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MENSAGEM AO POVO DO ACRE 

~ com muita satisfação que entrego ao povo do nosso Estado o Estudo 
() ·de Viabilidade Técnico-Econômica da Pavimentação da BR-364 (trecho 

Rio Branco - Cruzeiro do Sul - Fronteira com o Peru). 

A conclusão deste estudo representa um gigantesco passo para a ob 
. tenção de recursos indispensáveis à concretização do sonho da nossa 

gente: a LIGAÇÃO RODOVIÁRIA ENTRE OS MUNICfPIOS DE RIO BRANCO E 
CRUZEIRO DO SUL. 

Muito se discutiu a respeito da construção dessa obra, no entanto, 
·i- nada de concreto havia para respaldar firmemente as negociações nas 

instituições financeiras. 

Com esse estudo saímos dos discursos para o real! 
·--· 

Vencemos a primeira etapa! 

Conclamo o povo a partir deste momento a exercer seu direito de ci- , 
dadania, pressionando em todas as esferas de decisão para que estes 
recursos cheguem o mais breve possível em nosso Estado. 

Rio Branco-Ac - Agosto de 

· .... -~-- . -- ,,,-_ -~- .. / 2'2~· 
FLA" . " . 

Governador do Estado ~cre. 
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APRESENTAÇÃO 

O Estudo de Viabilidade Técnico-Econômico ora elabo 

rado constitui-se em documento necess~rio: à an~lise de priori- 

dade junto ao Governo Federal e aos Organismos Internacionais 

o 

de Financiamento, visando a colaboração financeira no valor glQ 

balde US$ 334 milhões, destinados ao'Governo do Acre para a p~ 

virnentação da rodovia BR-364 (trecho Rio Branco - Cruzeiro do 

Sul - Fronteira com o Peru). Este investimento é parte integran 
te fundamental do Programa de Desenvolvimento Econômico de Lon 
go Prazo do Estado. 

Para efeito de avaliação técnico-econômica junto ' as 
entidades financiadoras internacionais, supôs-se que o Estado 

do Acre poderá ter seu espaço territorial ocupado através de 

dois modelos. O primeiro refere-se à OCUPAÇÃO ECONÔMICA TRADI 

CIONAL, ocorrida na maioria dos out~os Estados brasileiros, com 

o avanço da fronteira agrícola. O segundo, adotado pelo atual 

Governo e denominado MODBLO AGROFLORESTAL, pressupõe um plane- 

jamento ambiental e uma política econômica de base florestal. 

A análise econômica, apenas sob enfoque de economia 

de transporte, comprova a viabilidade da rodovia, numa relação 

benefício/custo de 1,06 para o Mod~lo Tradicional e 1,26 para o 

(J Modelo Agroflorestal. 

Alternativamente, avaliou-se também o Modelo AgroflQ 

restal, utilizando-se a metodologia do valor agregado da produ 

ção, que determinou uma relação benefício/custo de 1,62. A es 

te resultado aliou-se a decisão política de se implantar um PrQ 

grama de Desenvolvimento, possibilitando integrar de maneira 

harmônica a expansão da economia com a preservação do meio am 

biente e cqm a elevação do nível de renda de todos os segmentos 

da sociedade. 

Para a avaliação econômica do Modelo Agroflorestal,a 

identificação das áreas existentes de proteção ambiental, reseK 

vas indígenas, reservas florestais, proteção de hidrovias e re 

servas extrativistas definiram as possíveis áreas de explota - 

çio. Os crit~rios utilizados para exploraçio e o volume de re 

cursos naturais estimados nessas áreas foram bastante conserva 

dores, garantindo com segurança a possibilidade de máiores volg 
mes e melhores condições de uso. 



Nas áreas exploráveis, determinou-se o seu manejo 

concluindo que, se todo o Projeto fosse desenvolvido de uma 
, 

so 
vez, e ao mesmo tempo, ap6s 40 anos a área desmatada não ultra 

passaria a 4,4% do território acreano. Mesmo assim, após 70 

anos essas áreas estariam completamente reflorestadas. 

Implantado este projeto, serão gerados 15.500 empre 

gos diretos, permitindo significativamente aumentar a renda"per 

capita" no Estado. Os serviços de saúde, educação, transporte e 

assistência social serão democratizados e terão maior eficiên 

eia com a modernização dos serviços públicos, apoiados na reor 

ganização e fortalecimento das Comunidades do interior. 

Sobre os critérios utilizados na elaboração da viª 
bilidade econômica do investimento proposto, destacam-se: 

o 
MODELO TRADICIONAL: - Adotaram-se taxas de 

mento do segmento agropecuário semelhantes às ocorridas 
cresci 

nas 
regiões testemunhas (áreas de influência das rodovias Cuiabá 

Porto Velho e Belém - Brasília); 

MODELO AGROFLORESTAL: - Considerou-se, para efeito 

desse estudo, somente o benefício líquido gerado pelo beneficiª 

mento e industrialização da madeira, nas áreas determinadas CQ 

mo explotáveis. Os benefícios gerados pela produção de borra - 

cha e castanha não foram considerados por representarem valo 

res insignificantes quando comparados aos do segmento madeirei 

ro. 

o 
Assegurando taxa interna do retorno de 17,7% a.a, o 

Estado do Acre deverá atingir após o 15g ano do Projeto um ben~ 

fÍcio líquido de US$ 168 milhões anuais. 

Para alcançar a estes resultados, considerou-se além 

das unidades de beneficiamentos, a implantação de 4·unidades ig 

dustriais, duas em Cruzeiro do Sul e as outras duas em Rio Bran 
co. 

Entende-se como beneficiamento líquido o resultado 

dos preços de mercado externo e interno dos produtos agroflores 
tais em confronto com os custos necessários à implantação das 

indústrias e os de sua operação incluindo energia elétrica,além 

dos custos das embarcações e dos custos operacionais dos portos 

e dos transportes rodoviários. 

Seis volumes compõem o presente Estudo de Viabilida 

de Técnico-Econômica. No primeiro deles - volume síntese - defi 

niu-se o Modelo de Exploração Agroflorestal e procedeu-se à 
Avaliação Econômica do Programa. No segundo volume, subidividi 

do em 2 tomos, caracterizou-se a Área de Influência da Rodovia 



o 

() 

BR-364 e elaborou-se um Diagnóstico sócio-Econômico do Estado 

dd Acre. À continuação são apresentadas informações subsidiá 

rias, sob a forma de anexos, a seguir discriminados: 

I - Aspectos Econômicos da Região Testemunha 
II - Fluxo de Transporte 

III - Aspectos Econômicos do Modelo Agroflorestal 

IV - Projetos Básicos de Engenharia. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Programa de Desenvolvimento Econômico de Longo Prazo, a 

ser instituído pelo Governo do Estado do Acre, parte da premissa 

de que a competitividade da economia brasileira, como um todo, 

mostra-se crescente e tem como condicionante a estabilização da 

economia mundial, acompanhada da manutenção dos fluxos de comé~ 

cio e de uma negociação favorável da dívida externa brasileira. 

Além disso, o próprio crescimento do mercado interno e a 

incorporaç~o do progresso t~cnico constituem fatores-chave para 

alavancar a capacidade de exportação, através do aumento da comp~ 

titividade e de escalas de produção. 

o 

O Governo do Estado do Acre, através desse Programa, pre 
' - 

tende ser o agente da mudança necessária, orientando-se na bu~ 

ca constante de modernidade. A linha desta modernidade aponta p~ 

ra a industrialização como fator básico do desenvolvimento, enten 

dido como um processo de implantação, sedimentação e generaliza - 

ção de urna estrutura eficaz de produção e consumo de bens e servi 
ços. 

Este princípio está diretamente relacionado com a consoli 

dação dos setores tecnológicos, com a obtenção de competitividade 

em todas as indústrias a serem instaladas, e com o próprio cres 

cimento da capacidade produtiva para o atendimento das demandas 

interna e externa, procurando integrar de maneira harmônica a ex 

pansao da economia, com a preservação do meio ambiente e a elev2 

ção do nível de renda de todos os segmentos da sociedade acreana. 

Este Programa deverá conjugar investimentos em infra-e~ 

trutura e tecnologia, originados do setor público, com a partici 

pação de um empresariado forte. Esse seu fortalecimento deverá 

ser determinado através de um processo de reestruturação, envol - 

vendo formas dinâmicas de associativismo, de tal modo a propiciar 

a concentração de capital, a exemplo da tendência que se observa 

nos Estados mais desenvolvidos. Este princípio, por sua vez, im 

plica em que deverá ser buscado o aproveitamento de recursos in 

ternos, elevando-se o padrão tecnológico adotado, permitindo a~ 

sim, orientar a escolha de produtos industrializados com mercado 

garantido e de processos de produção mais eficazes. 

o Acre será o primeiro Estado a dispor de um Zoneamento 

AgroecolÓgico, em escala que permita definir usos e aptidões para 

as suas diferentes unidades de ecodesenvolvimento ( microrregiões 

definidas a partir da homogeneidade biótica). Esse trabalho possi 

bilitará a elaboração de legislação que condicione a exploração 
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do solo ao seu potencial de recursos e, também, às suas limita 

ções geo-ambientais. Com base nesse conhecimento, será possível 

formular diretrizes para a ocupação do espaço, e conceber poli 

ticas que promovam o uso racional e a proteção dos recursos a~ 

bientais, resultando em um plano de ordenação do território. 

Sendo a "questão ambiental" parte integrante do modelo 
de desenvolvimento econômico que se deseja para o Acre, o Gover 

no do Estado instituiu o Projeto Acre: Humanizar o Desenvolvimen 

to (Dec. n2 114, de 22.03.89), visando à elaboração.do Zoneamen 

to AgroecolÓgico, do Plano de Ocupação Econômica do Estado do 

Acre e dos Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica da Pavimenta 

çao da BR-364 (trecho Rio Branco - Cruzeiro do Sul - Fronteira 
com o Peru). 

Através detes Decreto foi instituído também um Conselho 

o Consultivo, em fase de formação, constituído por 

dcssegmentos produtivos organizados em todos os 

Estado. 

representantes 

municípios do 

Este Conselho escolherá a forma mais harmônica e racional 

de exploração econômica, dentre as alternativas cabíveis do uso 

do solo (definidas a partir do mapeamento dos recursos naturais). 

Esta forma de trabalho definida pelo Governo do Estado vem de 

encontro com a tese do planejamento participativo. 

O Zoneamento AgroecolÓgico, a ser concluído em novem~ro 

próximo, será transformado em lei estadual. O cumprimento das r~ 

comendações de uso do solo nele contidas será garantido pela prQ 

pria comunidade que participou de sua elaboração. 

Vale ressaltar que a formação deste Conselho Consultivo 

vem se desenvolvendo nos munícipios a partir de discussões so 

bre a realidade local, em nível de checagem de campo de informa 

çoes previamente levantadas no que se refere a recursos naturais 

e às condições sócio-econômicas dos municípios. 

O Zoneamento AgroecolÓgico será, em realidade, uma e~ 

pressao objetiva de uma política de boa vizinhança, onde as "re 

gras do jogo11 da exploração econômica possível estarão estab~ 

lecidas, conduzindo a um menor enfrentamento entre os interesses 

conflitantes das diferentes classes sociais envolvidas. 

O Plano de Ocupação, por sua vez, representa a estraté 

gia política das ações governamentais, através das quais se pr~ 

tende viabilizar o Zoneamento AgroecolÓgico. No Plano de Ocup~ 
ção estarão definidos os investimentos públicos e privados, bem 
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como incentivos (tributários e creditícios) e sobretaxas 

rios à implementação do Zoneamento AgroecolÓgico. 
necessá 

A atração de capital produtivo privado para o Estado de pen 
de necessariamente da garantia do escoamento da produção. Neste 

sentido qualquer que seja o Zoneamento AgroecolÓgico e, em deCOK 

rência, o Plano de Ocupação torna-se imprescindível garantir a p2 

vimentação da BR-364 (trecho Rio Branco - Cruzeiro do Sul -Frontei 

ra com o Peru), que é a via troncal do sistema de transportes de 

finido historicamente para o Estado do Acre. 

As rodovias são projetadas em pares-pontos «Belém-Brasília, 

Cuiabá - Porto Velho). A linha é a união entre dois pontos. Desen 

volver uma região, entretanto, não é uma ação linear no tempo e 

no espaço. a linha aberta pelo Canal do1Panamá (1914) interligando 

os oceanos Atlântico e Pacífico, gigantesca obra de engenharia 

() não tornou o Panamá uma Nação desenvolvida e estruturada e criou 

problemas políticos, que perduram até hoje. 

O Estado do Acre, distante das regiões brasileiras de maior 

desenvolvimento, conserva-se como uma reserva de recursos 

rais sob clima tropical Úmido. Mais de 90% de seu território 

coberto por florestas primitivas quentes. A população estadual 

responde à de uma cidade média brasileira. Nesta década final 

natu 
, 
e 

cor. 

do 

século XX, o Brasil incorporará economicamente o Acre,internacion2 

lizando suas atividades sob a influência dos mercados externos do 

Pacífico. 

Para implantar o desenvolvimento sem retrocessos e degenera 

·ção,entretanto, será imprescindível a participação frontal dos 

() acreanos, antigos e novos. Porque o Brasil, depois de mais de 350 

anos de ocupação da Amazônia, não consolidou ainda um sólido prQ 

grama para administrar sua super-região tropical Úmida, a mais ex 

tensa unidade climática do planeta. O desenvolvimento desejado nao 

chegou à Amazônia. 

O máximo conseguido, a partir àos anos 70, foi a transferên 

eia para o colonialismo interno das práticas do colonialismo in 

ternacional. Essas práticas copiam as 

do I Mundo nas Américas, África, Ásia 

Década da Descolonização. 

usadas pelas nações ào chama 

e Oceania até os anos 60, a 

Assim, o que o Brasil poderá obter do Acre não é apenas uma 
zona de integração econômica com o Peru e a Bolívia, tendo como ei 

xo uma rodovia até o Pacífico. A invenção, implantação e sustent~ 
çao do desenvolvimento no domínio equilibrado àa Floresta 

nica será o grande ganho nacional, nesta operação. 
Amazô 
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O papel dos acreanos, no caso, é orientar e controlar a 

penetração do desenvolvimento no espaço estadual, usando os novos 

poderes que a Constituição de 1988 confere aos Estados e Municí 
pios. 

Trata-se de estabelecer um campo e não uma linha de ação.As 
contradições acreanas·desaparecerão para dar lugar à harmonia. Po 
derão, entretanto, passar a competir de forma não p~edatéria, 

recendo o ser humano e a natureza. Durante mais de um século, 

dios e seringueiros foram antagônicos, como são hoje os povos 

favo 
, 
in 

da 
floresia e os agropecuaristas, que realizam seus empreendimentos 
com desmatamento do mesmo modo como os seringais se expandiam com 

a matança de Índios. 

o 
Durante quase 80 anos, conciliario desenvolvimento econô 

mico e o desenvolvimento social; motivou ação e reação no Brasil.A 
recente Assembléia Nacional Constituinte refletiu este dilema da 

sociedade brasileira. 

Nesta linha de conflito está escrita toda a história hum~ 

no-ambiental da Amazônia desde os tempos coloniais, surgindo um 

terceiro ponto, capaz de abrandar posições e motivar entendimentos, 

criando um novo campo, ao introduzir ao lado dos objetivos econômi 

coe social do desenvolvimento, o objetivo ecológico. A marca de 

uma nova era. 

o 

As resoluções econômico-sociais e ecológicas tornam Ínti 

mos do pensamento acreano os traços do ecodesenvolvimento agroflo 

restal buscado para viabilizar o aproveitamento dos recursos natu 

rais da Amazônia de forma permanente. Assim, o Estado do Acre, en 
tre todos os Estados brasileiros, terá e aplicará com mais facili 

dade as melhores sugestões para a construção do futuro. 
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2. NOVA DISCUSSÃO INTERNACIONAL SOBRE 

DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTÁVEL 



2. - NOVA DISCUSSÃO INTERNACIONAL SOBRE DESENVOLVIMENTO 
AUTO-SUSTENTÁVEL 

Em dezembro de 1983, o Secretário Geral da ONU, com a 

aprovação da Assembléia Geral, criou a Comissão Mundial Sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, presidida pela Primeira Mini~ 

tra da Noruega. Em março de 1987, esta comissão concluiu seu re 

latório, intitulado "Nosso Futuro Comum", que constitui o 

mente mais atual para a orientação da administração pública, 
docj; 

da 

o 

empresa privada, das organizações não governamentais e das comu 

nidades nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, sobre a 

conciliação de objetivos econômicos, sociais e ecológicos. 

A Comissão da ONU informa que seu relatório "não é uma 

previsão de decadência, pobreza e dificuldades ambientais cada 

vez maiores, num mundo cada vez mais poluído e com recursos cada 

vez menores. Vemos, ao contrário, a possibilidade de uma nova 

era de crescimento econômico, que tem de se apoiar em práticas ' 

que conservem e expandam a base de recursos ambientais. E acr~ 

ditamos que tal crescimento é absolutamente essencial para mit1 

gar a grande pobreza que vem se intensificando na maior parte do 
mundo em desenvolvimento." 

O eixo do relatório é a unificação da ecologia e da econQ 

mia num mesmo foco administratiyo que objetiva à promoção do d~ 

senvolvimento sustentável. Para a comissão, "em seu sentido mais 

amplo, a estratégia do desenvolvimento sustentá~el visa a pr6mo 

ver a harmonia entre os seres humanos e entre a humanidade e a 

o 
natureza". 

Segundo a Comissão, a estratégia do desenvolvimento auto 
sustentável requer: 

- um sistema político que assegure a participação dos ci 

dadãos no sistema decisório, (que, além de ser garantido 

pela nova Constituição, anula os costumeiros planos foK 
mais, impostos de cima para baixo à revelia das comuni 
dades atingidas); 

- um sistema econômico capaz de gerar excedentes de "Know 

-how" técnico, em bases confiáveis e constantes. ( que 

não tem sido possível com seringais, nem com pecuária, 

o que conduz à necessidade de um sistema agroflorestal' 
inovador); 

- um sistema social que possa resolver as tensões causa - 

das por um desenvolvimento não equilibrado, (que leva, 

novamente, a buscar a orientação da nova Constituição, 

-19- 



através do fortalecimento e dignificação do Poder Judi 
ciário acreano); 

- um sistema de produção que respeite a obrigação de pr~ 

servar a base ecológica do desenvolvimento. (mas que 

respeite, também, a obrigação de proteger e melhorar a 

vida dos trabalhadores e de suas fiamÍlias); 

- um sistema tecnológico que busque constantemente novas 

soluções. (tecnologia, aplicação de conhecimentos à prQ 

dução de bens, não deve ser confundida com ciênciae bu§ 

ca de conhecimentos empiricamente comprováveis sobre as 
leis naturais); 

- um sistema internacional que estimule padrões sustent~ 

veis de comércio e financiamknto. (exigência indispensá 

vel à parceria com outros países, evitando o neo-colo - 
nialismo); 

- um sistema administrativo flexível e capaz de autocorri 

gir-se, (perspectiva aberta, também, pela nova Consti 

tuição, que amplia os poderes de Estados e Municípios). 

() 

A Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento' 

adverte que "a lei, por si só, não pode impor o interesse CQ 

mum. Este requer principalmente a conscientização e o apoio da 

comunidade, o que implica maior·participação pública nas deci 

sões que afetam o meio ambiente". A àdminwstração pública amqzÔ 

nica terá que filtrar e moderar a tendência à super-regulamenta 
ção da proteção ambiental que ocorre como contra-peso à predação 
ambiental multi-secular no País. 

O relatório da Comissão Mundial recomenda uma visão e uma 

açao mais amplaé da questão, capaz de livrá-la do confronto e 

do impasse, afirmando que,também, 11é preciso haver mudanças nas 

atividades e nos procedimentos das empresas, tanto pÚblicas,quan 

to privadas. Além disso, a regulamentação referente ao meio am 

biente tem que ir além das costumeiras regulamentações de segu 

rança, leis de zoneamento e controle de poluição; objetivos liga 

dos ao meio ambiente devem estar embutidos na tributação, na 

aprovação prévia de investimentos e escolha de tecnologias, nos 

incentivos ao comércio exterior, enfim, em todas as , :componentes 
das políticas de desenvolvimento". 

O relatório da Comissão da ONU informa que "os gover~os e 

as instituições multilaterais tornam-se cada vez mais conscien 

tes da impossibilidade de separar quest~es relativas ao desenvol 

vimento econômico das questões relativas ao meio ambiente, agora 

ao plano nacional e regional". Trata-se,portanto, de uma nova 
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condicionante política que se consolida dentro dos centros de 

·decisão sobre o desenvolvimento, e não de uma moda passageira g 
dotada pela opinião pública nacional e internacional. 

O planejamento do desenvolvimento econômico do Acre deve 

corresponder, portanto, a uma estratégia ecodesenvolvimentistâ.11 

que se defina como _"um apelo à necessidade de ajudar populações 

a educarem-se e a organizarem-se para a valqrização sensata dos 

recursos de cada ecossistema, no propósito de atenderem as suas 

necessidades fundamentais". O planejamento, assim, "se redefine 

de forma eminentemente política como organizador de uma perspe~ 

tiva social que busque a inovação de decisões para o desenvolvi 

mento, reconhecendo no meio ambiente uma prospectiva para o futu 

ro", diz Ignacy Sachs, criador da expressão ecodesenvolvimento. 

Não há, portanto, mu.í t o- ,futurd para a função do planejador 

-~écnico neutro. A transição entre o desenvolvimento predatório 

e o ecodesenvolvimento obriga ao engajamento do planejador num 

processo político de escolha de objetivos e meios. 

Uma nova força surge no processo de decisão democrático, 

que não pode ser politicamente negligenciada. Na medida em que 

o conceito de ecodesenvolvimento está ligado à adversidade de 

conceitos ecológicos e culturais (Índios,seringueiros, pecuari~ 

tas, agricultores, por exemplo), é natural que a pesquisa de 

estratégias concretas, inspiradas por este conceito, seja obra 

de populações interessadas. Quem melhor do que elas poderia iden 

tificar as necessidades sociais reais em suas múltiplas formas, 

assim como proceder a um inventário de recursos naturais hum~ 

nos, sub-utilizados ou negligenciados, porém existentes em escB 

la local? O ecodesenvolvimento não pode ser realizado sem uma 

ampla autonomia local e sem recorrer ao saber popular, nem. por 

isso se deixando levar pelo romantismo vernacular (conversa) ao 

ponto de negligenciar a contribuição decisiva da ciência. 

O papel viável do planejamento central pode ser descrito 
e dividido em quatro tarefas: 

- assegurar o acesso do Estado do Acre aos recursos exter 
nos; 

- transferir o princípio, ·da autonomia, pelo apoio de re 

cursos, às camadas carentes da população;, 

- compatibilizar projetos locais dentro de interesses co 

letivos mais amplos, com o projeto nacional (ocupação ' 

racional da Amazônia - Programa Nossa Natureza); 

- assegurar os serviços centrais básicos (energia, sanea 

mento, água, comunicação, limpeza urbana, transporte). 

-21- 



o 

A ação do planejador do ecodesenvolvimento, diante da 

realidade complexa e móvel, deve ser a de buscar identificar, de 

início, e ampliar os micro-espaços autonômos de decisão (comuni 

dades produtivas, por exemplo), para que seja possível desenvol 

ver uma articulação entre eles e os espaços de poder centrais 
num diáiogo dinâmico. 

O contato c~m as organizações autônomas deve se orientar 

por informações da antropologia do cotidiano (não por tabulações 

e extrações técnicas e acadêmicas),procurando conhecer os fatos 

e os mecanismos utilizados na solução de crises, na produção 

na socialização e nas práticas culturais. Atividades, muitas v~ 

zes, reprimidas pela implantação de sistemas formais, que devem 

ser mantidas, favorecendo o desenvolvimento a partir do planejÊ 

mento participativo. Na verdadey1 depois da II Guerra ~undial, os 

planejadores do desenvolvimento se i:tornaram vendedores de uma 

visão extraterrestre das necessidades e realidades humanas, apre 

sentando cenários maquiados que se revelaram, com a experiência, 
irreais. 

O Plano de Desenvolvimento Econômico, de que o Acre n~ 

cessita, deverá desenvolver posturas legislativas, educativas 

de intermediação e negociação, representando o elo inicial de 

ligação entre o interesse local (~un~cípió) e o processo desen 

volvimentista, através das es~ruturas ligadas ao ~lanejarnento 
central (Estado e União). 

O planejamento participativo é urna estratégia. A estr.s 

() 

tégia comporta, corno o programa, o desencadeamento de seqüencias 

de operações coordenadas. Mas, diferente do programa, baseia- se 

não só em decisões iniciais de desencadeamento mas também em 

decisões sucessivas, tomadas em função da evolução da situação, 

o que pode provocar modificações na seqüência, e até na natureza 

das operações previstas. Em outras palavras, a estratégia con~ 

trói-se, descontrói-se, reconstrói-se em função dos acontecimen 

tos, dos riscos, dos contra-efeitos, das reações que pertubam a 

açao iniéiada. A estratégia supõe a·aptidão para empreender uma 

ação na incerteza e para integrar a incerteza na conduta de 

ação. Isto significa que a estratégia necessita de competência e 
iniciativa. 

Fica patente que a competência e iniciativa para formular 

e executar uma estratégia para o ecodesenvolvimento agroflores - 

tal do Acre devem ser a contribuição dos acreanos, antigos e 
novos. 

O Programa de Desenvolvimento Econômico do Estado do Acre 

deverá enfeixar propostas técnicas multidisciplinares e multi-s~ 
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toriais numa estratégia de ecodesenvolvimento agroflorestal fo~ 

mulada, com segurança, pelo planejamento participativo. Dessa' 

forma, o Programa se alinhará entre as novas estratégias que 

permitirão substituir os atuais processos de crescimento, fr~ 

quentemente indiferentes aos custos sociais e ecológicos pelo 

desenvolvimento auto-sustentável, recomendadas pela Comissão Mun 

dial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em seu relatório. 

O Programa deverá incorporá, dinamicamente, às diretrizes 

do planejamento os principais objetivos das políticas ambientais 

e desenvolvimentistas derivadas do conceito de desenvolvimento' 

auto-sustentável: 

- retomar o desenvolvimento; 

- alterar a qualidade do desenvolvimento; 

- atender às necessidades essenciais de emprego, aliment~ 

ção, energia, saneamento, água e transporte; 

- manter um nível de população sustentável; 

- conservar e melhorar a base de recursos naturais;e 

- incluir a ecologia e a economia no processo de 
de decisões. 

tomada 

A eomissão da ONU apresentou conclusões e sugestões, que 

devem ser consideradas na elaboração da estratégia de ecodesen - 

volvimento agroflorestal do Acre. 

O volume estimado de vinte espécies (que já são come~cia 

lizadas, dentre as 50 estudadas) por região florestal no Acre 

(Funtac, 1987), totalizando cerca de 500 milhões de metros cÚbi 

cos de madeira tropical, apoTità para um potencial florestal com 

parável com.o da Malásia - o maior exportador de madeira 

cal, cujas reservas florestais são estimadas em cerca, 

150.000 Km2, semelhante à área do Estado. 
"Muitos países tropicais ricos em recursos florestais pro 

tropi 

de 

vocaram "booms de madeira" devastadores ao concederem direitos ' 

de exploração em troca de pagamentos de "royalties", aluguéis e 

impostos que representam apenas uma pequena fração do valor co 

mercial líquido da extração da madeira. O dano causado por esses 

incentivos foi ainda agravado pelo fato de só serem oferecidas ' 

concessoes a curto prazo - o que leva os conoessionários a ini 

ciarem imediatamente o corte da madeira - e de serem 

sistemas de "royalties" que induzem os madeireiros a só 
adotados 

, 
extrai 

remas melhores árvores, (ou mais corretamente, espécies mais 

valiosas), danificando as demais restantes (no arrasto por den 

tro da floresta). Em conseqüênc~a, os empresários madeireiros 
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de vários países arrendaram praticamente toda a área florestal 
produtiva em poucos anos e exploraram abusivamente os recursos, 

sem se preocuparam muito com a produtividade futura, enquanto 

imprudentemente, permitiam lavradores na área, que a limpavam 

por meio de queimadas". 

"A promoção das importações de madei·ras tropicais em cer 

tos países indust~ializados - que fixam tarifas baixas e conce - 

dem incentivos comerciais favoráveis-, somadas às frágeis polÍ 

ticas florestais dos países tropicais e aos altos custos e de 

sin€entivos à exploração madeireira vigentes nos países indus 

trializados, também leva ao desflorestamento. Alguns países in 

dustrializados até importam toras não beneficiadas sem pagar 
impostos ou taxas tarifárias mínimas. Isso estimula as indÚs 

trias dos países desenvolvidos a usarem a madeira das florestas 

tropicais e não a própria, fato que é reforçado por restrições 

internas à quantidade de árvores que podem ser cortadas nas flo 
restas desses países". 

A inflexibilidade das instituições e grupos que resistem 

à mudança da trajetória negativa do desenvolvimento em relação à 
base de recursos naturais, histórica. Não será diferente no 
Acre. 

n 

O sentido geral da degradação ambiental pode ser represen 

tada por um gráfico que parte de um Cenário Greystocke ( referên 

eia a Tarzan, que vivia num ambiente em estado selvagem, com de 

senvolvimento zero) em direção a um Cenário Caçador de AndrÓides 

(referência ao filme que mostra ,uma Los Angeles do século XXI , 

superdesenvolvida científica e tecnologicamente, com preservação 
ambiental zero). 

Devem ser, entretanto, encontradas no Acre formas de d~ 

senvolvimento sustentável, cuja primeira geração detenha o predg 

mínio e minimize a tendência histórica do desenvolvimento ser 

feito àscustasja degradação ambiental. As políticas predatórias 

se associam às promessas retóricas de uso racional dos recursos' 

naturais. O discurso inviabilizador do uso racional ( desconheci 

menta científico e tecnológico dos ecossistemas desenvolvidos 

necessidade "sine qua non" de programas de pesquisa de longa ma 

turação, confusão deliberada entre objetivos científicos e obje 

tivos tecnológicos, exigência prévia de formação de pessoal em' 

nível pós-universitário, críticas a partes técnicas menores para 

inviabilizar programas de ação abrangentes, fixação de no rrna s" 

de u§o dos·recu~sosl naturais por 6rgãos p~blicos sem recursos ' 

huunanos e financeiros, etc) é plenamente aproveitado pelos agen 

tes do desenvolvimento predatório. 
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Numa primeira aproximação ao ecodesenvolvimento agroflore~ 

tàl haverá custos ecológicos a serem pagos. Menores, certamente, 

do que os decorrentes da ocupação experimentada pela Amazônia a 

partir de 1970. 

O ciclo completo da exploração racional das florestas nati 

vas (a expressão "manejo" é menor e, as vezes, inadequada) não 

será obtido num curto prazo no Brasil. Os cursos de Engenharia 

Florestal predominam sobre uma política de implantação de escolas 

técnicas de florestas e, com raras exceções, ainda formam apenas 

"engenheiros florestais lineares" (florestal industrial, agricul 

tura de árvores) e não, "engenheiros florestais tropicais" (flo - 

restas nativas, extrativismo florestal). 

o 
Todo um complexo de atividades isubflorestais (dentro da 

floresta) e parafloresta. (fora da floresta) diferencia a EngenhA 

ria Florestal Linear (florestas homogêneas) da Engenharia Flore~ 

tal Tropical (florestas heterogêneas). Os dois tipos de profissiQ 

nais são tão diferentes quanto um pediatra e um cirurgião cardiQ 

vascular na Medicina. O Acre não poderá, no caso, esperar pela 

recuperaçao do atraso nacional na área de conservação das flores 

tas nativas por uso racional. Terá que tomar a iniciativa tecnolÓ 

gica. Nesse sentido, a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre 

FUNTAC vem desenvolvendo pesquisas aplicadas, como por exemplo a 

exploração racional de florestas tropicais (plano de manejo de 

uso máltiplo), na recém criada Florestal Estadual do Antimari~ no 

município de Sena Madureira, com apoio financeiro da Internatio - 

nal Tropical Timber Organization - ITTO. 

(\. 
'· t 

Desenvolvimento, ação prática. Se a meta é a unificação 

do crescimento econômico e proteção ambiental e se não há .ainda 

consenso político e administrativo no poder público sobre o pon 

to de equilíbrio dinâmico entre ambos os termos, cabe à comunidA 

de encontrar este ponto, equidistante da predação e da superdota 

ção desumanizante. Ação e correção são a Única via de penetração 

neste cenário novo do desenvolvimento agroflorestal. Assim sendo, 

a existência de um Conselho Consultivo, cuja composição tem de 

ser equilibrada em relação aos interesses existentes na explora - 

çao econômica, é fato político imprescindível para que o Zonêamen 
to AgroecolÓgico seja respeitado. 

O caminho para o ecodesenvolvimento passa pelo estímulo a 

atividades tradicionais, mesmo semi-predatórias e pouco produti 

vas inicialmente, mas que evoluirão para a modernização tecnolÓgi 

ca das atividades agloflorestais. A perda da experiência secular 

dos povos da região poderá atrasar a conservação por uso racional 

das florestas nativas. 
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o 

o 

Um surto de progresso inicial, por via rodoviária focaliz~ 
do na região, não será suficiente para, por sí só, sustentar um 

modelo de desenvolvimento desejado para o Acre: socialmente justo, 

economicamente viável e ecologicamente equilibrado. 
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3. DIRETRIZES BÁSICAS DO PLANEJA 

MENTO DO MODELO AGROFLORESTAL 



3 - DIRETRIZES BÁSICAS DO MODELO DE DESENVOLVIMENTO 

RESTAL 
AGROFLO 

Em síntese, o modelo de desenvolvimento agroflorestal a~ 

to-sustentável baseia-se na integração sócio-econômica agrícola 

e florestal regional, através de uma perfeita compatibilidade do 

Sistema Hidroviário com a Rodovia BR-364 e com a rede rodoviiria 

do Estado. Esta integração,em'nível estadual, permitirá alime~ 

tar um corredor de exportação pelo Pacífico, através da ligação 

rodoviária de 1.745 km entre Rio Branco e Lima, no Peru. 

Face às características específicas deste empreendimento, 

especial atenção e prioridade deverão ser dadas aos aspectos a~ 

bientais do planejamento, que representam a própria viabilidade 

e sustentação da proposta de desenvolvimento econômico do Esta 
do. Isto estabelece, como princípio normativo, que projetar o de 

senvolvimento do ACRE oferece características singulares e apr~ 

senta uma componente temporal de máxima importância. 

A opção ACRE terá que ser feita, com a maior brevidade 

possível, porque o modelo a ser adotado ou se conforma à conse~ 

vação ambiental, racional, bem feita, atendendo uma série de p~ 

râmetrostcuja definição é o seu ponto básico, ou resvalará para 

um tipo de desenvolvimento que tão vastas áreas tem aniquilado 

em nosso País~ 

o 

A transferência de populações desprovidas de lastro cultu 

rale tecnológico para o exercício de atividades econômicas na 

região em que são alocadas, a migração descontrolada e o exerci 

cio de atividades produtivas pelos novos donos de terra, sem rai 
zes protecionistas, constituir-se-ãó em forma de saque à nat~ 

reza, de precária duração, ao invés de se constituir num modelo 

de economia estável. 

A posição de que o PROJETO ACRE será viabilizado por um 

modelo de desenvolvimento sustentado pelo manejo correto dos r~ 

cursos naturais objetiva atender os reclames da comunidade pr~ 

dutiva e os grupos ambientalistas, preocupados com a visão inteE 

nacional sobre o papel da Amazônia e as transformações ao- plan~ 

ta. Portanto, os altos investimentos, indispensáveis à implanta 

ção das obras de engenharia previstas no plan~jamento, ficarão 

sob risco de não obter retorno, se uma profunda instabilidade 

social e econômica puser em risco a sua funcionalidade. Situa-se 

desta forma, a conceituação de transformar o manejo dos recursos 

naturais na alavanca do desenvolvimento. Quanto maior o impacto 

das obras de engenharia sobre o suporte ambiental, maiores serão 
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as responsabilidades com a imediata restauração das 

~colÓgicas estabilizadoras. 

Os custos adicionais, por vezes incalculáveis, exigidos 

pela tentativa, muitas vezes frustada, de compatibilização de 

condições 

obras realizadas contra os processos de rejeição ambiental, po 

dern arruinar toda uma programação aparentemente coerente. No pre 

sente caso, o correto manejo, ambiental funcionará construtiva - 

mente com a infra-estrutura da engenharia a ser implantada. 

A minimização dos impactos ambientais irá refletir, de 

modo positivo, tanto nos custos de implantação quanto nos de m~ 

nutenção das obras programadas. 

É importante não esquecer que toda obra, sob estruturas 

de maior vulto, implica em custos sociais que, 

nao são computados no custo financei~o. 

frequentemente , 

o 
O correto manejo ambiental também irá contribuir para a 

redução dos custos sociais embutidos nas obras. 

Nesta ordem de idéias, não deve ser esquecido que a pos1 

çao ora assumida apresenta caracteres de arrojo e de pioneiri~ 

mo, porque falta ao ACRE, como a extensas regiões do nosso teK 

ritÓrio, o lastro específico dos estudos e pesquisas não realiz~ 

dos, devido a juventude de nosso país, bem como pelo fato de que 

só recentemente a administração brasileira vem se conscientizan 

do de que as pesquisas científicas e tecnológicas constituem um 

dos elementos mais eficazes do tão almejado desenvolvimento. 

3.1 - PARÂMETROS E CRITÉRIOS BÁSICOS ASSUMIDOS 

o As características físicas, bióticas e sócio-econômicas 

da regiio, condicionaria ~s diretrizes básicas que norteario o 

planejamento do empreendimento. Desta forma, a implantação de 

portos fluviais na intercepção com a BR-364, fazem com que a pe 

renização dos rios seja meta, prioritária do empreendimento, 

uma vez que sao as artérias alimentadoras de todo o sistema pla 

nejado. Esta sanidade hídrica é tanto mais necessária quanto se 

tem conhecimento que o desenvolvimento sócio-econô~ico da região 

é pendente de atividades extrativas dos recursos naturais, e da 

agropecuári~ que constituem, tipicamente, impactos desestabilizs 

dores do equilíbrio ecológico, responsável direto pela pereniza 

ção dos cursos d'água~ 

A perenização dos cursos d'água envolve aspectos específi 

cos,que extrapolam o conceito tradicional de Bacia Hidrográfica, 

corno simples unidade hidrológica, incorporando aos aspectos pro~ 

pectivos dos usos da terra, o conhecimento adequado das suas con 
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dições ambientais e processos de interação. Deste modo é possível 
iqentificar um sistema de valores que permita equacionar e estab~ 

lecer o uso dos recursos naturais como fator propiciador de ele 

mentos vitais ao atendimento das necessidades básicas das comuni 
dades humanas. 

Este sistema de valores pode ser perfeitamente identific~ 

do na região, com base nas características fisiográficas, bióti 

cas e sócio-econômicas nas zonas de influência das bacias hidro 

gráficas, que possibilita a delimitação~ a constituição de UNID~ 

DES DE ECODESENVOLVIMENTO. Esta isetorializaç~o' ambiental facilita 

também a metodologia dos trabalhos de planejamento nas fases de 

inventário, diagnose e conceituação e para o equacionamento das 

intervenções necessárias à proteção e utilização econômica dos so 
los, florestas e rios. 

\ ,./ 3.2 - CONCEITO DE UNIDADE DE ECODESENVOLVIMENTO 

O conceito de UNIDADE DE ECODESENVOLVIMENTO envolve a filo 

sofia de conservação e de explonação racional dos recursos natur~ 

is, que reconhece a importância do controle adequado do uso da 

terra e da água, no seu interior e na sua área de influência. 

O seu enfoque principal é o da manutenção da integridaded:s 

sistemas, suporte biológico para o homem e para a natureza,envol 
vendo conservação, restauração e- aquisição de conhecimentos que 

permitam ao homem compreender e intervir de forma adequada, tanto 

nos ecosistemas naturais, quanto nos ecosistemas transformados, 

por ele criados. 

(. __ ) 
Dentro de uma UNIDADE DE ECODESENVOLVIMENTO existem duas ca 

tegorias principais: 

Áreas naturais representadas pelos biornas, suas · principais 
sub-divisões· e transições; 

. Áreas modificadas por ações antrópicas, aí consideradas a:; 

paisagens culturais diversificadas, harmoniosas e equili 

bradas e ainda as paisagens modificadas e degradadas. Es 

tas fazem parte dos ecosistemas onde as condições natura 

is deixaram de existir e as comunidades originais sofre 
ram modificações. 

Especificamente objetiva-se: 

. Permitir a recuperação de impactos resultantes de ações 

antrópicas passadas em áreas explorativas (pecuária 

·--·······-·····- 
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agricultura, exploração florestal, etc.). 

Gerar novos conhecimentos para reabilitação e manejo de 

áreas que foram submetidas a processos de degradação 

por práticas condenáveis de uso da terra. 

Nestas áreas, a conservação da natureza forma somente uma 

parte do plano de manejo, que tem como principal objetivo, a pr~ 

dução de madeira, a utilização de outros recursos extrativistas, 

a manutenção da vida silvestre, o desenvolvimento de atividades 

agropecuárias compatíveis e o desfrute da recreação ao ar livre 

e o uso da água para múltiplos fins. 

As diretrizes conservacionistas serão obtidas nestas 

áreas quando, os elementos que a compõem, tiverem em perfeito ba 

lanceamento. 

o 
Nas áreas naturais o propósito é de proteger espécies 

grupos de espécies, comunidades bióticas ou aspectos físicos do 

meio ambiente. Nestas áreas é permitido o manejo e a modific~ 

ção dos ecosistemas desde que se mantenham os limites consider~ 

dos ótimos para a sobrevivência das espécies e comunidades que 

se desejam proteger. 

A finalidade das UNIDADES DE ECODESENVOLVIMENTO é desen 

volver as bases das relações entre o homem e o meio ambiente, r~ 
zão porque desempenha papel re~evante no atendimento do programa 

de perenização· de cursos d'água e florestas. 

As UNIDADES DE ECODESENVOLVIMENTO deverão ter, como base 

para sua delimitação, os compartimentos geográficos onde estão 

contidas as bacias do sistema hidrológico. 

n ', j Vistas as relações hidráulico-florestais, especial 

atenção deverá ser dada aos testemunhos de vegetação florestal 

existentes nestas áreas, notadamente nos locais de proteção de 

mananciais, interflÚvios, vertentes de pendentes acentuadas, 

áreas susceptíveis de erosão e nas áreas ribeirinhas aos cursos 

d'água (matas ciliares). 

Estas formas de vegetação florestal juntamente com outras 

existentes no interior das UNIDADES DE ECODESENVOLVIMENTO, teste 

munhos da cobertura vegetal natural, deverão ser objeto de pr~ 

servação,constituindo-se em áreas de reserva. 

Dentro desta ótica, as áreas semi-naturais deverão ser 

objetó de proteção, adensamento, aumento e emendação com outras 

coberturas florestais de mesmas características, uma vez que as 

comunidades naturais ou semi-naturais revelam boas condições e~ 

tre o consumo e o armazenamento do excesso de água, ccn(erindo ' 
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aos locais, onde estão implantadas, estabilidade ecológica. 

Cada unidade terá a sua especificidade, suas característl 

cas significantes e valores próprios. A chave do seu manejo efe 

tivo é um planejamento cuidadoso e cada UNIDADE DE ECODESENVOLVl 

MENTO deverá ter o seu Plano Diretor. Este plano deverá observar 

as suas interrelações com o entorno e compatibilizar os aspectos 

da conservação da natureza e exploração racional dos recursos na 

turais com as características e finalidades sócio-econômicas des 

tas áreas. O conjunto dos Planos Diretores para cada UNIDADE DE 

ECODESENVOLVIMENTO Serâ denominado "Zoneamento Agroecológico do 

Estado do Acre". 

3.3 - DEFINIÇÃO DOS LIMITES DAS UNIDADES DE ECODESENVOLVIMENTO 

o 
Considerando que um dos objetivos básicos do presente tr~ 

balho é a perenização dos rios acreanos e tendo em vista a impo~ 

tância desta ação, por razões já explicitadas, para a definição 

de diretrizes que possam nortear um desenvolvimento auto susten 

tado do Estado, com base no gerenciamento correto de seus recuE 

sos naturais, tomou-se corno ponto de partida para definição dos 

limites das UNIDADES DE ECODESENVOLVIMENTO, as bacias hidrográfi 

cas,que compõem o mosaico hídrico do Estado do Acre. Naturalmen 

te que esta tomada de posição faz com que as UNIDADES DE ECOD~ 

SENVOLVIMENTO transcendam os "limites municipais, com transbord~ 

mentos interestaduais e mesmo, internacionais. (Fronteira Peru e 

Bolívia). 

o 
De um ponto de vista histórico, o processo de colonização 

exercido sobre o espaço acreano, foi obrigatoriamente gerado pe 

lo modelo florestal extrativista da região. Isto i tanto mais 

verdade quanto a atual divisão do Estado reflete o determinismo 

geográfico das bacias fluviais, paralelizadas sobre a realidade 

político-cultural, traduzida na divisão administrativa do terri 

tório. 

A compartimentação proposta acompanha, em suas linhas g~ 

rais, as bacias hidrográficas reconhecidas, permitindo-se para 

fins de simplificação das ações municipais, pequenos ajustes em 

seus limites. 

A singularidade do ACRE, já aqui enfatizada, mostra q~e, 

não obstante a integração ecol6gica, perceptível em toda 

do Estado, condições rnesológicas diversificadas quanto a 

, 
are a 

solos, 

regime de precipitações, mosaico topográfico, unidades fitoecol§ 

gicas e ocupação antrópica pré e pós cabralina;, conduziram a 

estruturação de grandes unidades, estabelecidas sobretudo pela 
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relativa homogeneidade das bacias hidrográficas •. 

O conjunto das bacias hidrográficas permite agrupá-las em 

conjuntos de ordem superior, representados pelos afluentes da 

calha do Juruá e da calha do Purus. Desta forma, a partir das 

duas Macro-regiões do Alto Juruá e do Alto Purus, foram identifl 

cadas seis UNIDADES DE ECODESENVOLVIMENTO com base nas bacias hi 

drográficas dos rios Juruá, Tarauacá e Envira, na região do AJ 

to Juruá, e dos rios Purus, Iaco e Acre, na bacia do Alto Purus, 

constituindo a estrutura básica do presente planejamento. 

3.4 COMPOSIÇÃO DAS UNIDADES DE ECODESENVOLVIMENTO 

.() 

A composição da UNIDADE DE ECODESENVOLVIMENTO envolve o 

conhecimento prévio dos seus aspectos físicos, bióticos e s~ 

cio-econômicos. Desta forma, há que se inventariar os mesmos, en 

volvendo os seguintes segmentos: 

• Aspectos Físicos 

- clima 

- aspectos geológicos 

- relevo 

- solos 

- drenagem 

uso atual do solo 

Aspectos Bióticos 

- flora 

- fauna 
,n, 
~-i,,.' .• • Aspectos Sócio-econômicos 

- processo histórico de ocupação 

- situação demográfica 

- aspectos sociais e culturais 

- populações indígenas 

- quadro urbano 

- infra-estrutura regional 

- atividades econômicas: setores primário,, 

e t e r c í á r í o r. 

- saúde pública 

- educação, recreação e lazer 

- patrimônio histórico, cultural, paisagístico e arque~ 

1Óg1co 

secundário- 
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4. - CONCEITUAÇÃO E ZONEAMENTO AMBIENTAL 

No contexto de cada UNIDADE DE ECODESENVOLVIMENTO, no Est~ 

do do Acre, estabeleceu-se três classes de áreas: 

• Unidade de Conservação 

• Áreas de Preservação 

• Áreas Potencialmente Exploráveis 

Nas Unidades de Conservação estão incluídas as seguintes á 
reas: 

- Florestas Nacionais 

- Florestas Estaduais 

- Reservas Extrativistas 

- Reservas Biológicas 

- Estações Ecológicas 

Nas Áreas de Preservação estão incluídos: 
- Parques Nacionais 

- Reservas Integrais 

Áreas Indígenas (aqui incluídas em função da sua conjun 
tura específica) 

Nas áreas Potencialmente Exploráveis estão incluídas todas 

aquelas que não têm uma destinação·econômica/oonservacionista es 

pecÍfica. Entretanto, há que se lembrar que; na Amazônia Legal, a 

própria legislação (Lei ng 4.771 - Novo Código Florestal) prevê 

que 50% dessa área deverá permanecer com a sua cobertura vegetal' 

original, sob forma de Área de Preservação Permanente. 

Desta forma, é evidente que um Zoneamento Ambiental, em 

que a premissa básica é o de perenizar os rios acreanos~ através 

do controle das atividades antrÓpicas em suas bacias hidrográfi - 

cas, para isto criando-se UNIDADES DE ECODESENVOLVIMENTO, terá for 

çosamente como ponto de partida o alinhamento, em todo o Estado 

do Acre, das Unidades de Conservação e Preservação para que pos - 

sam forBecer, de imediato, um referencial para o desenvolvimento, 

com base na conservação da natureza, na exploração racional· de 

seus recursos naturais e no manejo àuto-sustentado de suas flores 
tas. 

O ~istema de Unidades de Ecodesenvolvimento permitirá dQ 

taro Estado do Acre de um ferramental conservacionista que, se 

gerenciado e manejado de forma competente e consciente, poderá 1~ 

var ao surgimento de um modelo amazônico de desenvolvimento auto 

-sustentado, com base na sua inconteste vocação florestal, onde o 
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desenvolvimento econômico e a proteção ambiental caminharão jun 
tos e interligados de forma harmoniosa. 
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5. - GERENCIAMENTO E MANEJO FLORESTAL 

O gerenciamento e manejo florestal sustentado constitui 

uma forma de intervenção antrópica, apta a permitir a convivência 
equilibrada entre a conservação das comunidades florestais e a 

obtenção de bens ou de condições ambientais capazes de satisf~ 
zer às necessidades hume ne-a, 

5.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O gerenciamento e manejo florestal sustentado se opõe à 
forma de uso predominante, que aponta a presença da floresta nati 

va como antagônica ao desenvolvimento~ considera a sua remoção 1 

como conveniente ao uso do espaço geográfico,,. indicando-se a 

o sua substituição por plantios agrícolas, plantios homogineos de 
árvores ou pastagens para pecuária extensiva. Este conceito ~m 

plica em usar a floresta como recurso natural não renovável ou 

não merecedor de renovação, preconizando-se a sua explotação to 

tal em urna Única etapa, ou a curto prazo, ou a destruição perdulá 

ria pela queima indistinta. Desta forma, sem aproveitamento econô 

mico, eliminam-se madeiras valiosas, plantas medicinais, frutífe 

ras, oleoginosas, gumÍferas, alimentares, ornamentais, fibrosas e 

a própria fauna silvestre. - 

Idêntico conceito é atualmente aplicado aos jazimentôs.· mi 

nerais, sujeitos apenas a critérios da não poluição e da recompo 

sição biológica e faunística pós intervenção. Isto equivale a 

encarar um recurso natural renovável corno um recurso apenas 

trativo e não renovável. 

Face às considerações acima mencionadas, faz-se 

rio intervir nos conceitos que regem a política florestal 
Brasil. 

, 
necessa 

no 

O modelo que tem sido "exportado" de outras regiões do 

País, notadamente para a Amazônia Legal, mostra a sua inadequação 

e ineficiência. 

5.2 - ASPECTOS LEGAIS 

A partir de 1986, através da Resolução n2 001, de 23.01.86, 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, que no uso das 

atribuições conferido pelo artigo 48 do Decreto n2 .88.351, de 

01.06.83, o Governo resolve.instituir a obrigatoriedade de elabo 
ração de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de 
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Impacto Ambiental - RIMA, para ser submetido à aprovação do ó~ 
gao estadual competente. e do Órgão federal em caráter supletivo, 
o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente. Es 

te licenciamento, de acordo com o referido decreto no seu artigo 

20 do Capítulo IV, estabelece três fases de licenciamento: Licen 

ça Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação' 
(LO). 

o 

A crescente conscientização preservacionista dos diversos 

segmentos da sociedade e do poder pÚblico,em reláção ao meio am - 

biente,fez desta conceituação um direito constitucional, conforme 

constante do Título VIII, Capítulo VI, artigo 225 da nova Consti 

tuição,promulgada em 05.10.88. Desta forma, com amparo constit~ 

cional, está aberta a possibilidade de uma tomada de posição e 

ação efetiva, por parte do governo, em relação às atividades modi 
ficadoras do meio ambienter aí incluído os projetos de exploração 
florestal. 

In~tituída a obr~gatoriedade do.lRIMA, torna-se necessário 

complementá-lo, no caso de exploração florestal, com o respectivo 

Projet© de Manejo Florestal, precedido de pesquisa específica, ba 

seada em inventários florP.stais, na escala adequada ao projeto. 

Nos casos de grande especificidade e diversidade, como no 

Modelo de E~ploração Florestal Acre, tornam-se indispensáveis im 

plantações de projetos4piloto para as diferentes comunidades que 

compõem o mosaico florístico do Estado. 

o 
Estas medidas, por seu pioneirismo e dificuldades iniciais 

de absorção por particulares e empresas privadas envolvidas em 

atividades florestais, poderão ser objeto de incentivos fiscais 

a ser definido no Plano de Ocupação, com vistas à redução do in - 

vestimento inicial relativo à operacionalização dos empreendimen 
tos. 

Concluídos os projetos-piloto;. não se justifica qualquer' 

f@rma de incentivo fiscal à atividade madeireira, uma vez que e~ 

tarão eliminados todos os riscos possíveis do novo modelo de ex 

ploração, com maior lucratividade pela sua auto-sustentação, prQ 

veniente do manejo correto da cobertura vegetal das áreas poten 

cialmente exploráveis. 

5.3 - CARACTERÍSTICAS DAS FLORESTAS ACREANAS 

Em sua generalidade, as florestas que recobrem as regiões 

tropicais Úmidas são caracterizadas por sua grande biodiversidade, 
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associada a uma maior complexidade estrutural. são massas veg~ 

tais adaptadas às condições de alta precipitação e umidade, tempe 

ratuv.as médias com pequena amplitude de variação durante todo o 

ano. As diferenciações mais importantes estão ligadas às varis 

çoes climáticas, à altimetria, ao modelado do terreno e sobretudo 

aos tipos de solos, diferenças no comportamento do lençol freáti 

co e no fluxo e refluxo do movimemto das massas hídricas. 

Finalmente, a história geológica e a história do povoamen 

to regional são também de grande importância para explicar a a~ 

ta heterogeneidade das florestas acreanas, tanto em relação à pr~ 
sença e número de espécies vegetais quanto à diversificação de 

sua estrutura. 

o manejo das florestas nativas do Acre abre possibilida - 

des de uso múltiplo, conciliando o uso equilibrado entre as ativi 

dades da produção extrativista (borracha, castanha, olegionosas, 

medicinais, etc.) da exploração madeireira competente, auto-sus - 

tentada e controlada, e de uso ~Úblico para atividades de lazer 

e de recreação ativa, com preservação ecossistêmica. 

Esta preservação deve ser encarada como prioritária, dada 

a sua Íntima correlação com os problemas de perenização fluvial, 

da estabilidade dos solos, da manutenção da fauna e de salva-guaI 

da das condições de sustentação da vida e das atividades humanas, 

aí incluídas as de caráter econômico. 

5.4.- CLASSES DE FORMAÇÕES FLORESTAIS 

(J Nas florestas acreanas, dada a complexibilidade edáfico-e~ 

trutural de suas fito-fisionomias de maior expressão, as indica - 

ções de manejo incidem, em maioria, sobre áreas de vocação niti 

damente florestal, traduzido na proposição das Unidades de Ecode 

senvolvirnento. Nesta ordem de idéias, reconhece-se,de imediato, a 

presença de classes de uso ou categorias de suas formações flores 

tais, conforme a seguinte formulação: 

5.4.1 - ÁREAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL - com finalidade de 

preservação e cujas funções principais sao: 

• proteção de cabeceiras, fontes e mananciais 

• elementos de suporte à perenização da rede fluvial. Aqui 

se enquadra a vegetação ciliar prevenidora de alargamen 

to e entulhamente dos rios pelo incremento dos desbar - 

rancamentos. 
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É de suma importância que na aplicação do disposto na 

alínea A, itens 1, 2 e 3,do artigo 20 da Lei n2 4.77L de 15.09.65, 

(Novo Código Florestal), as faixas marginais dos cursos d'água , 

considerados de prP.servação permanente, sejam medidas a partir do 

limite superior de suas calhas de inundação, dadas as grandes va 
riações de nível dos rios: 

banco genético, da maior importância para o tempo futg 

ro, tanto em relação à população acreana, quanto de in 
teresse para toda a humanidade; 

o 

• abrigo e re~Úgio da fauna, com a função garantidora da 

persistência do patrimônio animal. SÓ as espécies de pri 

matas, de incalculável inter7sse científico, justificam' 
a relevância da presente categoria: 

• participação no coeficiente de revestimento florestal r~ 

manescente com função de elemento estabilizador das pr~ 
cipitações locais (efeito tampão): 

apoio à pesquisa sobre a realidade amazônica, e 

• função de elemento de compatibilização do mosaido das 

áreas de uso conforme as proposições do plano de ocupa - 
çao territorial. 

Com a finalidade de impedir a destruição de florestas, o 

Código Florestal prevê a criação de reserva legal em propried~des 

rurais. Esta reserva, na Amazônia, :Legal, corresponde a 50% da , 
a 

() 

rea. Desta forma, torna-se ~mportante que, com amparo na lei, as 

áreas de proteção integral, cuj~s funções foram acima explicita - 

das, deverão fazer parte da reserva legal, reforçando-se a sua 

condição de área indivísivel e inalienável. Todavia, para que es 

ta condiçio se torne vi~~el, faz-se necessária a obrigatoriedade' 

de •·gravar, em cart6rio de registro de im6veis, a reserva legal. 

5. 4. 2 ,:,:, ÁREAS PASSÍVEIS DE EXPLOII'AÇÃO CONSERVACIONISTA 

formações florestais passíveis de uso antrÓpico de 

ter múltiplo e sem perda da condição de perenidade. 

tre as atividades possíveis nestas áreas destaca-se a e~ 

ploração racional de madeiras, sob fiscalização de auto 
ridade florestal responsável. 

Nestas áreas passíveis de exploração conservacion±sta é 
que se pretende estruturar o modelo agroflorestal, que dará supo~ 
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te aos investimentos públicos e privados necessários à implanta - 

çâo do Programa de Desenvolvimento Econômico de Longo Prazo ora 

proposto pelo Governo do Estado. 

Com relaçio à questio madeireira, o rpostuladofundamental' 
se refere à exigência do rendimento sustentado. Sem sua observân 
cia não será implantada uma economia florestal em termos mode.1;: 

nos, cuja metodologia exige inventário florestal e o estabeleci - 

mento dos parâmetros de exploração compatível. 

A experiência acumulada já demonstrou que uma eoonornia f lQ 

resta! somente se torna eficiente, através de um planejamento ~ 

propriado e de urna fiscalização atuante. 

A coleta e a retirada de produtos oriundos da atividade 

o 
extrativista (borracha, caucho, castanha, Óleos, mel, resinas, fi 

bras, produtos medicinais, plantas ornamentais e mudas para r~ 

florestarnento, etc), a realização de cultivas intraflorestais e 

o enriquecimento da floresta com exemplares de espécies de valor 

econômico (p. ex. plantios de pau-rosa, de andiroba, je aguano, de 

sorva, de seringueira, de sapucaia, de espécies medicinais, frutí 

feras e gumíferas). 

5.4.3 - ÁREAS DEGRADADAS COM, INDICAÇÕES PARA REFLORESTAMEN 

TO 

o 

Correspondem, em maioria, a zona de ocupação mais antiga, 

geralmente degradada pelo uso agropecuário. 

O lançamento de projetos de reflorestamento restaurador,de 

sentido energético, poderá beneficiar-se das experiências já rea 

lizadas pelo INPA e pelo IBDF (experimentos em Curuauna). PÓr ou 

tro lado, é ainda tão incipiente o nosso conhecimento da flores 

ta amazônica, que ressalta como oportuna e evidente, a indicação' 

de uma maior ênfase num leque de pesquisas florestais com o obje 

tivo de testar, simultaneamente, modelos cfe manejo florestal, vi 

sando a explotação florestal, sob uso múltiplo e a restauração de 

florestas com objetivos preservacionistas e econômicos. 

Nesse sentido, pode-se admitir a introdução em plantios lQ 

calizados, em caráter ;:experimental, de espécies de alto interes 

se econômico, trazidas de outras manchas de floresta tropical. 

-44- 



5.4.4 - ÁREAS PERIODICAMENTE INUNDADAS OU COM VEGETAÇÃO Hi 

DRÓFILA 

são áreas, marginais dos rios, em geral, de extrema fragili 

dade ecológica, onde as intervenções devem ser realizadas com 

grande cautela, devido às suas funções protetoras e estabilizado 

ras das margens e dos canais de navegação fluvial. 

5.4.5 - ÁREAS SINGULARES 

são os enclaves de 11bambu11 do Juruá, os "mulateiros" do 

Tarauacá, "os palmeirais" do setor oriental, os igapós e outros 

tipos idiomÓrficos que por ventura venham a ser reconhecidos p~ 
las pesquisas de campo. 

5.4.6 - RESERVAS INDÍGENAS 

o Objeto de um manejo tradicional, firmemente assente sobre 
as culturas tribais dos grupos étnicos presentes na área. 

5.4.7 - ÁREAS DE PROJETOS DE COLONIZAÇÃO 

Face à reduzida população do Acre, em relação à extensão 

do seu território, pode-se estabelecer que as áreas para os culti 

vos destinados ao abastecimento (produção de alimentos). sejam pro 
porcionais às demandas atuais e_futuras do mercado interno e lQ 

calizadas na proximidade dos centros consumidores. 

As condições do solo e de clima do Acre não indicam a 

conveniência de se transformar o Estado em grande produtor de 

grãos. Em decorrência e respeitando as culturas existentes de mi 

grantes sulistas que se estabeleceram nas áreas dos projetos de 

colonização agrícola, estas áreas continuarão a ser as destinª 

das à produção de alimentcs,para o abastecimento das populaçoes 

urbanas do Acre,r.om melhorias tecnológicas no sistema de produção 
e manejo de solos. 
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6 - CIVILIZAÇÃO FLORESTAL 

A questão florestal, que se prende estreitamente à probl~ 
mática de tornar o Brasil viável, como nação e como espaço eco 

nômico na transição deste século, guarda uma relação direta com 

as formas de uso e de manejo de seu patrimônio natural. 

Florestas, fauna, solo, recursos naturais, águas contine~ 

tais e marinhas e as interrelações existentes entre esses domi 

nios e as intervenções antrópicas incidentes sobre eles, e mais 

as manifestações climáticas capazes de, reciprocamente, afetá 

las ou serem por elas afetadas, constituem o embasamento geo 

bio-ecológico que serve de cenário aos atos da vida das comunid~ 
des humanas,que habitam o Brasil. 

o 
O. quasemeio milênio de existência do Brasil pós-descobri: 

mento, retrata de modo incontestável o fato de que todas as aqul 

sições do nosso desenvolvimento e da construção de nossa cultura1 

foram baseados em ciclos, isto é, em modelos de explotação econô 

mica que conduziram à exaustão ou quase exaustão dos recurses so 

bre os quais incidiram (''ciclo do pau-brasil", "ciclo da cana 

de-açGcar", "ciclo do ouro", modernamente reativado, etc). Tor 

na-se Óbvio que outros caminhos devem ser buscados. 

O Acre, Estado que tem sua superfície praticamente cobeE 

ta de florestas, a bem dizer, uma floresta contínua, oferece as 

melhores condições para o estabelecimento de uma sólida economia, . 

o 

com fixação do homem i terra, baseada na exploração de seus r! 

cursos florestais e na utilização racional da tecnologia de r! 

florestamento, tanto ecológico quanto energético. A madeira, a 

lenha, o carvão vegetal, os demais produtos florestais, os cu! 

tives sob a cobertura florestal, sabidamente possíveis e tão po~ 

co praticáveis entre nós, apresentam uma diversificada gama de 

atividades produtivas capazes de permitirem ~m desempenho econô 

mico de alto padrão, sem a contra-partida lúgubre do ecocídio, 
sem a eliminação da fauna e contrariando o sentido migratório 

que ora inviabiliza qualquer esforço de ordenação territorial. 

A possibilidade de reorientação da economia acreana, até 

aqui sustentada nos pilares mestres do saque à natureza, é ass~ 

gurada pela circunstãncia altamente propíci~, de ser a totalid~ 

de do território estadual abastecido em quantidades suficie~ 

tes dos elementos necessários à formação e à manutenção de fl~ 

restas e,consequente, produção de madeira e produtos florestais: 

• fator climático: luz solar em intensidade compatível e 

durante todo o ano 
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• fator químico: disponibilidade de água e de gás carbô 

nico atmosférico 

• fator geográfico: larga extensão das terras 

veis 
disponí 

• fator sócio-econômico: posse de mão-de-obra e tecnol~ 

gia adequada e de um sistema fi 
nanceiro capaz de desenvolver 

um esquema de participação peE 

tinente. 

Com relação à disponibilidade de áreas para reflores ta 

o '·._.. 

mento, decorre que, nos quase 500 anos de existência do Brasil 

pós-cabralino, o modelo de uso da terra, fortemente influenci~ 

do pelo ideário dos colonizadores que para aqui transplantaram 
! 

as técnicas, as concepções e os preconceitos agrícolas ibérico- 

mediterrâneos, aliad~à falsa idéia da inesgotabilidade da pr~ 

dutividade dos solos e da sempre possível utilização de terras 

virgens, via desmatamento, conduziram a uma situação verdadeir~ 

mente calamitosa, com excesso de terras improdutivas e ociosas. 

A fronteira agrícola, paulatinamente deslocada do lit~ 

ral para o interior, já atingiu os limites ocidentais do país, 

com exceção da região amazônica, deixando para trás o desastre 

ecológico, a pobreza e o exôdo do campesinato e a decadência 

urbana. Não é sabido por quanto tempo o ciclo atual dos grãos, 

da mineração e da pecuária irão sustentar o modelo. Vastas 

áreas do Rio Grande do Sul e do Paraná, antigos celeiros, exi 
bem sinais inquietantes: erosão, desequilíbrio no regime das 

chuvas, proliferação de pragas e diminuição da produtividade. 

Consciente deste processo histórico e da dicotomia exi~ 

tente entre a dinâmica do setor.extrativista {regido pela lógl 

ca do capital ~ercantil} e do setor industrial (impulsionado 

por avanços tecnológicos), o Governo do Estado do Acre consid~ 

ra inadiável a instituição do Programa· de Desenvolvimento Eco 

nômico de Longo frazo. 

Trata-se de um marco inicial para uma política de dese~ 

volvimento estadual mais harmônica. Suas diferentes linhas de 

ação serão norteadas pelos objetivos de reduzir os 

brios regionais e atenuar os desníveis setoriais. 

desequil_!_ 

Neste contexto, a "industrialização" do setor agroflore~ 

tal - maior riqueza do Esta90 do Acre - destaca-se como digna 

de uma política especificamente direcionada ao seu desenvolvi 

menta. A prioridade do segmento agroflorestal pode ser caract~ 

rizada não só pela sua importância na manutenção do nível do em 
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prego no Estado, quanto pela sua participação no comércio ext~ 

rior. No que se refere à questão espacial, o segmento agrofl~ 

restal perpassa como a principal atividade. econômica da maioria 
dos municípios do Estado. 

Visando remover os obstáculos que interferem na expansão 

deste segmento, o Governo do Estado do Acre decidiu implantar ' 

entre outros, o Projeto de Modernização do Segmento Agroflore~ 

tal. A estratégia a ser desenvolvida implica em ações direcion~ 

das a fomentare,~reorganizar este seto~, dotando-o de infra-es 

trutura adequada à circulação dos produtos e, principalmente, a 

elevar a produtividade setorial. Desta forma, buscar-se-á i~ 

crementar o valor agrégado da produção, propiciando maior rete~ 

ção de renda em nível regional, através da industrialização/ben~ 
ficiamento dos produtos de origem éxtrativista~ 

o Pensar em desenvolvimento regional significa privilegiar 

o conhecimento sobre a região, em relação aos seus recursos n~ 

turais que representam, sem dúvida alguma, um enorme potencial 

econômico e que, ao serem explorados, devem beneficiar primeir~ 

mente aos próprios habitantes da região, sem que esta explor~ 

çao venha a impor novas formas de dependência. 

Por outro lado, estudos e pesquisas devem ser desenvolvi 

dos, utilizando-se as instituições existentes na própria re 

gião, reforçando sua infra-estrutura, dotando-as com maiores 

recursos humanos e financeiros. Além disso, estas instituições' 

deverão ser fortalecidas politicamente, através da articulação 

entre os segmentos geradores/difusores de conhecimentos. 

() Em alguns subsetores onde o processo produtivo e'conduzi 

do por empreendimentos particulares, a simples intervenç~o g~ 

vernamental effi infra-estrutura não é suficiente para assegurar 

o desenvolvimento da produção e, em decorrência, serem intern~ 

lizados os benefícios dele gerados. Desta premissa, partiu-se ' 

então para a concepção deste Programa, prevendo-se a conjugação 

das iniciativas pública e privada, cada uma assumindo a respon 

sabilidade pelo _investimento que lhe é característico. 

Além disso, para que todo o planejamento agroflorestal 
se cumpra torna-se necessário também reestruturar a máquina e~ 

tadual de fi~calização, tanto em termos de dotá-la de uma i~ 

fra-estrutura física moderna e eficiente, quanto à inovação de 

métodos e critérios definidores e re0riéntadores de uma política 
de exploração racional dos recursos naturais. 

Na presente situação em que se aguça o problema de desen 

volver a Amazônia, mantendo um esquema que atenda à preservação 
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do que se deve ser preservado- e tendo a conservação como con , - 
dição do uso racional dos recursos disponíveis, a opção por uma 

civilização florestal se apresenta como a Única opção válida. 

A Amazônia desmatada pode se converter no maior fracasso 

humano na terra. A ação das chuvas equatoriais e a circulação 

selvagem das águas, livres da disciplina que lhes impõe a cobeE 

tura vegetal, pode vir a inviabilizar qualquer forma de uso h~ 

mano, inclusive a movimentação dos homens e de suas máquinas na 
região. 

Resta pois a possibilidade de colocar-se a racionalidade 

à frente dos anseios de ocupar, explorar, vender o produto do 

saque, receber o lucro e partir, sem maiores preocupações em re 

lação a como será o tempo seguinte~ 

o 
A opção por urna civilização florestal é a garantia de 

que haverá um futuro para Amazônia. E o Acre, particularmente, 

por sua posição periférica, por abrigar ou estar junto às na~ 

centes de importantes rios, por ter ainda a maior parte de seu 

território sob floresta, poderá se converter num centro de dif~ 

são com força e propriedade do novo modelo sustentado de ocup~ 

ção territorial e das formas e processos de um uso econômico não 

destrutivo.das florestas tropicais. 

o 
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1. - BENEFfCIOS 

1.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Três hipóteses foram consideradas para a avaliação 

mica da pavimentação da BR-364 (trecpo Rio Branco - Cruzeiro 

À 

econQ 

do 
Sul - Fronteira com o Peru). Nas duas primeiras hipóteses, os be 

nefÍcios geradores pela realização do. investimento foram estima 

dos através do critério de "economia de custos de transporte", di 

ferenciando-se uma da outra, no entanto, pelo modelo de ocupação• 
a ser adotado. 

o 
O primeiro deles pressupõe qué a pavimentação da BR-364 

reorientaria a economia acreana de forma tradicional, ocorrendo a 

ocupação do ~spaço territorial ao longo da rodovia, iniciando -se 

pela "derrubada" da floresta para dar lugar, num primeiro momen. 

to, às culturas brancas (exploradas com técnicas convencionais)e, 

posteriormente, substituídas por pastagens (avanço da pecuária) 

Imaginou-se que a história da ocupação far-se-ia através de rnodg 

los econômicos transplantados de outras regiões do país {regiões 

testemunha), sem se considerar as especificidades locais do Estª 
do. 

O segundo refere-se à implantação de um modelo 

() 

econômico de base agroflorestal, orientado na busca constante de 

modernidade. A industrialização como fator básico do desenvolvi - 

mente, entendido como um procP-sso de internalização dos avanços 

tecnológicos, garantindo um nível de competitividade compatível ' 

com as exigêncids do mercado externo e garantindo, também, a elg 

vação da renda ger~da no Estado. 

Além destas duas hipóteses, verificou-se também a viabili 

dade econômica dos investimentos requeridos à implantação do mo 

delo econômico de base agroflorestal, utilizando-se corno benefÍ 

cios a determinação da renda gerada agregada e considerando-se 

que a estabilização do modelo ocorrerá após oJ52 ano de abertura 
da BR-364 a~ tráfego. 

Este modelo requer, além dos investimentos necessários ' a 
pavimentação da BR-364, outros investimentos públicos e privados' 

para a sua efetiva imple~entação, que possibilitarão um desenvol 

vimento viável economicamente, socialmente justo e ecologicamente 
equilibrado. 

Assim, para a análise dos benefícios gerados pelos investi 
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mentes foram consideradas 3 hipóteses, a saber: 

Hipótese I - economia de custos de transportes, modelo 1 

econômico tradicional 

Hipótese II - economia de custos de traAsportes, 

econômico agroflorestal. 

Hipótese III - valor agregado da produção, modelo econômi- 

modelo 

co agroflorestal. 

Supôs-se que o ano de abertura da estrada ao tráfego 

três anos após o início de sua pavimentação e que o fluxo 

transporte foi originário dos ''carregamentos" das matrizes 

gero-destino, para os 6 subtrechos apresentados a seguir. 

, 
sera 

i:,.de 

ori 

() 
QUADBQ .1 

CARREGAMENTOS DE ORIGEM-DESTINO 

SUBTRECHOS I LINK ·1~.~- DENOMINAÇÃO 

---------- ------------ --- 
A 28 - 32 Rio Branco - Sena Madureira 
B 32 - 33 Sena Madureira - Manuel Urbano 
e 33 - 34 Manuel Urbano - Feijó 

() D 34 - 35 Feijó - Tarauacá 

E 35 - 36 Tarauacá - Cruzeiro do Sul 
F 36 - 37 Cruzeiro do Sul -.Divisa com Peru 
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1.2 - ECONOMIA DE CUSTO DE TRANSPORTE 

Um dos métodos clássicos para a avaliaçao econômica de in 

vestirnentos em rodovias é o da economia dos custos de transpoE_ 
tes. Esse critério busca demonstrar a redução dos custos de op~ 

raçao, conservação e tempo, decorrentes da realização do investi 
mento. 

Assim, as estimativas foram reali2adas para os dois mod~ 

los de ocupação (tradicional e agroflorestal) no Estado do Acre, 

considerando-se o volume de tráfego (normal e gerado) em patama 
res qüinqüenais. 

1.2.1 - FLUXOS DE TRANSPORTE 

() a) Hipótese· I 

Tornando-se por base os estudos descritos no Anexo 

de Transportes II apresenta-se.- (Quadro 2) ,, a estimativa do 

Médio Diário (TMD), para os diferentes tipos de veículos 

"Fluxo 

Tráfego 

(auto- 
móveis, ônibus e caminhões), considerando-se o tráfego normal e 
o gerado. 

b) Hipótese II 

As estimativas sobre Tráfego Médio Diário (TMD) para a hi 

pÓtese II - modelo agroflorestal - tam~ém foram extraídas do ane 

x o "Fluxo de Transpo.rtes" e estão apresentadas no Quadro 3. 
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QUADRO 2 

FLUXO DE TRANSPORTE 

: 

SUBTRECHO AUTCMÔVEIS ÔNIBUS CAMINHÃO 

NORMAL 1 GERADO NORMAL 1 GERADO NORMAL 1 GERADO 

1!2 Ano 

A 12 238 o 42 5 139 
B 12 208 o 33 5 131 
e 12 163 o 33 5 127 
D 12 212 o 44 5 116 
E 12 148 o 44 5 106 
F 12 105 o 7 5 74 

SUBTRECHO 
AUTCT1ÔVEIS ÔNIBUS CAMINHÃO 

NORMAL 1 GERADO NORMAL 1 GERADO NORMAL I GERADO 

6!2 Ano 

A 15 281 1 53 7 184 

o B 15 241 1 40 7 165 
e 15 192 l 40 7 159 
D 15 243 l 56 7 142 
E 15 177 l 56 7 128 
F 15 121 1 10 7 84 

AUTOMÓVEIS ÔNIBUS CAMINHÃO 
SUBTRECHO 

1 NORMAL ·I GERADO 1 NORMAL GERADO NORMAL GERAOO 

112 Ano 

A 19 343 l 64 9 286 

B 19 289 1 50 9 252 

e 19 238 1 50 9 240 

D 19 289 1 70 9 207 

E 19 222 1 70 9 , 181 

F 19 . 144 1 14 9 109 

() 
SUBTRECHO 

AUTOMÓVEIS ÔNIBUS CAMINHÃO 

NORMAL 1 · GERADO NORMAL l GERADO NORMAL 1 GERAOO 

162 Ano 

A 26 430 1 79 11 428 

B 26 351 1 65 11 390 

e 26 295 1 65 11 370 

D 26 346 1 92 11 300 

E 26 269 1 92 11 234 

F 26 173 1 19 11 126 

212 Ano 

SUBTRECHO 
AUTOMÓVEIS ÔNIBUS CAMINHÃO 

NORMAL 1 GERADO NORMAL I GERADO NORMAL 1 GERAOO 

A 32 516 1 94 14 570 
B 32 414 1 80 14 528 
e 32 351 1 80 14 501 
D 32 402 1 115 14 392 
E 32 317 1 115 14 287 
F 32 201 1 24 14 143 
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QUADRO 3 

FLUXO DE TRANSPORTE 

AUTOMÓVEIS ÔNIBUS CAMINHÃO SUBTRECHO 
1 1 NORMAL / NORMAL GERAOO NORMAL GERADO GERAOO 

12 ano 

A 
8 
e 
D 
E 
F 

12 238 o 42 5 218 
12 208 o 33 5 212 
12 163 o 33 5 209 
12 212 o 44 5 198 
12 148 o 44 5 189 
12 105 o 7 5 153 

A '15 281 1 53 7 268 

o B 15 241 1 40 7 262 e 15 192 1 40 7 258 
D 15 243 1 56 7 246 
E 15 177 l 56 7 234 
F 15 121 1 10 7 191 

SUBTRECHO AUTOMÓVEIS ÔNIBUS CAMINHÃO 
NORMAL 1 GERADO NORMAL ! 1 GERAOO NORMAL 1 GERADO 

SUBTRECHO AUTOMÓVEIS ÔNIBUS CAMINHÃO 
NORMAL 1 GERADO NORMAL 1 GERADO NORMAL l GERADO 

112 Ano 

A 19 343 1 64 9 349 
B 19 289 - 1 50 9 341 
e 19 238 1 50 9 335 
D 19 289 1 1 70 9 319. 
E 19 222 1 70 9 302 
F 19 144 1 14 9 247 

o 
SUBTRECHO AUTOMÓVEIS ÔNIBUS CAMINHÃO 

NORMAL 1 GERADO NORMAL 1 GERADO NORMAL 1 GERADO 

162 Ano 

A 26 430 1 79 11 500 
8 26 351 1 65 11 491 
e 26 295 1 65 11 483 
D 26 346 1 92 11 457 
E 26 269 1 92 11 430 
F 26 173 1 19 11 368 

SUBTRECHO AUTOMÓVEIS ÔNIBUS CAMINHÃO 

NORMAL 1 GERAOO NORMAL 1 GERAOO NORMAL 1 GERADO 

212 Ano 

A 32 516 1 94 14 666 
B 32 414 1 80 14 642 
e 32 351 1 80 14 631 
D 32 402 1 115 14 596 
E 32 317 1 115 14 558 
F 32 201 1 24 14 490 
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C) 

c) Representação Gráfica 

A partir destas estimativas pode-se visualizar nos grá 

ficos (fig.la 4) a evolução temporal dos tráfegos normal (TN) e 

gerado (TG). 

O tráfego gerado será resultante das diferentes formas 

de ocupação econômica·e do aumento do fluxo de veículos, decorren 

tesd~ conclusão da pavimentação da BR-364. • 

Cabe frisar que estes fluxos não estão su{}erestimados, se 

comparados com as contagens de tráfego realizados em Rondônia em 

outros trechos da BR-364, que se apresentaram muito mais elevado 

que os fluxos de veículos estimados e~ todos os subtrechos. 

• 

• 

• 
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1.2.2 - DETERMINAÇÃO DOS BENEFÍCIOS ECONÔMICOS 

Para a determinação dos benefícios econômicos para os usu~ 

rios atuais (tráfego normal) e potenciais (tráfego gerado) esti 

mou-se a redução de custos de transportes (operação, tempo e co~ 

servação) entre as situações atual e futura, ou seja, "sem" e 

"com" investimento. 

a) Custo Econômico Operacional 

A memória de cálculo para a estimativa dos custos econômi 

cos operacionais encontra-se no anexo "Fluxo de Transportes". 

(A seguir são apresentados os '.custos operacionais- resu_! 

tantes das situações "sem" e "com" a pavimentação da rodovia 

BR-364. 

o QUADRO 4 

CUSTO ECONÔMICO OPERACIONAL 

US$/Ano 

SUBTRECHO RODOVIA ATUAL RODOVIA FUTURA 

AUTO ÔNIBUS CAMINHÃO AUTO ÔNIBUS CAMINHÃO 

A 10.554 33.897 32.582 7.388 22.984 20.572 

B 6.249 19.479 18.252 3.993 12.467 11.678 

e 12.390 38.001 33.951 7.730 23.469 20.148 

D 3.910 12.378 12.076 2.330 7.327 7.032 

E 20.360 63.429 59.869 11.750 36.033 31.~52 

F 10.531 31. 986 27.031 6.515 19.466 15.806 

US$ (Nov/88) = Cz$ 525,85 

A redução do custo econômico operacional, que representa a 

diferença entre os custos econômicos operacionais atuais e futu 

ros, pode ser visualizada no demonstrativo abaixo: 

QUADRO 5 

REDUÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL 

US$/Ano 

SUBTRECHO 
1 

AUTO 
1 

ÔNIBUS 1 CAMINHÃO 

A 3.166 11.113 12.010 
B 2.256 7.012 6.574 
e 4.660 14.532 13.803 
D 1. 580 5.051 5.044 
F 8.610 27.396 27.917 
E 4.016 12.520 11.225 

US$ (Nov/88) = Cz$ 525,85. 
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b) Custo Econômico de Conservação 

Para o custo econômico de conservação (estrada atual em 

terra e em péssimas condições de manutenção) estimou-se às seguin 

tes equações : (Menória de cálculo encontra-se no anexo "Fluxo de Transportes11): 

• Rodovia Nova em Concreto Asfáltico 

M = 1410 + 0,649 TMD 

• Rodovia de Terra 

M = 1865 + 37,304 TMD 

Os custos de conservação na região amazônica apresentam-se 

muito elevados relativamente aos outros Estados do Brasil, face 

aos altos Índices pluviométricos e à ausência de material de con~ 

trução de boa qualidade. 

() 
Para a determinação dos benefícios econômicos devido à r~ 

dução dos custos de conservação chegou-se, então, a seguinte equa 

ção: 

Bi = r 4.186 + 11L263 (TNi + T~i)] • ext 

Onde: 

Bi = Benefício da redução do custo de conservação no ano i 
TNi = Tráfego normal no ano i 

TGi = Tráfego gerado no ano i 

ext = Extensão do trecho 

c) Custo do Tempo de Viagem 

Para o cálculo do custo econômico chegou-se aos seguintes 

resultados de tempo de viagem expressos em múltiplos de horas, pa 

ra ônibus e automóveis, por subtrecho: (Memória de cálculo encon - 

tra-se no anexo "Fluxo de Transportes"). 

QUADRO 6 

REDUÇÃO DO TEMPO DE VIAGEM 

h 
SUBTRECHO 1 ATUAL 

1 
FUTURO 

1 
REDUÇÃO 

A 4,67 2,55 2,12 

B 2,33 1,27 1,06 

c 4,67 2,55 2,12 

D 1, 33 0,73 0,60 

E 7,33 4,00 3,33 

F 4, 12 2,18 1,94 
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Com base nos dados anteriores obtiveram-se os seguintes be 
nefícios referentes à redução do tempo de viagem: 

QUADRO 7 

REDUÇÃO DO CUSTO DO TEMPO DE VIAGEM 

US$/Ano 
SUBTRECHO 

1 
AUTOMÓVEL 

1 
ÔNIBUS 

A 1.675 13.405 
B 838 6.703 
e 1.675 13.405 
D 474 3.794 
E 2.632 ! 21.057 
F 1.533 12.268 ,, 

1 US$ (Nov/88) = Cz$ 525,85 \ ... > 

d) Economia dos Custos de Transporte 

Para o cálculo dos benefícios, por veículo, ano e tipo de 

custo de transporte (operação, tempo e conservação) utilizou~se a 
seguinte equação: 

( -.. 
\..___) 

3 
Bi = ~ 

t=l 
• 

3 
~ 
K=l 

• /', custo de transportes Kt. EN it' + T: i~ 

Onde: 

Bi = Benefício no ano i para os três tipos de custos de 

transportes (K = 3: Operação, Conservação e Tempo) , 

e os três tipos de veículos (t = 3: Automóveis, ôni 
bus e Caminhões. 

~ custo de transportes Kt = Redução dos custos de um dos 
K tipos de custo, e t tipos 
de veículos. 

TN,. = Tráfego normal no ano i I para cada tipo de veículo t l.t 

TG, = Tráfego gerado no ano i I para cada tipo de veículo t l.t 

Os benefícios para o tráfego gerado são computados à meta 
de, conforme demonstrado a seguir: 
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Preço 

A 

FIGURA 5 

PO 

TG 

TN quantidade (fluxci) 
'·-~····· - - ·-·. -··-------------···-- , . 

A área "A" corresponde a: 

() 

BA = (P0 - P1) • TN 

e representa a redução dos custos de transportes de P0 pa 
ra P1, agindo sobre o tráfego normal. 

A ~rea "B" corresponde, no entanto, a: 

B = {PO - Pl) • TG 
B 2 

e representa a redução dos custos de transportes de P0 p~ 

ra P1, agindo sobre o tráfego gerado • 

• Benefícios advindos do custo operacional, em cada ano: 

3 

L __ ; .- 6 custo operacionalt 
t=l • 

C) • Benefícios advindos do custo do tempo, em cada ano: 

2 

• 6 custo tempot • 
t=l 

Benefícios advindos do custo de conservação, em cada ano: 

{4186 + 111,263 [.TN + T~c~.1 . extensão 

Estes benefícios restrigem-se àqueles diretamente vincul~ 
dos ao trecho entre Rio Branco e a divisa do Brasil com o Peru, 

representando apenas os ganhos tangíveis e monetariamente quanti 
ficáveis, devido à pavimentação da BR-364. 
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1.3 - RENDA GERADA ADICIONAL 

1.3.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Considerou-se que o Modelo de Desenvolvimento· do Estado do 

Acre, só tem sentido t~cnico, econômico e social, com a pavirnentA 

ção da BR-364, possibilitando não só a integração de Estado do 

Acre,mas o de permitir ainda a saída de seus produtos agroflores 

tais beneficiados através da acessibilidade ao Pacífico. 

O embasamento ecológico para definição das , 
areas explotá 

o 

veis para o desenvolvimento pode viabilizar economicamente o EstA 

do do Acre. Os resultadcs de aplicação das t,cnicas de Programa - 

ção Li~ear e da Programação Linear por Objetivos Múltiplos mo§ 

t ram que todos os investiment<bs, ;nece'ssários ( nos portos e embar 

cações, nas indústrias de beneficiamento inclusiv.e energia) e os 

respectivos custos operacionais poderr. permitir ao Estado do Acre 

um benefício anual de US$ 168 milhões após o 16~ ano de implanta 

ção do projeto, período necessário à estabilização do modelo de 

ocupação econômica agroflorestal. 

Este benefício econômico deverá ainda cobrir os gastos com 
' 

a construção da BR-364, bem como aqueles necessários à infra-es - 

trutura social tais como habitações, escolas, postos de saúde 

água e saneamento, que estariam a cargo do Governo do Estado no 

sentido de poder cumprir seu papel social. 

{\ 
'··} 

Na hipótese de se maximizar a relação Benefício-Custo do 

Modelo e de tornar imediata a pavimentação da BR-364, orçada em 

US$ 278 milhões e para que a produção prevista atinja o benefício 

de US$ 168 milhões anuais, serão necessários ainda recursos adi - 

cionais estimadas em US$ 25 milhões para investimentos destinados 

à infra-estrutura social. Tal hipótese leva à seguinte igualdade: 

Sendo: 

r = taxa anual referente ao custo de oportunidade do capital ' 

(12% a.a.) 

Cc = investimento da BR-364 = US$ 278 milhões.: 

CI = investimento social= US$ 25 milhões. 

g = taxa anual de crescimento dos benefícios 

N = ano Ótimo de abertura ao tráfego da BR-364 

B1 = benefício anual no primeiro ano de abertura da estrada; 
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1 

1 

Logo: 

B1 = US$ 36 milhões no ano 1 

1.3.2 - ESTUDO DA TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO DOS BENEFÍCIOS 

É importante conhecer a t'axa de crescimento com que o prQ 

jeto poderá atingir o patamar de US$ 168 milhões a partir do iní 

cio da estabilização do Modelo Agroflorestal até os horizontes a 
seguir indicados. 

QUADRO 8 

TAXAS DE CRESCIMENTO 

o 
HORIZONTES 

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL 
Anos 

05 

10 

36,2 

16,7, 

I 15 10,8] 
20 

25 

30 

8,0 

6,4. 

5,3 

A taxa de 10,8% a.a. para implantar o projeto, ou seja, 

o 15 anos após a pavimentação da BR-364, é meta razoável em condi - 

ções tais que neste período possa se atingir uma taxa interna de 

retorno superior a da taxa de oportunidade do capital (12%). 

Dessa forma os benefícios a serem atingidos, segundo os 

horizontes indicados, podem ser vistos a seguir: 

QUADRO 9 

BENEFÍCIOS GERADOS 

H O R I Z O N T E 
1 

BENEF:fCIO 

ANO 3 - 12 Ano do Projeto US$ 35,8 milhões 
ANO 8 - 62 Ano do Projeto US$ 58,1 milhões 
ANO 13 -112 Ano do Projeto US$ 99,4 milhões 
ANO 18 -162 Ano do Projeto US$ 168,2 milhões 
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Cabe frisar que o crescimento a uma taxa de 10,8% a.a. ao 

longo de 15 anos é bastante conservadora para o enorme. potencial 

agroflorestal econômico oferecido pelo Estado do Acre. 

Admitiu-se que o crescimento dos benefícios resultantes '· 

da implantação do Modelo Agroflorestal venha se caracterizar por 

uma curva logística, obtendo-se através da técnica dos pontos 

equidistantes os benefícios gerados entre os horizontes de tem 

po considerados (1~, 62 112 e 162 anos do projeto). Admitiu-se ' 

também que o Modelo sel:estabilizará ~pós o 16º ario- -de abertura ' 
da estrada ao tráfego. 

Esta hipótese resulta em crescimento mais rápido durante 

os primeiros 5 anos, caindo até atingir o 152 ano. A curva logí~ 

tica relativa à implantação do Programa terá como expressão, em 
! 

milhões de US$: 

o Benefício Anual= 162 

1 + 3,5 e - 0,42 t 

Sendo t =ano~' 5, 10,e15. 

A adoção de tal critério passa a fornecer as seguintes ta 

xas e respectivos benefícios nos horizontes a seguir indicados, 

comparados com os obtidos pelo critério anterior: 

QUADRO 10 

TAXAS E BENEFÍCIOS 

o 
TAXAS% A.A. BENEFÍCIOS 

USS MILHÕES I ANO HORIZONTE 
CONSTANTE LOGfSTICA CONSTANTE LOGfSTICA 

12 Ano do Projeto-, - - 35,8 35,8 
52 Ano do Projeto 10,8 25,9 58,1 113,4 

102 Ano do Projeto 10,8 15,7 99,4 153,9 
152 Ano do Projeto 10,8 10,8 168,2 168,2 
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1. 3. 3 - METAS SUGERIDAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO MODELO 

A fim,nde que se possa atingir um benefício líquido de 

US$ 168 milhões/ano, a partir do 162 ano da pavimentação da rodo 

via BR-364, foram sugeridas quatro metas a serem atingidas. 

Para tal, foram aplicadas as técnicas da programação li 

near por objetivos múltiplos, tendo para isso considerado os s~ 

guintes parâmetros: (Anexo: Aspectos Econômicos do Modelo Agroflorestal) • 

• As áreas reservadas para o Modelo Agroflorestal foram 

o 

aquelas que se apresentaram com mai~D potencial madei:.~ 

reiro, condicionadas às de melhor localização em rela 

çao as vias de acesso (economia de transporte) • 

• Metade da produção de madeira beneficiada foi direcions 

da para o mercado externo (Lima) e a outra metade para' 

o mercado interno (s. Paulo)~ 

• A densidade da madeira a ser exportada, classificada CQ 

mo Classe I, é de 19,Sm3/ha e a da madeira a ser absor 

vida pelo mercado interno, classificada como Classe II, 

é de 24,5m3/ha • 

• Parcela da madeira beneficiada será industrializada em 

duas localidades: Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Estas 

unidades produzirão componentes de madeira ·para a in 

dÚ~tria da construção civil • 

• O percentual de madeira beneficiada a ser industr.ializ~ 

da será de 6%, 10% e 15% d~ incremento da produção, re~ 

pectivamente,no 62, 112 e 162 ano após a abertura da .e~ 

trada ao tráfego. Esta distribuição levou em considera 

çao a proximidade da mabéria-prima em relação às unida 

des industriais. 

• Percentual de madeira beneficiada considerada como pe~ 

da no processo industrial é de 20% • 

n 
•• , •• .1 

• Preço de mercado para madeira beneficiada de USS 330/ 

ton, praticado em Rio Branco, e de US$ 375/ton,em Cru - 

zeiro do Sul • 

• Preço de mercado ·da :madeira· industrialiiada :US$ 

1760/ton. (Lima e são Paulo) • 

• Preço de mercado da madeira beneficiada em são,~Paulo: o 

preço deste produto em Rio Branco mais o valor do frete, 

assumido pelo comprador • 

• Preço de mercado da madeira beneficiada em Lima: o pr~ 

ço deste produto em Cruzeiro do Sul mais o valor do fr~ 

te, assumido pelo comprador. 
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• Custo de produção da madeira beneficiada: US$ 165/ton a 

crescida do custo de transporte da região produtora aos 

respectivos destinos (custos de transportes hidroviário 

e rodoviário, e de permanência no porto) . 

• Custo de produção de madeira industrializada: US$/ton • 

• Mão-de-obra: 260 empregados necessários a uma indústria 

de grande porte, com capacidade de produção de 14.500 

ton/ano • 

• Investimentos necessários: 

- pavimentação da rodovia BR-364: US$ 278 milhões. 

() 

- infra-estrutura de fiscalização: US% 18,6 milhões. 

- sociais: US$ 30,7/ton, corpespondente a 30% e 12%, re~ 

pectivamente, do custo de implantação das unidades de 

beneficiamento e industriais. 

- implantação de unidades de beneficiamento: US$ 

ton. 
102/ 

- implantação de unidades industriais: US$ 250/ton. 

- energia: US$ 20,1/ton. 

- implantação de portos: US$ 22,7 milhões. 

o 

Estes três Últimos itens_de investimento não foram consid~ 

rados na análise de custo-benefício. Os custo de implantação das 

unidades de beneficiamento de madeira acrescido do de ·energia~ de 

responsabilidade do setor privado, serão amortizados e contabiliza 

dos como custo de capital na composição dos custos de produção 

Os investimentos necessários à implantação do Programa de Portos e 

Embarcadouros também serão amortizados através dos custos de pe~ 

manência nos portos, que são parte integrante da estrutura de cus 

tos de transportes hidroviários. 

Os investimentos referentes à infra-estrutura de fiscaliza 

ção ambiental e de extensão/pesquisa florestal integram o custo de 

pavimentação da rodovia e correspondem a 6,7% do valor da mesma. 

PRIMEIRA META: 

A primeira meta será atingida a partir do 12 ano após a 

pavimentação da rodovia BR-364. Para que tal objetivo seja cumpri 

do é necessário a seguinte estratégia, em termos de produção: 
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QUADRO 11 

PRIMEIRA META 

ton 
PRODUÇÃO DE MADEIRA BENEFICIADA 

ÁREA ALOCADA (ha) 

E1 103.634 

E5 132.681 

E5 58.256 

E7 65.829 

TOTAL 360.400 

LIMA 
1 

SÃO PAULO 

50.884 50.884 
36.354 36.354 
26.623 26.623 
5.826 5.826 

119.687 119.687 

o Assim procedendo obter-se-á o benefício líquido de 

36 milhões para uma produção de madeira beneficiada 

239.374 ton, com urna área alocada de 360.400 ha, gerando 

empregos e um investimento social em infra-estrutura de 

7.350 mil. 

SEGUNDA META: 

US$ 

de 

4.300 

uss 

A segunda meta a ser atipgida no 62 ano necessitará alQ 

car mais 179.504 ha, além das áreas já implantadas na primeira 

meta. 

() 
.QYADRO 12 

SEGUNDA META 

·ton 

ÁREA 

ALOCADA (Ha 

MADEIRA BENEF. MADEIRA INDUST. 

LIMAI S. PAULO LIMA f S. PAULO 

T6 

TOTAL TARAUACÁ 

47.766 

47.766 

E6 

TOTAL ENVIRA 

18.906 

18.906 

P2 

P3 

P4 

TOTAL PURUS 

37.611 

18.805 

56.416 

112.832 

TOTAL GERAL 179.504 

11.350 

11. 350 

8.640 

8.640 

14.537 

7.268 

21.805 

43.610 

63.600 
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12.897 

12.897 

1.547 

1.547 

7.630 

7.630 
1.037 

1.037 

12.793 

6.396 

19.189 

38.351 

1.744 

872 

2.616 

5.232 

58.878 1.547 6.269 



Isto feito, haverá acréscimos na produção de 122.478 ton 

"de madeira beneficiada e de 7.816 ton de componentes de madeira' 

para construção civil, em área alocada de 179.504 ha, mais 2.350 

empregos gerados,oom investimentos sociais relativos a infra-es 

trutura de US$ 4.000 mil. 

Logo no 62 ano atingir-se-á o benefício líquido de USS 

58 milhões, uma produção de 361.852 ton de madeira bene~iciada e 

de 7.816 ton de madeira industrializada em área total alocada de 
539.904 ha, gerando 6.650 empregos e um investimento na infra-es 

trutura social de US$ 11.350 mil. 

TERCEIRA META: 

o 
A terceira meta a ser atingida no 112 ano do projeto ne 

cessitará incorporar mais 384.181 ha ao processo produtivo além 

das áreas já implantadas nas duas primeiras etapas. 

QUADRO 13 

TERCEIRA META 

ton 

ÁREA MADEIRA BENEF. MADEIRA INDUST. 

ALOCADA (Ha) LIMA 1 S. PAULO LIMA 1 S. PAULO - 
Jl 215.928 24.751 40.750 7.276 

TOTAL JURUÁ 215.928 24.751 40.750 7.276 

T4 3.780 383 478 95 

n TOTAL'. TARAUACÁ 3.780 383 478 95 
"· . / 

E6 :S4.120 15.593 12.475 - 3.118 

TOTAL ENVIRA 34.120 15.593 12.475 - 3.118 

I3 80.261 29.054 23.244 - 5.810 

IS 50.092 7.263 5.807 - 1.456 

TOTAL IACO 130.353 36.317 29.051 - 7.266 

TOTAL GERAL 384.181 77.035 82.754 7.371 10.384 

Assim no 112 ano, haverá acréscimos na produção de 

159.785 ton de madeira beneficiada e de 17.755 ton de cornponen - 

tes para construção civil, mais 3.200 empregos gerados e de US$ 

5.450 mil nos investimentos sociais de infra-estrutura. 

Dessa forma alcança-se no 112 ano o benefício líquido de 

US$ 99 milhões, com uma produção de 521.642 ton de madeira ben~ 
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ficiada e de 25.571 ton de madeira industrializada,gerando 9.850 

empregos e um investimento na infra-estrutura de US$ 16.800 mil. 

QUARTA META: 

A quarta e Última meta ocorrerá no 162 ano, quando 

tingir um benefício líquido de US$ 168 milhões, para uma 

ção de 770.252 ton de madeira beneficiada e de 69.435 4on 

se 2 
prod11 

de 

componentes de mad~ira, gerando 15.500 empregos e um investimen 

to de infra-estrutura de US$ 25.780 mil. Deve-se salientar que 

para essa produção necessita-se.de um total de área alocada de 

1.676.400 ha, o que representa 11% da área total do Estado do 

Acre.Com o manejo e o reflorestamento apenas no 402 ano é que se 

atingirá um desmatamento de 40% da irea alocada. O significado 1 

prático é que apenas A,4%da área total do Estado do Acre esta - 

ria descoberta para o processo de produção e,mesrno assim,se hou 

ver coincidência no tocante_a simultaneidade de produção. o- 
QUADRO 14 

QUARTA META 

ton 
ÁREA 

ALOCADA (Ha) 

MADEIRA BENEF. MADEIRA INDUST. 

LIMA JS. PAULO LIMA l S. PAULO 

J2 

TOTAL JURUÁ 

118.601 

118.601 

o 
Tl 

T3 

187.863 

117.755 

T4 111.127 

TOTAL TARAUACÁ 416.745 

E2 

E3 

E4 
E7 

TOTAL ENVIRA 

27.998 

38.003 

53.072 

97.893 

216.966 

TOTAL GERAL 752.312 

20.514 

20.514 

30.509 

15.239 

9.841 

55.589 

7.265 

14.536 

14.542 

8.663 

45.006 

16.585 

16.585 

43.584 

21.769 

14.058 

79.411 

5.085 

10.176 

10.182 

6.063 

31.506 

121.109 127.502 

6.546 

6.546 

13.075 

6.530 

4.217 

23.822 

2.180 

4.360 

4.360 

2.600 

13.500 

30.368 13.500 

Além da industrialização dos produtos agroflorestais,exis 

te uma produção potencial que pode ser acrescida a já existente 

de borracha e castanha, considerando-se apenas as áreas das fg 

turas indústrias de beneficiamento de madeira-(outras atividades 

extrativistas). 
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Para se>obter acréscimos expressivos na exportação da borracha 

e·da castanha é necessário que seja feita uma modernização nas técn~ 

cas de produção atualmente praticados no Estado. 

No entanto,deixou-se de considerar os benefícios gerados pelo 
incremento da produção de borracha e de castanha por serem valores' 

insignificantes em relação ao montante gerado pelo beneficiamento de 
madeira. 

QUADRO 15 

PRODUÇÃO OE MADEIRA 

( .. ../ 

PROD. BRill'A DE: MADEIRA MAQ. P/INDUSTRIAL MADEIRA BENEFICIADA ÁREA .. 
(Ha) LIMA S. PAULO ~IMA S.PAULO LIMA s. PAULO - ,. .. 

ton..,, 

12 ANO 

El 103.634 50.884 50.884 - - 50.884 50.884 
E5 132.681 36.354 36.354 - - 36.354 36.354 
E6 58.256 26.623 26.623 - - 26.623 26.623 
E7 65.829 5.826 6.826 - - 5.826 5.826 

(A) SUBTOrAL 360•.400 119.687 119.687 - - 119.687 119.687 
62 ANO 

T6 47.766 12.897 12.897 1.547 - 11.350 12.897 
E6 18.906 8.640 8.640 - 1.037 8.640 7.603 
P2 37.611 14.537 14.537 - 1. 744 14.537 12.793 
P3 18.805 7.268 7.268 - 872 '7,.268 6.396 

G P4 56.416 21.805 21.805 - 2.616 21.805 19.189 
(B) SUBTOTAL 179.504 65.147 65.147 1.547 6.269 63.600 58.878 
(C) =(A+ B) 539.904 184.834 184.834 1.547 6.269 183.287 178.565 

112 ANO 

Jl 215.928 32,.018 40.750 7.276 - 24.751 40.750 
T4 3.780 478 478 95 - 383 478 
E6 34.120 15.593 15.593 - 3.118 15.593 12.475 
I3 80.261 29.054 29.054 - 5.810 29.054 23.244 
IS 50.092 7.263 7.263 - 1.456 7.263 5.807 

(D) SUBTOTAL 384.181 84.406 93.138 7.371 10.384 77.035 82.754 

(E)= (C + D) 924.085 269.240 277.972 8.918 16.653 260.322 261.319 
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QUADRO 15 

PRODUÇÃO DE MADEIRA 

Cont ••• 
ton 

PROD.BRUTA DE MAO. MAO. P/INDUSTRIAL MADEIRA BENEFICIADA 
AREA 

T~ S. PAULO LI~ S.PAULO [,[MA S. PAUIO (Ha) .. . 
162 ANO 

J2 118.601 27.060 16.585 6.546 - 20.514 16.585 
Tl 187.863 43.584 43.584 13.075 - 30.509 43.584 
T3 117.755 21.769 21.769 6.530 - 15.239 21. 769 
T4 111.127 14.058 14.058 4.217 - 9.841 14.058 
E2 27.998 7.265 7.265 - 2.180 7.265 5.085 
E3 38.003 14.536 14.536 - 4.360 14.536 10.176 
E4 53.072 14.542 14.542 - 4.360 14.542 10.182 o E7 97.893 8.663 8.663 - 2.600 8.663 6.063 

(F) SUBTOTAL 752.312 151.477 141.002 30.368 13.500 121.109 127.502 

(G) =(E+ F)l.676.397 420.717 418.974 39.286 30.153 381.431 388.821 

iL.3.4 - EsrIMATIVA DA RENDA GERADA ADICIONAL 

Considerando-se as metas estabelecidas no capítulo ant~ 

rior, verificou-se que o Modelo Agroflorestal pode fornecer um bene 

fício líquido ao término dos 15 anos de implantação do Programa de 

US$ 168 milhões, conforme demonstrativo a seguir: 

o 
QUADRO 16 

BENEFÍCIO LÍQUIDO 

US$ milhões: 

HORIZONTES BENEFÍCIO LÍQUIDO 

1 

6 
11 

16 

35,8 

58,1 

99~4 

168,2 

Vale lembrar que na avaliação econômica não foi considera 

do a renda gerada referente à produção de madeira a ser consumida no 

mercado interno local. Pressupôs-se, portanto, que o nível de consu 

mo per-capita será igual nas situações "sem" e "com" o projeto. 
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QUADRO 17 

BENEFÍCIO TOTAL 

MADEIRA BENEFI~IADA 

BENEFÍCIO/ BENEFÍCIO/ BENEF. 'IUl'. BENEF.TOT. !BENEF. 'IOI'AL 
(czs) (A) (RBR) (B) (CZS) (RBR) ... TOTAL' 
US$/!0N US$/IDN US$ MIL US$ MIL US$ MIL 

12 ANO 
1. El 187,53 141,02 9.542 7.176 16.718 

147,90 97,11 5.377 3.530 8.907 
183,78 145,30 4.893 3.868 8.761 
148,25 97,46 864 568 1.432 

35.818 

E5 

E6 

F:7 
SUBTOTAL 

62 ANO 

T6 

E6 

P2 

P3 

P4 

SUBTOTAL 

126,92 69,71 1.441 899 2.335 

183,78 145,30 1.588 1.105 2.693 

180,52 148,01 2.624 1.894 4.518 
119,63 90,69 869 580 1.449 

120,66 91,72 2.631 1.760 4.391 

15.386 

TOrAL 00 62 ANO 

112 ANO 

Jl 207,58 120,95 5.138 4.929 

T4 201,44 127,05 77 61 

E6 183,78 145,30 2.866 1.813 

13 172,16 156;,36 5.002 3.634 

!5 176,09 152,44 1.279 885 

SUBTOTAL n ' . 

TOTAL 00 112 ANO 

162 ANO 

J2 212,93 115,60 4.368 1.917 

Tl 127,24 70,03 3.882 3.052 

T3 127,24 70,03 1.939 1.524 

T4 201,44 127,09 1.982 1.787 

E2 147,52 96,73 1.072 492 

E3 147,52 96,73 2.144 984 

E4 148,77 97,98 2.163 998 

E7 148,25 1 :97 ,46 1.284 591 

SUBTOTAL 

TOTAL DO 162 ANO 

OBSERVAÇÕES 
1) (A) PREX;O EM czs (US$ 375,00/ton) - CUSTO TOTAt EM ~zs 
2) (B) FREX;O EM RBR (US$ 330,00/ton) - CUSTO TOTAL EM RBR 

51.204 

10.067 

13.8 

4.679 

8.636 

2.164 

25.684 

76.888 

6.285 

6.934 

3.463 

3.769 

1.564 

3.128 

3.161 

1.875 

30.179 

107 .067 
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QUADRO 18 

MADEIRA BENEFICIADA 

a.JSI'O NAVE- cusro oo cusro ROOOV .cusro Rooo- cusro TO- a.JSI'O 'IOI 
GANOO (A) roaro (B) (CZ-SUL) (C) VIÁRIO(IWR) (CZS) (E) (RBR) (F) 

. .. , .. 

US$/ton 

ru.. 

12 ANO 
E1 - - 22,19 23,70 187,47 188,,198 
E5 1,76 40,0 20,06 25,85 227,10 232,89 
E6 - - 25,94 19,42 191,22 184,70 
F:7 1,41 40,0 20,06 25,85 226,75 232,54 

62 ANO 

'I'3 0,95 65,0 16,85 29,06 248,08 260,29 
! 

E6 - - 25,94 19,42 191,22 184,70 
P2 - - 29,20 16,71 194,48 181,99 

() P3 2,11 57,0 30,98 14,92 255,37 239,31 
P4 1,08 57,0 30,98 14,92 254,34 238,28 

112 ANO 

Jl - - 2,14 43,77 167,42 209,>05 
T4 - - 8,28 37,63 173,56 202,95 
E6 - - 25,94 19,42 191,22 184,70 

I3 - - 37,56 8,36 202,84 173,64 
IS - - 33,63 12,28 198,91 r:n,s6 

n 162 ANO 

J2 - - (3, 21) 49,12 162,07 214,40 

Tl 0,63 65,0 16,85 29,06 247,76 259,97 

T3 0,63 65,0 16,85 29,06 247,76 259,97 

T4 - - 8,28 37,63 173,56 202,91 

E2 2,14 40,0 20,06 25,85 227,48 233,27 

E3 2,14 40,0 20,06 25,85 227,48 233,27 

E4 0,89 40,0 20,06 25,85 226,23 232,02 

E7 1,41 40,0 20,06 25,85 226,76 232,54 

OBSERVAÇÕES 
1) (E)= (A) +(B) + (C) + aJSI'O DE PROOlÇÃO 
2) (F) = (A) +(B) +(D)+ CUSTO DE PRODUÇÃO 
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2. - CUSTO DO INVESTIMENTO 

2.1 - CUSTO DE PAVIMENTAÇÃO DA BR-364 

Os custos de pavimentação da rodovia BR-364 foram estima 

dos no anexo ''Projetos B~sicos de Engenharia", seguindo duas ai 

ternativas quanto à obra de artes especiais: 

11A11 
- pontes padronizadas, usando infra e meso e~trutura 

em concreto, e super-estrutura e tabuleiro em madeira. 

11B11 
- pontes construídas totalmente em concreto armado. 

Para efeito de avaliação econômica adotou-se a alternati 

va "A", devido à grande quantidade e à excelente qualidade das 

madeiras existentes na região. Além disto, esta alternativa apre 

senta custos de implantação significativamente inferiores ao da 

alternativa "B". 

o 
QUADRO 19 

RESUMO DO CUSTO DE CONSTRUÇÃO 

USS mil 

EXT. ALTERNATIVA A I ALTERNATIVA B 
SUBTRECHOS 

(Km) EP)NêMICO I FINANCEIRO! EXX)NÔ'-UCO I FINANCEIRO 
RIO BRANCO-SENA MADUREIRA . · 135,28 

SENA MADUREIRA-MANOEL um,o 71,40 
MANOEL URBANO-FEIJÓ 145, 90 
FEIJÓ-TARAUACÁ 41, 70 

38.789,29 46.546,13 42.938,41 51.525,07 
25;so;, !:B 31.c:a;,ro 

TARAUACÁ-CRUZEIRO 00 SUL 

CRUZ.IX) SUL-DIVISA BR/PERU 

217,72 
12),55 

53.018,9:) 
16.622,64 

8).993,39 

53.%,40 

63.62'.),04 
19.946,58 

<J7.U!B,47 

64.758,28 

Z'l.(E'l,8) 32.516,28 

:6.638,57 67.963,64 . 
19.lll,33 22.933,02 

89.100,69 la>.983,Zl 
54.~,95 65.004,07 

TOTAL 738,55 359.236,21 323.070,~ 21:B.853, T7 347.81J,,~ 

ACESSOS )J,CX) 9.013,6!: 10.815,61 9.013,65 10.815,61 
TOTAL GERAL 700,55 278.249,8: 333 .005,87 293.ffi?, 42 358.6:ro, <J7 

Base de Preços: Nov/88 

2.2 - CUSTO DE IMPLANTAÇÃO DO MODELO AGROFLORESTAL 

Cientes dos impactos ambientais decorrentes da pavimenta 

çao de uma rodovia, optou-se incluir na composição destes _inveâ 

tirnentos recursos a serem destinados à reestruturação da máquina 

estadual de fiscalização ambiental. Estes recursos, estimados em 

US$ 18,6 milhões, referem-se à infra-estrutura física de apoio à 
proteção ambiental, bem como recursos necessários à pesquisa 

aplicada, à extensão florestal e à capacitação de pessoal envoi 
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vido na extensão florestal, conforme discriminado· a seguir: 

QUADRO 20 

CUSTO DE FISCALIZAÇÃO 

o 

US$ mil 
D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANTIDADE CUSTO TOTAL 

1. INFRA-ESTRUTURA 13.450 
• avião un 1 1.500 
• helicóptero un 2 10.000 
. lancha un 24 l. 200 . carro un 14 350 
• postos 50m2 12 270 

mobiliári.o 
! 

Vb. - 130 
2. PESQUISA vb · - 1. 580 
3. EXTENSÃO FLORESTAL vb - 2.400 
4. CAPACITAÇÃO vb. - 1.120 

T O T A L 1 - 1 - 1 18.550 

Além dos investimentos previstos para a pavimentação da 

BR-364, o Modelo Agroflorestal para ser implantado necessitará de 

recursos adicionais da ordem de US$ 25,7 milhões para investirne~ 

tos públicos sociais, correspondentes à instalação dos centros co 

rnunitários. Estes recursos foram estimados considerado-se 301 do 

custo de implantação das unidades de beneficiamento e acrescido 

n . ·. 1 

de 12% do custo de implantação das unidades industriais, localiz~ 

das nos dois maiores centros comerciais do Estado. As diferentes 

taxas consideradas devem-se ao fato de que as cidades de Cruzeiro 

do Sul e de Rio Branco já dispõem de parte da infra-estrutJra so 

cial proposta no Modelo Agroflorestal. 

Ainda de responsabilidade do setor público, é imprescindi 

vela implantação do Programa de Portos e Embarcadouros, financia 

do pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES e, estimado em US$ 22,7 milhões, referentes à construção de 
4 portos e 3 embarcadouros nas sedes municipais, localizadas na 

intercessão, da BR-364. 

O sistema de transporte planejado para o Estado do Acre 

baseou-se na compatibilização intermodal, onde se prioriza a nav~ 

gação fluvial interiorana e,somente,a rodovia BR-364 corno via 

troncal do sistema rodoviário. 

Vale ressaltar que na avaliação econômica do Modelo Agr~ 
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florestal não foram considerados os investimentos iniciais ne 

cessários à implantação do Programa de ~ortos. Foram computados , 

no entanto, os custos de permanência nos portos como parte int~ 

grante· dos custos de transportes hidroviários, que correspondem 

à amortização do capital necessário à implantação do Programa. 

Segundo levantamentosno setor madeireiro, em Rio Branco 

estimou-se que o custo de implantação é da ordem de US$ 250/ton 

para unidades industriais madeireirase, de US$ 102/ton para o be 

neficiamento da madeira. Estes investimentos de caráter privado 

não foram considerados para a avaliação econômica do Modelo, uma 

vez que o retorno deste capital deverá se realizar através de mar 

gem de lucro reinvestida pela indústria. 

A implantação do Modelo Agroflorestal requer então recur 
' 

sos da ordem de US$ 412 milhões conforme discriminado a seguir: 

QUADRO 21 

INVESTIMENTO TOTAL 

OS$ mil 
D I S C R I M I N A Ç Ã O CUSTO ESTIMADO 

() 

. SETOR PÚBLICO 

BR-364 (1) 
INV. SOCIAIS 

SUB-TOTAL (2) 

PORTOS 

SETOR PRIVADO 

INDÚSTRIA 

278.250 

25.770 

304.020 

22.700 

85.649 

T O T A L 412.369 

OBS.: Valor considerado na avaliação econômica do 

(1) Modelo Tradicional 

(2) Modelo Agroflorestal 
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3 - ANÁLISE ECONÔMICA DO INVESTIMENTO 

A an~lise de viabilidade econ5mica do investimento foi 

realizada para os modelos previstos de ocupaçio (tradicional e 

agrcflorestal), considerando um horizonte de tempo de 20 anos e 

uma taxa de oportunidade do capital de 12% a.a. 

3.1 - HIPÓTESE I e II 

Ha hipótese I, o investimento refere-se tio somente aos 

custos da pavimentação da rodovia BR-364. Além destes investimen 

tos,ccnsidercu-se na hip6tese II os demais investimentos sociais 

necessários à implantaç~o do Modelo Florestal. 

Nos quadros 22 e 23 pode-se visualizar os resultados obti 

dos na anilise benefício-custo dos in~estimentos para as 

hipóteses. 

o 
Hipótese I 

QUADRO 22 

CÁLCULO DO BENEFÍCIO - CUSTO 

duas 

USS mil 

B/C SUBTRID!O 
BENEFÍCIOS 

OPERAÇÃO 1 TOrAL j ~,CONSERVAÇÃO CUSTOS 

A 

B 

e 
D 

E 

F 

14.616 

7.680 

14.942 

5.412 

25.829 

6.336 

4.201 30.322 

1.724 26.540 

3.187 

1.181 

5.997 

1.273 

23.800 

25.689 

21.380 

13.391 

49.139 

35.944 

41.929 

32.282 

53.206 

21.000 

30.837 

20.596 

42.150 

13.215 

64.390 

42.855 

1,59 

1,75 

0,99 

2,44 

o,·83 

0,49 
TOTAL 74.816 1,06 17.564 141.124 233.504 221.209 

o 
QUADRO 23 

CÁLCULO DO BE~EFÍCIO - CUSTO 

Hipp_tes_e__II USS mil 

SUBTREO-IO 
B/C 

BENEFÍCIOS 
OPERAÇÃO I TEMPO I CONSERVAÇÃO I TOTAL CUSTOS 

A 17.577 

B 9.570 

e 19.079 

D 7.130 

E 36.121 

F 10.835 

4.201 

1.724 

3.187 

1.181 

5.997 

1.273 

34.034 

30.869 

28.311 

30.815 

26.929 

19.424 

55.812 

42.163 

50.577 

39.126 

69.047 

31.532 

30.837 

20.596 

42.150 

13.215 

64.390 

42.855 

1,81 

2,05 

1,20 

2,96 

1,07 

0,74 
TOTAL 100.312 1,26 17.564 170.383 288.259 229.602 

-85- 



Confrontando-se os benefícios gerados e o custo de impla~ 

t~ção da BR-364, verificou-se a viabilidade do empreendimento h~ 

ja vista a taxa interna de retorno encontrada: 12,8% a.a para hi 

pótese I e 15,3% a.a para a hipótese II. 

Sobre os resultados obtidos cabem alguns comentários: 

• a redução do custo de conservação é responsável por 60% 

da economia de transportes, motivada pelos elevados cu~ 

tos de conservação na rodovia de terra, face aos altos 

Índices pluviométricos que ocorrem na região amazônica: 

• na hipótese II, os subtrechos mostram-se viáveis com ex 
ceção do de Cruzeiro do Sul~ Divisa com o Peru que, 

por ser trecho ainda não implantado, apresenta custo por 

quilômetro muito superior ao áos outros subtrechos. 

() Vale observar no entanto que, se este trecho não for con~ 

truído, comprometerá a. implantação ·ao Modelo Agrof lorestal, pois não 
permitirá a realização do fluxo de transporte referente ao coméE 

cio exterior. Para a avaliação econômica (benefício-custo) de i~ 

vestimentos relativos i "abertura de rodovias" não é recomendável 

se utilizar a metodologia da redução dos custos de transporte 

haja vista não se dispor de elementos indicadores para a situação 

"sem" o projeto. Mesmo assim, para se obter uma avaliáção da rodo 

via como um todo, utilizou-se o critério de redução de custos de 

transporte também para o subtrecho Cruzeiro do Sul - Fronteira 

com o Peru • 

o 
• a taxa interna de retorno encontrada para o Modelo Agr~ 

florestal, superior a do Tradicional, reflete que aquele 

modelo ao identificar e privilegiar as regiões com mai~ 

res potencialidades de recursos naturais, gera mais ri 

queza e, portanto, maior circulação dos produtos. 

3.2 - HIPÓTESE III 

A partir dos benefícios líquidos gerados e do custo de i~ 

plantação do Modelo Agroflorestal, estimado em US$ 304 milhões, 

a relação benefício-custo será de 1,62. 

A taxa interna de retorno encontrada de 17,7%, levou em 

consideração que: 

(a) a taxa de oportunidade do capital é de 12% a.a; 

(b) o Modelo Agroflorestal se· estabilizará no 152 ano e, 

(c) somente após vinte anos serão necessários outros inves 

timentos, não computados nesta avaliáç;6·, econômica. 
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Aplicando-se a metodologia da taxa interna de retorno modl 

ficada, que leva em consideração a taxa ce risco para reaplicação 

do resultado positivo e o desconto do fluxo· de caixa negativo, sirnu 

lou-se algumas situações corno as indicadas a seguir: 

Taxa de Risco = 10% TIRM = 14,26% 
Taxa de Empréstimo = 10% 
Taxa de Risco = 10% 

TIRM = 14,52% 
Taxa de Empréstimo = 15% 
Taxa de Risco = 6% 

TIRM = 13,57% 
Taxa de Empréstimo = 10% 
Taxa de Risco = 6% 

TIRM = 12,83% 
Taxa de Empréstimo = 15% 
A seguir estão apresentados os fluxos de investimentos e 

do benefício líquido do período considerado. 

o QUADRO 24 

BENEFÍCIO - CUSTO 

BENEFÍCIO BENEFÍCIO BENEFÍCIO INVESTI- VALOR PRESENTE 
MAD. BENEF r,w. lN:lBI', TOTAL MENTOS 

BENEFÍCIO !INVESTIMENTO 

US$ mil 

o - 92.750 - 92.750 
1 - 92.750 - 82.813 
2 - 100.098 - 79.798 
3 35.818 - 35.818 626 25.494 446 
4 39.454 703 25.074 447 
5 43.459 789 24.660 448 
6 47.870 886 24.252 448 o 7 52.729 996 23.852 450 
8 51.204 6.878 58.082 896 23.458 ·362 
9 64.669 984 23.320 355 

10 72.005 1.080 23.184 347 
11 80.172 1.187 23.047 342 
12 89.265 1. 303 22.912 335 
13 76.888 22.502 99.390 1. 372 22.778 315 
14 110.414 1.423 22.593 291 
15 122.661 i . 629 22.410 298 
16 136.267 2.002 22.281 327 
17 151.381 2.554 22.048 372 
18 107.067 61.106 168.173 - 21.869 
19 168.173 - 19.526 
20 168.173. - 17.434 
21 168.173 - 15.566 

22 168.173 - 13.898 
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4. - CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES 

1 

/ 
,.· 

Cabe explicitar algumas importantes considerações: fi 

nais do estudo de viabilidade econômica da pavimentação da 

BR-364. 

4.1 - CARACTERIZAÇÃO DE IMPACTOS NÃO QUANTIFICÁVEIS 

A determinação de impactos monetariamente não quantificá 

veis, em geral, tem sido, muitas vezes, a forma de se mostrar 

a viabilidade de adoção de uma política de investimentos. 

Realmente se reconhece que os impactos-·s6cio-econômicos' 

advindos de implantação de uma rodovia, ou de sua pavimentação, 

o 
tem uma ampla abrangência, em termos de área, tipo, 

ção e tempo de ocorrência. 
localiz-ª. 

Procurando explicitar estes aspectos, o quadro a s~ 

guir apresenta os principais impactos não quantificáveis, reco - 

nhecendo que alguns irão ocorrer apenas nas áreas urbanas ou 

suburbanas que serão atravessadas pelas rodovias: 

() 
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- 
IMPACTO SÓCIO-ECONÔMICOS J R LOCALIZAÇÃO ~ TEMPO 

DAS RODOVIAS 011 
~ @. ~ ~ 

~o 
O, H 8' 
~~ 

::, 8'o o ~ ~ 1 8 
0:::N gíN ~ O, 8 ~i fn~ .:X: H ...:l o Cil' 8 :fl C/)~ 

~ 1 ~ 

.:X: r:J U) ~ 08 
zo. zo.. 

8 o 8g H H U)rx:l H C/) 
~ u~ 

~ ~ 8: 6~ 8 ê5 ~ H ~ ~ ~êl Cl)Z 
OH ã t-' 1 HO 

r:J o:; ...:ig 
~ 

~. 

ou i~"i O, i:o O, 
~ 

1) Esté.t ica: 

a) Vista da estrada para os la 

dos (usuários) X X X X X X X 

b) visão da estrada (não usuá- 

rio) X X X X X X X X 

! . c) acesso a locais agradáveis X X X X X X X X X 
'-~ 

2) Agricultura: 

a) melhor acessibilidade a zo 

na de produção X X X X X X X 

b) variação no tamanho das fa 

zendas X X X X X X X .. \ 
c) variação da produtividade ( 

X X X X X X X 

d) deslocamento das fazendas 

pela urbanização X X X X X X 
r~> 

3) Comércio:(vendas comerciais,r~ 

ceitas ou rendas): 

a) mudanças devido ao desloca- 

l.) mente e relocação das lojas X .. X X X X X X , 

b) mudanças devido a controle 

de acesso lateral à via X •.• X 
., X X X X . ' , 

c) mudanças devido a movimen;- 

tos da população X X X X X 

d) mudanças devido às varia - 
ções da renda da população X X X X X X 

e) mudanças devido à variação 

no volume do tráfego. X X X X X 

f) mudanças devido à variação 

de acessibilidade X X X .X X 

g) mudanças devido à variação -·~ 

de preço por causa da melho 

ria dos transportes X X X X X X 

h) variação nos aluguéis X X X X X X X 

i) emprego X X X X X X X 
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•. 

J 2 LOCALIZAÇÃO TEMPO H 
MPACTOS SÓCIO-ECONÔMICOS E-t 

DAS RODOVIAS ó B1 ~ t s 1 

~§ 8 s o- 8' ~o 

~ ~ ~o 
E-tN 

8 C/) é2 w U) N 50.. .:r: 8 µ ~ o.. ~~ 
U) ô é2 ~ 

µ .:r: ! 8 s ug ! H H ow ow o o.. 
~ ! 8 w H8 u ~ Ulz 

~~ ~~ ~ ~~ HO U) U) 1 2µ o.. CJ g H i &:! f3 OH 8 ~ 
Wo o:: ~ .::i til CJ º~ Continuacão o.. '° ... o o, 

j) uso dà terra X X X X X X X X 

k) valor da terra X X X X X X X X 
1) maior utilização do trans .:, 

porte individual influen- 

ciando o transporte pÚbl.!_ 

co X X X X X X ' X X () m) estacionamento X X X X X X X 
4) A Comunidade e o Governo: 

a) necessidade do governo e~ 

tender os serviços e faci 
lidades da comunidade X X X X X X 

b) necessidade de mais esta- 

cionamento, recreação e 

espaço aberto X X X X X X X - 
e) taxas r,?'·:; rodoviárias per 

didas pelo governo e mu 

dança de gastos para ateE_ 

der às novas necessidades X X X X X X X X X 

o d) leis e políticas públicas X X X X X X X X X X X X 

e) metas da comunidade X X X X X X X X X X X X 

5) Construção: 

a) efeitos econômicos e so 

ciais durante a constru - 

çao X X X X X X X 

b) efeitos imediatos na in - 
dÚstria de construção de 

rodovias X X X X X 

c) efeitos a longo prazo nas 

outras indústrias X X X X X X 

6) Empregos: 

a) mudança nos empregos devi 

do novo uso do solo X X X X X X X X 

b) mudança nos empregos devi 

do deslocamento e rekx:::açã:::> X X X X X X X X 
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J 1 
~ !LOCALIZAÇÃO 1 TEMPO 

IMPACTOS SÓCIO-ECONÔMICOS 1 ~ 

DAS RODOVIAS 1 1 1 1 1~§1 1§, !~ 
6 i0i1 [I) ~ ~ 

8 ízJ i ~ ~, ~ ~ ~ §1~ 
~ r!l ~ ! ízJ 1 ~ 8 ~ 

[I) ~ ~8 
1~ ~ ~ ~ jB 8 r ·~ ~8~9 Continuação ft ~ ~ Q o 

7) Ambiente: 

a) ruído X X X X X X X X 

b) poluição do ar X X X X X X X X X 

c) vibrações X X X X X X 

d) padrões de drenagem X X X i X X X X 

e) fauna e flora X X X X X X X X X X X X o 
8) Industrial: 

a) desenvolvinento industrial X X X X X X X 

b) deslocamento industrial X X X X X X 

c) relocação industrial X X X X X X X 

d) uso industrial do solo X X X X X X 

e) valor do solo para indústria X X X X X X 

9) Instituições: 

a) deslocamento e relocação das 

instituições X X X X X X X X 

b) acessibilidade à instituição 
e mudanças de frequentadores X X X X X X X 

o 10) População: 

a) crescimento da população X X X X X x· X X 

b) densidade da população X X X X X X X 

e) mudanças ~i<:a':l da p:plla;:oo X X X X X X 

d) distribuição da população X X X X 

11) Serviços Públicos: 

a) uso:conjunto de serviços 
, 

pu 

blicos X X X X X X X 

b) deslocamento e relocação dos 

serviços públicos X X X X X X X 

c) custos e padrões de serviços 

públicos X X X X X 

12) Vizinhança Residencial~ 

a) aluguéis, custos e preços de 

mudanças de residências X X X X X X 

b) custos de relocação da residâ'cia x X X X 
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e) efeitos econânicos e sociais dos 

deslocamentos X X X X X X X 
d) qualidade de vida nas vizinhan - 

ças da via X X X X X 
e) fatores das propriedades antes 

da desapropriação X X X X o f) estabilidade da vizinhança e da 
comunidade X X X X X X X 

g) relacionamento da vizinhança e 
da cammidade X X X X X 

h) desenvolvimento da utilização r-ª 

sidencial da terra X X X X X X 
i) valor das propriedades residen - 

ciais 
X - X X X X X 

j) padrões de vizinhança e comtmida 

de X X X X x· X 
k) padrões de atividades sociais X X X X X X 

13).Usuário da Rodovia: 

o a) segurança e os acidentes X X X X X X X X X X 
b) custos operacionais devido à di.§. 

tância de viagens X X X X X X X X X X 
e) custos operacionais devido à in- 

tensidade do uso do solo e a den 

sidade de população X X X X X X X X X 
14) Mudanças Geográficas e F.spa~iaisi 

a) local X X X X X X X X X X X 
b) rretropolitana X X X X X X X 
e) regional ·x X X X X X X 

15) Forma Urbana e Desenvolvimento: 

a) mudanças no uso do solo X X X X X X 
b) valores da terra X X X X X X 
e) centro canercial da cidade X X X X X 
d) padrões de forma e desenvolvi.nen 

to X X X X X X X X 

J 
- 

IMPACTOS SÓCIO-ECONÔMICOS 
~ I.re.ALIZAÇÃO 
~ 

TEMPO 

DAS RODOVIAS 'i'' 1 
!~ 

1g s 1g .~ 
.n ~ ~ 

8 Íoo H i 8 ~ ~ i iº 1 1 ,; ~1 i 11 8 (/} 

~ 
z~ 

i ã 8g 6 
~ 8: ru r 1~ ~ 1 (/}8 (I'. 

Continuacão 
o 6(/} i 1 . a: ~ ~ 

.. 
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e:) valov das terras e propri~ 

dades :,;:ara desapropriação X X X X X 

16) fblÍticos: 

a) integração de regiões ao 
resto · do paÍs X X X X X X X X 

n b) segurança nacional X X X X X X X '· , 

IMPACTOS SÓCIO-ECONÔMICOS j 2 :ux::AL!ZAÇÃO 
~ 

TEMro 

DAS RODOVIAS HI! 
- 

~ 

~ 

~ ,g o o 

8 1&. il h f f2 H i 11 ~ 1 ! i 1 ~ 

~~ 8 ~! ª '1i 
~ íxl !~ ;· ! ~~ ffi 6 ~ 1 Q 

o 
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4.2 - AVALIAÇÃO DO MODELO AGROFLORESTAL PROPOSTO 

~--/ 

O estágio atual do conhecimento científico sobre a Amazô 

nia, em especial no Acre, permite estabelecer um sistema de valg 

res para reorientar urna política de ocupação da região em bases 

conservacionistas. 

A floresta tem um valor ecológico e social inestimáveis e, 

além disso, um valor econômico como fonte direta de mat,ria pri 

ma (madeiras, látex, castanha, Óleos, resinas) e como fonte de 

informação tecnologicamente importantes. 

Se é verdade o senso comum que avaliza o enorme potencial 

de riquezas existentes na floresta tropical, porque então esta 

floresta vem sendo destruída? 

Parece indiscutível que tal situação não se modificará, 

enquanto o valor econômico imediato da floresta para os agentes 

econômicos individuais for menor do que o valor de usos alterna 

tivos do solo. Mais ainda, não se modificará enquanto o valor da 

terra for inferior ao custo do investimento inicial necessário à 
melhoria e à introdução de novas tecnologias. 

É necessário, no entanto, aprofundar esta discussão, qua 

lificando os agentes econômicos envolvidos. 

Para o investidor pecuarista, vindo de outras regiões do 

país e tendo determinada culturãlmente sua forma de exploração 

econômica, a floresta é fator impeditivo para exercer sua atiyi 

dade e o valor de sua terra eleva-se quando desmatada. Para e~ 

te agente a infra-estrutura física (por exemplo, rodovias) tam 

(__) bém é um mecanismo de valorização da terra. A ele nao importa 

quem irá realizar este investimento: se o Estado ou a iniciati 

va privada. 

Surge, então, a figura do "extrator-madeireiro" que nego 

eia a abertura de ramais (por exemplo: nos projetos de coloniz~ 

ção) ou de serviços de desmate em troca das madeiras nobres 

existentes na área, destruindo tudo o mais no entorno. A este 

agente econômico não interessa a ordenação territorial, uma vez 

que as regras do jogo estando definidas, explicitarão os ganhos 

possíveis de serem internalizados. Atualmente, estes lucros 

são enviados para outras regiões do ~aís. Tal quadro em nada fa 

vorece à população acreana, não gera empregos fixos, não multi - 

plica investimentos e nem aumenta a arrecadação fiscal que, ind~ 

retamente, poderia gerar outros benefícios a esta população. 
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É necessário portanto reverter esta situação sob pena 

de se ter mais uma vez um planejamento racional equacionado e 

não se ter resposta econ8~ica eficiente e capaz de internaliza; 
é'distribuir a riqueza:gerada~:· 

Faz-se portanto necessário valorizar a floresta para que 

se consiga - ao lado de medidas mais abrangentes como o ordena 

mento territo~ial e o planejamento de uso da terra - reverter o 

presente quadro de destruição, através de mecanismos adequados 

a atrair capital novo produtivo e, consequentemente, elevar 

o preço de terra, fazendo com que as alternativas de uso do SQ 

lo passem a ser mais atrativas. 

Isto posto, o Governo do Estado do Acre, definiu seu Pro 

grama de Desenvolvimento Econômico de Longo Prazo, em bases con 

servacionistas,que, na realidade, representa uma estratégia de 

desenvolvimento que privilegia a industrialização do setor agro 

o florestal, através de um modelo secundário - exportador e 

propicia aumentar a renda interna do Estado e a valorização 
floresta. 

O valor da floresta, sob a Ótica ecológica, passa a ser 

muito grande, haja vista a estabilidade dos enorm.es fluxos de 

que 

da 

o 

água é0,de éneigia da região, a conservação dos solos e dos nQ 

trientes minerais,e a conservação de incontáveis espécies, que 

dependem da e~ploração racional da floresta,·~ sua sobrevivência. 

As florestas tropicais-são um arsenal de informações g~ 

néticas, químicas, bioquímicas e ecológicas, que vem despertan 

do muito interesse dos países industrializados que já viven 

ciam a. era industrial tecnológica, sob a forma da engenharia ' 

genética (biotecnologia) e da química fina. As florestas trQ 

picais são para estes países o ponto de partida para nova~ "te_ç, 
nologias portadoras do futuro". 

As informações contidas na floresta tropical precisam 

ser apreendidas e requerem para isb© elevados investimentos em 

pesquisas científicas. No entanto, as culturas indígenas detem 

um conhecimento muito aprofundado do meio biológico e da tecno 

logia de produtos florestais. Portanto, a preservação e o CQ 

nhecimento desta cultura indígena são excelentes estratégias pa 

ra a valorização das florestas e para integridade destas comuni 
dades. 

Sob a Ótica econômica, a floresta tropical é uma fonte 
de matéria-prima e de produtos para o consumo local, para o a~ 

tesanato, para a indústria e para a exportação, (frutas, plan - 

tas medicinais, látices, Óleos, resinas, castanhas, plàntas gu 

miferas e madeiras). É bem verdade, no entanto, ser a madeira a 
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matéria-prima mais abundante e com maiores possibilidades de a~ 

mentar sua participação no comércio internacional. Nb entanto, 

todo esforço de redirecionamento do investimento no sentido de 

se agregar maior valor está sendo empreendido através de Modelo 

Agroflorestal e, portanto, elevar ainda mais na pauta de expor 

tações os produtos industrializados de madeira. 

É necessário analisar então algums aspectos importantes' 

para o futuro desenvolvimento da indústria madeireira no Acre. 

a) Heterogeneidade da Floresta e a Utilização de 
, 

Espe 

o 

cies menos Conhecidas: o número de espécies catalogadas pelo 

INPA - Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia é muito supe 
rior ao número de espécies comercializadas. Tal situação induz 

a uma perda potencial de gerar riquefa, necessitando da realizs 

ção de estudos que definam as características tecnológicas, os 

usos e os novos mercados das diferentes espécies de madeira.De§ 

ta forma será possível a otimização do valor da madeira, o agry 

pamento de esp,cies madeireiras e a promoção de 11misturas" de 

espécies para uso industrial agregado. 

n , .. / 

b) Suprimento de Madeira, Manejo Florestal e Custo de 
- , • 1i U Transporte: a exploraçao florestal e realizada por extratores, 

com emprego de métodos rudimentares responsáveis pelo baixo 

rendimento, fornecimento inte~nitente para a indústria, falta ' 

de uniformidade no tipo de produto e grande desperdício de m2 

deira. Assim sendotesta atividade ao se tornar itinerante e à 
medida em que as distâncias da fonte de produção da matéria-pri 

ma até as indústrias aumentem, o custo de transporte passa a ser 

uma variável importantíssima. O manejo florestal, previsto , , no 

Modelo Agroflorestal, passa a ser peça indispensável para .a so 

lução do suprimento de matéria-prima às indústrias, à resolução 

da questão do custo de transporte que, por sua vez, determinará 

o aumento da rentabilidade interna das indústrias. Também o ma 

nejo de floresta contribuirá para sua conservação e, consequen 

temente, a manutenção dos seus valores ecol6gicos. 

Alguns entraves podem ser previstos para a implantação ' 

do Modelo Agroflorestal, adotado pelo Governo do Estado do 

Acre, que requer como investimento princip~l a pavimentação da 

BR-364: 

a) opinião pública nacional e internacional mobilizadas e 

desinformadas quanto às reais questões ambientais no Acre; 

b) elevados custos de transporte.marítimos, face aos meca 

nismos impostos pelas. cont erênc í e s e Acordos Bila terá.is ;de Frete;. 
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c) incipiente conhecimento para exploração racional dos 

recursos naturais da floresta tropical, e 

d) barreiras à entrada de produtos com maior valor agr~ 

gado, impostas por países importadores. 

Apesar destas restrições e dificuldades previstas, há 

a outra face da moeda que reflete as oportunidades à entr?da de 

capital privado e aofinanciamento necessário à implantação do 

Modelo Agroflorestal: 

n ''·~ .. '; 

a} expansão das economias nos principais mercados impo; 

tadores, que necessitam reciclar os seus capitais; 

b} previsão da liberação do comércio europeu, após 1992; 

c) disposição dos Organismos ctnternacionais de Financi~ 

mento em apoiar atividades conservacionistas na Amazônia; 

d) esgotamento progressivo das reservas de madeira tro 

pical no sudoeste asiático; 

e) abertura de novo canal de escoamento da produção,via 

Oceano Pacífico; 

f) relativa proximidade dos mercados asiático e oeste· 
americano; 

g) enorme potencial de recursos naturais florestais, e 

h) pesquisas científicas e tecnológicas para manejo au 

to-sustentado de floresta tropical em curso na Floresta Estadual 

do Antimari, localizada no Estado do Acre. . 

A longo e médio prazos seria desejável que houvesse uma 

evolução do padrão das indústrias de desdobro e beneficiamento re 
madeira previsto no Modelo Agroflorestal, em níveisadministrati 

vo-empresarial e tecnológico, que proporcionasse: 
{\ 
.-! .. , __ ) 

a) maior aproveitamento dos recursos florestais pelo au 

mento do rendimento e pelo incremento do número de espécies co 

mercializadas; 

b) melhoria da produtividade e da qualidade do produto 

industrializado, aumentando sua competitividade no mercado inter 

nacional; 

c) incorporação de fases subsequentes do processamento, 

visando ao aumento do valor agregado, e 
d) aumento da rentabilidade das atividades industriais, 

possibilitando maior inversãó dos benefícios gerados. 
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