recursos 
tecnológ1cos e sóc10-econ8m1cos 1 im1taaos. Assim, neste 
exemplo, voluntariamente toaas as opçGes m1n1m1zaram o impacto 
decorrente: 

.não 
aaJacênc1as 

se situou este estudo 1111c1al 
1mea1atas ao trecho asfaltaao 

e comparativo nas 
aa 8R-364, mas sim 

numa estraaa de terra, aele aer1vaaa; 
.a ri::-o I ç;,... .• - lln\a 91ra11Cle c onc en t r ac áo (lE' 

at1viaaoes extrat1v1stas, sobretuao por parte das comun1aaaes 
ser1ngal1stas e popula~Ses r1ue1r1nhas. Nio tem compara,io com 
o ·vazio· demogrif1co do trecho da R0-010 • 

• no Acre, a a1spos1~io da reae h1drogrif1ca, 
perpendicular ao tra,aoo aa BR-364, fac1l itari a aoertura ae 
novas estradas Já planeJaaas e a consequente expansio aa 
ocupa;io da ·floresta, em cond1,3es ma,~ favorive1s que em 
Rond8111a. Na Dac1a do rio TeJo, tris roaov1as estaduais e uma 
federal Ji estio proJetaoas (FIG. 7), sendo que a AC-410 corta 
parte da área proposta como reserva extrat1v1sta • 

• os solos f~rte1s ~a área do TEJO seriam uma atra,io 
suplementar para um processo mais intenso oe ocupa~io agrícola 
e de explora,io florestal. Neste caso, haveria tambim a 
vantagem relativa aa prox1m1aaae maior com o mercado de consumo 
e exportação que representa a tiaida para o Peru. 

Tais aspectos c1rcunstanc1am em parte o proDlema e a 
necessraade 1mper1osa ae uma 1ntervençio ao fstaao antes da 
chegaaa dos novos vetores de ocupa,io, sóbretudo nesta área 
oastante part 1cuiar ao estaao ao Acre (MIRANDA 1999). fssa 
analogia preliminar permite antever virias formas de impactos 
negativos sobre o meio ambiente e a economia local: 
aesmatamentos, enfrentamentos entre popula~3es locais e 
migrantes, erosio de solos, assoreamento de 1garapis, perda de 
d1vers1dade b1oldg1ca e ae patr1m8n1os genit1cos, conflitos 
funa1ir1os, 1nvasio ae ireas indígenas, monopolizaçio aas 
formas de produçio e possível declínio da atividade 
extrat1v1sta com impactos de ixoao rural e marginal 1daoe em 
Cruzeiro do Sul e outras c1daoes da reg1io. A cria,io da 

. . VINl:ULADA AO MINIST~RIO DA AGRICULTURA~, , . reserva extrat1v1sta e apenas uma expretisao aessa necessar1a 
1nterven~io ao Estado. 
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3.3 - U~a irea potencialmente confllt1va 

fm Xapurr os confl 1tos entre serrngue1ros, agricultores, 
pecuaristas, Índios e populac3es r1be1r1nhas se tornaram 
graves, provocanoo aezenas ae mortos por disputa de terras e 
espaco econ8mrco. Sem ordename~to terr1tor1al, foruns ae 
d1scussio e crgan1zacio socral poae-se prever um cenir,o 
semelhante para o caso aa reg1io da bacia ao rro TeJo. 

fmbora a ma1or1a oa popula,io local se uea1que à 
exfracio da borracha, nio há respalao legal que subs1a1e esta 
at1v1dade. A agropecuar1zaçio ~ uma tena&ncia clara na reg1io e 
os ser1ngue1ros e a populacio local, cuJa organrzacio a111aa é 
reauz1da mas crescente, necessitam ae apoio para participar do 
processo ae transfurma,io em curso. 

Cr,aao durante o 
reali7~nn 
Ser1ngue1ros anseia por 
em prol da populaçio 
preserva,io da floresta. 

l Encontro Nacional dos Ser1ngue1ros, 
·-~~ o Conselho Nacional dos 

apoios e instrumentos legais para agir 
~xtrat1v1sta que representam e aa 

O asfaltamento da rodovia BR-864 agravari esses 
conflitos, alirn oe afetar as popu1a,3es 1n0Íg€nas presentes nas 
Jreas prciximas. O processo~ claro: ·com a entrada ae mais ae 
40 mil colonos, ~omente nos ~ltrmos cinco anos, ~ procura ae 
terra, os uesmatamentos vio arrastando e confl1tando 
castanheiras e castanheiros, ser1ngue1ras e ser1ngue1ros, 
Índios, pequenos propr1etir1os, pecuaristas e )at 1funarir1os, 
na medida em que se 1nter1or1za e avan~a pelas margens aa 
roaovra BR-364, um visível pressigio aas transforma,3es que 
ocorreria nos mun1cÍp1os da Sena Madureira, Manoel Uruano, 
ferJci, Tarauac~ e ati m€smo Cruz€1ro do Su1" (GARCIA 1989). Ji 
se passaram ceFca ae 90 anos desde o OecFeto nio implementado 
do Presidente Hermes R. da ~onseca. O decreto de cr1a,io de 
uma reserva extrativista nio poae conhecer a mesma sorte. 

VINCULADA AO MINIST€RIO OA AGRICULTURA 
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4 - Proposta de cr1a~ão aa reserva extrat1v1sta 

4.1 - Def1n1~io da reserva extrativista 

O que ~19n1fica, nesta reg1io próxima à fronteira com o 
PeFu, propor-se a cF1açio de uma FeseFva extFat1v1sta? Cste 
tipo de proposta tim origem nas comun1caaes aa reg1io 
amaz&n1ca, tendo como o~Jet1vo nio somente a pFeserva~io, mas 
tamoim uma melhoria na qualidade ce vida aos habitantes, 
oferecenoo poss1~1l1aaaes de aesenvolv1mento econ8m1co e 
conservaçio do meio ambiente. Trata-se ue uma categoria de 
conserva~io diferente aas florestas nac1ona1s, assentamentos 
extrat1v1stas ou reservas ecold91cas, CUJO estatuto necessita 
seF operac1onal1zaoo. 

As propostas de reservas extrat 1v1stas surgem num momento 
em que a conserva~io aa natureza, em pa{ses em des€nvolv1mento, 
atravessa um a1lema aec1s1vo: conservar e gerenciar os 
ecossistemas naturats ou ut1ltzar ao mix1mo seus recursos a 
curto prazo? Na Amaz8n1a, este u1lema se complica aev1do à 
complex1daae ae seus ecossistemas natuFa1s, ~ lent1ctio aos 
avan~os aas pesquisas ois1cas e ~s características sdcio 
econ8rn1cas reg1ona1s e ~ d1nim1ca pr6pr1a de ocupa~io oe suas 
ireas. No caso do Acre, esse quadro vem se tornando crít 1cc. 

A conversio das florestas em áreas ae dese11volv1mento 
urDano, 1ndustr1al cu agropecuJr10 tem levaao, em ~lt1ma 
anil1se, a uma simples subst1tu1~io a~ um recurso renovável por 
outro. ~ntretanto, alguns aspectos aevem ·ser cons1aeraaos antes 
que a aec1sio seJa tornaaa, pr1nc1palmente a relaçio custo 
benefício envolvida na transiormaçio de uma área bis1camente 
auto sustentívei em áreas que necess1tario ae insumos técnicos 
para sua conversio aaequada (ALLEGRETTI & SCHWA~TZMAN 1986). 
Nio se trata aqui, de questionar o asfaltamento da BR-364, mas 
de prever suas consequinc1as e adotar meatdas que reauzam tieus 
impactos negativos. 

A at1v1dade extrat1v1sta i uma forma ce aesenvolv1mento 
econ8m1co atrativa para re91io: nio nestrd, a floresta, 
ocupando nive1s de mio de cora em Jreas menores ou equ1va)entes 
que a agricultura e pecuir1a moaernas, possui toao um campo ae 
evolu,io, ligado a transfarma,io iocal ce seus produtos, a1naa 
pouco explorado. Mais ~ue uma 1n1c1at1va de conservaçio, J uma 
foFma alternat 1va ae ocupaçio para aeterm1naaos setores ca 
Floresta amaz8n1ca. O extrativismo mostra uma alternativa ae 
como ocupar e usar a floresta tropical ~m,aa sem os riscos da 
at1v1aaoe agropecuária~ aa especula,io 1mou1l1ár,a (FÊARNS:oc 
1989). 

VINCULADA AO MINISTl:RIO DA AGRICULTURA 
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A ~stab1l1daue funo1ar1a, inerente à cr1atio aa reserva 
extrat1v1sta, i uma das cond1ç6es que perm1t irá~ populaçio que 
dela v,ve, se organizar e aef1n1r as regras ae gestio e 
evolu~io ae suas at1v1aaaes. Xnvesttm~ntos, ~omplex1f1ca,io aos 
sistemas ae proouçio, ampt1a,io ao valor agregado aos produtos 
ln loca a partir ae pequenas transforma,3~s, planeJamento a~ 
m~a10 e longo prazo, sio algumas das preocupa,6es que começarâo 
a poaer tornar-se realidade nessas comun1daaes, organ1zaaas 
para aom1n1strar seu moca ae v1aa e seu futuro. 

Em termos de regulamenta,io ao uso aa reserva JÍ ~x,ste, 
ao nível do INCRA, propostas para os chamados assentamentos 
extrat1v1stas. Muitos tópicos seriam passíveis ae serem 
ut1l1zaaos na regulamentaçio ao uso e explora~io das reservas 
extrativistas pelas ~opula~3es locais. A qual1daae e a 
d1vers1dade de imagens ae satil1te d1sponíve1s atualmente, 
poaer1am auxiliar no monitoramento da 1mplantaçio e ao 
funcionamento aa reserva extrat 1v1sta, detectando precocemente 
1J r ob 1 ema s d e (j e sma t amen tos • 1 n va sóes ()1.1 u SOS I Ir Ir eg u i. a1r e s , o NMA 

- ~.~~._..~::\mr--1,tris e pessoal capazes de real i z ar' c s s a t ar er a , 
meo1ante uma aoequaoa programa~io f1nance1ra e operac1onai.. 

4.2 - Elementos de delimitação geográT1ca 

Para propor uma ael1m1taçio geogri11ca da reserva 
extrat1v1sta na reg1io ao rio TeJO, os ao1s aspectos 
importantes a ter em cons1deraçio sio: sua local 1zaçio e sua 
s1tuaçio atual em termos ae recursos naturais e s6c10- 
econ&m1cos. As imagens na escala 1:100.000 estio senao ODJeto 
ae um tratamento aetalhaao e ae checagens de campo. O resultado 
posterior desse trabalha poderia aJudar num refinamento aos 
l1m1tes aqui propostos. roaav1a isso nio 3gregar1a nenhuma 
alteraçio maior aos tra~ados aqui propostos. 

A pr1me1ra hipótese ae tlrea proposta para a cr1açao aa 
reserva extrat1v1sta englobaria toda a bacia do rio TeJo, 
importante afluente do Juruá, 1nclu1nao o rio 8agé (FIG. 8). 
Atualmente existe nessa ~rea virias coloca~Ses ativas e 
organizadas de ser1ngue1ros, com uma proau~io uastante 
representat 1va para o estaco. ~les representam uma capac1aaae 
de gerenciamento da futura reserva extrat1v1sta e de ~voluç5o 
para fo~mas mais complexas de produçio que tentariam garantir a 
s0Drev1vinc1a, na Jrea, das pr6x1mas serai6es. Trata-se aa 
menor proposta em termos de a1mens5es. 

A segunda h1p6tese estenaer,a a reserva para o oeste ati 
o Jurui e para e sul ati as prox1m1dades aa fronteira com o 
Peru (1garapi Caipora,. Estrategicamente local1zaaa, com m~no$ 
densidade de ocupa~5o por serrngue1ros na sua parte sul, essa 
irea manteria uma fun~io ae reserva ae recursos para o futuro e 
tambim de zona tarnpio, em termos de uma presença nacional mais 
discreta mas estiv~l, prdx1ma ~ fronteira com o Peru C~IG. 9). 
Tr a t a+s e ele um propast;a CIEc.' ,:tirei:~'\ r n t ar.meu r sir r a f:111 c er mo s de 

~, VfNCuLAOA AO MIN 1ST RIO DA AG~ICU~10"RA 
CI I meu s,:,es • 



ue protei;ão de granoe parte da Dac1a uo ~urua, Junto com as 
Já existentes (FIG. 10), 9arant1noo assim 

amplos como a navegao1} iaade do rio, a 
mo í s enas 

aspectos ma1 s 
preservaçio dos setores r1De1r1nhos, etc. 

Nas três h1pdteses, a cr1a,io ae uma reserva 
extrat1v1sta 1mpl1car1a em gastos reauz1oos, pois os 
serrngue1ros e suas ~amíl1as Já res1aem no local e seriam os 
maiores 1nteressaoos na f1scal1zaçio aa Jrea. Sua 1mplanta~io 
nio representa custos operac1ona1s maiores, excetuando-se i 
ciaro os prooiemas de aesaproprra,io. O monitoramento por 
sat~l1te da ~rea poderia PP~~·· ~- Mn ~eu uso 
e a detecçio precoce de proclemas. Com instrumentos legais para 
a proteçio ae seu meio de vida, será poss{vel aoti ser1nguerros 
e populaç3es locais conc1l1ar maior proout1v1daae econ8m1ca com 
estab1l1dade ecol6g1ca e social, atrav~s de 1nvest1mentos 
tecnoldg1cos e organ1zac1ona1s por parte aas comunidades 
interessadas. 

4.3 - Minuta preliminar do decreto de cr1a,io 

OECi.:ETO de outubro ae 1989. 

ü1sp3e sobre a cr1a~io ae uma reserva ~xtrat1v1sta na 
bacia do rio TeJo e actJacinc1as no Acre. 

O PRESIDENTE DA 
lhe confere o art. 81, 
vrsta o a1sposto no art. 
de 30 ae Junho de 1987. 

RÊP~8LICA, usanao aas atrrcu1~3es que 
,tem III, cta constrtu1çio, e tendo em 
2º, pgf. 1~, item IV ua lei nQ 7.608, 

VINCULADA AO MINISTlaRIO DA AGRICULTURA 
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Considerando que h1stor1camente, Já nos termos ao 
Oecreto ~restdencral Nº 8.843, ue 26 de Julho de 1911, que 
criou a Reserva Florestal ao Acre, a Naçio tem se 
preocupaao em evitar que ocorra no Acre, os processos de 
desmatamento, ocupaçio aesoraenaaa e desequ1lícrto 
ecol6g1co Já em curso em vtlr1as reg13es da Amaz8n1a; 

Cons1deranao que a regtio ao rto TeJo re~ne condtç3es 
geol691cas, peaol6g1ca~ e ecol6g1cas excepc1ona1s, em 
termos de enaem1smos, riqueza e a1vers1daae, que a 
a1ferenc1am s1gn1f1cat1vamente ao resto do Acre; 

Cons1deranoo que ao ponto ae vista sJc10-econ8m1co, 
trata-se ae uma área de ser1nga1s nat 1vos, expicraaos 
traa1c1onalmente por uma populaçio local bastante densa e 
organ1zaaa, cuJa proauçio representa em termos ae 
extrat1v1smo uma aas maiores proout1v1ctades e melhor 
qual idade de látex ao 8ras1l; 

Cons1deranoo que se trata de uma região CUJO futuro 
G: q1.11 1 i IJ 1' 1 o eco l ,::,g I e o, e e 011,:,m I e o 1 -soc Ia l <-ã· e 1.1 l t UI' a l P ou c-:::-1·· '.:3. 
ser profundamente alteraao pelo processo ae ccupaçio 
terr1tor1al decorrente ao asfaltamento da BR- 364; 

Consraeranao que os 
territorial na regrio de 
1nsuf1crentes para rmpea1r os 
que aav1rio aas transformaç6es 

instrumentos ue ordenamento 
e,, uz e , ,, o (lo S1.1 i. :3. 1 11 e1 a sâo 
impactos ambientais negat rvos 
econ3m1cas em curso; 

Cons1aerando que 
categoria ae oraenamento 
comun,aades locais de 

a reserva extrat ivrsta i uma 
terrrtorral capaz ae permit tr às 

conc1l 1ar objet 1vos ae proteçio 
ambiental com aesenvolv1mento econ&m1co, 
estab1l Jaaae em seu pr6pr10 futuro; 

1nvest1ne10 com 

Oec i' e t B. : 

1 Fica errada a 
colocada soo a Jur1sa1çio 
característ rcas geogrif1cas: 

reserva extrativista 
ao I8AMA, ~om as 

ao TeJo, 
seguintes 

e.!10.f!.O..S:IíL..l. < A N 1::: X O I I ) 

NORTE: partindo cto ponto onde se localizará o marco 01, de 
coordenaaas UTM 751308m e 907003m, s1tuaao na foz ao rio 
TeJo, segue pela margem direita do mesmo, acompanhando a 
linha a1v1sór1a ae águas aa bacia ao rro TeJo até o marco 
02 de cooraenaaas uTM 815467m e 9027664m. 

VINCULADA AO MINISTlaRIO OA AGRICULTURA 
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LESTE: do ponto 3nt~s descrito, segue relo l1m1te oeste aa 
~rea Inoígena Jam1nawa Arara ati o ponto onoe se localizará 
o marco 03 de coordenadas UTM 810590m e 9011888m; aaí segue 
pelo a,v,sor ae águas entre as oac1as ao 1garapi Machaa1nhc 
e r10 Joraio até o marco 04 ae coordenadas UTM 820494m e 
8975412m, onde se situa o 11m1te norte da ~rea Indígena 
Kax1nawi ao rio Jordio. 

SUL: ao ponto acima aescr,to, segue acompanhando o 11m1te 
aesta ~rea Inaígena, pela ltnha a1v1sór1a ae águas entre a 
oacra ao 1garap~ Machad1nho e a oac1a do r,o Joraio at~ o 
marco 05 de coordenadas UTM 800440m e 8958039m; 

OESTE: do ponto acima aescr1to, segue a1naa pela l 1nha 
d1v1s6r1a ae Jguas entre a oac1a do 1garape Machao1nho e os 
outros afluentes aa margem 01re1ta do rio Jurui ati o marco 
06 de cooraenaaas UTM 798838m e 8993724m; aaí segue pel3 
linha a1v1sór1a ae iguas entre as bacia ao rio Tejo e a 
bacia ao 1garapi Acur1á ati o marco 07 ae cooraenaaas UTM 
749542m e 9005211ffij daí segue ati encontrar o marco 01, 
1n1c1al aa presente aescr1~io per,m,trica. 

PROPOSTA 2 <ANÉXO III> 

NORTE: partindo ao ponto onde se local 1zará o marco 01, ae 
coordenadas UTM 751308m e 907003m, situado na foz do rio 
TeJo, segue pela margem direita ao mesmo, acompanhando a 
linha d1v1sória ae águas aa Dac1a ao rio TeJo ati o marco 
02 de coordenadas UTM 815467m e 9027664m. 

LESTE: do ponto antes descrito, segue pelo l1m1te oeste da 
~rea Indígena Jaminawa Arara ati o ponto onde se localizará 
o marco 03 ae cooraenaaas UTM 810590m e 9011888m; daí segue 
pelo d1v1sor ae águas entre as Dac1as dn ,-· -- -~~ri,nhn 
e rio ~oraio ati o marco 04 ae cooraenaaas UTM 820494m e 
8975412m, onde se situa o l1m1te norte da ~rea Indígena 
Kax1nawi ao rio ~ordio. 

SUL: ao ponto acima aescrrto, segue o } 1m1te norte das 
Á1'"e~.s Indígenas l<;J.~-, i nawá o o 1,. i o .Joiri:jâo e l<a~< 1 nawá do 1,. 1 o 
dreu ati encontrar o 1garapi Caipora; aaí, segue pela 
margem direita ao mesmo ~ti encontrar o rio .Jurui. 

OESTE: ao ponto ae encontro ao igarapi Caipora com o rio 
Juruá, segue pela margem a1re1ta ao rio mesmo no sent1ao 
Jusante ati encontrar o marco 01, 1n1c1al da presente 
descriçio per1mitr1ca. 

VINCULADA AO MINISTÉRIO OA AGRICULTURA 
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NORTE: partindo do ponto onae se local 1zari o marco 01, ae 
coordenadas UTM 751308m e 907003m, s1tuaoo na foz ao rio 
Tejo, segu€ pela margem a1re1ta ao mesmo, acompanhando a 
linha a1v1s6r1a de águas da bacia oo rio TeJo ati o marco 
02 de cooraenaaas UTM 815467m e 9027664m. 

LfSTE: ao ponto antes descrito, segue pelo l1m1te oeste aa 
~rea Indígena Jam1nawa Arara ati o ponto onae se )cca)1zará 
o marco 03 de cooraenadas UTM 810590m e 9011888m; caí s~gue 
pe)o a1v1sor ae águas entre as bacias ao 1garapi Ma~had1nhc 
e r,o Joraio at~ o marco 04 ae coordenaaas UTM 820494m e 
8975412m, onde se situa o 11rn1te norte ua ~rea ln~Ígena 
~ax1nawi do rio Joraio. 

SUL: ao ponto acima aescr1to, segue o 11m1te norte uas 
&reas Indígenas Kax1nawi du FIO Jordio e Kax1nawi ao Fio 
Breu ati encontrar o rio Breu na fronteira ao Brasil com o 
Peru; daí, segue pela margem a1re1ta do mesmo ate encontrar 
o rio ~urui; aaí, segue pela l 1nha ae f~onte1ra ao Bras1) 
com o Peru ati encontrar o rio Arara. 

OESTE: do ponto acima ctescrrto, segue o limite leste aa 
,rea Indígena Kampa do rio Am8nea no sentido norte, aci 
encontrar o rio Am6neai aai, segue pela margem direita ao 
mesmo, no sentido Jusante, ati sua foz no rio ~urui; daí, 
segue ati e marco 01, 1n1cral da p~esente descrr,io 
per1mitrrca. 

VINCULADA AO MINIST~RIO DA AGRICULTURA 
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FIG. 7 - Estraaas previstas na reg1io ~o rio TeJo-AC. 

FIG. 8 - Reserva fxtrat1v1sta ao TeJo (Preposta 1 ) • 

FIG. 9 - Reserva ~xtrat1v1sta ao Tejo (Proposta 2). 

FIG. 10 - Reserva Extrativrsta do TeJo (Proposta 3). 
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7 - ANEXOS 

T--~r~1~io ao Decreto Presruenc1al ae 1911 que 
criou a Reserva ~lorestal ao Acre. 

Decrete n~ 8.843 - ae 26 de Julho de l91l 

O Pr e s i den t e da 1~1é'Ptib 1 ic:s aae E:litados lln idos da t'raz i l , 
attend1.:•ndo a qu1.:· a deva:iita,:;:[t'o aes ar a en s d n d.=.~~-; mattas 1:·:,ta 
prad1.1zind1, em todo o ts s i s: errei t as een s tve i » a dt,.•-s,'i.stronu:J'fi, 
,;;; a I i 1':: n ta ado ·-:,; 1:' 1,m t r e e I l e -s ,'i 1 t er a i;i':/i=.:.• s 11 a e 011 l':,· t i t ac á'o 
cl tmsit er i c .• 1. de v.iri,'il.'!ii zonas 1:' no rt:'!1imem ds e «sue e pJ1.1viaé.'f.i e 
da-;; c orren r ess q1.1i=.:.• d1~·J I s s deo en detu s e reconb ecen do que é da 
ms i ar e mais urgente n eces e ids de i111p1:•dir que ta ! eet s ao ~11:' 
i::01.1-;,,a se e-st en d« ao Ter:r i t ar ia dr; ,~cn=.:·, mi:::rma o ar: tratar-s1.:• de 
regi~ij'a onae, como ig1.1alm1:·nt1:• em tode a ,~ma.zoni.::-1., /ia nt:'Ct::~sid;:.-1.de 
de orat: e9·1:•r e a eeeaursr a 11 a Vt:'!1..1. c;·.ii'o l' 1 uv ia 1 e, 
cem ~·i:· i::1.11::n t emen t ,:: , de oo s t tu- qu,:: so rr« tuod i P ics c ilo o r ea imer: 
1-, i dronr sot, i co n::•s·p1::•ct l vo , aecret:s : 

Art: ; L'"; f'ic.~ cres de no Ter r i tor io do Acr « e co I l ac s as eoor e a 
Jf.J.'risdici;.:á.'o do hini-sitério da ,~grii::.:ultura, Lnaas rr i s s· 
Commer c: i o, a r eservs. f J or e s t s i , com ae eeau i n t es 
caracteristicas: 

L; t./n,a f;~ i x~.~ de 4-~'t l( i 1 amet: r o s de 1 argura medi a, t en do para ,:;i 

d i v i eor i n de aguas 1::'t1tr1::' o ri o ,~•era ,,,. a ria Pur d s , a comec e; ,r 
cer1::-~::i do p,;:;.r,:;ilfelo de ii'", si:'guindo rumo 11.'l,:.dio par,i nor desu:e, 
até t ertu i n sr: n .:~ ob J i ,:wa 8tu1 , <Js v» ru , com» reli e111t1E'r q1.1a n to 
t-='O':i'ffiÍVE'i ,:;is v er ten c e» do 1~lto·-1~cre 1:' ':ii.E'I.JS afi-'J1.1ent:es X"xp1.1.r:1 1:· 
~ntimary, bem cama as cabeceiras tributarias ~ela margen 
a irei t:« do rio l'".iiÍci':J • 

. IL; Um,=J. f',=J. i x,x de 21~" k i 1 ome t: r o-s de t sr aur s méd i .i.~, 
e i «o a d, vi ssor: ia de a f§f.ia. entre o Purd:-; 1;;• r i o Emb , rs , 
do .Jurasi; Esta ·f'a i:a~ camec:a no par,.~ l l eI o de C.'il.t:Y 

t en do p .sr: ,=-;. 
a ff 11.1!'::.~n t es 

5, '58.'f:,1.1ndo a camm t e« .•. fo tsr sur il e i re-w erunn e d e i.i;•e,.,1···.i~;·@:S) ,,,· 
p rocurs r si a.br:~.nge:r «usn to P05'5 f VI:' Í a$ C.:,"Y.b1:'c.:~-· ir s s ao r.~m tn su » S 1:' 

do ,~lto·-Embit .. a , '"' s eau i r mu i « ou metias: u n or detst:e, en vo I ven do 
... ~ s cs a ec:e ir » -:":J da ../ur1.1,:•ary a t: é en con t_· r sr: d oo 1 i q1.1t~ aeaaee ic:s 
ti'en i <J« 'l.·'.:.u·~f • 

Ll I'; !Jtua .\Íri:·,~ cen t r s I no di.E·part.:a1111:·nto do ,qfto ../ur,.uí, ae onde 
m.;11.=.rnJ di veraen c e s ceb ec e t rs e de alg1.111s ai'll1.11"::nt,r:·s pa.r,:.t a nuu-r:1em 
d ire i t ,'l de '5'51:' r i o, c otu .i.~ f; ,,;;1.·gu i n t e s 1 i su i t .=~ ,;:.Ses· approx i fll.i:ld,'il. s : 
de-sc:e o e l o r 10 C.=.i.t:U•'{'.i t n s d ee de a c.=J.bece ira aí:1::1 a o srr:n do 
[guape ,Pup1J, 1,;eg1.J.1:' ,'.':[_ nord1.:t'?. Í"J':. esr« / / 1:' JÀ:1 ao C.:I.Jf"S1, da r i O 

, YINvULAOA. AO Ml~ISTcRIO OA A~RICULTÜ A 
Tar,'i1.1ac.~, en vo l ven do cso ec e t r .. .i.1s ao s ~":i·(~t.15 at'-t'lt.Jetlti:'S da 
,=o.:; .::tff,:or,·f.>.:J. /- ,·uu.::.1_.r.1.;;p-_:3 . n,-,r,-,,:• . .::.i:.,:•. ,··,-,mDrR.A,:.•n,·i,:.!n,·i,·J _,::~.:"'h~c.,;,, t~l"::..a.~- .cio.:»: i.o _ 
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as csb ece t r s s da 
Ca t- 1.1 q,.i ta« • 

rio 

.l"V. Un,a ft,1 iics, de 2f!."+ k i l ome c r o s de l sr çur e med i s , comerenendenao 
as ver t en t e-s 11Nús· occi dené se« dos af'flue:n~i=·~-; do rio .Jar a«, 

c1.1J;., or l s etct r ems: par,:;,. oe st:e si:r,i na 1 inha Pr on c e i r i cs: 
d i vi s ar ia das ,'.~ gr.J,"J s do üc:« !{a J i ; {.'ome,;:a n do n .~ n a ec en t: 1:' n,,~ is 
mer i d ion s I do Jav,':J.ry, a fa.i:,;:,:;,. e inuo-s s eec en de+se p,:;,.rJ;, su I i:' 
v sr:» suaoe-s te o aae ~..-ae a t 1:) .~ s e ab 1::'C1E' iras- ao ri o 1~mot11:·a, 
cerm inenao na p,:;,.r,-:J.llel1J que p~uH;a pela barra. do ria BnfrJ, 
af'l'lr.11~nte peJ,:1,. nu~rgem direita do Jurun; 

P.;r,':J.f/f-,':J.pha 1.1n ico ; auar1da ha1.1v1rr conheci tuea tas 
ma i :5 com» l e t as , o üavern a aoder n es c enaer 01.1 
caracter is t ico-s enumer s aas 1u?st1E0 <xrt i aa: 

topagraphicas 
modificar as 

ar c , 2°.. ti veaea« ,':l 
tie l l s s or oh ic i d« a 
produc t: 05 i' I ar es t ~'=''IS, 

etrt r s d« na'S dn:'.~':'S da n:'SIE'f"V~~ f 1 or est:« l e 
e:xt r.'i,;:So de mede ira i-s ou de i:t.1.1,u:,i,;; au er: 

hem ass;i111 a escer c t'ci o d,9. cai;-.?. l:' da. p e sc s ; 

f'ar,"J.gr,"J.Pho un t ca; H.'ivendo ,.~tr.;.~vé~"!i das .:ireas re-serwede s 
can1 i n !,os aue c aamun i .::ruem 1-11,vaado,s; impor t sn t es , por e 1 I es eer a' 
permitido a e ima l es t r sne i t o , 

Ar«; S'º. S'i n s« ,irea-;; da. r eeer ve é'Lor e s t n l l,::dstirirm 
morsuior es , f'ica·-lh1a•s cancea t aa 1::J tsr suro de .l2 meee s , a contar 
aee t .~ data, par,'.;l i:•xh i b i re:111 )-S1:·1.1s t i t u 1 os de 1-11,,;,;se.·, cu.ia 
l esr i t i tu i ds de s·er.:.i verificada ~'1?:n.rnt1::.• a .iu-sé i c» f'1~·d,~·ral. 

t= • Reco11h1:·cif1~:;,. a l en i t im i anae das t it1.1Jo5, 
p r av i deru: iara' os o or: t atuuuer: t 1E' P,'lr,'l .~ ac quis i 1-'.·ii'a d s s· 
s ccar do an, igávi:• 1 01.1 desapropr ;,,,.~·fllJ• 

o f:J'ave:rno 
t:1~rras, par 

2"' • l~S dispt:Jsii;.·,5':r':':i de-s t e er t: iga 11.;ra ee r e t'er etu ,',IS 
a bar i g1?:t11E'S ,:f1.J1?:. com 1':::~·c 1 u-s/i'o nb eo I ut:» d,::, i ,, ... u .. ' 
r sc s s I vivam l,lm -sac i ~=·da de n,?. -::.· 111a t t ,; s d,"}. n:?51:"rV<JI., 
Governo or omaver: a '51.J,"l tuuden cs. de can farm 1,J •. <1d1-:: com 
n. 13, 111, de cre t o 11•3 8.f&"+,;12, de 2é+ de .iunn o de Jt;ªJf&tu 

podendo o 
o ert: : 2° 

3'"" • Senda 1.1111.':J. p,;rt:e dE·st,=J.s .4re."l':'i,' ds r1:'-S1E"rV,?1. t'lor1,•st~;,J 
co t nc t aen t:e 1~·oa1 a t·r-:.,giSa d e fronteira, em •?Ualr:iu1:.;r o aar o de I l s 
podera: o 6'averna t:"st.;:.~belece:r toae» a':'ii obras de ror t: ificat;.·.~·o 1:' 

guarda 111?:CIJ.')"JS,"Jr i .~s j ae res» nac i 1::ma l r e. our r ass s i 111, n e l I a 
aet erm in sr as t.-r<Ji;ado-:,; d1:' s,,;,;::; d1:' commun ic:ai;:ilo Pl:'l,;. 1:''/:itr.':J.tt:;•gi.~ 
rec ommen dn de , 

Ar t: , 4"". Emquanto 11á01-:J f',Sr aecr ecs ao o üod ia o F'I or e s ts I e até a 
organ iz,iç!lo aae ser v i coe que e I l e de ver si in)-;t t t u i r, a pai leia 
da r e eer v» Ph,r1r'!:ita I , .:;i prt:Jmaç.fo d.:;,. r~-ispon'5ab i 1 idade ,?10':'ii 

infratores e q1.1.:,.esc,.r1er oué r oe actos- n eces-ssir: i ae d f' i e I 
oõ s er venc: ia. aesst:e decreto, ·I' ic:ar/lo a carg1, do S'E'rv ica fie 
In sp 1::'~ .fo 1::' oe f'1?s a ('u~r i cr:.• J as, ao '{!.ia 1 os denu1 i ~ run cc i ondr: i os 
. ..i.:. . . i A VlNCULAD.A,1.AO MINISTl:RIO DA AGRICULTURA . . /" 't . , ao rt t n t s c er t o ~ a hgru::1.JJ{.1.ira., com 1:•x1:rc1c10 aa er r t 1,r11:1 ao 

,~i:-n;,•, dev1:?r-.fa Pf"l'~st ar- t ada o a. utc ! J i o. 
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,~rt. ,5''" • (11:'f" i f { c(uú~ a ; n v,~ s,fo de t er rs s p1:'r t encen t: t:•s· tl r eser v» 
f' I or e-s o,,. l 01.1 ~~ i n t'rtu;:/i'o de qual •:t.uer de s d i p os i ,:Sili'S ae s t ,~· 
decrec o , o Fancc i anar i o aae haJ~~ t otus da conh ec imen c a do f.~cto 
commur: i c:n l+o-rb « i tutued i s t smen r e ,'lO mini s c er .. i i:~, ~~·1E·n1 o r e.lu i z,.;i das 
r ecur so-s 11:'gae-;; pen~.nt1,· a'iii eut or t aedee comp1~t1:·nf:1:•s. 

,~rt. 6•:• • r icam r evaa sds e as dispos iç,5'1rs em canr rsr i o. 

lr.'i o de Jsuie iro, 26 d1::• .iu U10 de .i "?'.t i • "?'êl•~ 

da .l'nd12p1;ondénc ia ~:1 .~·:E~ª da fi.'1:•p,JbJ i c s , 

Hertue« /.l.d,":J. Fan sec:« 
Pedro d1E' To I eda 

ANEXO II - Reserva ~xtrat1v1sta ao Te,10·: Pl"OPOSta 1 

ANEXO II:i - Reserva ~xtrat1v1sta do Te::-Jo: t:>ropost a 2 

ANEXO IV - R~serva [xtrat1v1sta ao TeJo: Pl"D[JOSt:a J 
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