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A Convenção sobre Diversidade Bioló
gica, entre outros méritos, ampliou dois 
dos grandes pilares da conservação da 
biodiversidade. Um deles é o próprio 
conceito de biodiversidade entendido 
na Convenção como “a variabilidade 
de organismos vivos de todas as ori
gens, compreendendo, dentre outros, 
os ecossistemas terrestres, marinhos 
e outros ecossistemas aquáticos e 
os complexos ecológicos de que 
fazem parte; compreendendo ainda a 
diversidade dentro de espécies, entre 
espécies e de ecossistemas”.
O segundo pilar é o que trata das for
mas de lidar com essa biodiversidade: 
a Convenção trata também da conser
vação, da utilização sustentável dos 
componentes da biodiversidade e da 
repartição dos benefícios derivados 
dessa utilização. Essa ampliação tem 
ajudado o tema biodiversidade a se 
integrar nas outras
políticas públicas e dialogar, de forma 
mais concreta, com a sociedade.
A avaliação e identificação de ações 
prioritárias para a conservação, utiliza
ção sustentável e repartição dos bene
fícios da biodiversidade da Amazônia 
brasileira que culminou em um seminá- 
rio-consulta realizado na cidade de 
Macapá, Amapá, em 1999, revelaram 
a preocupação com as diversas formas 
de lidar com a biodiversidade, preconi
zadas pela Convenção, e com sua 
integração às políticas públicas nacio
nais e regionais.
O seminário realizado no Acre, cujos 
resultados são apresentados nessa 
publicação, demonstra que as estraté
gias de conservação, utilização susten
tável e repartição de benefícios só se
rão colocadas em prática quando vis
tas conjuntamente com as políticas 
regionais e demais iniciativas. Assim o 
objetivo maior dessa publicação é ser
vir de base para a constituição de uma 
agenda de ações efetivas no sentido 
de implementar as recomendações 
aqui contidas, dentro do cenário 
regional.
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Apresentação

Esta publicação vem à luz como resultado do seminário 
“Análise da Implementação de Políticas para o Uso, Conser
vação e Repartição de Benefícios da Biodiversidade na re
gião Juruá/Purus/Acre”, realizado entre os dias 10 a 12 de 
setembro de 2002 em Rio Branco, capital do estado do Acre.

O seminário reuniu órgãos governamentais, da socieda
de civil organizada, de universidades, de institutos de pes
quisas e lideranças indígenas, sob a coordenação do Institu
to Socioambiental (ISA), em parceria com o Fundo Mundial 
para a Natureza (WWF) e o Instituto do Meio Ambiente do 
Acre (Imac). Seu principal objetivo foi avaliar o grau de im
plementação das recomendações feitas no Seminário-Con- 
sulta realizado em Macapá (AP), em 1999, bem como revi
sar e detalhar as proposições que surgiram daí em relação à 
região denominada Juruá/Purus/Acre. A área assim intitulada 
compreende a totalidade do estado do Acre e a região sudo
este do estado do Amazonas.

Contextualização

O ponto de partida para a avaliação e identificação de 
ações prioritárias para a conservação, utilização sustentável 
e repartição dos benefícios da biodiversidade da Amazônia 
brasileira foi o seminário-consulta realizado em Macapá. Essa 
“Consulta Macapá", como é conhecida, teve como base um 
amplo levantamento dos estudos já realizados na região, bem 
como das fontes de informações primárias. A partir de tais 
levantamentos, foram elaborados mapas temáticos, frutos 
do cruzamento das informações obtidas e de consultas a gru
pos de especialistas. Foram, ainda, delineados, para subsidi
ar o seminário de consulta, cenários preliminares para a 
Amazônia brasileira.

Privilegiando uma abordagem multifacetada, os partici
pantes da “Consulta Macapá” organizaram-se inicialmente 
em grupos temáticos seguidos por grupos regionais e por 
fim, em grupos de ações prioritárias. Os grupos temáticos 
foram: botânica; invertebrados; répteis e anfíbios; aves; ma
míferos; biota aquática; pressões antrópicas (desenvolvimento 
social, economia e demografía -  assentamentos Incra); uni
dades de conservação; pólos/eixos de desenvolvimento (pro
gramas de governo federal/estaduais, infra-estrutura, eixos 
de desenvolvim ento); funções/serviços ambientais dos 
ecossistemas e fatores abióticos; povos indígenas e popula
ções tradicionais; e novas oportunidades econômicas (pólos 
de ecoturismo, manejo, pesca, etc.). Esses grupos aprimora
ram o material originalmente preparado e plotaram nos ma
pas áreas de importância, para cada grupo, obedecendo as 
seguintes categorias: áreas de extrema importância, áreas 
de muita importância, áreas de alta importância e áreas insu
ficientemente conhecidas mas de provável importância.

Os grupos regionais trabalharam com a seguinte divisão:
■ Rio Negro/Rio Branco
■ Escudo das Guianas
■ Várzeas Solimões/Amazonas
■ Juruá/Purus/Acre
■ Baixo Xingu/Tapajós/Madeira
■ Alto Xingu/Tapajós/Rondônia/Mato Grosso
■ Araguaia/Tocantins/Maranhão

Esta divisão regional foi defin ida considerando: (i) 
ecorregiões; (ii) principais bacias hidrográficas; (iii) eixos de 
desenvolvimento; e (iv) grau de pressão antrópica atual 
(desmatamento, demografía, infra-estrutura de transporte 
atual, focos de incêndio, risco de incêndio florestal e ativida
de econômica -  madeireiras, agricultura soja/milho e pecuá
ria). Para cada uma dessas regiões foram melhor definidas 
as áreas prioritárias, em um total de 379, e para cada uma 
delas foi elaborada uma ficha com informações detalhadas 
contendo:

• localização;
• principais características;
• grau de importância biológica por grupo temático e ge
ral;
• grau de importância em termos de serviços ambientais;
• grau de estabilidade (inserção em unidades de conser
vação ou terras indígenas);
• grau de instabilidade (em relação à pressão antrópica e 
eixos/polos de desenvolvimento;
• recomendações considerando: (i) proteção, (ii) recupe
ração, (iii) uso sustentável dos recursos naturais, (iv) ne
cessidade de estudos, e (v) criação de unidade de con
servação grau.

A “Consulta Macapá” delineou, ainda, ações prioritárias 
com vários fins: unidades de conservação de proteção inte
gral, unidades de conservação de uso sustentável e popula
ções tradicionais; uso econômico de áreas alteradas; terras 
indígenas; pesquisa científica; áreas críticas dos eixos e polos 
de desenvolvimento.

De posse de todos esses dados, era necessário criar e 
operacionalizar instrumentos que permitissem detalhar e exe
cutar tais ações regionalmente. Para isso, foram concebidos 
seminários regionais, e o da região Juruá/Purus/Acre, objeto 
desta publicação, foi o primeiro. Essa região, que abrange 
68 áreas prioritárias no estado do Acre e no Sudoeste do 
Amazonas, foi escolhida por ter sido uma das que mais avan
çaram na implementação de ações para a conservação, uti
lização sustentável e repartição dos benefícios.

Esses seminários visam, prioritariamente, então, a cons
trução de cenários regionais que permitam a implementação 
das recomendações oriundas do seminário de consulta aci
ma descrito. São o primeiro passo no mapeamento e resolu
ção dos possíveis conflitos de interesses.

A implementação das recomendações e o reconhecimen
to da importância da execução das ações prioritárias nas áreas 
selecionadas devem permear o planejamento regional. Al
guns estados já fizeram seus zoneamentos ecológico-eco- 
nômicos e outros estão planejando fazê-lo. Essa integração 
dos resultados do seminário de consulta com as políticas re
gionais é o caminho para que as recomendações e ações 
prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição 
de benefícios derivados da biodiversidade sejam colocadas 
em prática e foi um dos principais objetivos do seminário 
“Análise da implementação de políticas para o uso, conser
vação e repartição de benefícios da Biodiversidade na re
gião Juruá/Purus/Acre". (Nurit Bensusan, julho/2003)
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Introdução

Numa tentativa de permitir ao leitor acompanhar os des
dobramentos do seminário “Análise da Implementação de 
Políticas para o Uso, Conservação e Repartição de benefíci
os da Biodiversidade na Região Juruá/Purus/Acre”, esta in
trodução visa sistematizar em poucas páginas os aconteci
mentos decorrentes de três dias de intensos trabalhos e dis
cussões.

Inicialmente, as instituições governamentais presentes fi
zeram um balanço geral das suas ações para a região e se- 
guiu-se dois dias de debates em quatro grupos de trabalho. 
Dois desses grupos trabalharam sobre as áreas do estado do 
Acre e os outros dois trabalharam sobre as demais áreas, 
localizadas no estado do Amazonas. A tarde do terceiro dia 
foi reservada a um trabalho de revisão do trabalho dos gru
pos, trabalho este realizado por todos os participantes do 
seminário.

A utilização deste trabalho em grupo teve os seguintes 
objetivos:

• ajustar as ações prioritárias propostas para as áreas e, 
se fosse o caso, propor novas ações prioritárias;
• criar uma agenda de soluções para tratar da realização 
das ações prioritárias e dos entraves à implementação;
• criar um grupo de pessoas e instituições interessadas 
em implementar as recomendações e monitorar o pro
cesso.
Para a execução da tarefa proposta, os participantes re

ceberam uma tabela com a situação de cada um dos 
polígonos de Macapá com: as recomendações que saíram 
do seminário-consulta; o que havia de novo naquela região 
(novos estudos, novas políticas, zoneamento, unidades de 
conservação etc); quais as recomendações que foram 
implementadas e os entraves para implementá-las. Além dis
so, os participantes tinham em mãos os seguintes mapas: 
resultados de Macapá, espaços protegidos (unidades de con
servação, terras indígenas, etc), mapa das áreas de prote
ção ambiental do Acre, malha viária, hidrografia, sedes mu
nicipais, desmatamento, eixos de desenvolvimento/grandes 
projetos, ação antrópica e vegetação.

O trabalho deu origem a 62 recomendações para a re
gião, sendo 33 para o Acre e 29 para o sudoeste do Amazo
nas.

O primeiro dia foi marcado por palestras mais gerais, com 
enfoque nas ações governamentais -  estaduais ou federais 
-  na região. Após exposições dos representantes das insti
tuições, ocorreram debates com os demais participantes do 
seminário. Foi reservado um momento, no final do dia, para 
palestras preparatórias ao trabalho dos grupos. Neste mo
mento foi apresentado aos participantes um painel sobre o 
Seminário de Macapá e suas repercussões, seguido de uma 
explanação quanto à metodologia a ser utilizada nos dias 
seguintes.

A manhã desse dia foi iniciada por uma palestra de Arthur 
Mendes Nobre, presidente da Funai, que falou sobre a situ
ação de regularização das terras indígenas no Acre e sul 
do Amazonas. No restante desta manhã, as atenções se 
voltaram para a parcela amazonense da área, com pales
tras de representantes de órgãos governamentais. A pri
meira a falar foi a representante do Instituto de Proteção 
Ambiental do Amazonas (Ipaam), diretora técnica desse ór

gão, Maria do Carmo Neves, seguida pela representante do 
Incra desse mesmo Estado, Kátia Cruz. Maria do Carmo cha
mou a atenção para os entraves que poderiam ser gerados 
com a criação de mais áreas protegidas em determinadas 
regiões do Amazonas, como é recomendado pelo documen
to final de Macapá. Fez essas considerações a partir de um 
recorte baseado nas áreas totais dos municípios, apresen
tando uma preocupação com a destinação de grandes 
percentuais dessas áreas à criação de unidades de conser
vação. Mencionou também o potencial pesqueiro da região.

A representante do Incra, Kátia Cruz, apresentou um his
tórico das ações do órgão para, em seguida, ressaltar um 
conjunto de mudanças que teriam ocorrido na relação do ór
gão com as populações extrativistas. A partir da abertura para 
perguntas, além desta questão, que compreende a relação 
dos povos extrativistas com os órgãos governamentais, ou
tros dois pontos foram recorrentes. Primeiro, a relação entre 
os próprios órgãos do governo -  em especial entre Ibama e 
Incra -  no que tange à regularização fundiária. Em segundo 
lugar, as distorções presentes nos processos de criação de 
unidades de conservação, entre elas as sobreposições com 
outros tipos de áreas públicas ou privadas e, também, os 
problemas causados por uma visão macroscópica, que não 
leva em consideração as especificidades locais na criação 
destas unidades de conservação. Falou-se de florestas naci
onais -  um tipo de unidade de conservação com restrições a 
atividades humanas -  criadas em regiões com ocupação 
humana significativa como exemplo da “miopia” de algumas 
autoridades.

O período da tarde presenciou um trabalho semelhante 
ao realizado pela manhã, desta vez focalizando o estado do 
Acre. Representantes da Funai, Incra e Ibama apresentaram 
as ações de seus órgãos no Estado. Raimundo Tavares Leão 
e Armando Soares Filho discorreram sucintamente sobre as 
ações da Funai. O primeiro falou um pouco sobre a situação 
de regularização das terras indígenas no Estado. A partir do 
exemplo da luta dos Náwa pela regularização de sua terra no 
interior do Parque Nacional da Serra do Divisor (localizado 
no extremo oeste do Estado), ele procurou mostrar a dimen
são das dificuldades enfrentadas pelos povos indígenas na 
busca por reconhecimento. Destacou também ações do ór
gão nas áreas de saúde e educação indígena. Já Armando 
Soares Filho apresentou como prioridades para a represen
tação da Funai no Estado os seguintes trabalhos: a luta pela 
regularização das terras indígenas; o esforço por fortalecer a 
fiscalização dessas terras, envolvendo os próprios índios 
nessas atividades; e uma tentativa, ainda no plano teórico, 
de desenvolver projetos de zoneamento das terras indígenas 
como forma de contribuir com a fiscalização e a vigilância 
destas áreas.

O representante do Incra, Arcângelo Limana, após ofere
cer um retrospecto das ações do órgão no Estado, dando 
destaque para a diversidade dos projetos de assentamento 
implementados ao longo desse tempo, apresentou, como o 
maior desafio para a instituição, a definição de como dirigir

Texto preparado por Eduardo Di Deus a partir da transcrição do Seminário.
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suas ações para o futuro. Falou da intenção de se realizar 
um seminário de avaliação do que foi feito até o presente, de 
maneira que se possa alcançar o objetivo citado. Um ponto a 
ser destacado em sua fala é a constatação da necessidade 
de se concentrar os novos projetos de assentamento nas re
giões que já apresentem um processo de antropização com 
maior expressão, ao invés de serem abertas novas frentes 
de colonização. A representante do Ibama, Carla Casara, 
baseou sua palestra em uma explanação da estrutura nacio
nal da instituição e na exposição de alguns de seus projetos. 
Uma especial ênfase foi dada aos projetos de formação de 
agentes ambientais voluntários indígenas, que vêm sendo 
implantado no Acre com os índios Ashaninka.

Encerradas essas três exposições, os palestrantes fica
ram à disposição dos demais participantes para eventuais 
questionamentos. Alguns participantes requisitaram aos com
ponentes da mesa maiores informações sobre o planejamento 
das ações futuras dos órgãos que representavam, de manei
ra a subsidiar o trabalho dos grupos que se formariam nos 
dois dias seguintes. No entanto, essas informações não che
garam a ser discutidas nesse momento do seminário, sendo 
guardadas para a etapa posterior, nos grupos. Também fo
ram feitos alguns questionamentos quanto aos projetos de 
agentes ambientais voluntários indígenas, principalmente 
quanto a polêmica relativa à necessidade ou não de remune
ração e, sobretudo, quanto às discrepancias referentes à 
idealização do projeto e as dificuldades práticas enfrentadas 
na sua implantação.

Uma nova mesa foi composta pelo secretário de Floresta 
e Extrativismo do Acre, Carlos Vicente e por Clóvis Brasilei
ro, da ONG Amigos da Terra, que falou sobre "Novas Oportu
nidades Econômicas e Biodiversidade”. O primeiro palestrante 
fez considerações sobre a história do estado do Acre e sobre 
os desafios que seu governo enfrenta para conseguir trans
formar a forma pela qual a floresta é concebida. Um dos 
objetivos seria tentar delinear uma nova perspectiva de de
senvolvimento para o Estado, a partir da floresta. Também 
mencionou a importância de ordenar o sistema de áreas pro
tegidas do Estado. Para dar conta dessa e de outras metas 
como, por exemplo, subsidiar uma política de incentivos à 
produção, foi desenvolvido o ZEE (Zoneamento Ecológico- 
Econômico) do Estado do Acre. A certificação florestal -  de 
produtos madeireiros ou não-madeireiros -  veio à tona, se
gundo ele, como um fator que, se incentivado, poderia trazer 
um diferencial aos produtos acreanos. O ZEE, segundo ele, 
é muito útil na seleção dos melhores locais para essa produ
ção alternativa que vem sendo pesquisada. Carlos Vicente 
também chamou a atenção para a questão da biodiversidade, 
em especial para a peculiaridade da inserção do Estado no 
debate nacional sobre o tema, oferecendo experiências con
cretas. Finalizou sua apresentação com dados que revelam 
uma reversão do fluxo migratório da floresta para as cida
des, fruto, segundo ele, do conjunto de políticas do governo 
que incentivaram a volta de algumas famílias para a vida na 
floresta.

Em seguida, Clóvis Brasileiro deu início a sua exposição 
chamando a atenção para a distinção entre “negócio” e 
“biodiversidade” e, também, para problemas relacionados à 
própria preservação da biodiversidade que podem ser gera
dos ao se dar atenção a apenas um produto que se destaque 
entre os demais pelo seu valor comercial. O importante, se

gundo a organização que representa, é tirar o enfoque do 
processo de comercialização e buscar alternativas gerado
ras de emprego e renda que preservem a biodiversidade. 
Nesse sentido, mostrou-se apreensivo com a possível repe
tição, na exploração desses novos produtos sustentáveis, de 
uma remessa de lucros para fora da região amazônica, a 
exemplo do que se deu em outros ciclos econômicos, como 
no auge da exploração da borracha. Apresentou, em segui
da, alguns mitos que, segundo ele, se criaram em torno dos 
negócios sustentáveis. Primeiramente, criticou a colocação 
de que a participação da comunidade é algo essencial, obri
gatório nessas experiências. Criticou também a “abordagem 
de nichos” , já citada acima, que consiste em se trabalhar 
com poucos produtos, uma política que traz vulnerabilidade 
para os produtores. Uma terceira crítica foi quanto à oposi
ção, didática segundo ele, mas também problemática, entre 
produtos “madeireiros" e “não-madeireiros”. Propôs que a 
sustentabilidade ou não de um negócio deve ser a categoria 
distintiva. Sugeriu incluir nessa classificação, atividades agrí
colas e pastoris, que podem fazer parte da produção dos povos 
da floresta de forma sustentável. Também chamou a aten
ção para a importância de se valorizar o mercado local, como 
alvo desses novos produtos, e não somente buscar produtos 
que consigam sucesso comercial fora da região. O palestrante 
lembrou ainda que muitos obstáculos podem ser encontra
dos ao se tentar transformar lideranças comunitárias em 
empresários, como algumas iniciativas de incentivo a negó
cios sustentáveis propõem. Em seguida, concordou com 
Carlos Vicente quanto à importância da certificação florestal, 
como diferencial necessário para se compensar as desvan
tagens comerciais geradas pelas grandes distâncias dos 
maiores centros consumidores do país. Encerrou sua expla
nação diagnosticando uma incipiente organização do setor 
de “negócios sustentáveis" no estado do Acre, mas vislum
brando uma grande evolução para o setor em curto prazo.

O debate foi marcado por perguntas pontuais e explica
ções do que foi proposto nas exposições. Um participante 
expôs o exemplo de um pequeno produtor de sabonetes de 
copaíba, que não vinha recebendo apoio do Governo. Carlos 
Vicente respondeu reconhecendo que o esforço de sua equi
pe em busca de iniciativas sustentáveis, como a citada, pode 
ter falhado e, também, reconheceu a necessidade de haver 
uma maior atenção ao mercado local, como levantado por 
Clóvis Brasileiro em sua fala.

Para encerrar o primeiro dia dos trabalhos, teve lugar 
uma mesa preparatória para o trabalho dos grupos. Nessa 
etapa, foram apresentados os dois trabalhos que foram con
tratados para desenvolver uma primeira avaliação do grau 
de implementação das recomendações feitas em Macapá, 
de maneira a subsidiar o trabalho dos grupos, que dessa for
ma pôde se concentrar na complementação dessa avaliação 
e proposição de estratégias de implementação para as reco
mendações não contempladas. Logo após, Nurit Bensusan, 
do ISA, explicou aos participantes como se daria o trabalho 
dos grupos nos dias seguintes.

O primeiro desses trabalhos foi apresentado por Rosa 
Lemos Sá, do WWF, e teve como objetivo principal tratar, de 
forma resumida, da situação de implementação dos cinco 
tipos de recomendação -  criação de unidades; incorporação 
a alguma unidade de conservação existente; proteção da área; 
realização de estudos para definição de ações prioritárias; e
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uso sustentável de recursos naturais -  feitas em Macapá para 
os polígonos da região. Ela falou rapidamente sobre a situa
ção de algumas áreas. Em seguida, foi a vez de Eduardo 
Venticinque, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazô
nia apresentar a análise preparada por ele {ver pág. 25). A 
princíp io , fez algum as considerações gerais sobre a 
estruturação dos polígonos de Macapá: segundo ele, quase 
metade dos 68 polígonos da região Juruá/Purus/Acre coinci
de com terras indígenas ou unidades de conservação, legan
do, assim, para a outra metade dos polígonos, um potencial 
de conectar aqueles já existentes, servindo de “corredores” 
entre essas áreas. No entanto, devido às grandes dimensões 
dos polígonos propostos, levantou a questão de como imple
mentar unidades de conservação nessas áreas. Também cri
ticou as grandes dimensões desses polígonos, ressaltando 
que foram definidos numa escala muito abrangente, com 
maior preocupação com a riqueza de espécies do que com a 
ocupação humana. Sugeriu revisões das recomendações em 
áreas em que for detectada alta pressão antrópica. Em se
guida, procedeu a uma análise dos polígonos localizados na 
parte amazonense da região, mostrando uma constante pre
ocupação com viabilidade e a operacionalização das unida
des de conservação propostas, destacando os cuidados que 
devem ser tomados para determinar categorias mais ade
quadas de áreas protegidas, sempre de acordo com a reali
dade local.

Para encerrar o primeiro dia do seminário, Nurit Bensusan 
explicou com maiores detalhes como se daria o trabalho dos 
grupos, reafirmando os objetivos do seminário, de comple
mentar e detalhar as recomendações feitas em Macapá, bem 
como de traçar estratégias para viabilizar a implementação 
daquelas que não tiveram sucesso, de modo a estruturar um 
instrumento de trabalho para instituições que tratem do tema.

No segundo e terceiro dias, os participantes do seminá
rio se dividiram em quatro grupos, como dito inicialmente, 
sendo dois responsáveis pelos polígonos localizados no es
tado do Acre e dois responsáveis por aqueles localizados no 
estado do Amazonas. No segundo dia houve apenas o traba
lho desses grupos, enquanto no terceiro dia pela manhã, a 
senadora Marina Silva fez uma pequena intervenção, ressal
tando a importância do seminário. Já no final da tarde, o tra
balho dos grupos foi discutido com a plenária composta no
vamente pela totalidade dos participantes. A seguir serão 
mencionados alguns pontos que se mostraram polêmicos ou 
que tiveram atenção especial naquele momento. A listagem 
completa do detalhamento das recomendações e de suas 
respectivas estratégias de implementação para cada polígono 
pode ser encontrada posteriormente.

A discussão que se deu a respeito do trabalho dos grupos 
responsáveis pelos polígonos situados no Amazonas durou 
pouco tempo. Também não se mostrou muito polêmica, em 
grande medida porque esses grupos tiveram a oportunidade 
de analisar o trabalho um do outro antes desta revisão final. 
Os pontos que tiveram maior atenção na discussão foram: a 
recomendação para elaboração de levantamentos etnoam- 
bientais e socioeconómicos em terras indígenas; as possí
veis ações para rever a licença prévia e assegurar compen
sações quanto à construção de um gasoduto pela Petrobrás 
passando pelo norte da região Juruá/Purus/Acre; e a reda
ção de duas cartas, a primeira endereçada ao Ibama, pedin
do a mudança da figura jurídica de algumas florestas nacio

nais para reservas de desenvolvimento sustentável (RDS) e 
uma segunda carta, endereçada ao governador do estado do 
Amazonas, pedindo providências no processo de criação da 
RDS Piagassu Purus.

Em seguida, os dois grupos do Acre relataram as discus
sões feitas anteriormente para apreciação dos demais parti
cipantes. O primeiro grupo a falar foi aquele responsável pela 
análise dos polígonos do leste do Estado, seguido do grupo 
que analisou os polígonos do oeste acreano. Cabe lembrar 
que a realização do Zoneamento Ecológico-Econômico do 
Estado e de um Workshop em 2000 sobre biodiversidade (no 
âmbito do ZEE), que tiveram como base os resultados de 
Macapá, colaboraram para que o trabalho de análise dos 
polígonos acreanos não começasse do zero. Como dito aci
ma, serão apresentados neste momento apenas os pontos 
que se mostraram mais polêmicos, tendo em vista que todas 
as recomendações que foram produzidas no decorrer do se
minário se encontram nesta publicação. A discussão foi re
corrente quanto ao conflito existente nos polígonos 18 e 65 
(ver mapa) entre uma demanda de ampliação da Terra Indí
gena Kaxinawá e a criação da Reserva Extrativista do Juru- 
pari. Também se mostraram polêmicas as discussões refe
rentes ao Parque Nacional da Serra do Divisor (polígono 01), 
especialmente quanto à redação da recomendação relacio
nada à situação de regularização da Terra Indígena Náwa. A 
discussão sobre esse polígono ainda levantou uma outra 
temática polêmica: o baixo valor das indenizações pagas aos 
residentes de áreas protegidas no processo de remoção. Foi 
sugerida a busca por formas de se ampliar o valor pago a 
esses grupos. Logo em seguida, foi a vez de Nilo Diniz, as
sessor de Marina Silva, falar um pouco sobre as ações do 
mandato da senadora quanto a temas relacionados o semi
nário.

Assim foi encerrado o Seminário “Análise da implemen
tação de políticas para o uso, conservação e repartição de 
benefícios da Biodiversidade na região Juruá/Purus/Acre”, 
que teve como saldo uma série de recomendações comple
mentares àquelas vindas de Macapá, com o diferencial de 
contemplarem estratégias para implementação das ações pro
postas.
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Notícias da floresta durante o “Governo da Floresta” - Considerações sobre 
as implementações de políticas para uso e conservação da Biodiversidade 
no estado do Acre entre 1999 e 2002

Introdução
Inicialmente, este trabalho teve como objetivo comparar as 

recomendações definidas em Macapá, em 1999, no encontro “Ava
liação e Identificação de Ações Prioritárias para a Conservação, 
Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversi
dade da Amazônia Brasileira", onde foram definidas as ações 
prioritárias no âmbito sociombiental para a Amazônia, com as ações 
efetivamente realizadas no estado do Acre, levantando inform a
ções prévias para a reunião de setembro de 2002, em Rio Bran
co, para a "Análise da Im plem entação de Políticas para o Uso e 
Conservação da Biodiversidade - Região Juruá/Purus/Acre", onde 
seriam revistas as ações propostas e se indicariam as próximas 
ações.2

O recorte proposto no espaço e no tempo, assim como o foco 
nas ações ambientais do governo do estado do Acre entre 1999 a 
2002, fez com o que o trabalho findasse por ser uma pequena 
avaliação da capacidade do governo estadual, autodenominando- 
se o “Governo da Floresta", em “pôr em prática a idéia da 
sustentabilidade’’.3 Realmente, veremos que várias propostas vol
tadas para fazer face aos problemas da sustentabilidade ambien
tal foram iniciadas ou desenvolvidas, muitas delas em direção das 
recomendações feitas na reunião de Macapá em 1999. É provável 
mesmo que, no balanço final das avaliações a serem rea liza
das em outras regiões, o Acre venha a ser considerado como 
um dos estados am azônicos onde a questão ambiental rece
beu maior destaque nas ações de governo. Lembramos, no en
tanto, que essas ações não podem ser com putadas apenas 
como iniciativa do governo estadual. Órgãos federais, universida
des, ONGs, entidades internacionais, prefeituras, igreja católica, 
empresários e população tornaram possível uma série de ações 
em curso, de forma independente ou em parcerias com o governo. 
Esse aspecto deve ser considerado, tanto do ponto de vista do 
êxito das ações realizadas, como das dificuldades encontradas, e 
que discutiremos adiante.

Observando alguns dos vários projetos governamentais na área 
socioambiental e os problemas relacionados a eles, nas áreas de
finidas como prioritárias para o Estado na reunião de Macapá, ve
mos representados também os encontros e desencontros desse 
grande número de atores, nas mais diferentes disputas. Disputas 
que vão desde a definição de critérios científicos para julgar o que 
é prioritário, passando por conflitos sobre a autoridade e, final
mente, pelo grau de visibilidade e destaque dos participantes.

No texto a seguir, pretendemos tratar algumas dessas ques
tões, começando com um breve histórico do Estado, com o fito de 
melhor contextualizar os dados atuais; em seguida, apresentamos 
um quadro resumido das ações prioritárias para conservação da 
biodiversidade recomendadas em Macapá em 1999 comparando- 
as com ações efetivamente realizadas ou em andamento no Esta
do; finalmente, procuramos precisar algumas das disputas obser
vadas, mostrando como elas refletem-se no contexto local. Mesmo 
sem pretender dar conta da complexidade de todos esses proces
sos, esperamos que este estudo possa contribuir para aprofundar 
o debate sobre as políticas socioambientais no Estado e na Ama
zônia como um todo.

Eliza Mara Lozano Costa1

Breve histórico e características socioeconómicas 
do Acre
A distância dos grandes centros económicos do país e a eco

nomia baseada no extrativismo foram em boa parte responsáveis 
pela grande biodiversidade encontrada até hoje no Estado. O lon
go período da ênfase na extração de borracha, iniciada em finais 
do século XIX em terras que eram indígenas até então, configurou 
uma organização da população de forma dispersa pela floresta, 
acompanhando a estrutura quase fractal dos cursos de rios e 
igarapés. Essa população migrante e indígena, com baixa remu
neração e grande distância dos mercados, tornou-se extremamen
te dependente dos produtos florestais, não só para o comércio mas 
também para a alimentação, remédios, construção de moradias e 
ou tros  f in s .4 Essa organização social com baixa densidade 
demográfica e tecnologias simples, mas de baixo impacto, pro
vavelm ente manteve (ou até aumentou) a biodiversidade em 
algumas regiões do estado,5 embora haja pressões sobre al
gumas espécies animais e, hoje, incertezas quanto ao fu turo.6 
Por outro lado, as conseqüências do baixo nível de renda da popu
lação florestal, combinados à omissão dos governos nas várias 
instâncias, foram a falta de acesso a serviços básicos como saú
de, transporte e educação devido à praticamente inexistência de 
serviços públicos .

A partir da década de 1970 essa organização econômica ori
entada para a extração vegetal começa a ser alterada, com os 
incentivos do governo militar para a ‘integração nacional’ da Ama
zônia, através da construção de estradas e subsídios para a insta
lação de fazendas de gado e empresas madeireiras. Embora nem 
sempre aplicados diretamente no estado do Acre, esses incenti
vos, combinados a políticas estaduais dirigidas para atrair investi
dores, resultaram num acelerado processo de venda de terras e 
convulsão social na floresta. A expulsão dos moradores da floresta 
gerou o conhecido processo de concentração fundiária e inchaço

1 Doutoranda em Ciências Sociais no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade Estadual de Campinas.
2 Iniciada em novembro de 2001, essa pesquisa resulta de consultoria para
o Instituto Socioambiental (ISA) e o Fundo Mundial para a Natureza (WWF) como parte do 
Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira - 
Probio/Ministério do Meio Ambiente. Na pesquisa foram coletados documentos e 
realizadas entrevistas com membros de órgãos governamentais e não-governamentais, 
bem como com pesquisadores, membros de sindicatos e associações, com participação 
em algumas reuniões dessas entidades, nas cidades de Rio Branco, Assis Brasil, Brasiléia, 
Xapuri, Sena Madureira e Manoel Urbano durante o mês de junho de 2002. Também foram 
utilizados dados de minhas pesquisas realizadas desde 1994 em Marechal Thaumaturgo e 
Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá acreano.
3 Jorge Viana, In. ACRE. Governo do Estado. Programa Estadual de Zoneamento 
Ecológico-Econômico do Estado do Acre, 2000, p. 13
' Para um exemplo das técnicas e conhecimentos adquiridos pela população 
ao longo de sua permanência na floresta, ver Cunha, Manuela C. da; Almeida, Mauro 
(orgs.), 2002.
5 Uma discussão desse ponto de vista pode ser observado em pesquisa realizada pelo 
Nupaub em Diegues, Antonio C.; Andrello, Geraldo; Nunes, Márcia, p.5-6 e também,
Brown Jr., Keith; Freitas, André V. L , 2002.
6 Conforme K. Bedford, 1992, citado por Leandro Ferreira in: Passos, Verônica (coord ), 
2000 .
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das cidades que, sem infra-estrutura, apresentam carências de 
moradia, saneamento, empregos e altos índices de violência urba
na.

Nesse mesmo processo iniciaram-se os projetos federais de 
colonização e assentamentos, com o intuito de minorar o inchaço 
urbano e gerar produtos agrícolas para as cidades. Inicialmente 
implantados com maiores recursos, esses assentamentos apre
sentam hoje vários problemas, alguns dos quais discutidos a se
guir.

A população, deslocando-se em parte das florestas, ou com
posta de migrantes recentes, passou a concentrar-se nas cidades 
e nas margens das estradas, especialmente no vale do rio Acre, a 
oeste do estado. Nessa região, apesar do impacto resultante das 
derrubadas para implantar fazendas e para expulsar moradores, e 
da expansão de assentamentos agrícolas, encontram-se ainda hoje 
pequenas áreas com paisagens florestais únicas no estado e para 
cuja proteção não se conseguiu concretizar propostas eficientes.7

Como reação a esse processo, surgiram movimentos sociais 
de seringueiros e índios, que conseguiram introduzir mudanças sig
nificativas no sentido de atenuar a dinâmica de acelerada destrui
ção de florestas. Em meados dos anos de 1970, a Funai estabele
ceu-se no estado e várias áreas indígenas começaram a ser cria
das, reconhecendo os direitos históricos dos primeiros ocupantes 
do território. Em 1987, no âmbito do Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrária (Incra), órgão ligado ao Ministério da 
Agricultura, e em 1990, no âmbito do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), os serin
gueiros conseguiram criar os primeiros assentamentos e reservas 
voltados para os extrativistas, como uma alternativa para o uso e 
conservação das florestas nas quais seriam mantidos seus mora
dores, com concessão de uso da terra aos antigos seringueiros e 
castanheiros.

As áreas protegidas resultantes desses movimentos, incluindo 
Terras Indígenas, projetos de Assentamentos Agroextrativistas e 
Reservas Extrativistas, somadas ao Parque Nacional e Florestas 
protegidas, abrangem cerca de 21,2% do Estado.8 Por essa razão, 
e também por contribuir para criar um consenso favorável a políti
cas sociais e ambientais de conservação das florestas por seus 
moradores tradicionais, esses movimentos podem ser vistos como 
um dos principais fatores responsáveis pela conservação de mais 
de 90% da cobertura vegetal no estado do Acre.9

O início da década de 1990, entretanto, foi extremamente difí
cil para os extratores de borracha da floresta, quando os incentivos 
e subsídios governamentais foram reduzidos e os preços despen
caram no mercado. Muitas usinas foram fechadas e em alguns 
locais não existiam sequer compradores para o produto. O ano de 
1992 foi também o ano de criação de novos municípios que, mes
mo com sua precária infra-estrutura, utilizaram promessas de em
prego e construção de casas para atrair a migração dos morado
res da floresta para as sedes municipais. Muitos moradores, entre
tanto, permaneceram na floresta apesar da crise, alguns extraindo 
borracha e castanha em escala reduzida, com a maioria voltando- 
se para a agricultura e a pecuária familiar, descendo das cabecei
ras para as margens dos rios maiores, onde o transporte de produ

7 Na reunião em Rio Branco foram propostos estudos para selecionar áreas dessas 
florestas remanescentes localizadas em propriedades particulares e assentamentos, 
mas não existem ainda atividades concretas.
8 Ver, Acre. Governo do Estado, 2000, op. cit., vol. I, p. 35 e 40.
9 Conforme dados do INPE, in Acre. Governo do Estado, 2000, op. cit., vol. II, p. 158.
10 Ver Silva, Myris M. Silva; Passos, Verônica, 2001.

tos agrícolas é relativamente mais fácil e o acesso às cidades é 
mais rápido.

No final da década de 1990, quando novas forças políticas 
passam a governar o Estado, com propósitos de realizar um “Go
verno da Floresta", os desafios foram vários. Órgãos foram cria
dos e houve um esforço conjunto das mais diferentes entidades, 
pesquisadores, ONGs e de parte da população para uma busca de 
estratégias de desenvolvimento sem prejuízos para o ambiente e 
com respeito aos povos indígenas e os seringueiros da floresta. 
Vejamos a seguir algumas destas propostas e dificuldades nas áreas 
consideradas prioritárias na reunião de Macapá em 1999.

Recomendações, ações realizadas e algumas 
questões
■  Planejam ento e pesquisas

Polígono

JU 003

Nome do polígono Outras recomendações

TI Kampa do Amônia

JU 005 TI Jaminawa do Igarapé Preto

JU 009 Área Nordeste do PNSD elaboração de inventários 

biológicos para mamíferos e 
biota aquática

JU 010 Rio Tarauacá

JU 011 TI Praia do Carapanã, TI Rio 
Gregorio e TI Kampa do 

Igarapé Primavera

JU 018 Rio Envira

JU 019 TI Kulinado Rio Envira,
TI Kulinado Igarapé do Pau

JU 020 Alto Purus

JU 021 TI Alto Purus

JU 029 Estação Ecológica do Rio Acre elaboração de inventários 
biológicos

JU 032 Resex Chico Mendes elaboração de inventários 
biológicos

JU 033 Médio Acre

Fonte: Seminário “Avaliação e identificação de ações prioritárias para a conserva
ção, utilização sustentável e repartição dos benefícios da Biodiversidade na 
Amazônia brasileira".

Como se observa no mapa produzido em Macapá, a maior 
parte das áreas consideradas prioritárias no estado receberam como 
principal recomendação a realização de estudos (13 áreas do total 
de 33), mostrando a grande carência de informações em 1999. 
Desde então, vale ressaltar o papel da Universidade Federal do 
Acre (Ufac), através do Parque Zoobotânico, na realização de pes
quisas e também no acompanhamento e aplicação de vários pro
jetos do governo estadual. Existem atualmente cerca de 80 pesso
as, entre professores, alunos e técnicos, trabalhando em vários 
projetos voltados para questões sociais e ambientais, em parceri
as com o Estado, com outras universidades e centros de pesquisa 
nacionais e internacionais. Grande parte dessas pesquisas con
centram-se no oeste acreano (áreas 032 e 33). Foram realizados 
levantamentos mostrando a importância biológica da região do rio 
Chandless (correspondendo em parte à área 020 e parte da 22-B), 
que resultaram na proposta de criação da Reserva Biológica do 
Rio Chandless, já encaminhada para criação, sendo área de 
perambulação indígena e com apenas 10 famílias de moradores.'0 
Na região nordeste do Parque Nacional (009) também estão sendo 
realizados levantamentos participativos da fauna, pela ONG Gru
po de Pesquisa e Extensão em Sistemas Agroflorestais do Acre
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(Pesacre), em parceria com o governo estadual, visando a implan
tação do manejo de caça do Projeto de Desenvolvimento Susten
tável (PDS) São Salvador.

Um passo importante para as pesquisas no Estado foi a con
clusão em 1999 da primeira fase do Zoneamento Econômico Eco
lógico do Estado, um notável esforço de reunião de estudos e da
dos já existentes para subsidiar ações governamentais no sentido 
do chamado desenvolvimento sustentável. Na elaboração desta 
primeira fase do Zoneamento também foram consideradas as pro
postas definidas em Macapá, como parte da composição dos da
dos para a indicação de áreas para conservação e preservação do 
estado.11 Contudo, o Zoneamento adicionou aos resultados de 
Macapa novas informações fundamentais, especialmente no to
cante à situação fundiária do estado.

Em 2000 também foi realizado pelo Estado, em convênio com 
o WWF, um workshop para discutir a metodologia utilizada para 
definição de propostas das áreas de proteção, definição de planos 
para a segunda fase do Zoneamento e levantamento de áreas po
tenciais para conservação, com a presença de várias entidades 
governamentais e não-governamentais, onde foi produzido novo 
mapa das áreas prioritárias para conservação.12

O principal foco de estudos e pesquisas no Estado não foram 
exatamente as áreas propostas em Macapá para estudos, mas as 
regiões sob influência das estradas BR 364 e 317. Ponto de honra 
para a atual gestão estadual, e elemento considerado fundamental 
para o desenvolvimento do Estado é o asfaltamento de trechos da 
BR 364 e 317. Com empréstimos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, o projeto prevê, juntamente com a construção 
das estradas, estudos e alternativas para a minimização dos im
pactos sociais e ambientais causados por elas. Uma dessas ativi
dades mitigatorias são levantamentos e reuniões nas Terras Indí
genas próximas às estradas.

Apesar da preocupação com os impactos, alguns pesquisado
res vêm alertando para o fato de que, sobretudo nas cidades da 
fronteira, o apoio recebido é “tardio e muito limitado para maximizar 
os benefícios e minimizar os prejuízos desses empreendimentos”.13 
Alterações nas cidades já estão sendo percebidas, como aumento 
nos assaltos, na prostituição e no uso de drogas.14 É importante 
notar que, conforme salientado em relatório de consultoria realiza
da em 2001, a população em geral vem considerando as estradas 
como “sinônimo de ‘desenvolvimento’, oposto ao ‘atraso’” . Enquanto 
aqueles problemas sociais estão chamando a atenção da popula
ção, os impactos ambientais “não foram sequer alvo de reflexão”.15

Na linha de combinar desenvolvimento econômico e conser
vação nas áreas sob influência das estradas, iniciaram-se estudos 
indicativos de áreas potenciais para criação de Florestas Estadu
ais de Produção, realizados pelo Estado com o apoio financeiro da 
Agência de Cooperação Alemã GTZ, através do Subprograma de 
Políticas de Recursos Naturais/Programa de Gestão Ambiental In
tegrada - SPRN/PGAI.16 As Florestas Estaduais seriam indicadas 
para a produção de produtos madeireiros e não-madeireiros, para 
exploração por comunidades ou empresas, sob concessão do Es
tado. Já existem empresas madeireiras interessadas em trabalhar 
nessas áreas, mas devido a críticas levantadas por políticos de 
oposição ao governo estadual, as atividades haviam sido suspensas 
até o final das eleições de 2002.

Comparando os mapas produzidos em Macapá, no Zoneamen
to do Estado do Acre e nos estudos sobre as Florestas Estaduais 
de Produção, percebem-se semelhanças e diferenças, expressan
do muitas vezes profundos conflitos entre pontos de vista conceituais 
subjacentes. Se os mapas produzidos em Macapá foram feitos com

a contribuição de pesquisadores da Biologia e das Ciências Huma
nas e Sociais, inclusive geoespecialistas, teoricamente nas mes
mas proporções, pode-se dizer que os mapas produzidos para o 
Zoneamento foram mais “realistas”, destacando aspectos pragmá
ticos como a situação fundiária, que ainda demandam resolução 
urgente. Já o mapa produzido pelo Workshop de 2000, no estado 
do Acre, reflete a maior presença de biólogos. Enquanto em Maca
pá todas as áreas de proteção foram indicadas para criação de 
Unidades de Conservação (UCs) de Uso Sustentável Direto, no 
Workshop, dez áreas foram recomendadas para UCs de Uso Indi
reto. Já as áreas indicadas para Florestas Estaduais de Produção, 
com presença de pesquisadores de ciências aplicadas como a 
Engenharia Florestal e a Agronomia, são questionadas por alguns 
pesquisadores de outras áreas, por exemplo, devido à fronteira 
com algumas áreas indígenas, que não participaram dos levanta
mentos mas sofrerão os efeitos da criação dessas unidades.

Essas diferenças entre especialistas de diferentes áreas com
binam-se a debates não apenas acadêmicos, mas também cor
rentes na esfera pública, sobre a definição de critérios para a orga
nização fundiária e a conservação no Estado. Qual é a importância 
e a contribuição da população das florestas para a conservação e 
o desenvolvimento do Estado? Quais são as possibilidades e limi
tes de índios e seringueiros como parte de estratégias de manu
tenção e valorização dos recursos naturais? Qual é o valor estraté
gico da biodiversidade e de seus aspectos desconhecidos e que 
podem estar em risco? Qual é o papel de novas tecnologias de 
valorização das florestas, incluindo a exploração madeireira sus
tentável e o manejo da fauna, no desenvolvimento social da flores
ta? Quais são os riscos reais dessas atividades? Todos os debates 
em torno desses pontos são inconclusivos. Há uma ênfase geral 
em que se pode produzir com eficiência e lucratividade a partir da 
floresta em pé; mas não há consenso sobre como fazer isso, sobre 
quais exatamente são os riscos ambientais e econômicos no mé
dio e no longo prazo, e sobre quem efetivamente irá controlar e se 
apropriar dos possíveis lucros. Obviamente, há nesse meio tam
bém os que defendem a “vocação pecuarista” do estado, provado 
na prática pela grande parcela da economia que gira em torno da 
pecuária e do comércio madeireiro não controlado.

Enfim, em meio a esses debates no nível do governo, de enti
dades de pesquisa e de organizações não-governamentais, está 
uma população indígena, ribeirinha, extrativista, de assentados, 
de médios e grandes fazendeiros, vivendo suas vidas e exercendo 
pressões por meios a seu alcance, enquanto se aguardam as defi
nições práticas sobre a continuidade das ações já iniciadas e so
bre a implementação de políticas anunciadas. Nesse processo de 
implementação prática, muitas das teses debatidas serão testadas 
na prática, havendo porém o risco de que a sociedade exija resul
tados a curto prazo sobre estratégias de conservação que por sua 
natureza exigem uma escala de tempo maior para serem consoli
dadas.

Conforme já salientado, todas as áreas recomendadas para 
criação de UCs foram indicadas para uso direto em Macapá. Den
tro dessa perspectiva, estão sendo encaminhados os processos

11 Ver Acre. Governo do Estado, 2000, op. cít., vol. Ill, p. 55-9.
12 Ver Passos, Verônica (coord.), 2000.
13 Ver Brown, Irving Foster et al, 2001, p.3.
14 Ver Brown, Irving Foster et al, op. cit., p.3.
15 Ver Franco, Mariana Pantoja; Silva, Suzana Farias, 2002. p.6.
16 Ver Veríssimo. Adalberto; Souza Jr., Carlos; Salomão, Rodney.

15



Polígono

JU 0 2 2 * -A

Nome

Rio Purus

JU 0 2 2 -B

JU 059 Riozinho do Humaitá

JU 062 Riozinho da Liberdade

JU 063 Rio Muru

JU 065 Médio Envira

JU 066 Rio Branco/ Antimary

JU 067 Xapuri

JU 068 Rio Acre/ Xapuri

JU 064 Rio Liberdade

* Área desmembrada na reunião de Rio Branco.
Fonte: Seminário “Avaliação e identificação de ações prioritárias para a conserva
ção, utilização sustentável e repartição dos benefícios da Biodiversidade na 
Amazônia brasileira".

para criação das Reservas Extrativistas do Riozinho da Liberdade 
(059) e do Cazumbá (parte 020 e 22-A). Foi criada a Reserva 
Extrativista do Alto Tarauacá (parte na área 010) e também serão 
iniciados levantamentos para uma área de conservação de Uso 
Direto no Rio Crôa e Lagoinha (em parte na área 059). Em todos 
os três casos em andamento há divergências com o Incra, que já 
previa Projetos de Assentamentos em partes dessas áreas. Tam
bém está em processo de criação a Floresta Nacional São Francis
co (022-B), área contígua à Floresta Estadual do Macauã.

O Zoneamento do Estado propõe a criação de vários Projetos 
de Assentamento Agroextrativista (PAEs), que deveriam ser consi
derados como áreas protegidas de uso sustentável, mas não há 
encaminhamentos definidos, e poucos dos PAEs já existentes con
tam com algum tipo de projetos de manejo. Foram obtidas infor
mações que no PAE Remanso (022) há um projeto de piscicultura, 
o PAE Granada conta com plano de manejo para 15 famílias (am
bos na área 022-A), os PAEs São Miguel e Equador (067) possuem 
projetos de criação de abelhas, galinhas e manejo de açaí. No PAE 
Chico Mendes (033, conhecido por Cachoeira) e Porto Dias (fora 
das áreas prioritárias), está sendo feito o manejo madeireiro co
munitário com algumas famílias. Fora experiências pontuais, não 
existe ainda uma política maior de ação por parte do Incra, do 
Ibama nem de órgãos estaduais. Um dos PAEs propostos pelo 
Zoneamento no Seringal Mercês (066), por exemplo, foi considera
do inviável pelo Incra, pois é uma área de disputas, próxima a 
estradas e em litígio, inclusive com ameaças de expulsão dos mo
radores.

■  Situação fundiária

Um dos maiores problemas a serem enfrentados no estado é 
a resolução da situação fundiária, como ocorre também em vários 
outros estados amazônicos. Além da alta concentração fundiária, 
há uma enorme carência de informações adequadas. Conforme 
dados do Zoneamento Estadual, em 1999, cerca de 49% das ter
ras do Estado eram áreas indígenas, projetos de assentamento, 
UCs (muitas com pendências fundiárias) e terras já arrecadadas 
pelo Incra. Os 26% restantes são áreas já discriminadas pelo ór
gão e 22% não possuem nenhum estudo de discriminação.17

Qualquer mudança no sentido de criação de áreas de conser
vação sem a resolução fundiária, embora seja possível, torna a

17 Conforme dados do Incra, Funai e Ibama, In: Acre. Governo do Estado, op. c it . , , vol. II. 
p.35.

sua consolidação mais complicada. Grande parte das UCs já cria
das continua com pendências. Há muitos casos de moradores de 
UCs e Terras Indígenas que não receberam as indenizações e isso 
serve de argumento para recusarem-se a cumprir as determina
ções específicas da área. Na maior parte delas, a região do entor
no é área de constantes conflitos.

Nas margens das estradas, especialmente as que estão sendo 
asfaltadas, esse conflito é ainda mais iminente, onde invasões têm 
ocorrido com grande freqüência. Na margem da estrada entre 
Tarauacá e Cruzeiro do Sul, por exemplo, um levantamento recente 
realizado através do PGAI, demonstrou que de 125 estabelecimen
tos notificados, pelo menos 64% eram de pessoas que haviam se 
mudado para o local após as notícias do asfaltamento da estrada.

Nesse sentido o Estado estabeleceu convênio com o Incra e 
criou o Instituto de Terras do Acre, que iniciou estudos nas áreas 
próximas a estradas, e muitas esperanças são aguardadas para 
esse convênio.

■  Falta de entendim ento  entre diferentes órgãos

As entrevistas durante esta pesquisa e as discussões no en
contro de Rio Branco não mostraram ainda perspectivas sólidas 
de melhor relacionamento no Estado entre órgãos federais e entre 
estes com os órgãos estaduais e ONGs. As concepções são dife
rentes e as ações, muitas vezes, contraditórias.

Um resultado da intrincada questão fundiária no Estado, alia
da ao problema da falta de entendimento entre alguns órgãos, são 
várias propostas que se sobrepõem umas às outras, tendo por con
seqüência grande confusão entre moradores.

Existem Reservas Extrativistas sendo encaminhadas em áre
as reivindicadas por populações indígenas, como é o caso da Re
serva Extrativista do Cazumbá, e Terras Indígenas sendo encami
nhadas na Reserva Extrativista do Alto Juruá e no Parque Nacional 
da Serra do Divisor. Vários Projetos de Assentamentos do Incra 
são propostos em áreas onde se prevêem Reservas Extrativistas, 
ou situam-se dentro do Parque Nacional. Também há propostas 
de criação de Florestas Nacionais em áreas reivindicadas por mo
radores indígenas (por exemplo, na área 019). Algumas Florestas 
Estaduais de Produção foram indicadas em áreas já consideradas 
como Florestas Nacionais pelo Incra, e desse impasse depende 
também quem irá receber as concessões das possíveis empresas 
que queiram investir. Muitos desses casos estão pendentes.

Um desses conflitos que pode ter um resultado positivo é a 
criação de uma Terra Indígena no município de Feijó prevendo tam
bém uma Reserva Extrativista no entorno. Não há dados definiti
vos, mas após os intensos conflitos na região, essa pode ser uma 
solução viável, que provavelmente deverá oficializar uma situação 
próxima a que já era vivida anteriormente. A criação de Terras Indí
genas com expulsão de famílias extrativistas pobres, gera debates 
que não são prescritos na legislação a respeito da questão indíge
na. Idealmente seria necessário um maior entrosamento entre os 
diferentes órgãos, para que a população expulsa tenha opções tam
bém de manutenção de suas formas adequadas de reprodução 
social. Uma das discussões de Rio Branco levantou a urgência de 
redefinição do processo de indenização para essas famílias, que 
deveriam ter condições realmente efetivas para estabelecerem-se 
nas novas localidades.

A diferença de concepções entre o Incra e órgãos ligados à 
questão ambiental não é nova. De um lado o Incra se propõe a 
atender os interesses da sociedade e diminuir os conflitos fundiários 
criando assentamentos, ramais e proporcionando créditos volta
dos especialmente para a pecuária. De outro lado pesquisadores,
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membros do Ibama e de ONGs reclamam que a estrutura de lotes, 
muitas vezes em locais de difícil acesso e com falta de assistência 
técnica, não resolve os problemas de muitos assentados, que aca
bam "vendendo" seus lotes e indo para as cidades.

Conforme membros do Incra, um dos objetivos do órgão seria 
retirar os moradores das distantes florestas onde as necessidades 
são maiores. Já outros consideram que os assentados são os que 
enfrentam as maiores dificuldades, com exceção dos poucos que 
conseguem capital suficiente para ter um número razoável de ca
beças de gado e “comprar” lotes vizinhos. Alguns asseguram que 
os que têm acesso a maiores recursos da floresta vivem melhor 
que muitos assentados, e ainda são capazes de conservar esses 
recursos. Não obtivemos dados comparáveis para conferir. O que 
é perceptível é que na sua maior parte os moradores dos assenta
mentos não se restringem aos seus lotes, sendo obrigados a inva
dir Terras Indígenas, Reservas Extrativistas, o Parque Nacional e 
terras devolutas para a obtenção de recursos como madeira e caça, 
muitas vezes fundamentais para sua sobrevivência, gerando um 
grande número de conflitos locais.

Na Reserva Extrativista Chico Mendes, por exemplo, membros 
de sindicato local comentaram que se antes o maior problema era 
com os fazendeiros, hoje são os assentados do entorno que mais 
exercem pressão sobre os recursos da Reserva. O problema é que, 
apesar dessa constatação, novos assentamentos no entorno estão 
previstos, ainda como forma de solucionar os conflitos locais, ou 
seja, já indicando novos problemas no futuro.

As proibições geradas pela Lei das Reservas Florestais, que 
prescreve limites para o desmatamento também têm levantado 
problemas para grandes e pequenos produtores, que reclamam da 
falta de opções e assistência técnica para cumprir a legislação. 
Conforme o Incra, cerca de 900 mil hectares de terras arrecadadas 
foram doadas ao Ibama para fins de criação de áreas de conserva
ção, e estas deveriam ser consideradas como “terras de compen
sação" dos desmatamentos dos Projetos de Assentamento e de 
Colonização. Os decretos de doação pesquisados não especificam 
qual seria a área que estaria sendo compensada. Enquanto isso, 
alguns assentados entrevistados estão considerando que essa pro
posta é válida, dizendo que agora “poderiam desmatar quanto qui
sessem”, pois isso já estaria acertado com o Incra e o Ibama. Mem
bros do Ibama e de órgãos estaduais recusam-se a aceitar essa 
forma de compensação aos desmatamentos.

A Funai. com seus próprios objetivos, também tem propostas 
em desacordo com outros órgãos.

Nota-se que a partir de 1999, os processos de regularização 
das terras indígenas do estado começaram a ser encaminhados 
com maior agilidade. Várias áreas que estavam irregulares em 1999, 
hoje estão regularizadas. Mas ainda há pendências quanto à inde
nização de antigos moradores em conflito com os indígenas. Con
forme já dissemos, há invasões em busca de caça e madeira em 
muitas áreas. Aqui novamente órgãos responsáveis entram em 
conflito, com várias propostas para o entorno das áreas indígenas 
sendo encaminhadas no âmbito do Incra, Ibama e do governo es
tadual, sem consulta à Funai e nem aos próprios indígenas.

Refletindo um processo que ocorre em vários outros lugares 
do país, há um movimento recente de grupos indígenas e aparen
tados solicitando a criação de novas Tis, inclusive dentro de áreas 
de conservação, como é o caso no Parque Nacional da Serra do 
Divisor e na Reserva Extrativista do Juruá. Possivelmente essas 
solicitações serão atendidas, mas, por outro lado, a proposta de 
criação de uma Terra Indígena em área particular, como foi o caso 
na Praia dos índios, em Brasiléia, teve seu processo negado, ten

do sido solicitada uma nova área para o Incra para a remoção e o 
estabelecimento dos indígenas.

Polígono

JU 008

Nome do polígono

Extensão Nordeste do Parque Nacional da Serra do Divisor

JU 007 Norte do Parque Nacional da Serra do Divisor

Fonte: Seminário “Avaliação e identificação de ações prioritárias para a conserva
ção, utilização sustentável e repartição dos benefícios da Biodiversidade na 
Amazônia brasileira".

Nesse caso, todas as áreas foram recomendadas para incor
poração ao Parque Nacional da Serra do Divisor, solução proposta 
também, em parte, no Workshop de 2000, com os objetivos de 
ligar o Parque à Terra Indígena do Rio Javarí e de proteger a for
mação de campinaranas próximas existentes no estado do Ama
zonas. No caso do estado do Acre, essa incorporação será mais 
fácil na parte leste na área 007, mas no restante a situação fundiária 
já é complicada atualmente. Moradores do Projeto de Desenvolvi
mento Sustentável São Salvador, da Terra Indígena Nukini e tam
bém posseiros reivindicam partes dessa região, e ainda falta um 
diálogo efetivo entre essas populações os órgãos responsáveis para 
futuros encaminhamentos.

Polígono Nome Outras recomendações

JU 002 Extensão Oriental do PNSD regulamentação dos usos 
permissíveis para a área; 
elaboração de inventários 
biológicos; estudos de 
alternativas de uso dos 
recursos naturais

JU 004 Resex do Alto Juruá

JU 006 TI Nukini elaboração de inventários 
biológicos

JU 023 Floresta Nacional de Macauã

JU 024 Floresta Estadual do Antimary

JU 060 Alto Tarauacá elaboração de inventários 
biológicos

Fonte: Seminário "Avaliação e identificação de ações prioritárias para a conserva
ção. utilização sustentável e repartição dos benefícios da Biodiversidade na 
Amazônia brasileira".

Nas propostas de Macapá, grande parte do entorno do Parque 
Nacional da Serra do Divisor recebeu indicação para uso susten
tável (002, 004 e 006) e no Workshop de 2000 também foi solicita
do que fossem permitidas apenas áreas de uso sustentável direto, 
de preferência de produtos não-madeireiros, com desmatamento 
não maior que 10%.18

Toda a área 002 precisa de acordos. Grande parte da região é 
propriedade particular, com ocorrência de grandes fazendas, e os 
Projetos de Assentamento existentes são carentes de infra-estru
tura. Uma das propostas previstas no Plano de Manejo do Parque 
é a transferência dos moradores do Parque para essa área, 
idealmente para Projetos de Desenvolvimento Sustentável a se
rem criados, mas não há previsões do Incra nesse sentido. Grande 
parte dos moradores do Parque e do entorno recentemente entre
vistados reclamaram da falta de informações e não vislumbram 
locais para onde possam se instalar. Moradores do entorno utili-

18 Conf. Passos, Verônica (coord.), op. cit., p. 73.
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zam-se de áreas no interior do Parque para caçadas e plantio, vis
to que a margem direita do rio Juruá, alagável, não oferece condi
ções para a agricultura. Foi criado um Conselho Consultivo com 
representantes locais de várias entidades, incluindo moradores, mas 
os entrevistados afirmaram não se sentir representados por este 
Conselho. As maiores pressões sobre os recursos dentro do Par
que são nas proximidades da área Nukini, nos assentamentos já 
existentes e próximo das áreas urbanas. Nesse contexto é difícil 
prever a resolução da saída dos moradores do Parque para a área 
prevista, visto que somente a população atual do entorno já não 
oferece proteção ao Parque.

A reunião de Rio Branco expressou essa falta de acordo, com 
polêmicas sobre o processo de mudança dos atuais moradores, e 
a argumentação de que a remoção dos moradores deveria ter ca
ráter voluntário e passar por uma revisão no processo de indeniza
ção do Incra.

Na Reserva Extrativista estão sendo desenvolvidos alguns pro
jetos econômicos alternativos, veremos detalhes a seguir, e nas 
Florestas Nacional e Estadual está sendo estudado o manejo ma
deireiro.

O Plano de Manejo do Parque Nacional previa um envolvimento 
maior dos moradores da Terra Indígena Nukini (006) nas propos
tas de sustentabilidade do entorno do Parque, mas conflitos estão 
impedindo essas atividades. Os Nukini são acusados por mem
bros de ONG de provocarem desmatamentos excessivos. Eles so
licitam aumento dos limites da sua área atual, que incidiria ou para 
dentro do Parque ou nas áreas indicadas para uso indireto no 
Workshop de 2000. Ainda não há definições.

■  Incentivo aos produtos extrativos tradicionais

Há propostas para o estado como um todo no sentido de in
centivar o uso sustentável dos recursos, vejamos algumas.

Procurando melhorar qualidade de vida e dar condições de 
permanência aos moradores da floresta, uma das primeiras ações 
governamentais foi incentivar a atividade comercial mais tradicio
nal da região, a extração de borracha. Foi criada a “Lei Chico Men
des", um convênio dos governos estadual e federal e resultado de 
longas discussões anteriores, que garante subsídios para aumen
tar o preço da borracha. Ainda que com prazo determinado para 
acabar, o aspecto inovador nesse benefício é que foi o primeiro a 
ser repassado diretamente aos produtores, através de cooperati
vas e associações. Além disso, recursos estão sendo alocados 
para a construção e reforma de usinas de borracha e de castanha. 
Conforme dados da Secretaria Estadual de Florestas e Extrativismo 
(Sefe), em 1998 havia 1.480 famílias envolvidas com a produção 
de borracha. Com esses incentivos o número dessas famílias su
biu para 6.260 no ano de 2001.19

Há uma grande discussão sobre a viabilidade da comercializa
ção da borracha nativa, muitas vezes mais cara que a borracha de 
plantio nacional ou vinda do sudoeste asiático. Por isso, ao lado do 
subsídio, estão sendo incentivados projetos de uso alternativo da 
borracha com valor agregado, em objetos artesanais e manufatu
rados, como o Couro Vegetal da Amazônia, Couro Ecológico e a 
Sandália D’Árvore. Foi feita uma experiência-piloto em Xapuri da 
venda de borracha líquida para a produção de preservativos mas
culinos que mostrou ser viável, mas empresas do setor ainda não 
se interessaram efetivamente em investir na cidade, apesar dos 
benefícios oferecidos.

Na Reserva Extrativista do Alto Juruá há uma experiência-pilo
to de produção de “folha líquida defumada” com 50 produtores, em 
projeto desenvolvido pela Universidade de Brasília. O produto apre
senta qualidade superior em relação à técnica comum de produ
ção em “pranchas” prensadas, e mesmo em relação a borrachas 
naturais importadas, mas enfrenta dificuldades de comercialização 
por seu custo de produção relativamente elevado.

Nesse momento, a maior parte da borracha produzida no esta
do é vendida para a indústria de pneumáticos, mas sabe-se que a 
dependência face a esse mercado, ao longo do tempo, não é favo
rável devido a competição com produtores de borracha de cultivo. 
Existe um contrato com a empresa Pirelli para a produção do pneu 
“Xapuri”, que tem garantido a compra da borracha, mas já houve 
problemas, pois a empresa exige o mesmo tipo de homogeneidade 
do produto que seria obtida em seringais de cultivo, o que nem 
sempre acontece na extração dispersa dos seringueiros pela flo
resta. A empresa está financiando a construção de um laboratório 
de controle de qualidade na capital do Estado, pretendendo com 
isso que os problemas na homogeneidade e qualidade sejam re
solvidos antes do material chegar à empresa.

No caso da extração da castanha, está sendo reconstruída a 
usina em Xapuri, agora semi-automática e que pretende beneficiar 
toda a produção do Estado em condições de alta higiene e qualida
de, visando a exportação do produto sem casca para o exterior. O 
“Projeto Castanhacre”, em convênio da Embrapa, Funtac e Sefe, 
está realizando estudos até então inexistentes e buscando infor
mações com os castanheiros para melhorar a produção e a arma
zenagem da castanha.

Várias questões que envolvem a relação empresários e produ
tores são complicadas, e discutiremos algumas mais à frente.

■  Novos produtos floresta is não-m adeireiros

Além da proposta de agregar valor aos produtos tradicionais 
da floresta, o Estado procura aumentar a diversidade de opções 
comercializáveis que não prejudiquem o meio ambiente. Estão em 
curso pesquisas e levantamentos de produtos alternativos, que 
possam aumentar a renda dessas populações, também incenti
vando sua permanência na floresta.

A Secretaria de Florestas, em parcerias com a Ufac e entida
des internacionais, está realizando planos de manejo para produ
tos como óleo de copaíba, óleo de andiroba, sementes arbóreas, 
jarina e cipós para artesanatos e açaí. Conforme dados da Sefe, 
atualmente já são 464 famílias e 18 associações locais em todo o 
estado, envolvidas com elaboração de inventários e treinamentos 
de manejo para esses produtos. A Ufac possui um convênio para 
desenvolver métodos para o beneficiamento e armazenagem do 
bagaço da andiroba, a ser utilizado como repelente de insetos. A 
empresa Tawaya, após realizar extensas pesquisas juntamente com 
os Ashaninka do rio Amônia, comercializa óleo de murmuru em 
Cruzeiro do Sul e está iniciando a fabricação de sabonetes e de 
óleo de buriti para uso em cosméticos. Os Yawanawá, em convê
nio com a empresa Florabrasil/Formil e o governo estadual, já pos
suem uma usina para o beneficiamento da andiroba que envolverá 
vários produtores em Tarauacá.

■  Incentivos para técnicas agrícolas menos ofensivas
ao am biente

Sistemas Agroflorestais e, em especial, as Ilhas de Alta Pro
dutividade (lAPs) estão sendo desenvolvidos há vários anos, e já 
existem pelo menos 85 lAPs no estado, com plantio de seringuei
ras e outras espécies locais utilizadas na alimentação. O comércio1 Conforme Acre. Departamento de Extrativismo, s.d., p. 1.
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de produtos das lAPs ainda é reduzido pelas distancias e dificulda
des de transporte.

Em convenio com a empresa Aveda, os Yawanawá possuem 
áreas consorciadas de urucum e pupunha, alcançando alta produ
tividade desses produtos.

Uma experiência importante vem sendo a formação de agen
tes agroflorestais em várias Terras Indígenas, pela Comissão Pró 
índio do Acre, que recebem recursos para atividades de plantio de 
espécies florestais e práticas agrícolas nas aldeias, consideradas 
não ofensivas ao ambiente.

Já as expectativas dos créditos do Prodex, FNO e Basa que 
foram solicitados para plantio consorciados em capoeiras e em 
áreas degradadas, como café, pupunha e pimenta-longa não tive
ram os resultados esperados. A maioria das associações avalistas 
dos produtores está inadimplente com os bancos por falta de acom
panhamento técnico, problemas de transporte, falta de mercados 
e preços. Os problemas geraram como conseqüência grande des
crédito dos produtores para essas atividades. Todos os entrevista
dos mostraram a necessidade de uma revisão geral nesses pro
gramas, antes de novas ações.

No caso dos assentamentos, a recente implantação de Pólos 
Agroflorestais pareceu ser uma experiência promissora. Antigas 
áreas degradadas das proximidades das sedes municipais foram 
divididas em pequenos lotes onde assentados estariam recebendo 
assistência técnica e iniciando a produção de hortaliças ou frutas 
para venda nas cidades. Apesar da reclamação sobre o estado 
precário das estradas, os moradores de um dos Pólos visitados, 
em Sena Madureira, afirmaram que a experiência vem sendo bas
tante positiva.

■  Apoio à com ercialização de produtos ‘verdes’

A compra e venda de produtos do interior da floresta para as 
cidades não é simples, e a aposta está sendo feita na intermediação 
do Estado e no fortalecimento de cooperativas. As cooperativas 
deveriam tratar da relação com os produtores, a armazenagem e o 
beneficiamento e a proposta é criar uma cooperativa central, a 
Cooperacre, com a intenção de agrupar todas as outras cooperati
vas. O Estado encontraria os possíveis mercados e tentaria admi
nistrar os interesses, muitas vezes conflitantes, entre produtores e 
empresários.

A Agência de Negócios do Acre (Anac), criada com apoio do 
Ministério do Meio Ambiente, vem realizando estudos e atividades 
de marketing para melhoria na comercialização de farinha de man
dioca, guaraná, pupunha e castanha, procurando difundir uma ima
gem do estado como o de produtor de produtos ecológica e social
mente sustentáveis, investindo nos mercados “verdes”.

■  Produtores e em presários —  Algum as questões

De um modo geral, o encontro de empresários com os produ
tores dispersos na floresta não é fácil.20 Para ambas as partes. Já 
nos tempos dos velhos seringais, quando os chamados patrões 
tinham uma série de artifícios para controlar a qualidade e produti
vidade dos seringueiros, estudos históricos mostram que esse con
trole, por vezes até violento, nunca conseguiu ser muito eficiente. 
Hoje, as novas propostas em fazer a floresta gerar lucros, agora 
com um foco na melhoria de vida dos produtores diretos e na 
sustentabilidade ambiental, também continuam com problemas.

Considerando que historicamente os produtores foram os mais 
prejudicados nessa relação, o governo estadual se propõe a atuar, 
conforme dissemos acima, como intermediário, incentivando tam
bém a organização de cooperativas mediadoras.

Um dos problemas básicos dessa relação é que, por um lado, 
as empresas exigem qualidade uniforme e garantia de entrega em 
prazos estabelecidos. Outra questão que é fundamental para a 
credibilidade da proposta é a sustentabilidade, já que são os com
pradores dos "produtos verdes” o público potencial para os produ
tos. Mas são os produtores individualmente, espalhados pela flo
resta, que têm o controle da própria produção. Mesmo organiza
ções mais próximas dos produtores, como cooperativas e associa
ções, não são capazes de fazer esse acompanhamento, tanto que 
usinas de borracha e castanha, antes administradas por organiza
ções locais, hoje estão arrendadas ao capital privado. Desde mu
danças climáticas até problemas pessoais e descontentamento com 
os preços facilmente comprometem prazos e qualidade. No caso 
do Juruá, por exemplo, com o subsídio da borracha vários serin
gueiros voltaram a produzir ou aumentaram sua produção. Em 2001, 
produziu-se cerca de 70 toneladas na Reserva Extrativista. Em 2002, 
o total deve diminuir para cerca de 40 toneladas, contrariando as 
expectativas dos órgãos estaduais e da associação que comercializa 
o produto para as usinas. Muitos disseram que o preço da borra
cha se manteve a R$1,40 reais/kg (R$1,00 o valor da borracha e 
R$0,40 o subsídio) mas as outras mercadorias aumentaram, e não 
valia mais a pena investir o tempo na borracha. A floresta sempre 
oferece outras opções econômicas, mesmo que nem sempre tão 
compensadores ou ecologicamente favoráveis.

Nas entrevistas com membros de associações e sindicatos, 
percebemos que há uma preocupação que pode ser considerada 
nova com os produtos da floresta. Tive a oportunidade de acompa
nhar algumas reuniões, e discutir com lideranças de vários sindi
catos e associações. Observa-se facilmente que o discurso que 
perpassa o Estado e a academia sobre “agregar valor” á floresta, 
“aumentar a diversidade da produção de forma sustentável" tam
bém chegou aos moradores mais distantes. Falas como a que "nós 
já conquistamos a terra e a floresta, agora é hora de mostrar que 
ela é capaz de produzir d inhe iro ” , que é preciso va lorizar o 
extrativismo e os produtos agroflorestais, que isso ou aquilo que 
nós conhecemos e não tem valor aqui, “lá fora” custa 50 reais o 
quilo, ou o litro, foram discursos bastante recorrentes. Mas a con
versa pára nestes termos. Não se questiona se se quer ou não 
correr riscos, que prazos precisariam ser respeitados, e nem as 
dificuldades que existem na atração de empresas dispostas a in
vestir no estado, distante dos centros econômicos nacionais. Mui
tos consideram-se explorados pelos empresários, conhecendo os 
preços que seus produtos chegam no mercado, sem saber que 
alguns desses empresários encontram-se em dificuldades. Outros 
sentem-se gratos com os preços obtidos mas realmente estão ten
do seus preços subestimados pelas empresas. A transparência da 
relação é bastante desigual. Enquanto as empresas procuram co
nhecer todo o processo produtivo, levantando tempo e recursos 
necessários para as atividades, os produtores desconhecem com
pletamente a destinação dos seus produtos, por quais processos 
ainda passam e qual a contabilidade dos custos até a sua chegada 
no mercado. Sem essa igualdade na transparência, o diálogo pro
vavelmente sempre será superficial.

A experiência de produção de óleo de copaíba é interessante 
para observarm os as d ificu ldades de in iciar uma relação co
mercial. O Estado tenta estabelecer contratos com as possíveis 
empresas interessadas, que antes de qualquer ação precisam de

20 Uma apresentação sobre essas dificuldades pode ser vista em estudo de Guimarães, 
André, 2001.
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uma previsão do montante da produção, que inexiste, e está sendo 
feita pelos próprios produtores com acompanhamento técnico. Al
guns produtores mostram-se cautelosos, preferindo não arriscar 
antes de ver se o negócio vai ser realmente compensador. Aqueles 
que investiram tempo e recursos na contagem e mapeamento das 
copaibas, sentem-se prejudicados porque começam a ficar tempo 
sem ter notícias, pois os recursos do Estado para o acompanha
mento são insuficientes, e dependentes de verbas provenientes de 
projetos externos, que têm fluxo inconstante. Alguns produtores 
começam a sentir-se enganados porque já passaram por outras 
experiências que caíram no vazio e eventualmente tornam-se alvo 
de brincadeiras daqueles que “esperaram para ver". Enquanto isso, 
os possíveis compradores não podem esperar pelo produto mane
jado, e as copaibas continuam sendo derrubadas.

Membros da Sefe mais diretamente ligados a essa questão 
consideram que esse relacionamento tem melhorado aos poucos, 
mas ambas as partes precisam se adaptar e isso é um trabalho de 
longo prazo. Por um lado, as empresas interessadas em produtos 
social e ecologicamente corretos provenientes das florestas apren
deriam a trabalhar com as incertezas da produção descentraliza
da. Os produtores procurariam respeitar as necessidades de 
homogeneidade e prazos das empresas.

O texto de André Guimarães considera que para a melhoria do 
comércio dos produtos florestais, os “pequenos produtores devem 
começar a se enxergar como pequenas empresas, que movimen
tam capital, geram empregos, impostos e contribuem para o cres
cimento do país". Alguns membros do governo e empresários tam
bém mostraram a preocupação em desenvolver um certo espírito 
“empreendedor” dos produtores florestais. No entanto, talvez a exis
tência da floresta amazônica enquanto tal, ainda hoje, reflita justa
mente um espírito “anti-empreendedor” da população florestal, uma 
maneira diferente em equacionar produção de bens e satisfação 
de necessidades. Talvez a compreensão dessa maneira faça surgir 
novos caminhos a percorrer nessa relação, ainda desconhecida e 
que se propõe justa, entre a floresta e o capital.

■  M anejo m adeireiro

Já atividades de apelo comercial estabelecido, como a extra
ção madeireira, possuem outros problemas, especialmente o co
mércio clandestino. A perspectiva do governo estadual seria au
mentar a produção de madeira controlada, certificada, para 700.000 
m3, mas pesquisadores já em 2001 consideravam “audaciosa" essa 
pretensão,21 ainda que várias propostas estejam sendo encami
nhadas. A mais conhecida é a primeira experiência brasileira de 
manejo madeireiro comunitário, realizada no Projeto de Assenta
mento Agroextrativista Chico Mendes (Cachoeira) que recebeu selo 
de certificação do ESC (Forest Stewardship Council) e grande di
vulgação na imprensa.

Recentemente o Projeto de Assentamento Porto Dias, com 
apoio do Centro de Trabalhadores da Amazônia (CTA), também 
recebeu o selo de certificação para manejo.

Iniciaram-se experiências de manejo madeireiro na Floresta 
Estadual do Antimary, através da Itto e Funtac e o manejo de mog
no em Sena Madureira, em parceria da Imazon com o WWF e o 
Serviço Florestal dos EUA.

Também em Sena Madureira uma parceria da Sefe, Ufac, Ibama 
e a empresa A.F.G. Oliveira, pretende explorar uma área piloto de

21 Conforme Brown, Irving Foster et al, op. cit., p.2.
22 Ver Acre. Governo do Estado, 2000, op. cit., vol II., p. 282.

500 ha, onde madeireiros serão capacitados e estariam avaliando 
a viabilidade do uso de madeira manejada em suas empresas.

Essas experiências vêm gerando interesses de várias outras 
comunidades, já que os preços alcançados pela madeira certifica
da, ainda que nem sempre possam ser considerados adequados, 
são maiores do que qualquer outra atividade local.

Entrevistas com pesquisadores mostraram que ainda há polê
micas sobre a sustentabilidade de longo prazo do manejo madei
reiro. Conforme pesquisadores do Imazon, o manejo madeireiro 
requer uma sociedade civil bastante organizada, pesquisadores com 
vários anos de pesquisa não só na área ambiental mas também 
nas áreas econômica, política e jurídica. Por isso as propostas do 
CNPT-lbama e do Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS) em 
iniciar atividades de manejo madeireiro nas Reservas Extrativistas 
com o objetivo de melhorar a renda dos moradores, vêm causando 
preocupação entre pesquisadores entrevistados, e a reunião de 
avaliação em Rio Branco recomendou novas pesquisas antes de 
encaminhamentos práticos nesse sentido.

■  M anejo e criação de anim ais silvestres

Também no manejo de caça foram iniciadas experiências, es
pecialmente na criação de animais silvestres para alimentação e 
comércio, como vêm ocorrendo em Sena Madureira, por iniciativa 
de vereador local. Como já dito anteriormente, há levantamentos 
realizados no PDS São Salvador visando a implantação de manejo 
de caça.

O CNPT-lbama e o CNS estão propondo a realização de ativi
dades de criação de animais silvestres também nas Reservas 
Extrativistas. Para as Reservas do Alto Juruá e Chico Mendes, es
tão sendo formados comitês para mudança nos seus Planos de 
Uso para que o manejo possa ser realizado, já na Reserva 
Extrativista do Cazumbá e no Alto Tarauacá. que ainda não possu
em Planos de Uso, essas atividades já foram iniciadas e o proces
so de criação das Reservas já deve contemplar essa atividade. 
Mais uma vez pesquisadores questionaram em entrevistas se essa 
atividade é adequada para as Reservas Extrativistas, e moradores 
do Alto Juruá que participaram de treinamento do Ibama conside
raram difícil manter áreas cercadas para animais silvestres sem a 
entrada de caçadores.

■  A participação da população

Sem exceção, todos os documentos e propostas voltados para 
o uso sustentável dos recursos naturais referem-se à importância 
do envolvimento da população. É consenso que a organização dos 
produtores em torno de associações e cooperativas é fundamental 
para definição de propostas, para a viabilidade da produção e da 
comercialização dos produtos que promovam o uso menos ofensi
vo dos recursos naturais.

Associações e sindicatos visitados foram quase unânimes em 
dizer que vêm encontrando no governo estadual um importante 
aliado e várias atividades estão sendo feitas em parceria também 
com órgãos federais, algumas prefeituras, empresas e ONGs. Mas 
enfrentando de perto os problemas locais, essas associações ain
da possuem seus próprios conflitos internos, grandes dificuldades 
financeiras e de capacitação.

Conforme salientado pelo Zoneamento, conflitos ambientais 
locais são mais facilmente resolvidos quando a população tem maior 
histórico de participação.22 Organizar reuniões, discussões, treina
mentos, requer grandes recursos que não têm retorno financeiro 
proporcional, especialmente em áreas distantes. Por exemplo, o 
envio de um técnico da capital para o mesmo treinamento em al-
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guns locais da Reserva Extrativista Chico Mendes pode custar cer
ca de 400 reais, já no Alto Juruá esse valor pode atingir até 4 mil 
reais, conforme membros da Sefe. Reuniões de moradores em áreas 
dispersas com seus próprios representantes podem ser bastante 
dispendiosas. Porém os investimentos externos em muitas dessas 
organizações são mínimos para a maior parte das áreas indíge
nas, assentamentos e inexistente em áreas de posseiros. Ainda 
que as propostas do governo, de órgãos federais e estrangeiros 
compreendam essa realidade, recursos são insuficientes. Quando 
esses investimentos ocorreram, muitas vezes se esperou milagres 
da autogestão dessas associações e, em alguns casos, a interrup
ção destes programas ou sua descontinuidade gerou estruturas 
agora sem condições de gerenciamento. Talvez por isso alguns 
entrevistados de órgãos governamentais mostraram que pode ha
ver uma nova tendência em priorizar projetos com organizações 
mais novas, ao contrário do afirmado no Zoneamento, pois as es
truturas seriam menores e onde certos “vícios” na gestão adminis
trativa local não seriam repetidos.

Uma proposta interessante é a chamada “florestania”, a cida
dania florestal, com áreas florestais onde estão sendo investidos 
recursos com escolas e reuniões, sendo um exemplo o seringal 
Icuriã, na Reserva Extrativista Chico Mendes.

Nas Tis que poderiam sofrer mais intensamente os efeitos das 
estradas, o Estado realizou várias discussões e encaminhamen
tos, inclusive mudando o trajeto da estrada por solicitação indíge
na, e firmando-se compromissos para incentivos do uso sustentá
vel dos recursos, sendo um momento importante para busca de 
soluções conjuntas entre indígenas e Estado. Reclamou-se, entre
tanto. da falta de continuidade desses encontros.

■ A opção pela criação de gado

Existe grande expectativa em torno dos produtos alternativos 
não-madeireiros, nas atividades agroflorestais e também no ma
nejo da madeira. Conforme salientamos, além das políticas do 
Estado, sindicatos e associações também estão se envolvendo 
nesses novos processos. No entanto, como o retorno econômico 
dessas atividades ainda não é muito visível, muitos esperam resul
tados observando de longe. Ao contrário, o que é facilmente visível 
e palpável é a criação de gado extensiva, que oferece retorno fácil 
a todos. Desde os incentivos iniciados nos anos 70 até a queda do 
preço da borracha dos anos 90, aliado ao acesso da população a 
novos recursos como aposentadorias, auxílio-maternidade e crédi
tos a pequenos produtores, vê-se claramente um aumento da pe
cuária extensiva.

Além do desmatamento contínuo nas grandes e médias fa
zendas, m oradores de assen tam entos, flo res tas , reservas 
extrativistas e mesmo de Terras Indígenas, vêm investindo na cria
ção de gado. Conforme dados do IBGE, entre 1985 e 1996 houve 
um aumento de 177% do rebanho nos estabelecimentos com me
nos de 100 ha. Para os pequenos produtores, o gado é considera
do uma poupança e fonte de renda importante nos momentos difí
ceis. Do ponto de vista cultural, com raras exceções, pode-se ver 
claramente que o tamanho do pasto é um dos principais indicativos 
do status social do produtor.

No caso de lugares onde o acesso é mais difícil, como nos 
vales dos rios Juruá e Tarauacá, a agricultura em pequena escala 
também foi a alternativa principal no período de queda do extrati
vismo, ao lado da pequena criação de animais. Já nos locais onde 
estradas permitem a chegada de produtos agrícolas a baixos pre
ços, provavelmente vindo de fazendas mecanizadas de outros es
tados, muitos moradores e membros de associações alegam que

a única estratégia segura vem sendo a criação de gado, frente à 
dificuldade de competir com produtos agrícolas mais baratos.

Conforme dados da Secretaria Estadual de Produção, no ano 
de 2000 o Acre contava com um rebanho de 1.200.000 cabeças de 
gado,23 mais de duas cabeças por habitante. Em Xapuri, por exem
plo, seriam mais de 100 cabeças de gado por habitante. Nas Re
servas Extrativistas este aumento também vem levantando preo
cupações, pois são locais onde o desenvolvimento de novas alter
nativas foi bastante incentivado. Na Reserva do Alto Juruá, pes
quisas mostram que se, em 1991, 25% dos moradores criavam 
gado, em 1998 esse número subiu para cerca de 50%.24 Na Reser
va Chico Mendes, em 1995, o número de domicílios com gado 
girava em torno de 47%, chegando a 58% em 1998.25

Para os produtores entrevistados, a lei de 80% das Reservas 
Florestais é um problema que não conseguem resolver. Fazendei
ros, pequenos produtores e assentados em muitos casos já ultra
passaram esses limites. Há convênios entre o governo estadual e 
o Ibama para fiscalização e autorização dos desmatamentos, que 
ainda não conseguem cobrir todo o estado e há vários conflitos em 
torno dessa questão, especialmente em áreas onde falta a regula
rização fundiária, aliado ao fato de que alguns afirmaram preferir 
pagar as multas a evitar o desmatamento. Esse dado não se res
tringe ao estado, e conforme advogada da Contag, Cléa Nice, ain
da “é muito mais fácil conseguir uma licença para desmatar do que 
para um projeto de manejo e, além disso, há uma desarticulação 
entre o Ibama e o Incra”.26

Com o aumento da pressão por desmatamentos próximos a 
áreas de conservação, moradores de assentamentos e Reservas 
Extrativistas acabam “vendendo” colocações para criadores de 
gado, gerando uma série de conflitos internos, fato que vem sendo 
observado com freqüência na Reserva Extrativista Chico Mendes e 
se iniciando na Reserva do Alto Juruá.

Existem estudos e incentivos de melhoria de produtividade 
pecuária principalmente através da Embrapa desde meados dos 
anos 80. A ONG Amigos da Terra também vem realizando convê
nios para projetos de controle do fogo, manejo de pasto e melhora
mento de espécies. Essas iniciativas, entretanto, são insuficientes. 
Além da falta de capital para investimento em alguns casos, faltam 
infra-estrutura física e tecnologias específicas para o Estado. Na 
prática, conforme salientado no ZEE, não existe motivação que 
supere a contradição entre investimentos na melhoria do meio 
ambiente e eficiência capitalista da pecuária.27

Polígono

JU001

Nome do polígono

PN da Serra do Divisor

Outras recomendações

Fiscalização e complementação de 
inventários biológicos

JU 030 TI Cabeceira do Rio Acre

JU 031 TI Mamoadate

Fonte: Seminário “Avaliação e identificação de ações prioritárias para a conserva
ção, utilização sustentável e repartição dos benefícios da Biodiversidade na 
Amazônia brasileira".

23 Ver Acre. Governo do Estado, 2000, op. cit., vol. II, p. 113.
24 Conforme Almeida, Mauro W. B. de (coord.), 1998.
25 Dados obtidos no Centro de Documentação do Instituto do Meio Ambiente do Acre, em 
material prévio da elaboração do ZEE intitulado "Reserva Chico Mendes", pasta 8.
26 Comunicação em Oficina sobre a Função Socioambiental da Terra no Fórum Social 
Mundial, em Porto Alegre, realizada pelo ISA em 01/02/02, disponível na página 
www.sociambiental.org.br.
27 Ver Acre. Governo do Estado, 2000, op. cit., vol. II, p .116.
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Conforme já discutimos anteriormente, não há resoluções pre
vistas para a remoção dos moradores do Parque Nacional da Ser
ra do Divisor, área de altíssima biodiversidade, mas com várias 
invasões de moradores do entorno, além de denúncias de proble
mas de moradores com o narcotráfico. Para aumentar a fiscaliza
ção do Parque estão sendo construídos dois postos de fiscaliza
ção do Exército e um do Ibama.

As Terras Indígenas indicadas são áreas de difícil acesso, sem 
informações de invasão. Como são áreas próximas da influência 
da futura Estrada do Pacífico, o Estado vem iniciando levantamen
tos etnológicos para definição de atividades para diminuir os previ
síveis impactos da estrada.

Todas as áreas indicadas estão na fronteira internacional, e 
tanto nas discussões de Macapá em 1999 como em Rio Branco 
em 2002, os pesquisadores chamaram a atenção de que a efetiva 
proteção das áreas no estado depende de acordos com os outros 
países. Nesse sentido o Parque Zoobotânico tem feito parcerias e 
realizado encontros para a busca de políticas públicas comuns na 
fronteira entre o Brasil, Peru e Bolívia.

Conclusões
De forma suscinta, podemos dizer que no período de 1999 a 

2002 houve uma política estadual com enfoque na conservação e 
repartição dos benefícios da biodiversidade no estado, sendo algu
mas propostas encaminhadas nas direções definidas em Macapá, 
em 1999. Há dificuldades óbvias em aliar o desenvolvimento da 
população com a conservação. A experiência é muito recente e até 
o momento novas alternativas econômicas de maior sustentabili- 
dade ambiental ainda não foram capazes de apresentar maiores 
vantagens do que o investimento na criação de gado extensivo.

O problema fundiário é de vital importância para as novas 
ações, mas ainda é de difícil e demorada solução, embora estejam 
sendo feitos encaminhamentos. Aliado a esse problema, os inte
resses contraditórios entre diferentes órgãos têm gerado propos
tas conflitantes de uso da biodiversidade, e há um longo caminho a 
percorrer para uma participação real dos moradores nas decisões.

As perspectivas do futuro, no entanto, são promissoras. Pode- 
se perceber nitidamente um certo clima favorável ao aprofunda
mento das questões ambientais, reforçado pela indicação de uma 
senadora do estado, Marina Silva, para o cargo de ministra do 
Meio Ambiente, mostrando que as propostas ambientais por ela 
defendidas tiveram reconhecimento nacional, o que tem grande 
repercussão interna. O fato do “Governo da Floresta" ter suplanta
do com grande vantagem nas urnas o “Governo Humano” propos
to pelos seus adversários, também indica que a sociedade local 
pode estar apostando  no desenvo lv im en to  que respe ite  a 
biodiversidade, o que já é um bom resultado. Veremos nos próxi
mos anos.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao prof. dr. Mauro W. B. de Almeida pelas observações e revisões, e também pela 
leitura atenta de Marcelo Piedrafita, Augusto Postigo e Pedro del Santoro. Agradeço a todos 
os entrevistados pela generosa paciência, e em especial a Dionisio Barbosa, do Sindicato de 
Trabalhadores Rurais de Xapuri, a Francisco Barbosa de Melo, do Conselho Nacional de 
Seringueiros • Regional Juruá e às prontas informações do administrador da Funai/Acre, 
Antonio Pereira Santos. Ao ISA, através de Nurit Bensusan, pelo convite para a consultoria, 
ao WWF pelos recursos para viagem e ao WWF/Acre em nome de Luís Menezes pela dispo
nibilidade da estrutura da ONG. A Mariana Pantoja Franco, Gisela Brugnari e Silvana Rossi 
pela gentil hospedagem que tornaram essa pesquisa possível e pelas conversas sempre 
interessantes. Ao Imac, em nome de Marcos Araújo, por seu auxílio com mapas, e também 
à Amigos da Terra, através de Clóvis Brasileiro, pela carona e boa companhia em viagens.

Bibliografia
ACRE. Departamento de Extrativismo. Informações da cadeira produtiva da 

borracha. Rio Branco : Sepro/Sefe, s.d. 8 p.

ACRE. Departamento de Florestas. Políticas públicas estaduais para o setor 
florestal madeireiro do Acre. Rio Branco : Sepro/Sefe, mai. 2002. 7 
p. (mimeo)

ACRE. Governo do Estado. Programa Estadual de Zoneamento Ecológico- 
Econômico do Estado do Acre. Zoneamento Ecológico-Econômico 
do Estado do Acre. Rio Branco : SECTMA. 2000. 3 v.

ACRE. Instituto do Meio Ambiente. Projeto de Gestão Ambiental Integrada - 
P G A I: Fase II, 2001 a 2003. Rio Branco : Imac, jul. 2002. 26 p. 
(mimeo)

ACRE. Superintendência Regional do INCRA no Acre. Projetos de 
assentamento em execução. Rio Branco : Incra, 19/04/2002. 
(mimeo).

ALMEIDA, Mauro W. B. (coord). Plano de desenvolvimento da Reserva
Extrativista do Alto Juruá. Plano Piloto Para a Proteção das Florestas 
Tropicais do Brasil - Projeto Reservas Extrativistas", 1998.

ALMEIDA. Mauro W. B; CUNHA, Manuela Carneiro da. Populações
tradicionais e conservação ambiental. In: CAPOBIANCO, João 
Paulo Ribeiro, coord. Biodiversidade na Amazônia brasileira: 
avaliação e ações prioritárias para a conservação, uso sustentável e 
repartição de benefícios. São Paulo : ISA ; Estação Liberdade, 2001. 
p. 184-93.

BATISTA, Francisco Avelino. Principais agressões sofridas pelas
comunidades e algumas providências tomadas po r eles p róprios : 
Relatórios anexos, s . l . : UNI, abr. 1993. 3 p. (mimeo)

BENATTI, José Heder. Formas de acesso à terra e a preservação da floresta 
Amazônica : uma análise jurídica da regularização fundiária das 
terras dos quilombolas e seringueiros. In: CAPOBIANCO, João 
Paulo Ribeiro, coord. Biodiversidade na Amazônia brasile ira : 
avaliação e ações prioritárias para a conservação, uso sustentável e 
repartição de benefícios. São Paulo : ISA : Estação Liberdade. 2001. 
p.292-8.

BENATTI, José Heder. Presença humana em Unidade de Conservação : um 
impasse científico, jurídico ou político? In: CAPOBIANCO, João 
Paulo Ribeiro, coord. Biodiversidade na Amazônia brasileira: 
avaliação e ações prioritárias para a conservação, uso sustentável e 
repartição de benefícios. São Paulo : ISA : Estação Liberdade, 2001. 
p.299-305.

BRITO, Markty. Eixos amazônicos de integração e desenvolvimento : obras e 
empreendimentos. In: CAPOBIANCO. João Paulo Ribeiro, coord. 
Biodiversidade na Amazônia brasileira: avaliação e ações prioritárias 
para a conservação, uso sustentável e repartição de benefícios. São 
Paulo : ISA ; Estação Liberdade, 2001. p.321 -6.

BROWN, Irving Foster; BRILHANTE, Silvia H.C.; MENDOZA, Elsa;
OLIVEIRA, Ivanir R. Estrada de Rio Branco. Acre. Brasil aos portos 
do Pacífico : como maximizar os benefícios e minimizar os prejuízos 
para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Sul Ocidental.
(Texto para o “Encuentro Internacional de Integración Regional - 
Bolívia, Brasil y Peru", realizado em Arequipa, Peru, de 2 a 4 de 
Setembro de 2001).

BROWN JR., Keith; FREITAS, André V. L. Diversidade biológica no Alto 
Juruá : avaliação, causas e manutenção. In: CUNHA, Manuela 
Carneiro da; ALMEIDA, Mauro W. B. de (orgs.). Enciclopédia da 
floresta - O Alto Ju ruá : práticas e conhecimentos das populações. 
São Paulo ; Cia das Letras, 2002. p. 33-42.

CAPOBIANCO, João Paulo Ribeiro, coord. Biodiversidade na Amazônia 
brasileira: avaliação e ações prioritárias para a conservação, uso 
sustentável e repartição de benefícios. São Paulo : ISA , Estação 
Liberdade, 2001 540 p.

CUNHA, Manuela Carneiro da; ALMEIDA, Mauro W. B. de (orgs.).
Enciclopédia da floresta - O Alto Ju ruá : práticas e conhecimentos 
das populações. São Paulo : C iadas Letras, 2002. 736 p.

DIEGUES, Antonio Carlos: ANDRELLO, Geraldo; NUNES, Márcia.
Populações tradicionais e biodiversidade na Am azônia: levantamento 
bibliográfico georreferenciado. In: CAPOBIANCO, João Paulo 
Ribeiro, coord. Biodiversidade na Amazônia brasileira: avaliação e 
ações prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição 
de benefícios. São Paulo . ISA ; Estação Liberdade, 2001. p.205-24.

22



EMPERAIRE, Laure. Elementos de discussão sobre a conservação da 
agrobiodiversidade : o exemplo da mandioca (Manihot esculenta 
Crantz) na Amazônia brasileira. In: CAPOBIANCO, João Paulo 
Ribeiro, coord Biodiversidade na Amazônia brasileira: avaliação e 
ações prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição 
de benefícios. São Paulo : ISA ; Estação Liberdade, 2001. p.225-34.

FERREIRA, Leandro et al. Identificação de áreas prioritárias para a
conservação da biodiversidade através da representatividade das 
Unidades de Conservação e tipos de vegetação nas ecorregiões da 
Amazônia Brasileira. In: CAPOBIANCO, João Paulo Ribeiro, coord. 
Biodiversidade na Amazônia brasileira : avaliação e ações prioritárias 
para a conservação, uso sustentável e repartição de benefícios. São 
Paulo : ISA ; Estação Liberdade, 2001. p.268-86.

FRANCO, Mariana Pantoja; SILVA, Suzana Farias da. A gestão am biental 
m u n ic ip a l: subsídios para iniciativas de descentralização do PGAI - 
Relatório final de consultoria. Rio Branco : s.ed., 2002.

FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSUR; CIMI. 
Povos do A c re : história indígena da Amazônia Ocidental. Rio 
Branco : Cimi/FEM, 2002. 58 p.

GUIMARÃES, André. Oportunidades de negócio na Amazônia : alternativas 
sustentáveis. In: CAPOBIANCO, João Paulo Ribeiro, coord. 
Biodiversidade na Amazônia brasileira: avaliação e ações prioritárias 
para a conservação, uso sustentável e repartição de benefícios. São 
Paulo : ISA ; Estação Liberdade, 2001. p.348-51.

IGLESIAS, Marcelo Pietrafita. Programa de Desenvolvimento Sustentável 
do Estado do Acre - Assuntos Indígenas (BID BR-03013 - 
Consultoria contratada pelo IMAC). s . I . : s.ed., 2001. (mimeo). (BID 
BR-03013 - Consultoria contratada pelo IMAC).

MARTINI. Adriana; ROSA. Nelson de Araújo; UHL, Christopher. Espécies de 
árvores potencialmente ameaçadas pela atividade madeireira na 
Amazônia. In: CAPOBIANCO, João Paulo Ribeiro, coord. 
Biodiversidade na Amazônia brasileira : avaliação e ações prioritárias 
para a conservação, uso sustentável e repartição de benefícios. São 
Paulo : ISA ; Estação Liberdade, 2001. p.338-47.

MONTEIRO, Maurício Pontes; SAWYER. Donald. Dianóstico demográfico, 
socioeconómico e de pressão antrópica na região da Amazônia 
Legal. In: CAPOBIANCO, João Paulo Ribeiro, coord.
Biodiversidade na Amazônia brasileira : avaliação e ações prioritárias 
para a conservação, uso sustentável e repartição de benefícios. São 
Paulo : ISA ; Estação Liberdade, 2001. p.308-20.

MOUTINHO, Paulo: NEPSTAD, Daniel. As funções ecológicas dos
ecossistemas florestais : implicações para a conservação e uso da 
biodiversidade Amazônica. In: CAPOBIANCO. João Paulo Ribeiro, 
coord. Biodiversidade na Amazônia brasileira : avaliação e ações 
prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição de 
benefícios. São Paulo : ISA ; Estação Liberdade, 2001. p .177-82.

OREN, David. Biogeografia e conservação de aves na região Amazônica. In: 
CAPOBIANCO, João Paulo Ribeiro, coord. Biodiversidade na 
Amazônia brasileira : avaliação e ações prioritárias para a 
conservação, uso sustentável e repartição de benefícios. São Paulo : 
ISA : Estação Liberdade, 2001. p.97-109.

RAMOS, Claudia Azevedo; GALATTI, Ulisses. Relatório técnico sobre a
diversidade de anfíbios na Amazônia brasileira. In: CAPOBIANCO, 
João Paulo Ribeiro, coord. Biodiversidade na Amazônia brasileira : 
avaliação e ações prioritárias para a conservação, uso sustentável e 
repartição de benefícios. São Paulo : ISA ; Estação Liberdade, 2001. 
p.79-88.

PASSOS, Verônica (coord J. Anais do “Workshop sobre Indicativos de
Unidades de Conservação de Proteção Integral e Desenvolvimento 
Sustentável no Âmbito do Zoneamento Ecológico-Econômico do 
Estado do Acre" (9-11/08/2000, Rio Branco). Rio Branco : SECTMA 
; Secretaria Executiva do ZEE ; WWF, 2000. (mimeo)

RICARDO, Fany. Incidência de requerimentos e títulos minerários nas
Unidades de Conservação Federais e Estaduais na Amazônia Legal. 
In: CAPOBIANCO, João Paulo Ribeiro, coord. Biodiversidade na 
Amazônia brasileira : avaliação e ações prioritárias para a 
conservação, uso sustentável e repartição de benefícios. São Paulo : 
ISA ; Estação Liberdade, 2001. p.287-9.

RICARDO, Fanny. Sobreposição entre Unidades de Conservação (UCs) 
federais, estaduais, Terras Indígenas, Terras Militares e Reservas 
Garimpeiras na Amazônia Legal. In: CAPOBIANCO, João Paulo 
Ribeiro, coord. Biodiversidade na Amazônia brasileira : avaliação e 
ações prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição 
de benefícios. São Paulo : ISA ; Estação Liberdade, 2001. p.259-62. 

RICARDO, Fany. Terras Indígenas na Amazônia Legal. In: CAPOBIANCO, 
João Paulo Ribeiro, coord. Biodiversidade na Amazônia brasileira : 
avaliação e ações prioritárias para a conservação, uso sustentável e 
repartição de benefícios. São Paulo : ISA ; Estação Liberdade, 2001. 
p.251-8.

SILVA, Maria Nazareth F. da, RYLANDS, Anthony B.; PATTON, James L. 
Biogeografia e conservação da mastofauna na floresta Amazônica 
brasileira. In: CAPOBIANCO, João Paulo Ribeiro, coord. 
Biodiversidade na Amazônia brasileira: avaliação e ações prioritárias 
para a conservação, uso sustentável e repartição de benefícios. São 
Paulo : ISA ; Estação Liberdade, 2001. p .110-31.

SILVA, Myris M.; PASSOS, Verônica (coord.). Diagnóstico sócio-econômico 
- Área 14 - Chandless. Rio Branco : WWF ; SOS Amazônia ; 
Governo do Estado do Acre, 2001. (mimeo)

SOUZA, Jorge Bruno Sales Souza. Relatório do levantamento antropológico 
acerca da situação de mendicância de indígenas da etnia Jaminawa. 
Rio Branco : s.ed., abr. 1999. (mimeo).

SOS AMAZÔNIA. Relatório 2000. Rio Branco: SOS Amazônia, 2001.

UNI. Manifesto em defesa das Terras Indígenas ainda não demarcados do 
Acre e Sul do Amazonas. Rio Branco : UNI, 2002. 5 p. (mimeo). 

VALENTIM, Judson Ferreira. Cresce a pecuária nas pequenas propriedades 
do Acre. (http://www. cpafac.embrapa.br/chefias/cna/artigos) 

VERÍSSIMO, Adalberto; SOUZA Jr., Carlos; SALOMÃO, Rodney.
Identificação de áreas com potencial para a criação de Florestas 
Estaduais no Estado do Acre : Relatório final. s . l . : Imazon, 2002.
34 p.

VIANA, Virgílio Maurício; MENDES, Nilson Teixeira; MENDES, Antonio
Teixeira (coords.). Jardinagem florestal participativa no Projeto de 
Assentamento Agro Extrativista Chico Mendes. X apuri: Prefeitura 
Municipal, 2002. 48 p.

VOGT, C. Richard; MOREIRA, Gláucia; DUARTE, Ana Cristina de O. C. 
Biodiversidade de répteis do bioma floresta Amazônica e ações 
prioritárias para sua conservação. In: CAPOBIANCO, João Paulo 
Ribeiro, coord. Biodiversidade na Amazônia brasileira: avaliação e 
ações prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição 
de benefícios. São Paulo : ISA ; Estação Liberdade, 2001. p.89-96. 

WWF; IMAZON; US FOREST SERVICE. Manejo florestal sustentável de 
mogno (Swietenia macrophylla): uma iniciativa piloto do Governo do 
Estado do Acre. s . l . : Imazon ; WWF, s.d.

Páginas da Internet consultadas
www.ac.gov.br

www.agazeta-acre.com.br/

www.amazonia.org.br

www.amazonlink.org.br

www.cpafac.embrapa.br

www.socioambiental.org

23





A avaliação na região Juruá/Purus, Amazonas - Um desdobramento da “Consulta 
Macapá,1999”

Introdução
A Amazônia, o maior bioma brasileiro, possui somente 3,62% 

de sua área abarcada por Unidades de Conservação de Proteção 
Integral (Ferreira 2001), sendo que a conservação da biodiversidade 
pode ser considerada um dos maiores desafios da humanidade 
para o próximo século. Calcula-se que um terço da biodiversidade 
mundial esteja concentrada em terras brasileiras, principalmente 
nos am b ien tes  em m e lhor estado  de co n se rva çã o  e em 
ecossistemas únicos como a Floresta Amazônica (Amorim e Pires 
1996). A política e as estratégias de conservação na Amazônia 
Legal são motivos de muitas controvérsias, sendo que há necessi
dade urgente de bases para a tomada de decisões futuras para 
direcionar os tipos de cenários que teremos no futuro da Amazô
nia. O ritmo rápido do desmatamento e das outras formas de des
truição está limitando as oportunidades para conservação e para 
uso sustentável tanto dentro como fora das Unidades de Conser
vação. Isto significa que o país tem que agir imediatamente para 
definir prioridades e expandir e fortalecer seu sistema de Unidades 
de Conservação na Amazônia (Fearnside 2003).

Em setembro de 1999 foi realizado, em Macapá, um seminário 
promovido pelo Ministério do Meio Ambiente, por meio do Progra
ma Nacional de Biodiversidade (Pronabio) a fim de realizar uma 
aná lise  sobre as ações es tra tég icas  para conservação  da 
biodiversidade na região da Amazônia Legal. Nesta ocasião, reuni
ram -se m ais de duzen tos e sp e c ia lis ta s  em vá rios  grupos 
taxonómicos, antropólogos, sociólogos e outros cientistas. O re
sultado final desta análise foi a localização e definição de 385 áre
as prioritárias para a conservação da biodiversidade na Amazônia 
Legal. Para cada uma destas áreas foram identificadas a vocação 
de uso, estratégias de implementação e recomendações de ações 
futuras. Grande parte destas áreas foi definida como de alta priori
dade para conservação em polígonos que variaram de milhares a 
milhões de hectares.

Este trabalho concentra seus esforços em uma das sete regi
ões definidas no seminário de Macapá, a região do Juruá/Purus, 
no estado do Amazonas. Tencionamos analisar quais das reco
mendações realizadas em Macapá foram implementadas e quais 
não foram. No caso das recomendações não implementadas, pro
curamos saber a natureza dos entraves ocorridos, a situação atual 
e quais as iniciativas que estão sendo tomadas para implementá- 
las. Em adição, quando julgamos necessário, sugerimos aqui alte
rações nos limites dos polígonos a fim de acomodá-los na paisa
gem, respeitando as formações naturais e procurando facilitar a 
implementação das recomendações.

Material e métodos

Das 385 áreas (polígonos) prioritárias identificadas no semi
nário de Macapá, 68 estão localizadas na região denominada Juruá/ 
Purus/Acre e 39 estão no estado do Amazonas, o foco deste traba
lho. Foram excluídos da análise, os polígonos com maior ligação 
ao estado do Acre. Os polígonos excluídos são os seguintes: JU007, 
JU008, JU064 e JU065 (estes possuem apenas uma pequena su
perfície inserida no Amazonas). O polígono JU022 é bastante ex
tenso e compreende área nos dois estados, sendo analisado sepa
radamente para cada estado.

Eduardo Martins Venticinque1 e Leandro Ferreira2

A primeira parte deste estudo foi realizada por meio de reuni
ões com técnicos do Ipaam (Instituto de Proteção Ambiental do 
Amazonas), Funai (Fundação Nacional do índio), Coiab (Coorde
nação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira), Inpa 
(Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) e pesquisadores ou 
pessoas que já residiram nestas regiões. A segunda etapa, contou 
com um novo seminário, agora no Acre, em 2002, onde cada 
polígono foi analisado individualmente por dois grupos formados 
por técnicos, ambientalistas, representantes dos povos indígenas, 
representantes de comunidades ribeirinhas e pesquisadores. Exa- 
minou-se se as recomendações realizadas em Macapá haviam sido 
implementadas, assim como outras ações ou demandas que esti
vessem ocorrendo nestas áreas.

Realizamos uma análise de lacunas a fim de avaliar a propor
ção de paisagens encontradas na região e sua proporção incluídas 
dentro das áreas prioritárias sugeridas em 1999. Os compartimen
tos da paisagem foram gerados a partir do cruzamento dos mapas 
de solos e tipos de vegetação do Radam Brasil. As bases digitais 
de informação espacial sobre Unidades de Conservação, Terras 
Indígenas, malha viária, drenagem e municípios foram fornecidas 
pelo ISA (2001). Essa análise foi realizada com o intuito de avaliar 
o grau de representatividade das diferentes unidades de paisagem 
nos polígonos definidos, uma vez que a identificação de áreas 
prioritárias para conservação da biodiversidade na Amazônia, utili
zando listas de espécies, tem apresentado um vício amostrai, indi
cando as áreas onde houve mais coleta como as mais importantes 
e com um número maior de espécies endêmicas.

Realizamos uma análise da situação territorial de cada muni
cípio segundo os percentuais de área abarcadas por Unidades de 
Conservação de Proteção Integral, Unidades de Conservação de 
Uso Sustentável, Terras Indígenas e porcentagem de área do mu
nicípio que foi incluída nos polígonos sem sobreposição com qual
quer categoria de áreas protegidas. Esses dados também foram 
relacionados com crescimento populacional, população urbana e 
população rural (Censo 2000 IBGE)

Resultados

A região do Juruá/Purus/Acre ocupa 72.158.391 ha (14,4%) 
da área da Amazônia Legal sendo composta por 22 municípios no 
estado do Amazonas (Tabela 1). A área total desta região no esta
do do Amazonas é de 56.843.401 hectares. Nela estão incluídas 
43 Terras Indígenas, ocupando uma área de 16.029.500 hectares 
(28% - porcentagem em relação à região Juruá/Purus no estado 
do Amazonas), uma Unidade de Conservação de Proteção Integral 
(Reserva Biológica de Abufari) com 208.503 hectares (0,36%), cin
co Unidades de Conservação de Uso Sustentável (três Florestas 
Nacionais, uma Floresta Estadual e uma Reserva Extrativista), 
somando 1.871.044 hectares (3,2%). Nesta região ainda estão in

' Inpa/PDBFF (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/Projeto Dinâmica Biológica 
de Fragmentos Florestais) -  CEP 69011-970, Manaus, AM , Brasil - CP 478 
email: edmventi@inpa.gov.br
2 Museu Paraense Emílio Goeldi - Coordenação de Ciências da Terra e Ecologia 
CEP: 66077-530 Belém-PA, Brasil - email: lvferreira@museu-goeldi.br
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cluídos 39 polígonos, ocupando 32.351.963 hectares (57% - 
desconsiderando integralmente o polígono JU022). Considerando 
que existe uma sobreposição dos polígonos com as Unidades de 
Conservação e Terras Indígenas, o total desta área é de 36.662.913

hectares (64%). Essa situação mostra a baixa porcentagem de áreas 
protegidas abrangidas por Unidades de Conservação de Proteção 
Integral e mesmo de Uso Sustentável nesta região do estado do 
Amazonas (Figura 01).

UC de Proteção Integral e Uso Sustentável (3,2%)UC de Proteção Integral (0,36%)

UC de Proteção Integral, de Uso Direto e TI (31,5%)

Áreas do Probio, UC de Proteção Integral, de Uso Direto e TI (64%)

Terras Indígenas (28%)

Áreas do Probio (57%)

Áreas de sobreposição (áreas claras) do Probio, UC de Proteção 
Integral, de Uso Direto e TI

Novas áreas potenciais (áreas claras) do Probio, UC de Proteção 
Integral, de Uso Direto e TI

Figura 1 - Cenários da situação territorial na região Juruá/Purus 
no estado do Amazonas:

a) UCs de Proteção Integral;
b) UCs de Uso Sustentável;
c) Terras Indígenas;
d) A + B + C, E) áreas dos polígonos;
e) somatória total de todas as áreas expostas anteriormente;
f) áreas de sobreposição entre os polígonos e as Tis.
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Município %PI %TI %DS % Polígonos % Total

Atalaia do Norte 0.0 85.2 0.0 13.2 98.4

Benjamin Constant 0.0 76.5 0.0 3.4 79.9

Alvaraes 0.0 0.1 49.1 36.3 85.5

Eirunepé 0.0 48.9 0.0 37.5 86.4

São Paulo de Olivença 0.0 46.0 0.0 0.0 46.0

Humaitá 0.0 30.6 14.5 5.2 50.4

Itamarati 0.0 42.5 0.0 22.8 65.3

Carauari 0.0 27.3 13.0 49.4 89.6

Pauini 0.0 26.4 6.9 5.7 38.9

Boca do Acre 0.0 9.5 15.4 37.0 61.8

Jutaí 0.0 20.5 0.0 28.5 53.0

Tapauá 2.3 16.3 0.0 34.4 53.0

Tefé 0.0 0.0 16.5 66.2 82.8

Ipixuna 0.0 16.6 0.0 69.7 86.3

Lábrea 0.0 16.0 0.0 24.8 40.8

Envira 0.0 7.5 0.0 19.4 26.9

Juruá 0.0 1.2 4.8 28.2 34.2

Guajará 0.0 2.8 0.0 34.7 37.5

Canutama 0.0 2.0 0.0 59.6 61.5

Uarini 0.0 1.6 0.0 17.1 18.7

Beruri 0.0 0.9 0.0 9.2 10.2

Coari 0.0 0.0 0.0 31.5 31.5

Tabela 1 - Porcentagem da área de cada município em UCs de Prote
ção Integral (%PI), Terras Indígenas (%TI), UCs de Uso Sustentável 
(%DS), nos polígonos e somatória total de todas as porcentagens das 
categorias expostas anteriormente (%Total). As áreas de sobreposição 
das Tis, DS e PI com os polígonos foram descontadas.
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Figura 2 - Relação entre a área de cada município com as porcentagens 

de área protegidas por:

a) UCs de Proteção Integral (PI);
b) UCs de Uso Sustentável (DS);
c) Terras Indígenas (TI);
d) por Áreas Protegidas (AP); e) pelos polígonos; e
f) pelo conjunto de polígonos dos grupos analisados nos 

itens a, b, c, d, e (Total).
Os pontos correspondem aos municípios (cada ponto é um município) 

que apresentam áreas protegidas pelos grupos analisados.

Existe uma tendência de municípios maiores possuírem uma 
porcentagem menor de suas áreas em UCs de Uso Sustentável 
(2b) e Tis (2c). Esse padrão é menos acentuado quando se analisa 
a porcentagem de área dos polígonos (2e). Na figura 2c, é possível 
observar um ponto com valores extremos de porcentagem abarcada 
por Tis, este ponto corresponde ao município de Atalaia do Norte. 
Devido à baixa freqüência de UCs de Proteção Integral, não existe 
um padrão quanto à distribuição das porcentagens em função do 
tamanho do município (2a), no entanto, é no município de Tapauá, 
o maior da região, que se encontra a Reserva Biológica de Abufari.
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Concluindo, o tamanho do município, embora represente uma 
tendência, não é um bom descritor para explicar a distribuição das 
porcentagens de áreas de conservação e terras indígenas na re
gião do Juruá/Purus.

Figura 3 - Relação entre o número de habitantes de cada município com as 

porcentagens de área protegidas por a) UCs de Proteção Integral (PI); b) 
UCs de Uso Sustentável (DS); c) por Terras Indígenas (TI); d) por áreas 

protegidas (AP); e) pelos polígonos e f) pelo conjunto de polígonos dos 
grupos analisados nos itens a, b, c, d e e (total).
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A população dos municípios da região varia aproximadamente 
de 8.000 a 70.000 habitantes, sendo Tefé e Coari os municípios 
mais populosos. A maior parte dos municípios tem até 25.000 
habitantes. Não houve relação entre o número de habitantes e 
porcentagem de áreas protegidas por qualquer dos grupos anali
sados. Isso indica que os grandes municípios, em geral, têm uma 
potencialidade maior para o estabelecimento de Unidades de Con
servação, pois em função da baixa densidade demográfica, é 
possível minimizar os conflitos fundiários.

No caso das Terras Indígenas, é possível notar que grandes 
municípios com baixa densidade demográfica têm uma reduzida 
porcentagem de TIS em seu território. Isso é bastante evidente 
nos municípios de Tapauá, Lábrea e Jutaí. Estes municípios pos
suem áreas maiores que 65.000 km2, densidades menores que 
0,5 habitante/km2 e menos de 10% de seu território abrangido 
por Tis. Situação oposta ocorre em Atalaia do Norte onde a mai
or parte de sua área é abarcada por Tis. Como grupo intermedi
ário, temos os municípios de Pauini, Canutama, Juruá e Beruri, 
com áreas aproximadamente entre 20.000 e 45.000 km2, 0,5 ha
bitante/km2 e menos de 10% de seu território com Tis. No outro 
extremo, temos Benjamin Constant e Tefé, com situações seme
lhantes quanto à densidade demográfica e tamanho do território, 
mas completamente oposta quanto à porcentagem de área que é 
Terra Indígena. Enquanto em Benjamin Constant, mais de 80% 
do território são Terras Indígenas, Tefé não possui nenhuma em 
seu território.

Figura 4 - Densidade demográfica (número de habitantes/km2) em função 
da área do município. O tamanho dos círculos representa o valor da 
porcentagem de Terras Indígenas (TI) e polígonos (Probio) em cada 
um dos municípios.
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A porcentagem de áreas dos polígonos sem sobreposição com 
Tis na relação entre área e densidade demográfica apresenta um 
padrão distinto, principalmente para os municípios de densidade 
demográfica intermediária. No caso dos cinco maiores municipios: 
Tapauá, Atalaia do Norte, Lábrea, Coari e Jutai; todos, com exce
ção de Atalaia do Norte, possuem uma porcentagem menor de 
suas áreas incluídas nos polígonos que os outros municípios. 
Os municípios que tiveram a maior parte de sua área incluída 
nos polígonos foram os de tamanho entre 10.000 e 30.000 km2, 
sendo que a densidade dem ográfica variou bastante, mas as 
porcentagens de área incluída nos polígonos variaram entre 30 a 
60%.

A tabela 2 mostra os valores de áreas consideradas importan
tes para conservação da biodiversidade, contidas nos polígonos 
que serão acrescidas em cada município. Neste cenário existe um 
aumento bastante expressivo na quantidade de área com recomen
dações para estabelecimento de Unidades de Conservação. No 
entanto, é válido lembrar que estas áreas não são todas destina
das à proteção integral, embora a grande maioria tenha sido consi
derada de “alta prioridade para conservação da biodiversidade”. 
Por exemplo, como ficarão alguns municípios como Carauari, onde 
69% de seu território foram abarcados pelos polígonos do seminá
rio de Macapá, mas já possuía 27% ocupados por terras indíge
nas. Destes 69%, 13% já fazem parte da Reserva Extrativista do 
Médio Juruá. O uso desta área seria para a implementação de 
uma Área de Proteção Ambiental (APA) com a intenção de organi
zar as atividades e, dentro destas, algumas áreas menores desti
nadas à conservação. O mesmo caso acontece nas outras duas 
áreas no rio Juruá. No outro extremo, está Coari que anteriormente 
não continha em seu território nenhuma área protegida e que ago
ra contém 40%. Tapauá é o maior município da região e contém 
em seu território a única UC de Proteção Integral (Reserva Biológi
ca de Abufari), no entanto, na área existente no Rio Tapauá e Igarapé 
do Capitão, há um grande potencial para o estabelecimento de

UCs de Proteção Integral com dimensões bastante expressivas. 
Pauini apresenta uma situação parecida, abrigando em seu territó
rio, provavelmente, o maior tabocal do estado do Amazonas. Essa 
área se localiza fora de qualquer polígono, tem sobreposição com 
área do Incra supostamente destinada a um assentamento e é de 
difícil acesso. Nessa análise, consideramos esta área com uma 
forte inclinação ao estabelecimento de UC de Proteção Integral. O 
município de Lábrea contém vários campos cerrados que necessi
tam com máxima urgência de medidas para sua proteção. Neste 
município, foram localizadas quatro áreas potenciais para o esta
belecimento de UCs. Já em Cuajará, existe uma enorme área de 
Campina (JU 008), mas é possível que com a expansão dos limi
tes do Parque Nacional da Serra do Divisor, essa área seja incor
porada à Unidade. Em outros municípios, como Uarini, Alvaraes, 
São Paulo de Olivença, Humaitá e Cuajará; não houve indicação 
de novas áreas protegidas.

No total, existem 73 paisagens resultantes do cruzamento dos 
mapas de solo e vegetação na região do Juruá/Purus/Acre, destas 
53 se encontram nos polígonos retirando as áreas de sobreposição 
entre UCs e Tis. Apesar da grande variedade de paisagens, ape
nas oito ocupam 86,9% da área da região Juruá/Purus/Acre. To
das estas paisagens contêm mais de 30% de sua área dentro de 
polígonos, com exceção da paisagem dsu P V com 29,76% de re
presentação (ver tabela 3, pág. seguinte). Podemos notar dois gran
des compartimentos formados pelas várzeas do Purus e Juruá e 
em menor escala pelo Jutaí. Também podemos notar um conjunto 
diferenciado de paisagens no interflúvio Purus Madeira, um bloco 
formado no interflúvio do médio e baixo Juruá Purus. O alto Juruá 
e Purus estão dominadas por outro grande compartimento da pai
sagem. A maioria das paisagens com mais de 20.000 ha estão 
incluídas e bem representadas nos polígonos. Esses resultados 
indicam que segundo este critério, existe a possibilidade de encon
trar áreas representativas de praticamente toda a região do Juruá/ 
Purus/Acre dentro dos polígonos.

Município Área Total
(km2)

Área Região
(km2)

APP (km2) %APP região %APP total

Alvaraes 5.937 4.755 0 0.00 0.00

Atalaiado Norte 76.415 75.366 10.678 0.14 0.14

Benjamin Constant 8.728 6.234 348 0.06 0.04

Beruri 17.326 1.623 206 0.13 0.01

Boca do Acre 22.503 22.540 7.209 0.32 0.32

Canutama 29.947 28.710 10.748 0.37 0.36

Carauari 25.881 25.723 17.785 0.69 0.69

Coari 57.531 33.575 22.893 0.68 0.40

Eirinepe 15.946 15.907 1.407 0.09 0.09

Envira 13.382 13.370 72 0.01 0.01

Cuajará 8.984 8.966 0 0.00 0.00

Humaitá 33.213 2.399 0 0.00 0.00

Ipixuna 13.630 13.602 5.016 0.37 0.37

Itamarati 25.385 25.301 2.897 0.11 0.11

Juruá 19.486 10.234 7.487 0.73 0.38

Jutaí 69.858 50.118 21.857 0.44 0.31

Lábrea 68.509 66.980 21.441 0.32 0.31

Pauini 43.447 43.411 30.914 0.71 0.71

São Paulo de Olivença 19.923 8.400 23 0.00 0.00

Tapauá 89.713 82.599 34.530 0.42 0.38

Tefé 23.809 20.433 11.622 0.57 0.49

Uarini 10.292 1.748 0 0.00 0.00

Tabela 2 - Dados dos municípios relativos a 
área total (toda a área do município), área 
região (área que o município possui dentro da 
região Juruá/Purus), APR (áreas consideradas 
de alta prioridade para conservação da 
biodiversidade que não têm sobreposição com 
unidades de conservação e terras indígenas), 
% APP região (porcentagem de APPs em 
cada município em relação a sua área dentro 

da região Juruá/Purus) e % APP total 
(porcentagem de APPs em relação a toda 
área municipal).
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a) 73 paisagens

b) 53 paisagens

Figura 5 - a) Paisagens na região Juruá/Purus/Acre geradas a partir do 

cruzamento do mapa dos tipos de vegetação e de solos; b) paisagens dentro 
dos polígonos retirando as áreas de sobreposição entre UCs e Tis.

Tabela 3 - Compartimentos da paisagem gerados a partir do cruzamento do 
mapa dos tipos de vegetação e de solos. Na primeira coluna, em minúscula, 

no início da sigla o tipo de vegetação e, em maiúscula, o tipo de solo.
NT - número de vezes que essa paisagem ocorreu na região, NP - número 

de vezes que essa paisagem ocorreu dentro da área dos polígonos,
Área T - área total representada pela paisagem na região, Área P - área da 

paisagem dentro dos polígonos na região Juruá Purus e % POL - porcenta
gem da paisagem que se encontra dentro dos polígonos. Nesta tabela 
constam somente as 27 paisagens com mais de 10,000 ha de 

representação na região.

Paisagem* NT NP Área T
(km2)

Área P
(km2)

% POL

Asp PV 580 377 165,987 51,414 30.97

Dbe PV 504 233 123,033 40,438 32.87

Da G 167 193 88,132 45,262 51.36

Da PV 663 490 86,257 37,394 43.35

Abc PV 304 146 65,340 20,053 30.69

Dsu PV 429 220 50,013 14,885 29.76

Dbe PT 154 89 33,847 13,004 38.42

Asp C 60 67 32,305 16,355 50.63

Abc PT 69 50 12.763 3.949 30.94

Dsu LV 59 17 7,328 1,497 20.42

Da PT 111 78 5,001 3,146 62.90

Asp G 111 98 4,561 2,001 43.87

Dbe LV 35 0 4,337 0 0.00
Da C 26 35 4,015 2,987 74.39

Dbe G 89 64 4,003 1,515 37.86

Asp LV 51 5 3,847 79 2.06
Abc G 71 39 3,323 898 27.03

Dbe Agua 6 7 2,611 1,411 54.05

Sd PV 12 10 2,351 1,450 61.70

Sa PV 11 8 2,210 2,020 91.41

Asp PT 31 18 2,157 959 44.44

Abc LV 21 1 1,821 9 0.47
Sp PT 9 8 1,630 1,397 85.71

VS PV 37 25 1,574 861 54.70

Dsu PT 19 7 1,493 440 29.50

Dsu G 44 28 1,458 370 25.40

Sa PT 11 10 1,401 1,256 89.61

Sd PT 5 4 1,069 466 43.57

SO PV 3 2 1,020 866 84.95

TOTAL 27 27 714.887 266,382 35.9

" Classificação da vegetação segundo o RadamBrasil:
Abc - Floresta ombrófila aberta de terras baixas com cipós
As - Floresta ombrófila aberta submontana
Asp - Floresta ombrófila aberta subm ontana com palmeiras
Da - Floresta ombrófila densa aluvial
Dbe - Floresta ombrófila aberta de terras baixas com dossel emergente
Dsu - Floresta ombrófila aberta submontana com dossel uniforme
Sd - Savana estacionai florestada
SO - Savana/Floresta ombrófila
Sp - Savana estacionai Parque
VS - Vegetação secundária

C lassificação dos solos segundo o Radam Brasil
C - Cambissolo
G - G leissolo
L V - Latossolo Vermelho Amarelo
P T - Plintossolo
P V - Podzolico Vermelho Amarelado

Figura 6 - Situação de redefinição dos limites do polígono 
devido ao fato de cortar os campos abertos ao meio e 
inviabilizar a definição de uma unidade de manejo.
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Figura 7 - Área já proposta para a criação de uma RDS no 
baixo Purus. Essa área se encontra fazendo costado com a 
Rebio de Abufari e tem aproximadamente 40% de sua área 
dentro do polígono JU055.
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Figura 8 - Áreas com sobreposição entre os polígonos e as Tis e UCs na região do Juruá Purus, Amazonas.
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Figura 9 - Áreas com sobreposição 

entre os polígonos, as Tls, UCs e 
novas áreas potenciais de Proteção 
Integral (Pl) e Uso Sustentável na 

região do Juruá Purus. Amazonas. 
Em função da extensão das áreas 

potenciais, as mesmas foram 
subdivididas para possibilitar a 

identificação mais clara de unidades 
de manejo baseadas principalmente 

nas bacias hidrográficas.

Figura 10 - Areas com 
sobreposição entre os 
polígonos e as Tls, UCs e 
novas áreas potenciais de 
Proteção Integral e Uso 
Sustentável na região do Juruá 
Purus, Amazonas. Também os 
limites das novas áreas 
potenciais e, ao fundo, uma 
série de imagens Landsat TM5 
evidenciando a alta porcenta
gem de cobertura vegetal na 
região.

| / \ /  Estadual
Internacional 

I i í í í i  Sobreposição com UC 
I | Região Jurua-Purus 
%%% Sobreposição com TI 

| d | H  A  • Área de Extrema Importância 
B ■ Área de Muito Alta Importância 

~ j  C ■ Área de Alta Importância 
EH Novas áreas Identificadas pelos grupos 

: Terras indígenas 
k ? Ç X  Sobreposição das áreas sugeridas 
¡Areas potenciais

Proteção Integral 
Uso Sustentável

32



Tabela 4 - Dados sobre cada polígono na região do Juruá/Purus. Tipo de Unidade - indicação ao tipo de unidade a ser implementada no polígono, Sobrep. - se o 
polígono tem ou não sobreposição, UC (km2) - Áreas potenciais para o estabelecimento de UCs dentro de cada polígono, APR (km2) - área do polígono dentro da 
região e % UC/APR - porcentagem de área protegida sugerida para cada polígono.

Polígono Nome do polígono Área (km2) Tipo de Unidade Sobrep. UC (km2) APR (km2) % UC/APR Municípios
JU 007 Extensão N PN Serra Divisor 803 PN não 0 574 0.00 Guajará
JU 008 Extensão NE PN Serra Divisor 3.035 PN não 0 2.540 0.00 Guajará
JU 012 Rio Jutaí e Gregorio 16.709 APA ou RDS 

no Juruá
não 5.686 16.709 0.34 Ipixuna, Eurinepé, Envira

JU 013 Médio Juruá 7.638 TI total 0 7.638 0.00 Ipixuna, Eurinepé, Envira
JU 014 TI Vale do Javari 87.680 TI total 0 87.680 0.00 Atalaiado Norte, 

Benjamin Constant, Jutaí, 
S. Paulo de Olivença

JU 015 Margem Direita do Rio Javari 7.030 UC Proteção Integral não 6.839 7.030 0.97 Atalaia do Norte
JU 016 RioQuixito 3.292 APA ou RDS não 3.151 3.292 0.96 Atalaia do Norte, Benjamin 

Constant
JU 017 Rio Jutaí 15.043 UC Proteção Integral, não 12.682 15.043 0.84 Jutaí

RDS, APA

JU 022 Rio Purus (só AM) 27.133 ??? não 114 6.736 0.02 Bocado Acre, Pauini
JU 025 TI Igarapé 1.218 TI total 0 1.218 0.00 Boca do Acre
JU 026 TI Camicua 581 TI total 0 581 0.00 Boca do Acre
JU 027 TI Peneri/Tacaquiri 2.008 TI total 0 2.008 0.00 Pauini
JU 028 Rio Pauini 1.614 RDS não 1.576 1.614 0.98 Pauini
JU 034 Baixo Rio Acre 3.259 ??? não 0 3.073 0.00 Bocado Acre, Lábrea
JU 035 TI Boca do Acre 347 TI total 0 347 0.00 Bocado Acre, Lábrea
JU 036 TI Apurinã 433 TI total 0 433 0.00 Boca do Acre, Lábrea
JU 037 Leste do Rio Acre 2.806 ??? não 0 2.806 0.00 Lábrea
JU 038 Rio Juruá/Mutum 10.431 UC proteção integral, 

RDS, APA
não 996 10.431 0.10 Jutaí, Carauari, Itamarati

JU 039 TI Deni 9.775 TI total 0 9.775 0.00 Itamarati, Tapauá, Lábrea
JU 040 RioTapauá 2.845 UC proteção integral 

JU 40 e 48
não 2.793 2.845 0.98 Tapauá, Itamarati

JU 041 Médio Juruá 9.103 APA ou RDS 
eUCPI

não 8.646 9.103 0.95 Carauari, Tapauá, Itamarati

JU 042 Resex do Médio Juruá 2.763 Implementação total 2.456 2.763 0.89 Carauari
JU 043 Baixo Rio Juruá 12.850 APA ou RDS não +/-11.000 12.850 0.90 Carauari, Juruá, Uarini, Tefé
JU 044 T IJuruá 298 TI total 0 298 0.00 Juruá, Carauari
JU 045 Solimões (Tefé - Coari) 14.651 UC proteção integral não 567 14.651 0.04 Coari, Tefé, Alvaraes, Uarini, 

Juruá
JU 046 Fiona de Tefé 8.222 Implementação total 214 8.222 0.03 Tefé, Alvaraes, Juruá
JU 047 Rio Coari 9.933 UC proteção integral não 9.461 9.933 0.95 Coari

JU 048 Rio Cuniná 4.671 UC proteção integral 
JU 40 e 48

não 4.467 4.671 0.96 Tapauá

JU 049 TI Hi-Merimã 4.434 TI total 0 4.434 0.00 Tapauá
JU 050 Fronteira com Rondônia 29.001 4 UC proteção integral 

para campos abertos

parcial 17.392 29.001 0.60 Canutama, Lábrea

JU 051 TI Juma 342 TI total 0 342 0.00 Canutama
JU 052 TI Catitu 3.068 TI total 0 3.068 0.00 Lábrea

JU 053 TI Paumari do Lago Maranhão 914 TI total 0 914 0.00 Lábrea

JU 054 TI Jarawara/Jamamadi/ 

Kanamanti

4.076 TI total 0 4.076 0.00 Tapauá, Lábrea

JU 055 Baixo Purus 24.961 Criação da RDS 
Piaga-açu Purus

parcial 425 24.835 0.02 Tapauá, Canutama

JU 056 'R Apurinã do Igarapé Tauamirim 1.065 TI total 0 1.065 0.00 Tapauá

JU 057 Rebio do Abufari 1.897 Rebio total 0 1.897 0.00 Tapauá

JU 058 TI Cuninã 884 TI total 0 884 0.00 Tapauá

JU 061 Bacia do Rio Tefé 13.840 Criação de RDS 12.849 13.840 0.93 Tefé, Coari, Tapauá, 
Carauari

JU062 Riozinho da Liberdade 1.297 0 441 0.00 Ipixuna

JU064 Rio Liberdade 1.282 0 966 0.00 Envira

JU065 Médio Envira 1.949 96 517 0.19 Envira, Pauini
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Conclusões
Na região do Javarí, Juruá e Purus, na qual foi feito um levan

tamento da situação existente em função da implementação das 
recomendações geradas no seminário de Macapá de 1999, foram 
encontradas poucas iniciativas e, consequentemente, poucos con
flitos. Em grande parte, os polígonos indicados estão contidos to
talmente ou parcialmente em áreas indígenas, sendo esta situação 
bastante pronunciada na região do rio Javarí. Na região do rio Juruá, 
existe uma verdadeira lacuna de iniciativas de implementação de 
Unidades de Conservação, sendo esta uma das grandes bacias 
hidrográficas que não contam com nenhuma UC de Proteção Inte
gral no estado do Amazonas. O alto rio Purus possui uma quanti
dade de Terras Indígenas relativamente alta em comparação com 
o baixo curso do rio, onde está sendo proposta a criação de uma 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS). De forma geral, 
as recomendações realizadas tiveram pouca influência na região. 
A falta de estratégias mais específicas e iniciativas para a conser
vação na região do Juruá/Purus pode desperdiçar, no estado do 
Amazonas, oportunidades para conservação e desenvolvimento 
sustentável nessa região. As decisões sobre qual categoria mais 
propícia, a seleção de locais para o estabelecimento de UCs e o 
processo de implementação nessa região devem levar em conta 
as oportunidades existentes em função de áreas com relevância 
biológica e com potencial de minimizar os conflitos sociais. Outro 
aspecto muito importante nessa região é a contribuição dos povos 
indígenas para o futuro da conservação, uma vez que 28% desta 
área está ocupada por Tis. A discussão do valor da conservação 
das terras indígenas tem uma importância especial para esta re
gião.

Nesta área, existem interesses em diferentes níveis de gover
no. Atualmente, o governo estadual parece estar atuando mais do 
que o governo federal, existindo um plano para realizar investi
mentos de aproximadamente 30 milhões de reais na região do alto 
Solimões. No entanto, até o momento, a atuação do governo fede
ral é bem mais marcada pela grande quantidade de Terras Indíge
nas já demarcadas, por todas as Unidades de Uso Sustentável 
decretadas em escala federal e a única Unidade de Proteção Inte
gral, a Reserva Biológica de Abufari, também federal. Aparente
mente, os municípios começam a se organizar melhor para as ques
tões ambientais. Freqüentemente, os governos nos diversos níveis 
têm prioridades contraditórias para a criação e estabelecimento de 
UCs, sendo que estas podem levar à perda de oportunidades para 
conservação e desenvolvimento sustentável (Fearnside 2003). Na 
região do Juruá/Purus, até o momento, formalmente não existe 
uma política de criação de UCs em nenhum destes níveis governa
mentais. Existem algumas poucas iniciativas incipientes que não 
estão integradas em um programa para a região. Esse estudo iden
tificou várias áreas com um alto potencial para intensificação de 
estudos para o estabelecimento de Unidades de Conservação de 
diferentes categorias. Também foram identificados alguns municí
pios com um alto potencial em função da extensão de seu territó
rio, baixa densidade demográfica e representatividade de paisa
gens. A estratégia de esclarecer e organizar os governantes muni
cipais para fins conservacionistas é uma tarefa que deve ser inici
ada o mais rápido possível no sentido de integrar os municípios 
em programas de conservação e estabelecimento de unidades de 
conservação.

A vocação para conservação de cada área deve considerar 
não somente sua situação de ocupação do solo e qualidade dos 
recursos naturais mas, também, como um fator facilitador, a pro
priedade da terra para a criação de Unidades que minimizem os

conflitos entre os diferentes níveis governamentais. Por exemplo, 
Fearnside (2003) sugere que uma solução prática pode ser criar 
unidades federais (Reservas Extrativistas, Parques Nacionais e 
Florestas Nacionais), quando a terra em questão pertence à União 
e unidades estaduais, tais como Parques Estaduais, Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável (RDS) e Florestas Estaduais, quan
do a terra pertence aos estados. Um dos problemas que surge, é 
que nem sempre a situação fundiária está bem organizada na 
Amazônia. Muitas vezes, não só por questões políticas mas tam
bém geográficas, o apoio dos governos municipais é muito impor
tante para tomada de decisões sobre UCs federais e estaduais. 
Percebe-se que a contribuição territorial dos municípios para o es
tabelecimento de áreas é totalmente desbalanceada, havendo 
m u n ic íp io s  com te r r itó r io s  m uito  e x te n so s  e d ens idades  
demográficas baixas que contribuem com uma pequena parcela 
do seu território. Nessa região são encontrados municípios com 
nove milhões de hectares, assim é fundamental envolver as prefei
turas para facilitar a criação e implementação de novas unidades. 
Em geral, o estabelecim ento de uma UC gera vencedores e 
perdedores, criando oportunidades para adquirir votos entre os gru
pos com opiniões opostas (Fearnside 2003). Por exemplo, os pre
feitos dos municípios próximos à Terra Indígena do Javari, bem 
como os parlamentares do Amazonas no Congresso Nacional, re
sistiram à demarcação da Terra (Amazonas em Tempo 2000 apud 
Fearnside 2003).

Na região Juruá/Purus, existe um interesse crescente na ex
ploração dos recursos madeireiros. Algumas Florestas Nacionais 
(Fionas) já foram decretadas e, aparentemente, outras também 
serão estabelecidas. As concessões para exploração madeireira 
representam um assunto difícil nas relações entre os setores públi
co e privado, sendo que na região existe uma preocupação adicio
nal dos povos indígenas com esta questão. Argumentos para pre
caução são fornecidos pela experiência triste do sudeste asiático 
(Repetto & Gillis 1988). A exploração de recursos madeireiros deve 
ser vista com muito cuidado na região, para evitar a situação de 
acúmulo de recursos nas mãos de poucos, que muitas vezes não 
são da região, em detrimento da falta de melhorias sócio-econômi- 
cas para a população local. Muitas vezes, também, áreas explora
das por madeireiras fomentam a ocupação desordenada e conse
qüente degradação ambiental. Essa região atravessa um momen
to muito importante e arriscado, pois os governos em diferentes 
níveis estão buscando formas de aproveitar economicamente os 
recursos naturais da região. Na prática, o zoneamento está sendo 
feito em grande escala, sem seguir quaisquer dos princípios que 
guiam o programa de zoneamento atualmente em andamento 
(Fearnside 2003). Atualmente, existe um programa do governo do 
Amazonas chamando Zona Franca Verde, que consiste em desen
volver atividades econômicas nos municípios do interior do estado 
e essa região do alto Solimões deverá ser contemplada com proje
tos de produção em diversos setores, inclusive o madeireiro.

Ao contrário dos temores de alguns políticos, a consolidação 
de um sistema de Unidades de Conservação não impede o desen
volvimento dentro dos seus limites; pelo contrário, ele pode facili
tar a obtenção de recursos para projetos de desenvolvimento sus
tentável destinados a estas áreas. Por exemplo, o projeto Corredo
res Ecológicos tem a intenção de promover uma administração 
coordenada dos diferentes tipos de UCs e Tis em uma área contí
gua, inclusive a área intersticial que completa a paisagem dentro 
do corredor (Fearnside 2003). Da mesma forma, algumas Áreas 
de Desenvolvimento Sustentável, como Mamirauá por exemplo, só
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receberam o financiamento internacional para sua implementação 
e manejo por que eram áreas de conservação. O mesmo pode ser 
dito para outras áreas de conservação na Amazônia, onde muitas 
vezes ONGs firmam convênios com órgãos do governo para o 
gerenciamento de Unidades de Conservação, como é o caso do 
Ibama e da Fundação Vitória Amazônica no Parque Nacional do 
Jaú. O compromisso assumido pelo presidente Fernando Henrique 
Cardoso em 29 de abril de 1998, de aumentar a porcentagem de 
Floresta Amazônica sob proteção total para 10% da sua extensão 
original cria oportunidades para o estabelecimento de novas uni
dades e, consequentemente, a demanda de locais apropriados para 
esse fim. Na Amazônia Legal, até 2001, as Áreas de Proteção Inte
gral sem sobreposição com Terras Indígenas respondiam por 3,6% 
do bioma amazônico, enquanto as Áreas de Uso Sustentável re
presentavam 9 % e as Terras Indígenas 22,5% (Ferreira 2001). Na 
região do Juruá/Purus, essa porcentagem é ainda menor, sendo 
que 0,36% dessa área está em Áreas de Proteção Integral, 3,2% 
em Áreas de Uso Sustentável e um percentual maior em Terras 
Indígenas, 28%. Para se atingir a meta do Programa Áreas Prote
gidas da Amazônia (Arpa) -  estabelecer 10% da Floresta Amazô
nica sob proteção integral -  , será necessário criar aproximada
mente cinco milhões de hectares de Unidades de Conservação de 
Proteção Integral nesta região.

Existe uma grande demanda para a criação de Reservas 
Extrativistas (Resex) na região do Juruá/Purus. Embora ainda não 
existam dados sobre a extensão das áreas pleiteadas, estas de
vem totalizar entre 1,5 e 3 milhões de hectares, distribuídas nos 
rios Juruá, Purus e baixo Jutaí. Fearnside (2003) comenta, sobre 
as críticas dirigidas à viabilidade econômica das Resex, que é im
portante perceber que a razão para criar Reservas Extrativistas é 
ambiental, ao invés de ser um meio barato de produzir borracha ou 
de sustentar uma grande população humana (Fearnside 1997).Tam
bém é significante notar que as propostas para Resex muitas ve
zes originaram-se dos próprios extrativistas e não das autoridades 
governamentais.

Dos 15,2 milhões de hectares de Fionas na Amazônia, mais 
da metade se sobrepõem com Terras Indígenas, reduzindo assim 
as opções de manejo para oito milhões de hectares (Fearnside 
2003). Existe aproximadamente 1,5 milhão de hectares de Fionas 
na região Juruá/Purus no estado do Amazonas, sendo uma no rio 
Tefé e outras duas próximas de Boca do Acre (Fiona do Purus e 
Fiona Mapiá-lnauini, com sobreposição de aproximadamente 70 
mil hectares com a TI Inauini/Teuini) no rio Purus. Mais uma vez se 
faz de extrema importância a conversa com os povos indígenas 
sobre a questão madeireira na região. Existe uma urgência das 
lideranças indígenas desta região de estarem bem informadas e 
articuladas, pois provavelmente a pressão das madeireiras sobre 
suas terras deverá crescer com a implementação de mais Flores
tas Nacionais e Estaduais na região. O Programa Nacional das 
Florestas (PNF) tem a meta de aumentar a área de Fionas para 20 
milhões de hectares sob manejo dentro de 10 anos e seria espera
do que a área das Fionas totalizasse 50 milhões de hectares para 
alcançar a meta de suprir o mercado (Deusdará Filho 2001). Con
sidera-se que a região do Juruá/Purus no estado do Amazonas 
tem aproximadamente entre 15 e 20 milhões de hectares aptos 
para a criação de Fionas ou Floes, utilizando como critérios áreas 
onde não há Terras Indígenas, U nidades de C onservação, 
desmatamento e falta de acessibilidade (Veríssimo et a\. 2000). 
Um dos problemas desta definição de áreas aptas para criação de 
Fionas ou Floes é que não se considera a influência que esses 
empreendimentos podem ter sobre as outras categorias de Unida

des de Conservação limítrofes a estas áreas. Por exemplo, parece 
bastante preocupante o estabelecimento de uma Fiona ou Floe na 
área do igarapé do Capitão e rio Tapauá que faz limite com várias 
Terras Indígenas. Também nesta região ainda há a possibilidade 
de existir índios não contactados. Há o risco do cenário futuro de 
uma região explorada e abandonada, depois de depauperada, dei
xando uma série de vias de acesso abertas para uma ocupação 
desordenada. Essa ressalva, sobre os cuidados especiais no pla
nejamento da localização de Fionas e Floes, considerando que estas 
não devem ser limítrofes a Terras Indígenas, é feita aqui em fun
ção da incerteza que há sobre como será realizado o gerenciamento 
destas áreas na prática.

Apesar da sabedoria convencional de que "parques de papel”3 
representam um grande mal, eles desempenham, na realidade, 
uma função importante no processo de conservação na Amazônia 
(Fearnside 2003). Nesta região foi detectado um número extrema
mente reduzido de Unidades de Conservação e mesmo de “par
ques de papel". Como mencionado anteriormente, aproximadamen
te 3,5% da área estão abarcados por UCs de Uso Sustentável, 
porém apenas 0,32% por UCs de Proteção Integral. Essa situação 
aponta a urgente necessidade de criação de Unidades de Conser
vação, mesmo que sejam “parques de papel”. Decretar estas áre
as como reservas de vários tipos antes de ter fundos adequados 
do governo para “implantar” as unidades, pode iniciar um processo 
que pode conduzir à obtenção de recursos. Segundo Fearnside 
(2003), se fôssemos esperar para ter verbas adequadas para im
plantação antes de decretar a reserva, o resultado prático seria 
que muito poucas reservas seriam criadas porque o governo rara
mente tem verbas destinadas para este fim. Sob esta ótica, mes
mo que não existam recursos suficientes para o estabelecimento e 
a implementação das unidades, seria conveniente acelerar a cria
ção de unidades, pois a cada dia que passa esse processo se tor
na mais difícil. Por exemplo, na região do baixo Purus, mesmo 
sem ter recursos do governo destinados à criação e à implementa
ção da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus, 
existe a intenção de criá-la e conseguir recursos para implementa
ção com fontes de fomento nacionais e internacionais. Cada vez 
mais este tipo de acordo é importante para a consolidação e ma
nejo de uma Unidade de Conservação.

Nessa região existe um grande potencial para o estabeleci
mento de Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS), como 
Mamirauá e Amanã, para manejo da pesca na várzea, uma vez 
que as várzeas do rio Purus são as mais produtivas do estado do 
Amazonas, fornecendo aproximadamente 50% do peixe consumi
do em Manaus (Fepesca). O simples ato de criar a RDS e cercar 
os lagos de várzea contra a entrada de “peixeiros”, em geral, conta 
com o apoio da população local. O que pode acontecer é que mui
tas vezes os pescadores dos peixeiros são conhecidos a muito tem
po dos ribeirinhos, mantendo uma relação amistosa.

A escolha dos locais para criação de Unidades de Conserva
ção tem diferentes conseqüências em relação à resistência ofere
cida pela população local e por políticos, assim como diferentes 
custos de implementação e manutenção. Por exemplo, locais pró
ximos às áreas de ocupação e estradas são normalmente de alto 
custo de implementação e difícil manutenção em razão da forte 
pressão das invasões. No caso dos campos de Manicoré, Humaitá,

3 A expressão “parques de papel ' se refere a Unidades de Conservação criadas por 
documentos oficiais -  ou seja. no papel -  mas jamais implementadas na prática (N. da E.).
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Canútame e Lábrea, a situação se enquadra bem neste caso, pois 
há uma forte pressão para o plantio de soja nesses ecossistemas, 
embora não haja nenhuma Unidade de Conservação protegendo 
tais ecossistemas. Outro fator dificultador da criação de UCs nes
ses campos é a proxim idade de estradas. Essas áreas foram 
indicadas como prioritárias para conservação e aqui essa reco
mendação é ratificada. Aqui sugerimos a criação de novos limites 
destas áreas para facilitar a implementação de unidades. Há, tam
bém, uma situação semelhante nas campinas e campinaranas de 
Guajará no extremo oeste da região, logo abaixo da Terra Indígena 
do Javarí.

O peso relativo de fatores considerados na seleção de áreas 
para reservas pode afetar fortemente as escolhas feitas como no 
caso análise de lacunas (por exemplo, Fearnside & Ferraz 1995; 
Nelson e Oliveira 1999, Ferreira, 2001, Ferreira et at. 2001). A iden
tificação de áreas que apresentam alto valor biológico na Amazô
nia tem sido feita em diversas escalas, variando de escalas locais 
a supranacionais (FVA 1999). Como já frisado anteriormente, os 
métodos utilizados para identificação de áreas prioritárias para 
conservação da biodiversidade têm falhado em função de um vício 
amostrai, que aponta as áreas melhor amostradas como as mais 
importantes, e com um número maior de espécies endêmicas: desta 
forma, as áreas mais amostradas são identificadas como sendo 
mais diversas simplesmente devido ao artefato de terem sido me
lhor amostradas (Nelson et a\., 1990). O cruzamento de conheci
mento pobre com diversidade alta resulta, então, em quase a re
gião inteira sendo identificada como sendo de prioridade alta 
(Veríssimo et al., 2001). Devido a este fato, neste trabalho os crité
rios u tilizados para identificação das áreas potenciais foram 
conectividade (inclusive proximidade com terras indígenas e áreas 
de uso sustentável), vulnerabilidade (uma função de distância de 
estradas, áreas de assentamento e desmatamento existente) e 
representatividade dos compartimentos de paisagem (baseado em 
solos e vegetação), buscando as áreas onde é possível obter mai
or representatividade, minimizando os entraves em função da pro
ximidade de concentrações humanas e estradas (Ferreira 2001). 
Outro critério muito importante foi os limites geográficos que mui
tas vezes são utilizados para facilitar as demarcações e estrategi
camente podem facilitar muito o monitoramento e fiscalização das 
unidades. Seguindo essa mesma linha, Peres & Terborgh (1995) 
listam fatores importantes para a proteção mais eficiente da área 
como a existência de populações tradicionais, o nível de organiza
ção comunitária e um aumento da defensabilidade das áreas pro
postas que resulta de sua localização em função dos limites natu
rais e em barreiras naturais contra a invasão. Um conjunto adicio
nal de fatores pode ser chamado de “fatores oportunísticos”. Estes 
incluem oportunidades para criação de reservas que freqüentemente 
surgem, independente de fatores biológicos e sociais. Na região do 
Juruá/Purus temos algumas áreas com ótimas oportunidades para 
o estabelecimento de Unidades de Conservação. Um bom exem
plo é a área do igarapé do Capitão no médio Purus. Essa área, 
além de ter outros requisitos, está situada quase totalmente no 
município de Tapauá (o maior da região), tem seus limites geográ
ficos facilmente demarcados, tem conectividade com seis Terras 
Indígenas e inclui em seus limites dois polígonos indicados em 
Macapá 1999. Outro fator importante é que esta área possui apro
ximadamente três milhões de hectares sendo, portanto, possível 
realizar seu zoneamento interno. Os resultados indicam que esta 
área deve ser alvo de investigações mais específicas e apresenta 
um alto potencial para o estabelecimento de Unidades de Conser
vação de Uso Sustentável e de Proteção Integral.

A negociação com os povos indígenas é crucial para a política 
de conservação amazônica que atualmente é quase inexistente 
(Fearnside 2003). Na região do Juruá/Purus, as Terras Indígenas 
representam 28% das áreas de ecossistemas naturais, com uma 
extensão quase oito vezes maior do que todos os outros tipos de 
U n idades de C o n se rvação  ju n to s . Se o p ro je to  A rpa  fo r 
implementado totalmente na região, serão estabelecidos um pou
co menos de seis milhões de hectares de Unidades de Conserva
ção na região do Juruá Purus, Amazonas, o que corresponde apro
ximadamente a um terço da área ocupada pelas terras indígenas. 
Baseados nestas considerações, conclui-se que o futuro das terras 
indígenas é um fator de extrema importância para a conservação 
desta região. Algumas das sugestões deste trabalho visam aumen
tar a conectividade entre as Terras Indígenas e Unidades de Con
servação além de amortecer o impacto que empreendimentos como 
florestas de exploração ou assentamentos possam ter sobre estas 
áreas.

ESTUDO DE UM CASO NA REGIÃO -  Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável (RDS) Piaga-açu 
Purus

Em julho de 2001, foi realizada uma expedição para o baixo 
curso do rio Purus, reunindo 24 participantes entre cientistas, téc
nicos e auxiliares, que foi possível graças ao Ipaam, IDSM (Institu
to de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá), Inpa. Projeto Dinâ
mica Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF -  Inpa), UA (Uni
versidade do Amazonas) e Fundação Nacional de Saúde (Funasa). 
Atualmente, a RDS Piaga-açu encontra-se em processo de cria
ção, sendo que a proposta para sua criação (Deus et al. 2003) e 
seus limites (Albernaz & Venticinque 2003) já foram formalizados 
sob a forma de um livro que aponta as bases científicas para o 
estabelecimento de uma RDS na área proposta (Deus et al. 2003). 
Durante essa expedição, realizou-se um levantamento sobre a si
tuação dos recursos naturais (Deus et al. 2003) e a população lo
cal (21 comunidades) foi consultada sobre a criação de uma RDS 
na região, sendo que a grande maioria das comunidades declarou- 
se a favor (Marcano et al. 2003). Nessa área do baixo Purus foram 
detectados uma série de conflitos decorrentes da utilização de re
cursos.

Abaixo são listados os conflitos identificados na região (Marcano 
et a i  2003), que provavelmente são comuns e representativos para 
outras áreas na área do Juruá/Purus:

• Peixeiro vs ribeirinho: os peixeiros, geralmente melhor equi
pados, competem com os ribeirinhos pela obtenção do pesca
do. Estes geleiros realizam a despesca em lagos próximos as 
comunidades, sendo que poucas vezes algum recurso é dei
xado para a comunidade que tradicionalmente usa aquele lago.
• Proprietário vs morador: este não é um conflito citado com 
freqüência pelos moradores na região do baixo Purus. Na 
maioria das comunidades, as pessoas não têm títulos de pro
priedade. Nas áreas que passamos em que existia este tipo de 
conflito, embora as pessoas demonstrassem um descontenta
mento por ter suas atividades vinculadas às do patrão, as co
munidades pareciam ter melhores condições de saúde e higie
ne e algumas até possuíam pequenos comércios. À medida 
que as discussões sobre o manejo de recursos avancem, é 
possível que se criem novas demandas de uso pelos morado
res que não estejam em concordância com os direcionamentos 
do proprietário e que este conflito se acentue.
• Indígena vs ribeirinho: algumas comunidades de ribeirinhos 
já foram deslocadas devido à criação de Terras Indígenas. Em
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um caso como este, a comunidade perde suas áreas habituais 
de pesca e todas as suas benfeitorias (casas, casas de fari
nha, roças e outras plantações). Outro fato que incomoda os 
ribeirinhos é que, embora muitas vezes seus avós já tenham 
nascido naquela região, eles até hoje não têm título da posse 
da terra enquanto que os índios passam a ter a posse de gran
des áreas.
• Ibama vs peixeiro-madeireiro-ribeirinho: a pesca e a retira
da de madeira só são legais mediante licenças que devem ser 
pagas ao Ibama. A retirada de madeira requer um plano de 
manejo detalhado, que especifique quantas e quais árvores 
serão cortadas, que indivíduos serão deixados para porta-se- 
mentes e qual o planejamento para a reposição dos indivíduos 
retirados. Tais requisitos são caros e difíceis de obter para os 
ribeirinhos, porque exigem conhecimento especializado. As
sim, a maior parte da exploração dos recursos naturais da área 
é feita de maneira ilegal, o que gera conflitos com o Ibama, o 
órgão fiscalizador.
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Resultados do seminário

JU 001 - Parque Nacional da Serra do Divisor (PNSD) -  
Acre
Principal ação recomendada no Seminário Avaliação e identificação de ações 
e áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição dos 
benefícios da Biodiversidade na Amazônia brasileira (Consulta Macapá. 1999): 
proteção.

Outras recomendações do Seminário Avaliação e identificação de ações e 
áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição dos 
benefícios da Biodiversidade na Amazônia brasileira (Consulta Macapá. 1999): 
fiscalização e complementação de inventários biológicos

Situação atual:

a) Critérios de avaliação de áreas ocupadas por moradores seguindo normas 
do Incra e Iteracre que ignoram cultivos anuais, capoeiras em uso, estradas de 
seringa, e trilhas de caça. Verifica-se prejuízos com a paralisação de atividades 
desde a criação do PNSD, há 13 anos e, dessa forma, pode estar havendo 
danos culturais.

b) Conclusão da perícia judicial para identificação étnica com base na requisi
ção da Justiça Federal no Acre e inclusão da identificação da Terra Indígena 
Nawa no Plano Operacional Anual do Projeto Integrado de Proteção às Popula
ções e Terras Indígenas da Amazônia Legal (PPTAL) de 2003.
c) Criação do Conselho Consultivo do PNSD e de três grupos de trabalho den
tro do Conselho Consultivo para discutir: alternativas de geração de renda, as
sentamentos e plano de transição das famílias que queiram sair do Parque.
d) Levantamentos fundiários na área sul do Parque concluídos; início dos le
vantamentos fundiários na área norte planejados com o aval dos moradores do 
Parque e do conselho consultivo; identificação de três áreas para transferência 
das famílias que queiram ir para as áreas: gleba Havaí e dois seringais no rio 
Moa (Santa Cruz e Valparaíso). No projeto Havaí estão sendo feitos os levanta
mentos de solos e vegetação em parceria da Embrapa, Incra, Ibama e SOS 
Amazônia. A possibilidade de transferência de populações está relacionada 
aos resultados dos estudos como aptidão agrícola, recursos hídricos, recursos 
florestais madeireiros e não-madeireiros e capacidade de suporte da área. Pla
no de Uso Público do Parque voltado para o ecoturismo concluído, com enfoque 
regional (Área Ashaninka. Reserva Extrativista (Resex), Parque e municípios).
e) Monitoramento ambiental dos quelônios, primatas, anta, mutum e vegetação 
(cobertura florestal e regeneração em área de várzea).

f) Projeto Acre 2000 de Educação Ambiental que já acontece nos municípios 
de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, com perspectivas de início 
em 2003 em Marechal Taumaturgo. Início de programa de educação ambiental 
no entorno e dentro do Parque.

g) Inventário biológico de anfibios e plantas realizado por pessoal da Universi
dade Federal do Acre (Ufac).

h) Realização de estudos para criação de unidades de conservação espelho no 
lado peruano.

i) Revisão do Plano de Manejo do Parque prevista para 2003.
j) Construção de prédios para fiscalização e monitoramento do Parque (dois 
prédios construídos e um em construção).
k) Várias atividades dos programas e subprogramas do plano de manejo sendo 
discutidas e planejadas junto ao Ibama e demais parceiros para realização em 
2002e 2003.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Proteção:
a) introduzir novos critérios de avaliação que sejam mais justos para com os 

moradores que queiram ser transferidos;
b) enfatizar o processo democrático de discussão e encaminhamento da trans
ferência de famílias que queiram ser deslocadas da área do Parque para outras 
áreas;

c) colaborar com grupos de pesquisa e ONGs do Peru que pretendem criar 

uma área protegida no lado peruano correspondente ao PNSD;
d) expandir o Grupo de Trabalho (GT) de Fronteira (grupo bilateral Brasil-Peru) 
para incluir toda a fronteira com a área do Parque e não apenas a área Ashaninka 
do rio Amônia.

■ Criação de novas unidades.
■ Agilizar a identificação e regularização da Terra Indígena Nawa e trabalhar 
modelos de uso ou plano de gestão ambiental.
■ Inventários biológicos.

Estratégias de implementação das recomendações:

1) Analisar os critérios de indenização, que as comunidades vêm questionan
do, e propor novos critérios e valores incorporando uso tradicional, tempo de 
espera e valor cultural; utilizar para isso o GT Assentamento, com recrutamento 
de novos especialistas ou instituições para esse fim. (agregar outros valores à 
indenização feita pelo Incra).
2) Agilização da decisão da Justiça Federal com base na perícia antropológica 
de identificação étnica dos Nawa.
3) Promover as atividades de regularização da Terra Indígena Nawa de forma 
participativa, estabelecendo diálogo do povo indígena, Funai e Conselho Con
sultivo do PNSD.

JU 002 - Extensão Oriental do Parque Nacional 
da Serra do Divisor -  Acre
Principal ação recomendada na Consulta Macapá. 1999 uso sustentável dos 
recursos naturais.

Outras recomendações da Consulta Macapá. 1999: regulamentação dos usos 
permissíveis para a área; elaboração de inventários biológicos; estudos de al
ternativas de uso dos recursos naturais.

Situação atual:

a) Projeto do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no componente 
Áreas Naturais Protegidas - foi aprovado um projeto para diagnóstico do entor
no do Parque Nacional da Serra do Divisor, e a partir dele abrir o processo de 
discussão sobre o uso do entorno, tendo em vista preferencialmente a criação 
de alternativas de uso sustentável de recursos naturais. As prefeituras colabo
raram na elaboração do Projeto BID e está prevista a participação na realização 
dos diagnósticos.

b) Há moradores do Parque que querem sair porque estão esperando a defini
ção há muito tempo (13 anos). Há famílias no Projeto de Assentamento (Amô
nia) que estão sendo ameaçadas de expulsão para a criação da TI Alto Juruá 
(Arara-Apolima); há moradores da Reserva atingidos pela criação dessa terra, 
num total de cerca de 50 famílias. Uma solução proposta pela Associação dos 
Seringueiros e Agricultores do Rio Amônia (Asaamônia) é a desapropriação de 
áreas na margem direita do Juruá (Polígono 002).
c) Há uma demanda pela criação de uma unidade de uso sustentável e regula
rização fundiária de uma área já arrecadada pela União para as famílias de 
seringueiros e agricultores do igarapé Humaitá representadas pela Associação 
dos Seringueiros e Agricultores do Vale do Javarí (Asavaj).

d) Essa área foi considerada como de prioridade 2 para a realização de inventá
rios biológicos por especialistas reunidos no Amapá.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Uso Sustentável de Recursos Naturais: regulamentação de usos permissí
veis para a área:

a) Viabilizar a criação de Projeto de Assentamento Agroextrativista ou Reserva 

Extrativista na margem esquerda do igarapé Humaitá (Riozinho Cruzeiro do 
Vale) proposta pela ASACV (Associação dos Seringueiros e Agricultores do 
Riozinho do Cruzeiro do Vale);

b) Reivindicação da Asaamônia de desapropriação dos seringais na margem 
direita do rio Juruá abaixo de Marechal Taumaturgo para abrigar famílias do 
Projeto de Assentamento do Rio Amônia (e possivelmente do Parque e da Resex).
■ Elaboração de Inventários Biológicos: prioridade 1 para realizar estudos 
biológicos.

■ Estudos de Alternativas de Uso de Recursos Naturais.

Estratégias de implementação das recomendações:

Ver novas recomendações.
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JU 003 - Terra Indígena (TI) Kampa do Amônia -  Acre
Principal ação recomendada na Consulta Macapá. 1999: realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.

Situação atual:

a) Plano de Uso Público do PNSD voltado para o ecoturismo já concluído, com 

enfoque regional, envolvendo a Área Ashaninka -TI Kampa do Amônia.
b) Invasão por parte da empresa peruana Florestal Venado, que abriu um ramal 

que vai das cabeceiras do Amônia até Pucallpa para transporte de madeira, 
com exploração de madeira em terra indígena em território brasileiro. Há acor
dos da Florestal Venado com comunidades Ashaninka Sawawo do alto Amônia, 

para retirada de mogno (caoba), proibida desde dois anos.
c) Há uma rota de tráfico pela área através do igarapé Timoteu.
d) Há uma comissão mista Peru-Brasil, representada pelos governos.
e) Projeto do governo do Estado com BNDES para criar um centro de formação 

na Terra Indígena.
f) Criação de um posto de vigilância no igarapé Arara para controlar a invasão 
de caçadores.

g) Monitoramento ambiental de quelônios feitos por Ashaninka, SOS Amazônia 
e Ibamaem parceria.

h) Há agentes agroflorestais indígenas sendo formados pela Comissão Pró- 
índio (CPI).

i) Existência de 5,5 milhões de ha de zona reservada 001 de 2000, para fins de 
zoneamento para diferentes utilidades (fronteira com Brasil das cabeceiras do 
Amônia até a cabeceira do rio Acre).
j) Plano de Manejo em elaboração com recursos do Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Institucional Sustentável (Padis). 
k) Produção de vídeo educativo e CD cultural.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Proteção:

a) Recomendar a agilização das ações por parte do Grupo de Trabalho Brasil- 
Peru, e recomendar que os Ashaninka tenha participação, com direito de voz;
b) Recomendar que a fiscalização seja assumida pelos órgãos responsáveis 
(Ibama, Funai, Polícia Federal e 61- BIS);

c) Reavivar o traçado da fronteira internacional.
■ Realização de estudos para definição de ações prioritárias:
- Analisar a conveniência, a oportunidade e os meios para realizar inventário 
biológico na área indígena, em acordo com as comunidades indígenas. Pensar 

em sugestões de uso dos recursos naturais, com base nesses inventários.

Estratégias de implementação das recomendações:

Ver novas recomendações

JU 004 - Reserva Extrativista (Resex) do Alto Juruá -  
Acre
Principal ação recomendada na Consulta Macapá. 1999 uso sustentável dos 
recursos naturais.

Situação atual:

a) Projeto para formação de monitores socioambientais: projetos de manejo 
ambiental e certificação.
b) Plano de Uso Publico do Parque Nacional Serra do Divisor voltado para o 
ecoturismo, já concluído, com enfoque regional incluindo, além das áreas indí
genas, Parque, municípios e a Reserva Extrativista.
c) Identificação da Terra Indígena (TI) Juruá com 12.000 ha no interior da reser
va, afetando 26 famílias de moradores não-indígenas da margem direita do 
Amônia e beneficiando 13 famílias de indígenas (Arara-Apolima). A Funai está 
propondo a criação dessa TI na área da Resex. Os moradores da Reserva 
reclamam contra essa solução e os Ashaninka da TI Kampa do Amônia enca
minharam pedidos para que a TI fosse criada do lado do assentamento e não na 
área da Reserva A proposta da Terra Indígena Juruá surgiu com apoio da União 
das Nações Indígenas (UNI), da Funai e do Conselho Indigenista Missionário 
(Cimi), a partir de uma demanda dos índios. Apesar desse apoio, não há con
senso entre os índios Apolima e o G T d e  Identificação da Funai, sobre os limi
tes de criação dessa terra.

d) Os moradores recusaram-se a aceitar os laudos de benfeitoria da Funai. 
Alegam que se tiverem que sair, querem ter lugar para ir e uma indenização.

e) Há ¡menções do Centro Nacional de Populações Tradicionais (CNPT) de 
modificar o plano de uso de modo a incluir o conceito de plano de manejo múl
tiplo -  apesar de faltarem informações adequadas para realizar tal plano de 

manejo múltiplo -  atendendo a exigências do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC, Lei n- 9.985/2000). Recentemente, houve uma reunião 
na Reserva para formação de Conselho Deliberativo para a concepção do plano 
de manejo múltiplo.

f) Realizado levantamento biológico de anfíbios e plantas.
g) A Associação dos Seringueiros e Agricultores da Reserva Extrativista do Alto 
Juruá (Asareaj) solicitou apoio dos cientistas para selecionar um local para cons
truir um centro de pesquisa.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Uso sustentável dos recursos naturais:

a) modificações que afetam o Plano de Uso da reserva devem respeitar proce
dimentos democráticos que deram origem ao atual Plano de Uso (consulta am
pla, assembléia);

b) avaliação de recursos escolhidos para comercialização e estudos de ecolo
gia de manejo desses recursos.

■ Modificações nas unidades e compensações:
- Criar e agilizar processos de discussão entre Funai, Incra e moradores da 

Reserva, visando justiça na indenização de moradores afetados e substituição 
de áreas perdidas por novas áreas. Os moradores devem sair de lá apenas com 
a garantia de novas terras e com indenizações baseadas em critérios dados 
pelos próprios moradores, contemplando direitos sobre cultivos de praia e bar
ranco, sobre capoeiras em uso. estradas de seringa, trilhas de caça. bem como 
perdas de oportunidade dadas pela espera.

Estratégias de implementação das recomendações:

Ver recomendações novas.

JU 005 - TI Jaminawá do Igarapé Preto (Declarada)
Principal ação recomendada na Consulta Macapá. 1999: realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.

Situação atual:

a) Foi demarcada pelo PPTAL em 1998, os ocupantes não-índios foram inde
nizados pela Funai. Homologada pelo decreto s/n- de 11 de dezembro de 1998. 
foi registrada em cartório de imóveis de Cruzeiro do Sul. e também na Secreta
ria de Patrimônio da União. Foi portanto concluído o processo de regularização 
dessa terra.
b) Reivindicação de aumento da área.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Realização de estudos:
- Devem ser realizados estudos cuidadosos no caso de instalação de Projetos 
de Assentamento no entorno da terra.

Estratégias de implementação das recomendações:

As ações principais foram feitas.

JU 006 - TI Nukini -  Acre
Principal ação recomendada Consulta Macapa 1999 uso sustentável dos re
cursos naturais.
Outras recomendações da Consulta Macapá, 1999:elaboração de inventários 
biológicos.

Situação atual:

a) Inclusão da revisão de limites da Terra Indígena Nukini no Plano de Opera
ção Anual de PPTAL 2003.
b) Plano de Uso Publico do PNSD voltado para o ecoturismo, concluído, com 
enfoque regional, englobando a TI, caso seja aceita pelos índios a visitação.
c) Os Nukini reivindicam a Gleba Moa Azul acima do Timbauba. Há acordo 
informal entre os Nukini e os moradores do Projeto de Desenvolvimento Sus
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tentável (PDS) São Salvador para uso da caça na Gleba Timbauba, abstendo- 
se de pretensão sobre o território, satisfazendo-se com o usufruto, isso sob a 
condição de que novos moradores vindos do PDS São Salvador não se estabe
leçam nessa área.
d) Gleba Timbauba demarcada pelo Incra para ser anexada ao PDS São Salva
dor.
e) A Associação dos índios Nukini passou a fazer parte do Conselho Consultivo 
do PNDS em 2002. Ficou acordado no conselho consultivo do PNSD uma reu
nião em Rio Branco entre os índios Nukini. Funai, Ibama, Incra e SOS Amazô
nia para discussão da ampliação da terra.

f) Vinte por cento da terra indígena está desmatada para pastos e quatro das 78 
famílias que ali moram criam 510 cabeças de gado. Faz-se altamente necessá
ria a discussão e elaboração do plano de gestão ambiental da TI Nukini.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Uso sustentável de recursos naturais:

a) reforçar a discussão junto à Funai e à Associação Nukini sobre alternativas 
para reduzir ou interromper o corte raso e a abertura de campo para criação de 
gado:

b) modificação de limites de unidades e criação de unidades (ampliação da TI 
Nukini no “sentido" Amazonas):

c) aprofundamento de diálogos entre Nukini, Conselho Consultivo do PNSD e 
PDS São Salvador para a definição fundiária da área.
■ Elaboração de inventários biológicos.

Estratégias de implementação das recomendações:

Ver novas recomendações.

JU 007 - Norte do Parque Nacional Serra do Divisor -  
Acre
Principal ação recomendada Consulta Macapa. 1999 incorporação em unida
de de conservação existente.
Outras recomendações da Consulta Macapá. 1999:incorporação ao Parque 
Nacional Serra do Divisor (PNSD).

Situação atual:

a) Gleba Timbauba demarcada pelo Incra para anexar ao PDS São Salvador.
b) Os Nukini reivindicam a Gleba Moa Azul acima do Timbauba. Há acordo 
informal entre os Nukini e os moradores do PDS São Salvador para uso da caça 
na Gleba Timbauba.
c) Estudo de modelo de assentamento sustentável São Salvador sendo feito em 
parceria com Pesacre, Embrapa. Incra, Ibama e SOS Amazônia.
d) Esse polígono foi indicado pelo Seminário ZEE 20001 e pelo ZEE2 para 
incorporação ao PNSD

e) Quase não existem informações biológicas, com exceção do d iagnóstico 
realizado pelo Grupo de Pesquisa e Extensão em Sistemas Agroflorestais 
do Acre (Pesacre) na área contígua ao Parque e do Plano de Manejo do 
PNSD.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Incorporação em unidades de conservação já existente (PNSD) e modifica
ção de limites (ver 6).
■ Aprofundamento de diálogos entre Nukini, Conselho Consultivo do PNSD e 

PDS São Salvador para a definição fundiária da área.
■ Novos inventários biológicos: prioridade 1 para inventários biológicos.

Estratégias de implementação das recomendações:

- Solicitar ao Ibama realização de estudos para a incorporação de área ao Par
que.
- Ver recomendações.

' Workshop sobre Indicativos de Unidades de Conservação de Proteção Integral e 
Desenvolvimento Sustentável no âmbito do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado 
do Acre, agosto de 2000.
2 Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Acre.

JU 008 - Extensão Nordeste do PNSD -  Acre
Principal ação recomendada na Consulta Macapá. 1999: incorporação em uni
dade de conservação existente.
Outras recomendações Consulta Macapá, 1999. incorporação da área ao Par
que Nacional da Serra do Divisor.

Situação atual:
a) Regularização da Terra Indígena Poyanawa.
b) Levantamento de espécies vegetais para uso não-madeireiro.
c) Há a reivindicação de seringais nesta área pelos moradores do Parque para 
solução fundiária. Essa área se encontra fora dos limites atuais do estado do 
Acre, mas ficaria pelo menos em parte nos limites do Acre segundo a nova 
Linha Cunha Gomes.
d) Foram feitos novos levantamentos botânicos por pessoal da Ufac e do Inpa.
e) O Seminário Z E E 2000 propõe o polígono 8 como Unidade de Conservação 
de Proteção Integral por parte do Acre por se tratar de vegetação única 
(campinaranas) e um fórum de discussão entre os estados do Acre e do Ama
zonas para desdobramentos sobre o tema.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Incorporação a unidade de conservação já existente (PNSD).
■ Solução fundiária para realocacão de moradores.
■ Estudar a viabilidade da reivindicação.
■ Estudos biológicos novos.
■ Análise das afinidades da biota com base no material já coletado.

Estratégias de implementação das recomendações:

- Solicitar ao CNPT a realização de estudos para a criação de uma unidade de 
conservação de uso sustentável:
a) intensificação do diálogo entre todos os atores;
b) investigação da cadeia dominial, arrecadação, desapropriação.

JU 009 - Área Nordeste do PNSD -  Acre
Principal ação recomendada na Consulta Macapá. 7999/realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.
Outras recomendações da Consulta Macapá. 1999:elaboração de inventários 
biológicos para mamíferos e biota aquática.

Situação atual:

a) Projeto em andamento de manejo florestal de produtos não-madeireiros.
b) Na estrada de Rodrigues Alves a Cruzeiro, que corta o polígono, foram feitos 
levantamentos botânicos por pessoal da Ufac.

c) Existem estudos novos que indicam a existência de manchas de solos e 
florestas do tipo da Amazônia Central.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Realização de estudos para definição de áreas prioritárias:

a) elaboração de inventários biológicos sobre mamíferos e biota aquática;
b) são sugeridos novos levantamentos sobre as manchas de solos e florestas 
de tipo da Amazônia Central.

■ Solução de conflitos: análise dos conflitos existentes nos Projetos de As
sentamento (PA 13 de Maio, Seringal Pucalpa I, Seringal Russas e Paraná dos 
Moura).

Estratégias de implementação das recomendações:

- Colaboração de pedólogos com botânicos.

JU 010 - Rio Tarauacá -  Acre
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 7999/realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.

Situação atual:

a) Processo de regularização de Terra Indígena ao sul da área.
b) Criação da Reserva Extrativista do Alto Tarauacá, vizinha às Tis Kampa do 
Igarapé Primavera, Rio Gregorio, Jaminawá-Arara do Bagé, Baixo Jordão e 
Reserva Extrativista Alto Juruá e proposta de Resex Riozinho da Liberdade 
(polígono 59).
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c) Demarcação física da Reserva Extrativista Alto Tarauacá feita em 2002.
d) O Seminário Z E E  2000 indicou uma área de proteção integral que engessaria 

o município de Jordão, o qual ficaria com pouca área municipal fora de área 
reservada.

e) Inchaço da sede do município do Jordão em função de migrações. Esse 
inchaço pode ser agravado se for implementada a proposta da prefeitura muni

cipal de criação de um Projeto de Assentamento na sede de Jordão.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Elaboração de Estudos para definição de ações.
■ Uso sustentável dos recursos naturais:
a) elaboração do Plano de Uso da Reserva;
b) garantir a continuidade de acesso a recursos da Lei Chico Mendes (apoio ao 
extrativismo);

c) estudos para identificação de produtos florestais;

d) elaboração de Plano Gestor da Sede Municipal visando mitigar a situação 
precária de saneamento básico da aglomeração populacional nos últimos anos.

■ Inventários biológicos novos: área de prioridade 1 para realização de estu
dos.

Estratégias de implementação das recomendações:

1) Programa de apoio de fortalecimento à Associação de Seringueiros e Agri
cultores da Reserva Extrativista do Alto Tarauacá.
2) Elaboração do Plano de Uso da Reserva.
3) Garantir a continuidade de acesso a recursos da Lei Chico Mendes (apoio ao 
extrativismo).

4) Estudos para identificação de produtos florestais.
5) Elaboração de Plano Gestor da sede municipal.

JU 011 - TI Praia do Carapanã, TI Rio Gregorio e Kampa 
do Igarapé Primavera -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999: realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.

Situação atual:

a) Projetos em andamento para venda de produtos alternativos.
b) Produção de CD cultural.

c) Encerramento da regularização das TI Kampa do Igarapé Primavera e Praia 
do Carapanã (demarcação e indenização em 2000, homologação em 2001, re
gistro em 2002).

d) A TI Rio Gregorio e a TI Praia do Carapanã estão incluídas nas atividades de 
mitigação do projeto BNDES.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Realização de estudos para definição de ações prioritárias.
■ Uso Sustentável de recursos naturais:

a) são recomendadas ações voltadas para apoio do Cenargen para cultivo ade
quado para os solos da região;
b) a Secretaria Estadual de Florestas e Extrativismo (Sefe) deve continuar ações 
para identificação de produtos florestais não-madeireiros para uso comercial, 
particularmente a copaíba;

c) A Sefe deve dar apoio técnico para a fábrica de andiroba em Tarauacá em 
parceria com o OAEYRG (Organização dos Agricultores Extrativistas Yawanawa 
do Rio Gregorio).

■ Proteção e fiscalização: apoiar o trabalho de fiscalização já feito pelos 
agentes agroflorestais indígenas e ações conjuntas do governo estadual e fe
deral para prevenir caçadas ilegais.

■ Inventários biológicos adicionais: já foram realizados bons estudos. Atual
mente a região é de prioridade 2 para realização de estudos urgentes.

Estratégias de implementação das recomendações:

Ver recomendações.

JU 012 - Rio Jutaí e Gregorio -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá 1999: realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

O tratamento do polígono deve ser diferenciado, sendo dividido em três sub- 

áreas: o eixo Juruá, de Eirunepé/lpixuna; região do Gregorio (fazendo conexão 
com a Floresta Nacional do Rio Gregorio, que está sendo criada pela Sefe do 

Acre; e porção sul Rio Envira).

JU 013 - Médio Juruá -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999: realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

a) Desenvolver estudos socioeconómicos no entorno para identificar as pres
sões;
b) Monitorar o entorno da Terra Indígena;

c) Estimular projetos por meio de programas como Programa Nacional de Agri

cultura Familiar (Pronaf) e Programa Nacional de Biodiversidade (Pronabio);
d) Avaliar possibilidade de conectividade da TI com a Fiona do Gregorio.

JU 014 - TI Vale do Javari -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá. 1999: realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.

Situação atual:

Demarcação já realizada

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Desenvolver estudos socioeconómicos no entorno para identificar as pres
sões.
■ Monitorar o entorno da Terra Indígena.

■ Estimular projetos por meio de programas como Programa Nacional de 
Agricultura Familiar (Pronaf) e Programa Nacional de Biodiversidade (Pronabio).
■ Avaliar possibilidade de conectividade da TI com a Fiona do Gregorio.

JU 015 - Margem Direita do Rio Javari
Principal ação recomendada na Consulta Macapá. 1999: realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.
Outras recomendações da Consulta Macapá 1999. criação de UC. pois é a 
única gleba de terra que sobrou para representar a bacia do Javari.

Situação atual:

Nenhum avanço foi verificado.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

a) Sugere-se que o Projeto Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa), Programa de 
Desenvolvimento de Meso Regiões (Pró-meso) do Ministério de Integração e 
Ipaam/Alto Solimões, com consulta às prefeituras, façam um estudo sobre a 
viabilidade de criação de UC de Proteção Integral.
b) Identificar se há floresta nacional no lado peruano.

JU 016 - Rio Quixito -  Amazonas
Principalaçáo recomendada na Consulta Macapá, 1999 proteção.
Outras recomendações da Consulta Macapá 1999 regularização da TI 
Lameirão.

Situação atual:

Nenhum avanço foi verificado.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Sugere-se que o Projeto Arpa, Pró-meso, Ipaam/Alto Solimões e CNPT, 
com consulta às prefeituras, façam um estudo sobre a viabilidade de criação de 
UC de Desenvolvimento Sustentável.
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JU 017 - Rio Jutaí -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999. realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.

Situação atual:

Presença de dragas de garimpo ao longo do rio Jutaí.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Sugere-se que o Projeto Arpa, Pró-meso, Ipaam/Alto Solimões e CNPT, 
com consulta às prefeituras, façam um estudo sobre a viabilidade de criação de 
UC de Desenvolvimento Sustentável.

Estratégias de implementação das recomendações:

Ações deveriam ser implementadas via Pró-meso ou Arpa e, possivelmente, 
Inpa.

JU 018 - Rio Envira -  Acre
Principal ação recomendada na Consulta Macapá. 1999: realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.

Situação atual:

a) Em 2001, foi iniciada no âmbito do PPTAL a identificação da TI Kaxinawá do 
Seringal Curralinho.

b) Conflitos entre seringueiros e índios interromperam o andamento da identifi
cação da TI Kaxinawá do Seringal Curralinho.

c) A fase de conflito foi superada, com a formação de um GT interinstitucional 
para resolver a criação da TI e de uma Resex, além de um projeto de assenta

mento, de forma negociada. Esse GT dará as bases para a formulação das 
propostas tanto da Resex quanto da TI.

d) Há um grupo de moradores que prefere a regularização fundiária por inter
médio de assentamento agrícola.
e) A previsão para a retomada dos trabalhos de identificação é novembro/ 2002. 

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Realização de estudos para a definição de ações prioritárias.
■ Criação de novas unidades de conservação.
■ Retomada dos trabalhos de identificação.

■ Dar continuidade ao GT que negocia a criação da TI. de uma Resex e de um 
possível projeto de assentamento.

■ Recomendação para a Funai agilizar os processos de indenização. 

Estratégias de implementação das recomendações:

1) Destaca-se a estratégia de encaminhar a solução dos conflitos locais não 
apenas com a criação da TI mas também contemplando os direitos dos mora

dores não-índios.
2) Participação de agentes do governo do Estado no sentido da afirmação e 
garantia tanto dos direitos dos índios como nos demais moradores, particular
mente no momento do conflito.

JU 019 - TI Kulina do Rio Envira, TI Kulina do Igarapé 
do Pau
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999: realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.

Situação atual:

a) Proposta de criação de Projetos Agroextrativistas ou Florestas Estaduais no 
entorno dessas unidades de conservação.
b) TI Kulina do Igarapé do Pau demarcada pelo PPTAL em 2000, indenizada 
em 2001, e regularizada plenamente em 2002.

c) Demarcação da TI Jaminawá-Envira ocorreu em 2000.
d) Fiona do Santa Rosa do Purus foi criada pelo Ibama por decreto presidencial 
de 8 de julho de 2001 numa terra repassada pelo Incra, se sobrepondo a peque
na parte do Xinane e a aproximadamente 70% da área Jaminawá-Envira.
e) No Seminário ZEE 2000, o polígono foi indicado como Área Estadual de 
Proteção Integral. Essa recomendação foi acatada no âmbito do projeto do BID.

f) Terra Indígena Xinane incluída no PPTAL 2003, para identificação.

g) Junto com o polígono 60, parte desse polígono faz parte do corredor de 
terras indígenas que abrange as Tis Kaxinawá do Rio Jordão, Alto Tarauacá, 
Kaxinawá do Rio Humaitá, Kampa e Isolados do Rio Envira, Kulina do Rio Envira, 
Jaminawá do Rio Envira, Xinane e Kulina do Igarapé do Pau.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Revisão do polígono: recomenda-se que o polígono seja redefinido como 
parte de um único polígono, incorporando as Tis Kaxinawá do Rio Breu, Kaxinawá 
do Rio Jordão, Kaxinawá do Baixo Rio Jorrado, Kaxinawá do Seringal Indepen
dência, Alto Tarauacá, Kaxinawá do Rio Humaitá, Kulina do Rio Envira, Kampa 
e Isolados do Rio Envira, Xinane, Jaminawá-Envira, Kulina do Igarapé do Pau, 
reunidos ao polígono 60 e área intermediária.
■ Realização de estudos para a definição de ações prioritárias.
■ Revogação de unidades de conservação e criação de novas unidades:
a) revogar o decreto da Fiona;
b) retomar a proposta de criação de uma área de proteção integral conforme 
proposta do Seminário ZEE 2000, incluindo o seringal Santa Rosinha;
c) fazer a discriminação das terras do seringal Santa Rosinha com vistas à 
incorporação na Unidade de Proteção Integral aqui recomendada.

JU 020 - Alto Purus -  Acre
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999: realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.

Situação atual:

a) Criação da Resex do Cazumbá-lracema.
b) Expectativa de criação da Reserva Biológica Alto Chandless.
c) Poucos moradores.

d) Região de especial interesse científico (geobiologia) devido à limitação da 
movimentação do Purus pelo Paleoarco Fitzcarrald (Gleba Livre-nos-Deus).

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Foram feitos estudos, conforme as recomendações. A proposta da criação 
do Projeto de Assentamento Extrativista (PAE) na Gleba Livre-nos-Deus deve
ria ser encaminhada, aumentando a área ao sul até o limite da Resex Cazumbá- 
lracema.

Estratégias de implementação das recomendações:

1) Estabelecimento de parcerias para captar recursos.
2) Realização de estudos.

JU 021 - TI Alto Purus - Acre
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999: realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.

Situação atual:

Proposta de criação de Floresta Nacional e Floresta Estadual; proposta de cri
ação de Terra Indígena.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Resgate das informações existentes (CPI, Cimi, Embrapa, Funtac, Ufac/ 
PZ, etc.).

Estratégias de implementação das recomendações:

Estabelecimento de parcerias para captar recursos, realizar estudos, etc.

JU 022 - Rio Purus - Acre
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999 criação de unidade 
de conservação.

Situação atual:

a) Projetos de piscicultura em andamento.
b) Planos de manejo de Sena Madureira.
c) Usina de beneficiamento de borracha.

d) Este polígono foi subdividido em dois (22A e 22B) para facilitar as discus

sões. Área 22A está na parte esquerda do polígono, do Rio Chandless até os

43



Projetos de Assentamentos indicada no projeto BID (0313) para a realização 
de estudos e levantamentos Reivindicação de criação de TI, ao lado esquerdo 

do rio Yaco (seringal Katianá 600 ha), o proprietário já doou a Ierra, o Incra está 

arrecadando a área. Parte da Área está sendo criada a Rebio Chandless. Pou
cos habitantes. Área de perambulação de índios isolados no Alto Chandless e 
afluentes. Subindo o Chandless houve a extração predatória de madeira por 
madeireiros de Sena Madureira e Rio Branco, que entram no invernó.

Área 22B abrange os projetos de assentamento até o limite do estado. O 
Seringal Mercês está sob júdice sem poder de intervenção do Incra, em proces
so de integração de posse, com retirada de cerca de 400 familias de posseiros. 

Tis Caiapucá, Caeté e Jaminawá do São Paulino (na última há polémica sobre 
a presença indígena) em processo de criação. Caiapucá e São Paulino localiza
das no AM.

Adequaçao das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Àrea22.A:
a) A recomendação foi implementada em parte dessa área, com a criação da 
Rebio Chandless e UC de uso sustentável, a Resex do Cazumbá com proposta 
de criação de TI do Caete no interior da Resex.

b) Implementação dos estudos e levantamentos sugeridos no projeto BID (0313).
c) Incorporação dos índios isolados.

d) Contemplar ampliação (revisão de limites) da TI Mamoadate no interstício 
entre a TI e a Resex Chico Mendes.

■ Área 2 2 b :
a) Criar processo de monitoramento das áreas do Incra já criadas, nas áreas de 
reserva legal.

b) Incentivar a criação de reservas legais coletivas nas novas áreas a serem 
criadas pelo Incra.

c) Criação de novos pólos agroflorestais em áreas passíveis de arrecadação.
d) Cobrar da Justiça a interferência no processo de grilagem e desapropriação 
de terras na área do seringal Mercês.

e) Implantação de atividades de recuperação e produção agrícola alternativa em 
áreas já degradadas.

Estratégias de implementação das recomendações:

Área 22 a : Ibama e governo do Estado devem realizar estudos para definir a 
categoria de unidade de conservação.

Área 22 b: Estabelecer parcerias entre ONGs e órgãos públicos para 
implementar as recomendações propostas.

JU 023 - Floresta Nacional de Macauã -  Acre
Principal açao recomendada na Consulta Macapá, 1999 uso sustentável dos 
recursos naturais.

Situaçao atual:

a) Processo de criação da Floresta Nacional São Francisco.
b) Projetos em andamento de manejo de produtos não-madeireiros.
c) No verão, há acesso por terra até uma fazenda próxima, há, no momento, 
perspectiva de garantir o acesso constante.
d) Plano de manejo foi realizado pelo Centro dos Trabalhadores da Amazônia 
(CTA) (ênfase nos produtos não madeireiros) mas ainda não aprovado pelo 
Ibama (planos para concessão florestal).
e) Conflitos institucionais estão gerando um cenário de problemas.
f) Processo de negociação para anexar um seringal de 15 mil ha que dê acesso 
ao rio para garantir a viabilidade econômica do manejo madeireiro.
g) Área oeste da Fiona e parte adjacente da Resex Cazumbá são desabitadas.
h) Valor da diversidade biológica em parte da Fiona é maior que nas UC de 
proteção integral adjacente (Chandless).

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Deve-se ou abandonar a proposta de extração madeireira ou então conse
guir com que o Ibama procure trabalhar com metodologias de baixo impacto e 
visando a certificação e incorporando um forte sistema de controle.
■ Definir uma grande área intangível que abranja todas as tipologias de vege
tação presentes na área.
■ Sistema de exploração deve manter o alto potencial faunístico.
■ Contemplar a possibilidade de uso ecoturístico.

Estratégias de implementação das recomendações:

Preparar uma carta de recomendações (pelas instituições presentes no semi

nário) para que haja aprovação do plano de manejo, absorvendo as recomenda
ções anteriores.

JU 024 - Floresta Estadual do Antimary -  Acre
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999:uso sustentável dos 
recursos naturais.

Situação atual:

a) Situação fundiária:

- só duas áreas regularizadas (dois projetos de assentamento extrativístas 
administrados pela Funtac e cedidos pelo Incra, mas há problemas na pres
tação de contas do termo de cessão);

- parte dos seringais não regularizados abrangem áreas do estado do Ama
zonas;

- projetos acontecem nas áreas regularizadas: plano de manejo comunitário 
de copaíba: trabalhos iniciados (parceria Sefe).

b) Plano de manejo madeireiro empresarial concluído, 1.000 ha licitados.
c) Desmatamento atual: cerca de 5% da área.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Providenciar a regularização fundiária da Floresta Estadual.

Estratégias de implementação das recomendações:

Parceria Incra e Iteracre para resolver as pendências.

JU 025 - TI Igarapé Capanã -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá. 1999 proteção 

Situação atual:

Proposta de criação de Fiona e Resex nas proximidades.

JU 026 - TI Camicuã
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999 proteção 

Situação atual:

Proposta de criação de Floresta Nacional e Resex nas proximidades.

JU 027- TI Peneri/Tacaquiri -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá. 1999 proteção 

Situação atual:

Proposta de criação de Floresta Nacional e Resex nas proximidades.

JU 028 - Rio Pauini -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá. 1999 realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.
Outras recomendações da Consulta Macapá. 1999 o rio Pauini tem potencial 
para o estabelecimento de Unidade de Conservação.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Estudo como área potencial para o Projeto Arpa.

Estratégias de implementação das recomendações:

Encaminhar solicitação ao Projeto Arpa para realização de estudos.

JU 029 - Estação Ecológica do Rio Acre -  Acre
Principal ação recomendada na Consulta Macapá. 1999: realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.
Outras recomendações da Consulta Macapá. 7999. elaboração de inventários 
biológicos.

Situação atual:

a) Construção de posto para fiscalização às margens do rio Acre.
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b) Há o interesse da SOS Amazônia em compor parceria para auxiliar na elabo
ração e implementação do plano de manejo, inclusive criando uma base da 
SOS Amazônia em Assis Brasil.

c) Área com problemas de controle de acesso - atuação da Funai, Ibama e 
Imac.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Elaboração de Plano de manejo.
■ Intensificação da presença do Ibama na área.

Estratégias de implementação das recomendações:

Ibama e parceiros para captar recursos para elaboração do plano de manejo.

JU 030 - TI Cabeceira do Rio Acre- Acre
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999. proteção.

Situação atual:

Essa TI está na área de ação do projeto do BNDES que trata das medidas 
mitigadoras da BR 364. desenvolvido pelo Governo do Estado e diversos par
ceiros. Apesar de haver muitos índios que trabalham com madeireiros do Peru, 
em áreas peruanas, o responsável pelo Posto da Funai afirma que eles não 
trabalham com madeira na Terra Indígena. A presença da Funai está contribu
indo para a diminuição da caça ilegal na TI, realizada por pessoas de fora da 
área. Existe uma parceria entre Governo do Estado, Funai, CPI e prefeituras e 
estão sendo implementadas novas alternativas econômicas, dentro desse pro
jeto de medidas mitigadoras (BNDES).

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Incorporar as recomendações da consulta pública realizada.
■ Incorporação das recomendações do EIA/Rima da BR 317.

Estratégias de implementação das recomendações:

1) Implementar atividades com recursos do BNDES.
2) Monitoramento (ver audiência pública e BNDES).

JU 031 - TI Mamoadate -  Acre
Principal ação recomendada na Consulta Macapá. 1999: proteção.

Situação atual:

a) Abrange 313.000 ha, possui 780 habitantes, 600 Manchineri e 180 Jaminawá.
b) Dificuldade para escoar a produção: uma estratégia seria o ramal do Icuriã, 
onde havia uma antiga cooperativa e existe atualmente um Centro de Florestania. 
Este ramal é importante para a Resex Chico Mendes e é a principal reivindica
ção da comunidade. Para tanto, foram realizadas duas audiências públicas. 

Nessa área, alguns índios criam bois mas já estão adotando outras atividades.
c) Ocorrência de incursões de indígenas peruanos que perambulam na área.
d) Existe uma reivindicação para a criação da Terra Indígena Manchineri do 
Guanabara, fazendo limite com a TI Mamoadade, que abrangeria parte do Se
ringal Petrópolis.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Acatar a demanda de criação de TI Manchineri do Guanabara, da boca do 
riozinho até o início do pico inicial de demarcação da TI Mamoadade, fazendo 
limite com a Resex-CM e TI Mamoadade

■ Incorporação das recomendações do EIA/Rima da BR 317.

Estratégias de implementação das recomendações:

1. Seguir as estratégias estabelecidas pelas audiências públicas e pelo projeto 

de medidas mitigadoras do BNDES, já mencionado.
2. Abertura de fórum para discussões sobre a ampliação de Terras Indígenas.

JU 032 - Reserva Extrativista Chico Mendes - Acre
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999. realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.
Outras recomendações da Consulta Macapá, 1999:elaboração de inventários 
biológicos.

Situação atual:

a) Projetos de extrativismo e de manejo em andamento.
b) Sindicatos, associações e população em geral muito motivada a se engajar 
nos projetos de alternativas sustentáveis.
c) Há grande polêmica em torno das propostas de mudança do plano de uso 
para permitir a implementação de projetos de uso madeireiro e de caça.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Reconhecer os moradores como de área de reforma agrária pelo Incra para 
poder estender a oferta de créditos para a Resex.
■ Garantir acompanhamento técnico adequado e resolução de entraves buro
cráticos para os vários projetos em andamento, como por exemplo o plano de 
manejo de copaiba.

Estratégia de implementação das recomendações:

1) Integração entre as instituições e representações para a execução das ações 
e recomendações.
2) Não incentivo à atividade madeireira e à comercialização da caça.

JU 033 - Médio Acre -  Acre
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1 999  realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.

Situação atual:

a) Criação do Comitê de Águas do município de Epitaciolândia.
b) Projeto de reflorestamento de igarapé em andamento.
c) Plano de manejo de Projeto de Assentamento Extrativista.
d) Projetos de melhorias para a população.
e) Área muito grande e heterogênea dificulta a análise.
f) Criado Projeto de Assentamento Tupá (100 famílias).

g) Bacia do Igarapé Encrenca: georreferenciada pela Ufac, várias ações 
educativas, coletas de material botânico (Ufac) e de água (Imac).
h) Vários estudos, mapeamentos e ações do Parque Zoobotânico -  Setor de 
Estudos do Uso da Terra e Mudanças Globais (PZ/Setem).

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Resgatar com Setem e outras instituições quais trabalhos foram feitos e 
quais são as ações e recomendações.

■ É necessário precisar em que etapa estão os projetos mencionados.
■ Intensificar parcerias e participação para analisar o processo de regulariza
ção fundiária e buscar soluções para o desenvolvimento sustentável da região.

Estratégias de implementação das recomendações:

Realização de seminário, criação de fóruns e outros mecanismos de ação inte
grada que agrupem as várias instituições e representações para discussão e 
tomada de decisões acerca das ações que afetam a região, levando em conta a 
questão do entorno da Resex Chico Mendes.

JU 034 - Baixo Rio Acre -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1 99 9 : realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias

Situação atual:

a) Existe a demanda pela criação de uma Resex.

b) Área muito antropizada, atuação do Ipaam, no sentido de criar uma reserva 
coletiva, problemas de pesca no rio Acre.
c) PGAI está trabalhando na área.
d) Quantidade de pasto continua crescendo rapidamente.

e) Extrema dificuldade de negociação com grupos de interesse da região.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Agilizar junto ao CNPT a criação da Resex na região.
■ Ações imediatas do Projeto de Gestão Ambiental Integrada para:

a) coibir o avanço do desmatamento;

b) estimular atividades econômicas que promovam a conservação;
c) dar andamento à implantação das Resex.
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Estratégias de implementação das recomendações:

Identificar o entrave, talvez fundiário, junto ao CNPT de modo a agilizar a cria
ção da Resex.

JU 035 - Al Boca do Acre -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá. 1999 proteção.

Situação atual:

a) Pesacre trabalha projeto com artesanato.
b) Área está sofrendo muita pressão do entorno.
c) Existem relatos de corrupção e pressão física, inclusive ameaças de morte. 

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Ações especiais, integradas e drásticas de vigilância, monitoramento e 
fiscalização no entorno.

JU 036 - Al Apurinã -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá. 1999 proteção. 

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Ações especiais, integradas e drásticas de vigilância, monitoramento e 
fiscalização no entorno.

Estratégias de implementação das recomendações:

Consulta à Uniacre para saber o que vem sendo feito.

JU 037 - Leste do Rio Acre -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá. 1999: realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.
Outras recomendações da Consulta Macapá. 1999 criação de APA. 

Situação atual:

a) Área muito antropizada.

b) Atuação do Ipaam no sentido de criar uma reserva coletiva.
c) Problemas de pesca no rio Acre.
d) Problemas de grilagem de terra.
e) PGAI está trabalhando na área.

f) Quantidade de pasto continua crescendo rapidamente.
g) Extrema dificuldade de negociação com grupos de interesse da região e 
muito conflito.

Observação: Essa área é também conhecida como Velho Oeste ou Arizonas. 

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Controle da queimadas (fiscalização, orientação e controle).
■ Agilizar junto ao CNPT a criação da Resex na região.
■ Ações imediatas do PGAI para:

a) coibir o avanço do desmatamento;
b) estimular atividades econômicas que promovam a conservação;
c) dar andamento à implantação da Resex

Estratégias de implementação das recomendações:

Acompanhamento do projeto-piloto do Ipaam/PGAI de monitoramento de reser
va legal e de queimadas.

JU 038 - Rio Juruá/Mutum -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999: realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.

Situação atual:

Novo levantamento prévio da Funai iniciado nas áreas.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Realizar estudos para identificação de áreas potenciais para criação de 
unidade de conservação objetivando conservação de várzea e estoques pes
queiros (ver JU 041).

Estratégias de implementação das recomendações:

Solicitação de estudos pelo Projeto Arpa.

JU 039 - ASI Deni -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999. proteção.

Situação atual:

Proteção do limite Norte da TI Deni mediante a criação de UC (ver JU48).

Estratégias de implementação das recomendações:

Proteção.

JU 040 - RI Tapauá -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá. 1999. proteção.
Outras recomendações da Consulta Macapá. 1999:criação de unidade de con
servação: Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e/ou Area de Prote
ção Ambiental (APA).

Situação atual:

Atuação incipiente da Amaplac (empresa madeireira malaia) - ver JU 48. 

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Estudo de viabilidade para a criação de uma Unidade de Conservação de 
Proteção Integral juntando esse polígono com o 48 e outros estudos (área bas
tante desconhecida) - ver JU 48.

Estratégias de implementação das recomendações:

Solicitação de estudos pelo Projeto Arpa para eventual criação de UC de Prote
ção Integral - ver JU 48.

JU 041 - Médio Juruá -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá. 1999. realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias
Outras recomendações da Consulta Macapá. 1999. criação de APA. 

Situação atual:

a) Plano de Manejo Florestal da Amaplac/WTK não aprovado em audiência 
pública, pois parte do empreendimento encontra-se em Terra Indígena.
b) Novos estudos da Funai para identificação de Tis.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Realizar estudos para identificação de áreas potenciais para criação de 
unidade de conservação objetivando conservação de várzea e estoques pes
queiros.

Estratégias de implementação das recomendações:

Solicitação de estudos pelo Projeto Arpa.

JU 042 - Resex do Médio Juruá -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá. 1999: uso sustentável dos 
recursos naturais.
Outras recomendações da Consulta Macapá, 1999:criação de APA.

Situação atual:

a) Recentemente foi realizada uma expedição pela Funai para as áreas do rio 
Juruá cujo resultado era desconhecido até o momento do seminário.
b) Plano de manejo em elaboração.

Estratégias de implementação das recomendações:

Solicitação de estudos pelo Projeto Arpa.

JU 043 - Baixo Rio Juruá -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá. 1999: realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.
Outras recomendações da Consulta Macapá. 1999: criação de APA.
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Situação atual:

a) Recentemente foi realizada uma expedição pela Funai para as áreas do rio 
Juruá cujo resultado era desconhecido até o momento do seminário.
b) Projetos de manejo florestal de empresas privadas.
c) Plano de Manejo Florestal da Aplub aprovado.

JU 044 - Al Juruá
Principal ação recomendada na Consulta Macapá. 1999: proteção.
Outras recomendações da Consulta Macapá, 1999. deve ser rodeada por uma 
área de uso sustentável dos recursos naturais.

Situação atual:

a) Recentemente foi realizada uma expedição pela Funai para as áreas do rio 
Juruá cujo resultado era desconhecido até o momento do seminário.
b) Conflito em potencial com indígenas devido a atividades de prospecção sís
mica da Petrobrás (no JU043).

Estratégias de implementação das recomendações:

Proteção.

JU 045 - Solimões (Tefé - Coari) -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999:uso sustentável dos 
recursos naturais.
Outras recomendações da Consulta Macapá, 1999). criação de unidade de 
conservação de proteção integral.

Situação atual:

a) Ipaam está em negociação com a Petrobrás para estabelecer na área do rio 
Urucu uma unidade de conservação.

b) Fase final de criação da Resex Lago Catuá-lpixuna (aprox. 200.000 ha). 

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Intensificação das negociações Ipaam e Petrobrás (poliduto).

JU 046 - Fiona de Tefé -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999: uso sustentável dos 
recursos naturais.

Situação atual:

a) Proposta de mudança de categoria para Reserva de Desenvolvimento Sus
tentável.

b) Plano de manejo em elaboração.

Estratégias de implementação das recomendações:

Após a elaboração do plano de manejo, viabilizar a sua implementação.

JU 047 - Rio Coari -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999: realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.
Outras recomendações da Consulta Macapá, 1999: criação de Unidade de 
Conservação de Proteção Integral.

Situação atual:

a) Começo do gasoduto - projeto da Universidade do Amazonas (Piata) e outro 
do Inpa (CT Petro).

b) Ipaam em negociação com Petrobrás para a criação de UCs: uma de Prote
ção Integral e outra de Uso Sustentável na bacia do Rio Urucu.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Intensificação das negociações Ipaam e Petrobrás (poliduto).
■ Realização de estudos para a identificação das localizações dessas UCs.

Estratégias de implementação das recomendações:

1) Fazer gestões junto à Petrobrás para a compensação que será a criação de 

uma UC de Proteção Integral (em andamento).
2) Agilizar as negociações entre Ipaam e Petrobrás.

JU 048 - Rio Cuniná -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999: realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.
Outras recomendações da Consulta Macapá, 1999: criação de um Parque Na
cional com extensão dos limites do polígono.

Situação atual:

Área de jurisdição estadual, o que dificulta a implantação de um Parque Nacio
nal.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Realização de estudo para viabilizar a criação de UC Estadual de Proteção 
Integral (preferencialmente), com extensão dos limites do polígono criando 
conectividade entre os polígonos do Purus com os de Coari-Tefé, de forma a 
unir o JU 48 com o JU 40, e aumentar a conectividade.

Estratégias de implementação das recomendações:

1) Solicitação de estudos pelo Projeto Arpa em conjunto com o Ipaam.
2) Proteção de seis Terras Indígenas.

JU 049 - Al Hi-Merimã -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999: realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.
Outras recomendações da Consulta Macapá, 7999: estabelecimento de UC 
em áreas menores para proteger os campos de Humaitá.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

Proteção.

JU 050 - Fronteira com Rondônia -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999: realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.
Outras recomendações da Consulta Macapá, 1999:estabelecimento de UC 
em áreas menores para proteger os campos de Humaitá.

Situação atual:

a) Identificada pelo PGAI como área criação de UC de Proteção Integral.
b) Possível instalação do gasoduto.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Redefinição dos limites do polígono.

■ Estudo pelo Projeto Arpa para implantação de UC de Proteção Integral nas 
áreas de vegetação aberta (campos).

Estratégias de implementação das recomendações:

1) Somar esforços com PGAI e Projeto Arpa para estudos.
2) Identificação de limites e criação da UC.

JU 051 - TI Juma -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999:proteção.

Situação atual:

Proximidade do gasoduto.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Demarcação da TI (a verificar).

Estratégias de implementação das recomendações:

Pressão junto ao PPTAL para a demarcação da TI (a verificar).

JU 052 - TI Catitu
Principal ação na Consulta Macapá, 1999:proteção.

Situação atual:

a) Plano de fiscalização/vigilância (PPTAL, Opimp).
b) Distrito Sanitário Indígena implantado.
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JU 053 - TI Paumari do Lago Maranhão -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999. proteção.

Situação atual:

a) Plano de fiscalização/vigilância (PPTAL, Opimp).

b) Distrito Sanitário Indígena implantado.

JU 054 - TI Jarawara/Jamamadi/Kanamanti -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999. proteção.

Situação atual:

a) Plano de fiscalização/vigilância (PPTAL, Opimp).
b) Distrito Sanitário Indígena implantado.

JU 055 - Baixo Purus -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999: realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.
Outras recomendações da Consulta Macapá. 1999:criação de uma RDS. 

Situação atual:

a) Passagem do gasoduto.

b) Reivindicação de revisão de limites das Tis Terra Vermelha e Paumari do 
Lago Paricá.

c) Elaboração de proposta técnico-científica, já aprovada pelas comunidades 

locais, realizada pelo Inpa, Ufam, SCM, Ipaam, Funasa, entre outros, para a 
criação da RDS Piagaçu-Purus (contígua à Rebio Abufari). Atualmente esta 
proposta está em fase de análise jurídica pelo Estado do Amazonas.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Verificar os estudos de impacto do gasoduto (site da Amigos da Terra).
■ Elaboração e aprovação de plano de manejo.

Estratégias de implementação das recomendações:

1) Carta de apoio ao governador para criação da RDS estadual.
2) Estabelecimento de co-gestão entre uma ONG a ser criada e o Ipaam.

JU 056 - TI Apurinã do Igarapé Tauamirim -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999 proteção.

JU 057 - Rebio do Abufari -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999 proteção.

Situação atual:

Criação da RDS Piagaçu-Purus para aumentar a proteção da Rebio Abufari. 

Estratégias de implementação das recomendações:

Elaboração e efetivação do Plano de Manejo Fase II.

JU 058 - TI Cuninã -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999 proteção.

Situação atual:

a) Os argumentos (restrições ambientais) relativos ao gasoduto, apresentados 
pelos técnicos do Ipaam, não foram incorporados até o presente momento.
b) Plano de fiscalização/vigilância implementado pelo PPTAL, Operação Ama
zônia Nativa (Opan) e Comunidade Paumari.
c) Demanda por revisão de limites na TI Paumari do Lago Paricá.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Documento da Confederação das Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira (Coiab) sobre o impacto do gasoduto - ver polígono JU55.

Estratégias de implementação das recomendações:

Apoiar as restrições apresentadas pelo Ipaam para que sejam implementadas 
antes e durante a realização das obras do gasoduto.

JU 059 - Riozinho do Humaitá -  Acre
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999: criação de unidade 
de conservação.
Outras recomendações da Consulta Macapá, 1999 criação de UC de uso 
sustentável.

Situação atual:

a) Há um processo no CNPT para criação da Resex Riozinho da Liberdade 

desde 1996. Foi feita a entrega do Relatório Socioeconómico, Ambiental e His
tórico, faltando o Levantamento Fundiário.

b) A Associação dos Seringueiros e Moradores do Riozinho da Liberdade teve 
um projeto aprovado pelo Amazônia Solidária.
c) Com base na reidentificação feita pela Funai em 2000, ampliou-se a TI Arara 

do Igarapé Humaitá de 27.700 para 82.700 ha. Aguarda-se agora a assinatura 
declaratoria do ministro da Justiça. Com isso, essa TI passou a ser adjacente 

ao limite sul da área proposta para a criação da Resex Riozinho da Liberdade. A 
Resex Riozinho da Liberdade está interligada com as Tis Katukina. Campinas. 
Arara do Humaitá, Jaminawá-Arara do Bagé, e encosta com a Resex Extrativista 
do Alto Tarauacá, a Resex do Alto Juruá e a TI do Rio Gregorio.
d) Asfaltamento do Acuraua ao Liberdade, cruzando a área proposta para a 
Resex Riozinho da Liberdade.

e) Foi revisto o traçado proposto para a criação da Floresta Estadual do Rio 
Gregorio, de modo a não se sobrepor com a Resex Riozinho da Liberdade. 

Correção: o nome do polígono está incorreto, deveria ser "Riozinho da Liberda
de".

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Criação de Unidade de Conservação de Uso Sustentável:

a) Recomenda-se a solução da Resex, proposta pelos moradores, que terá 
também o papel de medida de proteção face aos efeitos do asfaltamento no 
trecho Rodrigues;

b) Recomenda-se a agilização do Levantamento Fundiário da Reserva 
Extrativista do Riozinho da Liberdade.

■ Inclusão da Asaril nas negociações com o governo estadual para definição 
de ações de compensação e mitigação relativas ao asfaltamento da BR.

Estratégias de implementação das recomendações:

Recomenda-se a realização imediata do levantamento fundiário que se encon
tra parado, desde junho de 2002, na Superintendência do Ibama no Acre, sob a 
alegação de que estão à espera de recursos. Solicitar à Presidência do Ibama 
que agilize a tramitação desse levantamento.

JU 060 - Alto Tarauacá -  Acre
Principal ação recomendada na Consulta Macapa. 1999: uso sustentável dos 
recursos naturais.
Outras recomendações da Consulta Macapá 1999:elaboração de inventários 
biológicos.

Situação atual:

a) Projeto em andamento para extração de borracha e outras atividades em 
uma TI.

b) Demarcação, indenização, homologação e regularização da TI Baixo Rio 
Jordão.

c) Demarcação, hom ologação e regularização da TI Kaxinawá-Ashanmka 
do Rio Breu. D eclaração e dem arcação física e indenização da TI Alto 
Tarauacá.
d) Autodemarcação da TI Kaxinawá do Seringal Independência.
e) Oferta de venda da fazenda e seringal Iracema pelo proprietário para a Asso
ciação dos Seringueiros Kaxinawá do Rio Jordão (Askarj).

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Revisão do polígono: recomenda-se que o polígono seja redefinido como 
parte de um único polígono, incorporando as Tis Kaxinawá do Rio Breu, Kaxinawá 
do Rio Jorrado, Kaxinawá do Baixo Rio Jorrado, Kaxinawá do Seringal Indepen
dência, Alto Tarauacá, Kaxinawá do Rio Humaitá, Kulina do Rio Envira, Kampa 
e Isolados do Rio Envira, Xinane, Jaminawá-Envira, Kulina do Igarapé do Pau, 
reunidos aos polígonos 19, 60 e a área intermediária.
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■ Uso sustentável dos recursos naturais: considerar a realização de zonea- 
mento da área indígena Kaxinawá ampliada para opções de uso e de vigilancia.
■ Elaboração de Inventários Biológicos: prioridade 1 para realização de inven
tários
■ Proteção e vigilância:

a) Fortalecimento da frente etnoambiental Rio Envira:
b) Implantação de posto de vigilância na Foz do Rio Douro, no Alto Tarauacá. 
Estudar alternativas para incorporar o Seringal Iracema ao conjunto de Tis 
já reconhecidas no Alto Tarauacá, com vistas à proteção ambiental e à po
pulação de índios isolados.

Estratégias de implementação das recomendações:

1) Considerar o zoneamento da Terra Kaxinawá ampliada para opções de uso e 
de vigilância.
2) É prioridade 1 para realização de inventários.

3) É um corredor com índios isolados, sendo necessário fortalecimento da fren
te etnoambiental Rio Envira. Implantação de posto de vigilância na Foz do Rio 
Douro, no Alto Tarauacá. Estudar alternativas para incorporar o Seringal Irace
ma ao conjunto de Tis já reconhecidas no Alto Tarauacá, com vistas à proteção 
ambiental e à população de índios isolados.

4) Recomenda-se que o polígono seja redefinido como parte de um único, in
corporando as Tis Kaxinawá do Rio Breu, Kaxinawá do Rio Jorrado, Kaxinawá 
do Baixo Rio Jorrado, Kaxinawá do Seringal Independência, Alto Tarauacá, 
Kaxinawá do Rio Humaitá. Kulina do Rio Envira, Kampa Isolados do Rio Envira, 
Xinane, Jaminawá-Envira, Kulina do Igarapé do Pau, reunidos ao polígono 19.

JU 061 - Bacia do Rio Tefé -  Amazonas
Principal ação recomendada na Consulta Macapá. 1999: realização de estu
dos para a definição de ações prioritárias.

Situação atual:

a) Ipaam está em negociação com a Petrobrás para estabelecer na área do rio 
Urucu uma UC - ver polígonos 47 e 58.
b) Extração de castanha e andiroba.
c) Contida no Corredor Central da Amazônia.

d) Aplub (900.000 ha) tem parte de suas terras neste polígono.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Levantamento das informações já disponíveis junto às instituições que 
trabalham na área: MEB. UNI-Tefé, Funasa, CPT e CNPT.

Estratégias de implementação das recomendações:

Apoiar as restrições relativas ao gasoduto apresentadas pelo Ipaam para que 
sejam implementadas antes e durante a realização das obras.

JU 062 - Riozinho da Liberdade -  Acre
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999:criação de unidade 
de conservação.
Outras recomendações da Consulta Macapá, 1999: criação de UC de uso 
sustentável em área sob impacto da BR-364.

Situação atual:

a) Criação recente do Instituto de Terras do Acre para regularizar a situação 
fundiária.

b) Há estudos baseados em informações secundárias e aspectos bióticos e 
abióticos da área com a finalidade de elaborar a defesa de criação da Floresta 
Estadual.

c) Foi iniciado o levantamento da questão fundiária no Envira, Feijó, Gregorio, 
Valparaiso. Há também levantamento primário de vegetação voltado para a iden
tificação de recursos florestais.

Correção: o nome do polígono está incorreto. Segundo a área geográfica, o 
nome deveria ser “Rio Gregório-Tauari".

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Criação de UCs de Uso Sustentável em área de impacto da BR-364. A 
recomendação está em vias de implementação, seguindo o Seminário ZEE2000 
que indica a criação de Florestas Estaduais de Produção.

■ Inventários biológicos: a área é considerada como prioridade 1 para estudos 
biológicos adicionais.
n Estudos institucionais: refletir sobre a subordinação do sistema estadual de 
áreas protegidas à lei florestal estadual. Seria mais adequado que o sistema 
estadual de áreas protegidas fosse legalmente e administrativamente indepen
dente da lei.

Estratégias de implementação das recomendações:

Completar o levantamento da questão fundiária no Envira, Feijó, Gregorio, 
Valparaiso.

JU 063 - Rio Muru -  Acre
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999:criação de unidade 
de conservação.
Outras recomendações da Consulta Macapá. 1999: criação de UC de uso 
sustentável.

JU 064 - Rio Liberdade -  Acre
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999. criação de unidade 
de conservação.
Outras recomendações da Consulta Macapá. 1999: criação de UC de uso 
sustentável.

Situação atual:

Correção: o nome do polígono está incorreto. O polígono situa-se no curso do 
rio Tarauacá. O nome sugerido é “Baixo Tarauacá".

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Criação de Unidade de Conservação de Uso Sustentável: a recomendação 
está em vias de implementação, seguindo o Seminário Z E E 2000 que indica a 
criação de Florestas Estaduais de Produção.

■ Inventários biológicos novos: a área é considerada como prioridade 2 para 
estudos biológicos adicionais, já que foram feitos dois levantamentos.

Estratégias de implementação das recomendações:

Completar o levantamento da questão fundiária no Envira, Feijó Gregorio, 
Valparaiso.

JU 065 - Médio Envira -  Acre
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999:criação de unidade 
de conservação.
Outras recomendações da Consulta Macapá, 1999 criação de UC de Uso 
Sustentável e elaboração de inventários biológicos.

Situação atual:

a) Proposta de criação de PAE no seringal Santa Cruz.

b) Falta de informações sobre a situação fundiária.
c) Parte ao norte da estrada está dentro de proposta de criação de Floresta 
Estadual.
d) Levantamento de ocupação ao longo do Rio Envira realizado.

e) Área contemplada para regularização fundiária no Projeto do BID.
f) Ao sul da estrada: falta de informações.

g) Parte da área proposta para criação da Resex de Feijó (em área de conflito).
h) Há alguns levantamentos socioeconómicos secundários sobre a região norte 
(Rio Jurupari).

i) Seringal Jurupari: interesse de regularização em área ao longo da estrada, 
j) Area em litígio com processo de transferência do Acre para o Amazonas, 
k) A área está parcialmente englobada na Floresta Estadual do Jurupari.
I) Há uma demanda do Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS) para cria
ção de uma Resex no Jurupari.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Criação de Unidade de Conservação de Uso Sustentável:
a) deve-se dar continuidade ao processo de criação da Floresta Estadual 
do Jurupari, embora sua viabilidade não seja imediata:
b) iniciar estudos relacionados à Resex proposta.
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■ Elaboração de inventários biológicos: prioridade 1 parainventários biológi
cos.
■ Avaliar a situação socioeconómica: definição de uso.

■ Intensificação de estudos sobre a área e levantamento da situação fundiária.
■ Ampliação da TI Katukina/Kaxinawá.

Estratégias de implementação das recomendações:

Envolver os municípios no processo de negociação com vistas à criação de 
PAEs e/ou Florestas Estaduais.

JU 066 - Rio Branco/Antimary -  Acre
Principal ação recomendada na Consulta Macapá. 1999. criação de unidade 
de conservação.
Outras recomendações dna Consulta Macapá. 1999:criação de UC de Uso 
Sustentável.

Situação atual:

a) Proposta de criação de um PAE no seringal Mercês.

b) Área de maior pressão fundiária (ocupação Transacreana e BR 364).
c) Área de propriedades privadas.

d) Cercade 1.500 fam ílias de ocupantes irregulares em áreas de reserva 
legal.

e) Parte da área possui problemas fundiários.
f) Funtac e Ufac possuem estudos sobre a importância biológica.
g) Área com concentração de solos propícios para a agricultura.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Intensificar os estudos sobre a área para verificar a possibilidade de criação 

de UCs e/ou outras estratégias de conservação.
■ Maior monitoramento das áreas de reserva legal.
■ Estabelecer mecanismos para resolver os conflitos de invasão.
■ Estabelecer mecanismos de incentivo para a conservação de áreas priva
das.

Estratégias de implementação das recomendações:

1) Buscar parcerias para a realização dos estudos.
2) Encaminhar solicitação ao Ministério Público relativa à situação fundiária da 
área.

JU 067 - Xapuri -  Acre
Principal açào recomendada na Consulta Macapá. 1999:criação de unidade 
de conservação.
Outras recomendações da Consulta Macapá. 1999: criação de UC de uso 
sustentável.

Situação atual:

a) Proposta de criação de PAEs.
b) Projetos de gestão em andamento.
c) Proposta de criação de fábrica de preservativos.
d) Seringal Equador desapropriado em parte (7000 ha) e São Miguel, São José 
e Aquidabã em processo de desapropriação.
e) STR reivindica regularização do Seringal Sibéria, localizado na margem es
querda do rio Acre, como assentamento convencional, processo está em anda 
mento.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Situação fundiária e de uso confusa: sugere-se criação de APA ou de 
outro tipo de m ecanism o de ordenam ento te rrito ria l de uso sustentável, 
levando em conta as demandas e aptidões já existentes (agropecuária e extra
tivismo).
■ Concluir processo de regularização dos seringais.

Estratégias e implementação das recomendações:

Estabelecimento de um processo de ordenamento territorial que permita o uso 
racional da região, congregando o poder público e as populações das Resex, 
dos PAEs e do entorno). Essa possibilidade deve ser analisada pelo Ibama e 
pelo Imac.

JU 068 - Rio Acre/Xapuri -  Acre
Principal ação recomendada na Consulta Macapá, 1999:criação de unidade 
de conservação.
Outras recomendações da Consulta Macapá. 1999 criação de UC de Uso 
Sustentável.

Situação atual:

a) Construção de açudes e estrutura para o Sindicato de Trabalhadores Rurais 
(STR).

b) Estudos de manejo madeireiro.

c) Seringal Porto Carlos (parte do polígono) em processo inicial de desapropri
ação.
d) Presença agropecuária intensa (fazendas ao longo da estrada).
e) Antropização de cerca de 30 a 40% da área.

Adequação das recomendações e/ou novas recomendações:

■ Criar Unidade de Conservação de Uso Sustentável na área com maior 
cobertura florestal nativa.

■ Promover, conforme a solicitação STR de Brasiléia. o assentamento de 
famílias extrativistas da Bolívia na área mais antropizada.
■ Levar em conta a preservação dos recursos hídricos.

Estratégias de implementação das recomendações:

1) Concluir processo de regularização da área, já escolhido como piloto para 
ZEE municipal.
2) Realizar consultas entre as comunidades interessadas.

Sugestão de novo polígono:
Descrição:

Área leste do estado do Acre, a mais ocupada e desmatada, mas com impor
tantes remanescentes florestais não representados em UCs, área não contem
plada no seminário de Macapá. Médio Acre. acima de Porto Acre: área ocupada 
por 40/50 índios Apurinã

Recomendações:

■ Reforçar a indicação do Projeto do BID de promover estudos para duas 
unidades de conservação em áreas florestais remanescentes (PE Boa Sorte e 
PE Jarina como propostas) para contemplar a faixa de unidades paisagísticas 
do leste do estado não representadas em UCs.
■ Possibilitar a conexão entre o PA Humaitá e a Reserva Particular do Patri

mônio Natural (RPPN) da Embrapa.
■ Apoiar a criação de RPPNs no sul do município de Capixaba.
■ Intensificar possibilidades de uso para a conservação das áreas de reserva 
legal dos PAs e PAEs (ex. Remanso, Porto Dias, Caquetá).
■ Identificar formas de conservação dos sítios arqueológicos.
■ Criar mecanismos de fomento ao reflorestamento das matas ciliares.

Estratégias de implementação das recomendações:

Necessidade de atuação imediata, por exemplo por meio da intensificação da 
atuação da universidade e de parceria entre outras instituições.
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Siglário

APA Área de Proteção Ambiental

Arpa Projeto Áreas Protegidas da Amazonia

Asaamônia Associação dos Seringueiros e Agricultores do Rio Amónia 

ASACV Associação dos Seringueiros e Agricultores do Riozinho do 
Cruzeiro do Vale

Asareaj Associação dos Seringueiros e Agricultores da Reserva 
Extrativista do Alto Juruá

Asaril Associação dos Seringueiros e Agricultores do Riozinho Liberdade 

Asavaj Associação dos Seringueiros e Agricultores do Vale do Javari 

Askarj Associação dos Seringueiros Kaxinawá do Rio Jordão 

Basa Banco da Am azonias. A.

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

B IS Batalhão de Infantaria da Selva

Cenargen Centro Nacional de Pesquisas Genéticas

Cimi Conselho Indigenista Missionário

CNS Conselho Nacional dos Seringueiros

CNTP Centro Nacional de Populações Tradicionais

Co i a b Coordenação das Organizações Indígenas da A mazó nía Brasileira

Contag Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura

CPI Comissão Pró-lndio

CIA Centro dos Trabalhadores da Amazonia

EIA/Rima Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental 

Embrapa Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

Fepesca Federação de Pesca dos Estados do Amazonas e Roraima 

Floe Floresta Estadual 

Fiona Floresta Nacional

FNO Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 

Funai Fundação Nacional do indio 

Funasa Fundação Nacional de Saúde 

Funtac Fundação de Tecnologia do Acre

Ibama Instituto Brasileiro do Meto Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Imac Instituto do Meio Ambiente do Acre

Imazon Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia

Incra Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

Inpa Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

I n pe Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Ipaam Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas

Iteracre Instituto de Terras do Acre

Itto International Tropical Timber Organization

MEB Movimento Eclesialde Base

OAEYRG Organização dos Agricultores Extrativistas Yawanawa do Rio 
Gregorio

Opan Operação Amazônia Nativa

Opimp Organização dos Po vos Indígenas do Médio Pu rus

PA Projeto de Assentamento

Padis Programa de apoio ao desenvolvimento institucional sustentável

PA E Projeto de Assentamento Agroextrativista

PDS Projeto de Desenvolvimento Sustentável

Pesacre Grupo de Pesquisa e Extensão em Sistemas Agroflorestais do
Acre

PG Al Projeto de Gestão Ambiental Integrada 

PNSD Parque Nacional da Serra do Divisor

POA/PPTAL Plano de Operação Anual/Projeto Integrado de Proteção às

Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal

Prodex Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Extrativismo

Pró-meso Programa de Desenvolvimento de Meso Regiões/Ministério da 
Integração

Pronabio Programa Nacional de Diversidade Biológica 

Pronaf Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

PZ/Setem Parque Zoobotânico/Setor de Estudos do Uso da Terra e 
Mudanças Globais

RDS Reserva de Desenvolvimento Sustentável

Rebio Reserva Biológica

Resex Reserva Extrativista

RPPN Reserva Particular do Patrimônio Natural

SCM Sociedade Civil Mamirauá

Sefe Secretaria Estadual de Florestas e Extrativismo

SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza

STR Sindicato dos Trabalhadores Rurais

TI Terra Indígena

UC Unidade de Conservação

UFAC Universidade Federal do Acre

UFAM Universidade Federal do A mazo nas

U NI União das Nações Indígenas

WWF Fundo Mundial para a Natureza

ZEE Zoneamento Ecológico-Econômico
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