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Art. 2º ESTABELECER que a H-BUSTER DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., apresente no prazo de 60
(sessenta) dias, contado da concessão do remanejamento, projeto técnico-econômico de ampliação e/ou atualização para o produto MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL - Código Suframa N o- 0307, em
cumprimento ao que preceitua o parágrafo único do art. 32 da Resolução n.º 202/2006.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FLÁVIA SKROBOT BARBOSA GROSSO

.

Ministério do Meio Ambiente
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N o- 319, DE 30 DE AGOSTO DE 2010

A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso
de suas atribuições, e tendo em vista o disposto na Lei no 10.683, de
28 de maio de 2003 e na Portaria no 41, de 25 de fevereiro de 2010,
resolve:
Art. 1o O art. 2o da Portaria no 41, de 25 de fevereiro de
2010, publicada no Diário Oficial da União de 26 de fevereiro de
2010, Seção 1, página 124, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2o ...............................................................................
............................................................................................
XIII - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior; e
XIV - Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica." (NR)
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IZABELLA TEIXEIRA

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO
DA BIODIVERSIDADE
PORTARIA N o- 64, DE 27 DE AGOSTO DE 2010
Aprovar o Plano de Manejo da Área de
Relevante Interesse Ecológico Mata de
Santa Genebra no Município de Campinas,no Estado de São Paulo.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - INSTITUTO CHICO
MENDES, no uso das competências atribuídas pelo Decreto n° 6.100,
e pela Portaria nº 532/Casa Civil, de 30 de julho de 2008, publicada
no Diário Oficial da União de 31 de julho de 2008, considerando o
disposto na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC;
considerando que a Área de Relevante Interesse Ecológico Mata de
Santa Genebra atendeu ao art. 27 da Lei nº 9.985, de 10 de junho de
2000, no que concerne à elaboração de seu Plano de Manejo; considerando que o art. 16 do Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002,
prevê que o Plano de Manejo aprovado deve estar disponível para
consulta na sede da unidade de conservação e no centro de documentação do órgão executor, resolve:
Art. 1° - Aprovar o Plano de Manejo Área de Relevante
Interesse Ecológico Mata de Santa Genebra, localizada no Município
de Campinas, no Estado de São Paulo.
Art. 2° - O texto completo do Plano de Manejo da ARIE
Mata de Santa Genebra está disponível, em meio impresso e digital,
na sede da Unidade de Conservação, no Centro Nacional de Informação Ambiental (CNIA) e no sítio do Instituto Chico Mendes na
internet.
Art. 3° - A Zona de Amortecimento cosntante neste Plano de
Manejo é uma proposta de zoneamento para o entorno da Unidade de
Conservação, cujos limites serão posteriormente estabelecidos por
instrumento jurídico específico.
Art. 4° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RÔMULO JOSÉ FERNANDES BARRETO
MELLO
PORTARIA N o- 65, DE 27 DE AGOSTO DE 2010
Aprova o Plano de Manejo da RPPN Reserva da Cachoeira/MG
O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - INSTITUTO CHICO
MENDES, no uso das competências atribuídas pelo Decreto nº 6.100,
de 26 de abril de 2007, e pela Portaria nº 532/Casa Civil, de 30 de
julho de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 31 de julho de
2008, Considerando o disposto na Lei nº 9.985, de 18 de junho de
2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza (SNUC); Considerando que a Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN Reserva da Cachoeira, criada através da
Portaria nº 039/97-N, de 30 de abril de 1997, atendeu ao art. 27 da
Lei nº 9.985, de 10 de junho de 2000, no que concerne à elaboração
de seu Plano de Manejo; Considerando, os pronunciamentos técnicos
e jurídicos contidos no processo nº 02070.002602/2010-83; e Considerando que o art. 16 do Decreto nº 4.340 de 22 de agosto de 2002
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prevê que o Plano de Manejo aprovado deve estar disponível para
consulta na sede da unidade de conservação e no centro de documentação do órgão executor, resolve:
Art. 1° - Aprovar o Plano de Manejo da RPPN Reserva da
Cachoeira, localizada no distrito de Serra do Cipó, município de
Santana do Riacho/MG.
Parágrafo 1º - A aprovação do Plano de Manejo não exime o
proprietário de seguir todos os trâmites técnicos e legais necessários
a aprovação de projetos, programas e planos junto aos órgãos ou
instituições ambientais competentes, em atendimento à legislação vigente e aos usos permitidos na RPPN, conforme o Decreto nº 5.746,
de 06 de abril de 2006.
Art. 2º - A RPPN será administrada pelo proprietário do
imóvel, ou representante legal, que será responsável pelo cumprimento das exigências contidas na Lei nº 9.985, de 18 de julho de
2000, e no Decreto n.º 5.746, de 05 de abril de 2006.
Art. 3º - As condutas e atividades lesivas à área da RPPN
Reserva da Cachoeira/MG sujeitarão os infratores às sanções cabíveis
previstas na Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e no Decreto
n° 6.514, de 22 de julho de 2008.
Art. 4º - O Plano de Manejo da RPPN Reserva da Cachoeira
estará disponível na sede da Unidade de Conservação e na sede do
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RÔMULO JOSÉ FERNANDES BARRETO
MELLO
PORTARIA N o- 66, DE 27 DE AGOSTO DE 2010
O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, no uso das atribuições
previstas no art. 19, inciso IV, do Anexo I do Decreto nº 6.100, de 26
de abril de 2007, que aprova a sua Estrutura Regimental; considerando o disposto na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação; considerando que a Estação Ecológica Rio Acre atendeu ao art. 27 da Lei
nº 9.985, de 10 de junho de 2000, no que concerne à elaboração de
seu Plano de Manejo; e Considernando que o art. 16 do Decreto nº
4.340 de 22 de agosto de 2002 prevê que o Plano de Manejo aprovado deve estar disponível para consulta na sede da Unidade de
Conservação e no centro de documentação do órgão executor, resolve:
Art. 1° - Aprovar o Plano de Manejo da Estação Ecológica
Rio Acre, localizada no município de Assis Brasil, no Estado do
Acre.
Art. 2° - A Zona de Amortecimento constante neste Plano de
Manejo é uma proposta de zoneamento para o entorno da Unidade de
Conservação, que será estabelecida posteriormente por instrumento
jurídico específico.
Art. 3º - O texto completo do Plano de Manejo da Estação
Ecológica Rio Acre está disponível, em meio impresso e digital, na
sede da Unidade de Conservação, no Centro Nacional de Informação
Ambiental (CNIA) e no sítio do Instituto Chico Mendes na internet.
Art. 4° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RÔMULO JOSÉ FERNANDES BARRETO
MELLO
PORTARIA N o- 67, DE 27 DE AGOSTO DE 2010
Aprovar o Plano de Manejo da RPPN Buraco das Araras/MS.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - INSTITUTO CHICO
MENDES, no uso das competências atribuídas pelo Decreto nº 6.100,
de 26 de abril de 2007, e pela Portaria nº 532/Casa Civil, de 30 de
julho de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 31 de julho de
2008, Considerando o disposto na Lei nº 9.985, de 18 de junho de
2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza (SNUC); Considerando que a Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN Buraco das Araras, criada através da Portaria nº 031/07-N, de 11 de abril de 2007, atendeu ao art. 27 da Lei
nº 9.985, de 10 de junho de 2000, no que concerne à elaboração de
seu Plano de Manejo; Considerando, os pronunciamentos técnicos e
jurídicos contidos no processo nº 02070.000466/2008-47; e Considerando que o art. 16 do Decreto nº 4.340 de 22 de agosto de 2002
prevê que o Plano de Manejo aprovado deve estar disponível para
consulta na sede da unidade de conservação e no centro de documentação do órgão executor, resolve:
Art. 1° - Aprovar o Plano de Manejo da RPPN Buraco das
Araras, localizada no município de Jardim/MS.
Parágrafo 1º - A aprovação do Plano de Manejo não exime o
proprietário de seguir todos os trâmites técnicos e legais necessários
a aprovação de projetos, programas e planos junto aos órgãos ou
instituições ambientais competentes, em atendimento à legislação vigente e aos usos permitidos na RPPN, conforme o Decreto nº 5.746,
de 06 de abril de 2006.
Art. 2º - A RPPN será administrada pelo proprietário do
imóvel, ou representante legal, que será responsável pelo cumprimento das exigências contidas na Lei nº 9.985, de 18 de julho de
2000, e no Decreto n.º 5.746, de 05 de abril de 2006.
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Nº 167, terça-feira, 31 de agosto de 2010
Art. 3º - As condutas e atividades lesivas à área da RPPN
Buraco das Araras sujeitarão os infratores às sanções cabíveis previstas na Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e no Decreto n°
6.514, de 22 de julho de 2008.
Art. 4º - O Plano de Manejo da RPPN Buraco das Araras
estará disponível na sede da Unidade de Conservação e na sede do
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RÔMULO JOSÉ FERNANDES BARRETO
MELLO
PORTARIA N o- 68, DE 27 DE AGOSTO DE 2010
Aprova o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de Piaçabuçu, localizada
no Estado de Alagoas.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - INSTITUTO CHICO
MENDES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 19,
III, do Anexo I do Decreto nº 6.100, de 26 de abril de 2007, que
aprovou a Estrutura Regimental do Instituto Chico Mendes, considerando o disposto na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC; considerando que a Área de Proteção Ambiental de
Piaçabuçu atendeu ao art. 27 da Lei nº 9.985, de 10 de junho de 2000,
no que concerne à elaboração de seu Plano de Manejo; considerando
que o art. 16 do Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, prevê que
o Plano de Manejo aprovado deve estar disponível para consulta na
sede da unidade de conservação e no centro de documentação do
órgão executor, resolve:
Art. 1° - Aprovar o Plano de Manejo Área de Proteção
Ambiental de Piaçabuçu, localizada no Estado de Alagoas.
Art. 2° - O texto completo do Plano de Manejo da Área de
Proteção Ambiental de Piaçabuçu está disponível, em meio impresso
e digital, na sede da Unidade de Conservação, no Centro Nacional de
Informação Ambiental (CNIA) e no sítio da internet do Instituto
Chico Mendes.
Art. 3° - A Zona de Amortecimento constante neste Plano de
Manejo é uma proposta de zoneamento para o entorno da Unidade de
Conservação, cujos limites serão posteriormente estabelecidos por
instrumento jurídico específico.
Art. 4° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RÔMULO JOSÉ FERNANDES BARRETO
MELLO
PORTARIA N o- 70, DE 27 DE AGOSTO DE 2010
Aprovar o Plano de Manejo da Reserva
Particular do Patrimônio Natural Mitra do
Bispo/MG.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - INSTITUTO CHICO
MENDES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 19,
III, do Anexo I do Decreto n° 6.100, de 26 de abril de 2007, que
aprovou a Estrutura Regimental do Instituto Chico Mendes, Considerando o disposto na Lei nº 9.985, de 18 de junho de 2000, que
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC; Considerando que a RPPN Mitra Bispo, localizada no
município de Bocaina de Minas/MG, atendeu ao art. 27 da Lei nº
9.985, de 10 de junho de 2000, no que concerne à elaboração de seu
Plano de Manejo; Considerando que o art. 16 do Decreto nº 4.340, de
22 de agosto de 2002, prevê que o Plano de Manejo aprovado deve
estar disponível para consulta na sede da unidade de conservação e no
centro de documentação do órgão executor, resolve:
Art. 1º - Aprovar o Plano de Manejo da Reserva Particular
do Patrimônio Natural - RPPN Mitra do Bispo.
Art. 2º - O texto completo do Plano de Manejo da RPPN
Mitra do Bispo está disponível, em meio impresso e digital, na sede
da Unidade de Conservação, no Centro Nacional de Informação Ambiental - CNIA e no sítio de internet do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RÔMULO JOSÉ FERNANDES BARRETO
MELLO
PORTARIA N o- 71, DE 27 DE AGOSTO DE 2010
Cria a RPPN Dona Benta e seu Caboclo
O Presidente do INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 19, inciso IV, do Anexo I da
Estrutura Regimental, aprovada pelo Decreto 6.100, de 26 de abril de
2007, publicado no Diário Oficial da União do dia subseqüente;
Considerando o disposto no art. 21 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de
2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza, e o Decreto nº 5.746, de 05 de abril de 2006, que
regulamenta a categoria de unidade de conservação de uso sustentável, Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN - e, Considerando as proposições apresentadas no Processo IBAMA/MMA ICMBio n° 02070.001445/2009-55, resolve:

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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APRESENTAÇÃO
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), Lei nº 9.985 de 18 de julho de
2000, no seu A rt. 27 e stabelece que todas as Unidades de Conservação (UC) devem
dispor de um Plano de Manejo (PM) definido como:
“Documento t écnico m ediante o qua l, c om f undamentos nos objetivos ge rais de um a U nidade de
Conservação, se est abelece o seu z oneamento e as n ormas que d evem p residir o u so da área e o
manejo d os recursos n aturais, inclusive a i mplantação d as estruturas físicas necessárias à g estão
da unidade”.

Portanto, o Plano de Manejo é um i nstrumento de planejamento e gerenciamento das
Unidades de Conservação, elaborado após a devida análise dos fatores bióticos, abióticos
e ant rópicos da U nidade e do se u entorno, que p revê ações de manejo a se rem
implementadas.
Passadas mais de duas décadas desde a sua criação, a Estação Ecológica Rio Acre
(EERA) ainda não po ssui um P lano de M anejo. A el aboração des te D ocumento vem
preencher esta importante lacuna.
O Plano de Manejo da EERA foi desenvolvido em onze etapas descritas a seguir:
1a etapa: 1a Reunião Técnica - Organização do planejamento (Sede do IBAMA/Brasília);
2a etapa: Coleta e anál ise das informações disponíveis e el aboração dos projetos de
pesquisa necessários;
3a etapa: Reconhecimento de campo e a rticulação política e i nstitucional (EERA e Assis
Brasil);
4a etapa: Oficina de Planejamento Participativo (Região da EERA / Assis Brasil, AC);
5a etapa: Levantamentos de campo (Avaliação Ecológica Rápida e Socioeconomia),
sistematização e análise dos resultados;
6a etapa: 2a Reunião T écnica de P
Pesquisadores;

lanejamento - Oficina de

Planejamento co m

7a etapa: Elaboração dos Encartes 1, 2 e 3;
8a etapa: 3a Reunião Técnica - Reunião de Estruturação de Planejamento;
9a etapa: Elaboração do Encarte 4 - Planejamento;
10a etapa: 4a Reunião Técnica: Avaliação e ajustes finais da versão preliminar do Plano de
Manejo (sede do IBAMA/Brasília);
11a Etapa:Entrega e ap rovação da v ersão final do P lano de M anejo ( incorporados os
devidos ajustes) e do Resumo Executivo.

Em fevereiro de 2007, foi realizada uma oficina sobre Planos de Manejo, entre técnicos da
GTZ e da C oordenação do B ioma Amazônia (COBAM/DIREP). Seu objetivo foi nivelar o
conhecimento sobre planejamento e Roteiro Metodológico de Planejamento para: Parque
Nacional R eserva Biológica e Estação E cológica, buscando a construção de uma v isão
única para todo o Bioma amazônico.
Com isso, chegou-se à conclusão de que os Encartes 1, 2 e 3 devem ser mais objetivos e
as informações e est udos apresentados no P lano de Manejo, direcionados à g estão da
UC. O E ncarte 4 dev e t er en foque est ratégico e t ático, co m i dentificação de metas
claramente mensuráveis e ações somente detalhadas quando necessário. Conteúdos da
legislação não pr ecisam se r agr egados na í ntegra. I nformações em t exto não pr ecisam
ser r epetidas na forma de t abelas, de forma a produzir um docu mento m ais objetivo e
prático. A lém di sso, ex clui-se o C ronograma Fí sico-Financeiro do P lanejamento, sendo
que a equipe da UC deverá organizar o seu cronograma de acordo com o seu orçamento,
orientado pel as metas e est ratégias do P lano de M anejo. A s ações de m anejo serão
elencadas de forma a estabelecer uma ordem de prioridade, com uma seqüência lógica
de execução.
A e strutura final do relatório do P lano de M anejo segue a metodologia e a est ratégia
apresentadas no “Roteiro Metodológico de P lanejamento – Parques Nacionais, Reservas
Biológicas e E stações Ecológicas” (IBAMA, 2002), que define os limites temáticos e o
conteúdo mínimo do Plano de Manejo adaptado às características específicas da área e à
realidade local, bem como, às orientações da equipe de planejamento.
O documento inicia-se com a Ficha Técnica da Unidade de Conservação, e na seqüência,
os seguintes encartes:
Encarte 1 - Contextualização da Unidade de Conservação: insere a EERA no enfoque
federal sob vários aspectos, e descr eve a importância e r epresentatividade da UC para o
SNUC, e, no âmbito estadual, aborda as relações institucionais e socioambientais e sua
importância como área protegida dentro do Estado;
Encarte 2 - Análise da R egião da U C: co ntextualiza a r egião da U C, abrangendo o
município no q ual a E ERA est á i nserido, e, es tritamente, a su a z ona de amortecimento
(ZA);
Encarte 3 - Análise da U nidade de C onservação: t em co mo o bjetivo ce ntral o
diagnóstico da EERA, at ravés da anál ise de se us fatores bióticos, abi óticos, bem co mo
dos fatores r elativos às at ividades humanas existentes na UC. S ão de scritas ai nda: a
infra-estrutura disponível, as atividades desenvolvidas atualmente na U nidade, t anto a s
apropriadas, quanto as conflitantes. Ao final é r ealizada uma síntese dos fatores internos
e externos da UC, de onde sã o extraídos os aspectos relevantes da UC, destacando sua
significância enquanto área protegida, e;

Encarte 4 - Planejamento: trata do planejamento da Estação Ecológica Rio Acre e sua
zona de amortecimento. O encarte aborda a avaliação estratégica da Unidade, os
objetivos específicos de manejo, o zoneamento e o planejamento por áreas de atuação no
horizonte de cinco anos previstos para a sua implantação.
Da transição IBAMA – ICMBio
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) foi criado a partir
da Medida Provisória 366, de 26 de abril de 2007, com a justificativa de dar maior
eficiência e eficácia na execução da política nacional de uni dades de conservação. Esta
MP foi convertida em Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007. O novo instituto passa a
executar açõ es v oltadas às unidades de co nservação ( proposição, implantação, gestão,
proteção, fiscalização e m onitoramento), fomentar e ex ecutar p rogramas de pes quisa,
proteção, conservação e educação ambiental, conforme diretrizes do Ministério de Meio
Ambiente.
Cabe ao I nstituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
as atividades de licenciamento ambiental, controle da q ualidade, autorização de uso dos
recursos naturais, fiscalização e monitoramento.
O Plano de Manejo da EERA teve início em janeiro de 2005, quando ocorreu a 1ª
Reunião Técnica – Organização do Planejamento. Realizou-se a Oficina de Planejamento
Participativo, em abril de 2005, os Levantamentos de Campo em agosto de 2005 e
fevereiro de 2006, e a 2ª R eunião T écnica – Oficina de P lanejamento co m o s
Pesquisadores, em novembro de 2006. Até então, todos os documentos e encartes foram
produzidos antes da criação do I CMBio, desta forma, em tais produtos consta a sigla do
IBAMA. E m j aneiro de 2008 foi r ealizada a 3ª R eunião T écnica – Estruturação d o
Planejamento, quando o ICMBio já havia sido criado, passando então a constar ICMBio e
não m ais IBAMA nos documentos posteriores a est a dat a. A D iretoria de U nidades de
Conservação de P roteção I ntegral, en quanto IBAMA chamava-se DIREC, e n o I CMBio
passa a chamar-se Diretoria de Unidades de Conservação de Proteção Integral - DIREP.
INTRODUÇÃO
A Estação Ecológica Rio Acre é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, com
uma área de 77.500 ha e 146.130 metros de perímetro. Situa-se na região norte do Brasil
e região sudeste do estado do Acre. Esta Unidade foi criada em 02 de junho de 1981 pelo
Decreto Federal n o 86.061, para desenvolver projetos de pes quisa e p reservar parte das
nascentes do rio Acre e está localizada na Gleba Abismo no município de Assis Brasil.
Seus limites e ace ssos estão descr itos detalhadamente no i tem 3. 1 do Encarte 3 des te
Plano de Manejo.

FICHA TÉCNICA DA UC
Na t abela I apr esentam-se, si nteticamente, os dados da E stação E cológica R io A cre,
visando à contextualização das características principais da UC.
TABELA I. FICHA TÉCNICA DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO ACRE
FICHA TÉCNICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
Nome da Unidade de Conservação: ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO ACRE (EERA)
Diretoria de Proteção Integral: EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo, Setor Sudoeste. 70.670350, Brasília - DF. Tel. (61) 3391-9101
Unidade Gestora Responsável (UGR): ICMBio – DIREP
Endereço da sede

Rua Dom Giocondo Maria Grotti n 301, Centro, Assis Brasil-AC

Telefone

(68) 3548-1076

E-mail

esecrioacre@yahoo.com.br

Superfície da UC (ha)

77.500,00 ha (cartográfico)

Perímetro da UC (km)

146,13 km

Superfície da ZA (ha)

351.944,00 há

Perímetro da ZA (km)

445,74 km

Município(s) que abrange

Assis Brasil

Estado(s) que abrange

Acre

Coordenadas geográficas

Entre 10º45’ e 11º04’ paralelo S; 70º03’ e 70º31’ longitude W de Gr.

Data de criação e número do Decreto

02 de junho de 1981, Decreto Federal n 86.061

Marcos geográficos referenciais dos
Limites

Limite Norte: com a Terra Indígena Mamoadate; Limite Leste: Terra
Indígena Cabeceira do Rio Acre; Limite Sul: Peru; Limite Oeste:
Peru
Bioma amazônico: Floresta Aberta Aluvial do Rio Acre, Floresta
Aberta Aluvial dos Tributários do Rio Acre, Floresta Aberta com
Bambu, Floresta Aberta com Palmeira e Bambu, Floresta
Semicaducifólia Aberta com Palmeira na Crista das Elevações

Bioma e ecossistemas

o

Atividades ocorrentes
•

No entorno da UC, diversas atividades estão sendo
desenvolvidas onde se destacam:
 Programa de Agentes Ambientais Voluntários – AAV;
 Acordos de Pesca;
 Manejo Participativo de Quelônios na TI Mamoadate;

•
•

Sede administrativa localizada em Assis Brasil;
Base de apoio fixa, em funcionamento, localizada próxima às
margens do rio Acre, no início da UC;
Fiscalização conjunta com a SUPES/IBAMA/ACRE;
Fiscalização c onjunta c om a Polícia M ilitar, Polícia F ederal e
Exército Brasileiro;
Fiscalização conjunta com o INRENA (órgão ambiental
Peruano) e Polícia Nacional peruana

Educação ambiental e
Desenvolvimento Comunitário

Proteção da UC

•
•
•

Pesquisa

Atividades conflitantes

•

As ún icas pesquisas r ealizadas a té o m omento f oram a s que
subsidiaram a elaboração deste Plano de Manejo

•

Pesca pr edatória r ealizada no e ntorno i mediato da UC,
principalmente pela Colônia de Pescadores d e Assis Brasil e
pescadores peruanos;
Atividades de caça no interior e entorno imediato da EERA e
extrativismo ilegal de recursos naturais (madeira)

•
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RELAÇÃO DE SIGLAS E ACRÔNIMOS
AAV
AC
AEE
AEI
AER
AMC
AMOPREAB
ANP
APA
ARIE
ARPA
ATER
BID
BNDES
BPP
BR
BV
CAF
CCBIO
CDN
CEMAM
CETAS
CI
CIMI
CNB
CNUC
COBAM
CONAMA
CONDEMA
CONDIAC
CPI
CPTEC
DATUM
DIREC
DIREP
DST
EA
EB
EE
EERA
EF
EG
EIA-RIMA
EMBRAPA
ESEC
ESREG
FELCN
FENAMAD

Agentes Ambientais Voluntários
Estado do Acre
Área Estratégica Externa
Área Estratégica Interna
Avaliação Ecológica Rápida
foto tirada por Armando M. Calouro
Associação dos Moradores e Produtores da RESEX Chico Mendes em Assis
Brasil
Áreas Naturais Protegidas
Área de Proteção Ambiental
Área de Relevante Interesse Ecológico
Programa Áreas Protegidas da Amazônia
Assistência Técnica e Extensão Rural
Banco Interamericano de Desenvolvimento
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Bosques de Producción Permanente
Brasil
foto tirada por Bento Viana
Corporação Andina de Fomento
Cadastro Nacional de Coleções Biológicas
Conselho de Defesa Nacional
Centro de Monitoramento Ambiental
Centro de Triagem de Animais Silvestres
Conservação Internacional
Conselho Indigenista Missionário
Comunidade Nativa Bélgica
Cadastro Nacional de Unidades de Conservação
Coordenação do Bioma Amazônia
Conselho Nacional do Meio Ambiente
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Alto Acre
Comissão Pró-Índio
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos
definição geométrica ou numérica de valores
Diretoria de Ecossistemas – IBAMA
Diretoria de Unidades de Conservação de Proteção Integral
Doenças Sexualmente Transmissíveis
Educação Ambiental
Exército Brasileiro
Estação Ecológica
Estação Ecológica Rio Acre
foto tirada por Evandro Ferreira
foto tirada por Edson Guilherme
Estudos de Impacto Ambiental – Relatório de Impacto Ambiental
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Estação Ecológica
Escritório Regional
Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Bolívia)
Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes
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FLOC
FLONA
FUNAI
FUNASA
GCAF
GPS
GTA
IANP
IBAMA
IBDF
IBGE
ICMBio
ICMS
IIRSA
ILC
IMAC
IN
INADE
INCRA
INMET
INPA
INPE
INRENA
IPEA
IUCN
JRS
MAP
MAPKAHA
MCT
MEC
MMA
MN
MP
MPEG
MS
NUFAP
ONG
OTCA
OTL
PA
PABI
PAE
PAS
PE
PF
PIB
PM
PN
PNF

1.ii

Floresta das Crianças, Projeto
Floresta Nacional
Fundação Nacional do Índio
Fundação Nacional de Saúde
Grupo de Cooperação de Áreas Fronteiriças
Global Positioning System
Grupo de Trabalho Amazônico
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas do Peru
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
Integração da Infra-Estrutura Regional da América do Sul
Instrumento Legal de Criação
Instituto do Meio Ambiente do Estado do Acre
Instrução Normativa
Instituto Nacional de Desarrollo – Peru
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Instituto Nacional de Meteorologia
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Instituto Nacional de Recursos Naturales do Peru
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
União Mundial para a Conservação da Natureza
foto tirada por Jesus Rodrigues de Souza
Iniciativa Madre de Dios, Acre e Pando
Manxineryne Ptohi Kajpaha Hajene (Organização dos Povos Manchineri do
Rio Iaco)
Ministério da Ciência e da Tecnologia
Ministério da Educação e Cultura
Ministério do Meio Ambiente
Monumento Natural
Medida Provisória
Museu Paraense Emilio Goeldi
foto tirada por Marcos Silveira
Núcleo de Fauna e Recursos Pesqueiros
Organização Não Governamental
Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia
Ordenamento Territorial Local
Projeto de Assentamento
Programa de Desenvolvimento S ustentável das Comunidades Fronteiriças
de Assis Brasil e de Iñapari
Projeto de Assentamento Agroextrativista
Plano Amazônia Sustentável
Parque Estadual
Polícia Federal
Produto Interno Bruto
Plano de Manejo
Parque Nacional
Programa Nacional de Florestas
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PNSD
PPBio
PPCI
PPG7
PREVFOGO
PROBIO
PROEX
PZ
RADAM
RANPA
RB
RDS
Resex
RO
RPPN
RVS
SAI
SEANP
SEAPROF
SEMA
SETEM
SIG
SINANPE
SIPAM
SISBIO
SNUC
SRTM
SUDHEVEA
SUS
TI
UAP
UC
UFAC
UHE
UICN
UNICAMP
UPBs
UTM
VP
ZA
ZE
ZEE
ZI
ZP
ZUE

1.iii

Parque Nacional da Serra do Divisor
Programa de Pesquisa em Biodiversidade
Plano de Prevenção e Combate a Incêndios
Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil
Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais
Projeto de C onservação e U tilização S ustentável da D iversidade B iológica
Brasileira
Programa de Financiamento às Exportações
Parque Zoobotânico
Levantamento Radagramétrico da Amazônia
Rede de Áreas Nacionais Protegidas Andes Amazonas
foto tirada por Ricardo Bernhardt
Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Reserva Extrativista
Estado de Rondônia
Reserva Particular do Patrimônio Natural
Refúgio de Vida Silvestre
Sistema Ambulatorial de Informações
Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas
Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar
Secretaria Especial do Meio Ambiente – MMA
Setor de Estudos do Uso da Terra e Mudanças Globais
Sistema de Informação Geográfica
Sistema Nacional de Áreas Naturais Protegidas do Peru
Sistema de Proteção da Amazônia
Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade
Sistema Nacional de Unidades de Conservação
Shuttle Radar Topography Mission (NASA)
Superintendência da Borracha
Sistema Único de Saúde
Terra Indígena
Unidades de Aprovechamiento
Unidade de Conservação
Universidade Federal do Acre
Usina Hidroelétrica
União Internacional para a Conservação da Natureza
Universidade Estadual de Campinas
Unidades de Paisagem Biofísicas
Coordenadas no Sistema Universal Transverso de Mercator
foto tirada por Verônica Passos
Zona de Amortecimento
Zona de Uso Especial
Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Acre
Zona Intangível
Zona Primitiva
Zona de Uso Extensivo
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RELAÇÃO DE ABREVIATURAS
acamp.
AM
B
C
cf.
DD
DL
E
ED
EM
EP
Faa
Faet
Fafv
Fat
Gr.
IC
ig.
Km
L
LC
M
N
n.i.
NT
NR
R
S
SE
sp.
spp.
VU
W

Acampamento
Ameaçada de extinção
Bioindicadoras
espécies cinegéticas
à confirmar
dados insuficientes
restritas à Amazônia Ocidental
Endêmica
extensões de distribuição para o sudoeste da Amazônia brasileira
distribuição restrita ao Centro Amazônico de Endemismo Inambari
em perigo
floresta aluvial do rio Acre
floresta aberta com palmeiras e bambu das encostas e topo
floresta aberta com palmeiras de fundo de vales
floresta aluvial dos tributários do rio Acre
Greenwich
insuficientemente conhecida
Igarapé
Quilômetro
Leste
baixo risco
espécies migratórias
Norte
não identificado
quase ameaçado
espécies documentadas pela primeira vez para o Brasil
Rara
Sul
Sudeste
Espécie
Espécies
Vulnerável
Oeste
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ENCARTE 1 - CONTEXTUALIZAÇÃO DA UC
1.1. ENFOQUE INTERNACIONAL
1.1.1. ANÁLISE DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO ACRE FRENTE À SITUAÇÃO DE
FRONTEIRA
A Estação Ecológica Rio Acre está localizada no município de A ssis Brasil - Acre, no
Sudoeste da Amazônia, conforme a figura 1.01. Tal área pode ser considerada uma
das maiores concentrações mundiais de áreas protegidas adjacentes e fronteiriças,
em uma região globalmente prioritária para conservação.
O Estado do Acre ocupa uma extensão territorial de 165.192,6 km² e possui uma linha
de fronteira internacional de 2.183 km, dividida ao sul e a leste com a Bolívia e ao sul e
a oest e co m o P eru. Todos os 22 m unicípios do E stado enco ntram-se i ntegral ou
parcialmente localizados na Faixa de Fr onteira. Essa Faixa de at é 150 km de l argura
ao longo das fronteiras terrestres é considerada fundamental para a defesa do
território nacional, conforme o Artigo 20 da Constituição Federal de 1988.
1.1.1.1 A Fronteira e o Mosaico Internacional
Ao l ongo da m aior par te da f ronteira su l do es tado do A cre e de t odo o se u l imite
ocidental estende-se um mosaico contínuo de áreas protegidas. Este mosaico
encontra-se, em gr ande parte, distribuído ao longo da fronteira internacional BrasilPeru, co incidindo co m t oda a ex tensão em q ue o A cre l imita-se co m o pa ís vizinho,
especificamente, com o s Departamentos de M adre de D ios e de U cayali. E m su a
totalidade, e sta ár ea e stá i nserida na " faixa de fronteira" e faz parte do "Corredor
Ecológico O este-Amazônico", no â mbito do " Projeto C orredores Ecológicos", do
“Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil”.
A co nformação desse mosaico co ntínuo de 43 ár eas de pr oteção nat ural ocu pando
uma ár ea de mais de 7 m ilhões e meio de ha é fato r ecente. A té 200 1, hav ia doi s
mosaicos contínuos de áreas protegidas, um n o V ale do A cre/Alto P urus e out ro no
Vale do Ju ruá. O s dois mosaicos foram ganhando g radual co nectividade a par tir de
2001, com a cr iação da Fl oresta Nacional de S anta Rosa do P urus, em 2002, com a
promulgação do decreto que estabeleceu a Reserva Extrativista Cazumbá/Iracema e
ganharam a forma de um único mosaico, e em 2004, com a criação do Parque
Estadual Chandless, conforme figura 1.02.
No Acre, ao longo da fronteira internacional Brasil-Peru, existem quatro unidades de
conservação, três de proteção integral e um a de uso sustentável, além de oito terras
indígenas (Tabela 1.1) que juntas totalizam pouco mais de 3,3 milhões de ha. Do lado
peruano da fronteira existe também um mosaico contínuo de terras protegidas como

1.1
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reservas destinadas a i ndígenas isolados, u m par que naci onal e

uma " reserva

comunal", que somam um pouco mais de 4 milhões de ha.
A localização das unidades de conservação e terras indígenas no limite internacional
Brasil-Peru implica num desdobramento dos processos em curso no lado peruano e na
fronteira internacional que afetam diretamente as populações indígenas e tradicionais
que ali vivem. São nas florestas peruanas, por ex emplo, q ue nascem os rios Iaco,
Chandless, P urus, E nvira, Ju ruá e A mônia, be m co mo pa rtes dos rios A cre e B reu,
que entram no estado do Acre e servem de fontes de água potável para as populações
tanto da floresta co mo de importantes núcleos urbanos do interior e da capital Rio
Branco. O próprio rio Acre, cujas nascentes a Estação Ecológica que lhe empresta o
nome tem por objetivo proteger, tem suas nascentes da margem direita localizadas em
território peruano.
Segundo Iglesias (2005), nas últimas duas décadas, a f aixa de f ronteira foi objeto de
políticas relacionadas à garantia da so berania nacional, delineadas por uma linhagem
de órgãos ligados a estratos militares do Conselho de S egurança Nacional, passando
pela S ecretaria de A ssuntos Estratégicos até chegar, no at ual governo, ao Gabinete
de S egurança Institucional da P residência da República e ao C onselho de D efesa
Nacional (CDN). Essas políticas ganharam forma em programas e ações de vigilância
das fronteiras internacionais, de ordenamento territorial e de definição das diretrizes de
ocupação e desenvolvimento da Amazônia.
Atualmente, a criação de unidades de conservação e de t erras indígenas - TI situadas
na faixa de fronteira encontra-se submetida à apreciação e ao assentimento prévio do
Conselho de Defesa Nacional - CDN, co mo o correu no ca so da c riação do P arque
Estadual Chandless, na homologação da TI Alto Tarauacá, em 2004 e na cr iação da
Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade, em 2005, todos no estado do Acre. O
Decreto nº 4.411, de 7 de outubro de 2002, que dispõe sobre a atuação das Forças
Armadas e da P olícia Federal nas Unidades de C onservação, estabelece em se u
artigo 2º, q ue " o M inistério da D efesa pa rticipará da el aboração, da análise e das
atualizações do plano de manejo das unidades de conservação localizadas na faixa de
fronteira". N o par ágrafo úni co desse m esmo ar tigo, é esp ecificado q ue serão
submetidos à anuên cia pr évia do C DN, por m eio de su a Secretaria-Executiva, os
planos de manejo das Unidades de Conservação e suas sucessivas atualizações.
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1.3

Figura 1.01 - Mapa do Brasil, Estado do Acre com a EERA Destacada em Vermelho. Fonte: IBAMA/DIREC, 2004)
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1.4

Figura 1.02 – Mapa de Áreas Naturais Protegidas e Localidades na Fronteira Peru/ Acre/ Bolívia. Fonte: Solisbury, 2006
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Tabela 1.01: Áreas Protegidas Localizadas na Região da Fronteira Peru-Brasil
Extensão
País
Estado
Categorias
Terras
(ha)
Estação Ecológica Rio Acre
77.500
Parque Estadual Chandless
695.303
Unidades de
Reserva Extrativista Alto
506.186
Conservação
Juruá
Parque Nacional da Serra
843.012
do Divisor
Sub-total
4
2.122.001
Cabeceira do Rio Acre
78.513
Mamoadate
313.647
Brasil
Acre
Riozinho do Alto Envira
260.970
Kampa e Isolados do Rio
232.795
Envira
Terras Indígenas
Alto Tarauacá
142.619
Kaxinawá do Rio Jordão
87.293
Kaxinawá/Ashaninka do Rio
31.277
Breu
Kampa do Rio Amônia
87.205
Sub-total
8
1.234.319
Total
12
3.356.320
Reserva del Estado para
Reservas
Pueblos Indígenas Aislados
829.941
Madre de Dios
Para índios
de Madre de Dios
Reserva Territorial
Ucayali
Isolados
481.560
Murunahua
Sub-total
2
1.311.501
Peru
Ucayali e
Reserva Comunal Alto
202.033
Áreas Naturais
Madre de Dios
Purus
Protegidas
Ucayali
Parque Nacional Alto Purus
2.510.694
Sub-total
2
2.712.727
Total
4
4.024.228
Total
7.380.548
Fonte: Iglesias (2005).

Estas áreas protegidas tanto no P eru co mo no B rasil enco ntram-se habi tadas
imemorialmente por povos indígenas das famílias lingüísticas Pano e Aruak e há mais
de um século por se ringueiros e a gricultores, c ontemplando, por tanto, além de u ma
grande variedade de paisagens naturais, uma alta diversidade sociocultural. A
cobertura vegetal destas terras encontra-se ainda quase totalmente intacta, graças à
baixa densidade demográfica destas populações indígenas, seringueiras e ribeirinhos
e ao uso de tecnologias extrativistas de baixo impacto.
Para uma avaliação do real tamanho do mosaico de 43 áreas protegidas, deve-se
considerar as sobreposições entre terras indígenas e unidades de conservação, fato
este que tem resultado no su rgimento, nos úl timos cinco anos , de sé rios conflitos
territoriais e socioambientais. Se ao invés de apenas somarem-se as extensões que
constam dos decretos de criação das unidades de conservação e terras indígenas, se
agregar as sobreposições já existentes entre essas terras e somadas a este montante
as propostas de criação de novas terras indígenas (já formalizadas oficialmente pela
FUNAI), conclui-se que 181.234 ha da extensão total do mosaico estão hoje marcados
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por so breposições. D essa forma, é possí vel af irmar que a r eal ex tensão at ual do
mosaico de 43 terras é de 7.709.494 ha de florestas contínuas, q ue correspondem a
46,7% da extensão territorial do Estado do Acre. Considerando-se a dinamicidade dos
processos, t anto pol íticos como adm inistrativos, a t endência é que es ses números
sofram modificações num futuro próximo.
Segundo I glesias (2005), a l ocalização das 12 uni dades de co nservação e t erras
indígenas no l imite i nternacional B rasil-Peru, i mplica em um desd obramento dos
processos em curso no lado peruano e na fronteira internacional que afeta diretamente
não apenas as populações indígenas e tradicionais acreanas que ali vivem, mas, em
certa m edida, a toda a população do es tado do A cre. A á rea onde foi recentemente
criado o Parque Estadual Chandless é utilizada para moradia sazonal, perambulação e
atividades de ca ça e co leta pel os "isolados" na f ronteira B rasil-Peru. A cr iação do
referido Parque representa a co ncretização das recomendações da primeira etapa do
ZEE e do " Workshop s obre E studos da B iodiversidade no âm bito do ZE E do A cre",
realizado em 2000, be m co mo açõ es previstas no " Programa de D esenvolvimento
Sustentável do E stado do A cre" (BID B R-03013). O

Parque t em por

objetivos

"preservar ecossistema natural de grande relevância ecológica e beleza cênica,
propiciar a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de
educação e i nterpretação am biental, de r ecreação em co ntato co m a n atureza e de
turismo ecológico".
O P arque E stadual C handless limita-se, ao no rte, co m o P rojeto de A ssentamento
Santa Rosa, do Incra, e a TI Alto Purus; ao su l, com a TI Mamoadate; e a oest e, ao
longo da f ronteira i nternacional B rasil-Peru, co m t erras de " comunidades nativas"
situadas à margem do alto rio Purus, nos fundos da cidade de Puerto Esperanza, bem
como, ao longo de um a longa linha seca, com o Parque Nacional Alto Purús, unidade
de conservação criada pelo governo peruano em novembro de 2004.
As florestas do l imite o este da E E R io A cre, do P E C handless bem co mo da TI
Mamoadate constituem territórios tradicionais de perambulação e de coleta dos índios
Masko, ou M ascho-Piro, co mo sã o co nhecidos no P eru. E ssas r otas, que i ncluem o
Rio B lanco e Tauhamanu no Peru, as cabeceiras do rio Acre e do r io Iaco (e seu
afluente i garapé A bismo), foram mapeadas pelo se rtanista Jo sé C arlos dos Reis
Meirelles Jr., e m r elatório q ue também faz r eferências a co nflitos ocorridos à época
com índios Jaminawa e Manchineri nas proximidades do Posto Indígena Mamoadate,
que funcionou naquela terra indígena por quase uma década:
“Nas cabeceiras dos r ios Iaco, C handless, P urus e Tauha manu, se gundo os
índios Jaminawa m ais velhos, exi stem bando s de í ndios brabos e nô mades,
por eles denominados de Masko. Encontros esporádicos entre os Jaminawa e
os Masko têm acontecido, sempre com mortes de ambos os lados. Há cerca de
sete ou oito anos atrás (final dos anos 70), alguns Jaminawa mataram a tiros
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de arma de fogo alguns Masko, dentro do igarapé Moa, na área da TI
Mamoadate. Eu mesmo já encontrei acampamentos desses índios brabos nas
cabeceiras do I aco, d o i garapé A bismo par a ci ma. E ste i garapé e su as
redondezas constituem o grande supermercado dos Jaminawa e Manchineri do
PI Mamoadate, que f reqüentemente sobem o r io Iaco para se abastecerem de
caça e pesca , abundantes na área deste igarapé até o l imite oeste da r eserva
do M amoadate, co incidindo co m o l imite B rasil-Peru” ( Meirelles, 1984 apud
Iglesias 2005).
Em uma avaliação dos programas destinados às populações indígenas no âmbito do
Programa BID, a i mportância de cr iação dessa unidade de co nservação foi defendida
sob o ar gumento de

que pe rmitiria " a pr oteção do ent orno dest as duas

terras

indígenas (Alto Purus e Mamoadate) e dos altos cursos dos rios Iaco e Chandless, em
cujas cabeceiras, no lado peruano, habitam populações de índios Masko ainda
isoladas. No Brasil, mesmo transformada em unidade de pr oteção integral, a ár ea do
Alto C handless continuará se rvindo co mo t erritório de per ambulação e de m oradia
sazonal, no t empo do verão, para estas mesmas populações Masko, conforme ocorre
há muitas décadas, ali e na TI Mamoadate" (Iglesias, 2001).
Ao longo de 2004, esses argumentos foram utilizados pelo governo estadual, por um
lado, para contrapor-se a argumentações do C IMI-Regional Amazônia Ocidental que,
alegando a su posta ha bitação per manente de " Madijá br abos" en tre o R iozinho,
afluente da m argem esquerda do C handless, e o i garapé Chandless-Chá, afluente de
sua m argem di reita, de fendeu a interdição pel a Funai da G leba C handless 9, a
realização de est udos antropológicos para confirmar essa presença e a efetivação de
medidas pelo órgão indigenista, junto com o Ibama, IMAC e Ministério Público Federal,
para garantir a integridade desses índios "isolados" e de se u território. Por outro lado,
o governo estadual tornou a utilizá-los em negociações travadas com a Presidência da
Funai para construir um consenso sobre a adequação da criação do Parque Estadual,
ao tornar público seu conhecimento de que a região constitui território tradicionalmente
usado pel os "isolados" e de q ue se us direitos se riam r espeitados mesmo após a
implantação dessa unidade de conservação de proteção integral.
Com a constituição, em novembro de 2004, da Comissão de Implantação do Parque
Estadual Chandless, composta por representantes da SEMA, SEFE, PGE, SOS
Amazônia e W WF-Brasil, ca ptou-se recursos do " Programa Á reas P rotegidas da
Amazônia" ( ARPA) par a v iabilizar a el aboração do se u r espectivo P lano de M anejo,
iniciado em 200 7 e a ONG S OS A MAZÔNIA ca ptou junto à U SAID recursos que
viabilizaram a cr iação de se u C onselho C onsultivo. C onforme j á di scutido nessa
instância i nterinstitucional, e r eafirmado pel o WWF-Brasil, o rganização q ue financiou
os estudos preliminares que permitiram a decretação dessa unidade de conservação,
recomenda-se a nece

ssidade de co

ntar c om asse ssoria ant ropológica, que

acompanhe as at ividades delineadas e i mplementadas. S obretudo aq uelas em
consonância com as diretrizes da Convenção 169 da OIT1,que garantam a efetiva
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proteção dos territórios e dos recursos naturais utilizados tradicionalmente na ár ea do
Parque pelos grupos de índios "isolados".
Por out ro l ado, é de se esp erar que no P lano de M anejo v enham co nstar a ções de
vigilância e f iscalização. E stas devem ev itar a ut ilização pr edatória dos recursos
naturais no limite oeste do PE, por parte de famílias advindas da cidade de Santa
Rosa e do P

rojeto de A ssentamento ex istente nesse

Município, be m co mo de

indígenas oriundos de "comunidades nativas" situadas do ou tro l ado da fronteira
internacional.
1.1.1.2 Áreas Protegidas no Peru
No Peru, o S istema Nacional de Á reas Naturais Protegidas – SINANPE é o conjunto
de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado, em todas as suas categorias. Para a sua
gestão, somam-se as instituições públicas de níveis nacional, regional e municipal,
além de t odos os atores privados, vinculados a el as. A tualmente f azem par te do
SINANPE 6 3

áreas

naturais

protegidas

mais

14 ár eas

de co nservação

complementares (figura 1.03).
O SINANPE tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento sustentável do País
através da gestão e ficaz das áreas naturais protegidas que co nservam a mostras
representativas de sua diversidade biológica, garantindo o aporte de seus benefícios
ambientais, sociais e econômicos à sociedade. Atualmente, ocupam cerca de 14, 23%
(18.283.508,30 ha) do território nacional.
A gestão do SINANPE é uma das funções do Instituto Nacional de Recursos Naturales
- INRENA, ór gão l igado ao Ministério da A gricultura enca rregado de pr omover e
realizar as ações necessárias para a pr oteção do m eio am biente, a co nservação da
diversidade bi ológica e o apr oveitamento sustentável dos recursos renováveis. O
INRENA realiza esta função através da Intendencia de Áreas Naturales Protegidas IANP.
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Figura 1.03 - Mapa de Áreas Naturais Protegidas do Peru
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1.1.1.3 Categorias de Áreas Naturais Protegidas do SINANPE
Existem di versas categorias de ár ea nat ural pr otegida cu jos objetivos de pr oteção
variam g radualmente. Segundo su a co ndição l egal, finalidade e uso s permitidos,
existem áreas de uso direto e áreas de uso indireto.
São cl assificadas como Áreas de U so I ndireto: aq uelas de pr oteção i ntegral, nas
quais não é permitido a extração de r ecursos naturais e nenhum tipo de modificação
do ambiente natural. Nestas áreas só são permitidas a pesquisa científica não
manipulativa e atividades turísticas, recreativas, educativas e culturais sob condições
devidamente r eguladas. S ão ár eas de uso indireto: Parques Nacionales; Santuarios
Nacionales; Santuarios Históricos.
São cl assificadas como Áreas de U

so Direto: aquelas que per mitem o

aproveitamento dos recursos naturais, prioritariamente pelas populações locais, sob a
orientação de um Plano de Manejo aprovado e supervisionado pela autoridade
nacional competente. S ão ár eas de uso di reto: Reservas Nacionales; R eservas
Paisagísticas; R efugios de V

ida S ilvestre; R eservas Comunales; Bosques de

Proteción; Cotos de Caza; Zonas Reservadas.
Zonas de Amortecimento
O SINANPE conceitua as Zonas de Amortecimento como: “espaços definidos por sua
capacidade par a m inimizar o i mpacto das

contaminações e de mais atividades

humanas que se realizam de maneira natural no entorno imediato às Áreas Naturais
Protegidas - ANP, com a finalidade de proteger a integridade das mesmas”.
As ZAs não fazem pa rte das Áreas Naturais Protegidas (ANP). A s autoridades das
áreas protegidas não possuem competência direta sobre elas. As normas estabelecem
que a ZA de cada ANP deve ser determinada no Plano de Manejo, assim como a sua
extensão. A m aioria e xistente até ag ora foi estabelecida m ediante Resoluciones
jefaturales em dez embro de 2001, de forma pr ovisória. O s Planos Mestres devem
consolidar estas normas. Requer-se autorização do INRENA para realização de
atividades nessas zonas.
As atividades realizadas nas ZAs não devem pôr em risco o cu mprimento das
finalidades da ANP. Nesse sentido, são promovidos acordos e convênios com diversos
setores públicos, locais e regionais para o desenvolvimento de at ividades compatíveis
com as

condições especiais dessas áreas. N as ZAs podem se r pr omovidos o

ecoturismo, o

manejo e a r

ecuperação de popul ações da flora e

fauna, o
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reconhecimento de Á reas de C onservação P rivada, as concessões de conservação,
as concessões de serviços ambientais, a pesquisa, a recuperação de habitats, o
desenvolvimento de sistemas agroflorestais, assim como outras atividades ou
combinação das mesmas (Tabela 1.02).

Tabela 1.02: Áreas Protegidas da Região de Madre de Dios (região fronteiriça com o
Brasil)
Divisão
Extensão
Nome da Área
Base Legal
Data
Política
(ha)
Parques Nacionales
Cusco y
Manu
D.S. Nº 644-73-AG
29/05/73 Madre de
1.716.295,22
Dios
D.S. Nº 048-2000Madre de
Bahuaja-Sonene
04/09/00
1.091.416,00
AG
Dios y Puno
Ucayali y
D.S. Nº 040-2004Alto Purus
2.510.694,41
20/11/04 Madre de
AG
Dios
Reservas Nacionales
D.S. Nº 048-2000Madre de
Tambopata
04/09/00
274.690,84
AG
Dios
Reservas Comunales
Madre de
D.S. Nº 031-2002Amarakaeri
402.335,62
09/05/02 Dios y
AG
Cusco
Ucayali y
D.S. Nº 040-2004Purus
202.033,21
20/11/04 Madre de
AG
Dios
Total
6.197.465,30
Fonte: adaptado de FENAMAD.

1.1.1.4 Terras Indígenas e Propriedade
O est ado per uano r ealizou esf orços para dot ar a s comunidades indígenas de um
marco legal para a posse dos territórios que ocupam desde tempos imemoriais, desde
antes que ex istissem os t ítulos de pr opriedade. Estas terras, por mandato da C arta
Magna e das leis nacionais, não podem ser de sapropriadas e su a p ropriedade é a
perpetuidade. Os direitos constitucionais que sustentam esta prerrogativa são:
“Artigo 2 : A sua i dentidade ét nica e cu ltural. O E stado r econhece e
protege a pl uralidade ét nica e cu ltural da N ação. Todo pe ruano tem di reito a
usar seu próprio idioma ante qualquer autoridade mediante um intérprete. Os
estrangeiros têm est e m esmo di reito quand o sã o ci tados por qu alquer
autoridade. A rtigo 48 : S ão i diomas oficiais o c astelhano e, nas zonas onde
predominem, t ambém o são o quechua, o aimara e as demais línguas
indígenas, segundo a lei; e Artigo 89: As Comunidades Camponesas e Nativas
têm exi stência l egal e sã o pesso as jurídicas. S ão aut ônomas em su a
organização, no trabalho comunal e no uso e a l ivre disposição de suas terras,
1

Apresentação de Pedro Solano (SPDA) para a OET – Los Amigos / 2003, tema: Sistema
Legal Peruano)
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assim como no eco nômico e adm inistrativo, dentro do marco que a l ei
estabelece. A propriedade de suas terras é imprescritível, salvo no ca so de
abandono pr evisto no a rtigo an terior. O E stado r espeita a i dentidade c ultural
das Comunidades Camponesas e Nativas.”
1.1.1.5 Impactos Socioambientais na Região Fronteiriça que Podem Impactar a
Estação Ecológica Rio Acre
Três importantes processos que es tão e m curso pode m al terar p rofundamente a
dinâmica da r egião onde est á localizada a EERA, a sa ber: a) a pav imentação da B R317, a construção da ponte Brasil-Peru e o asfaltamento da Rodovia Transoceânica,
no Peru, que permite a médio prazo, o acesso dos produtos brasileiros aos portos
peruanos e chilenos no Oceano Pacífico; b) a intensa atividade madeireira em curso
no Departamento de Madre de Dios; e c) o crescimento do tráfico transfronteiriço de
drogas, cujos desd obramentos t êm si do se ntido pel os Manchineri q ue v ivem na TI
Mamoadate e, pr ovavelmente, por grupos de í ndios "isolados" q ue ha bitam do l ado
peruano e usam partes do território brasileiro, nessa mesma terra indígena e no
Parque Estadual Chandless.

(1) A pavimentação da Rodovia Transoceânica
Com o Peru, compartilhamos uma parte importante da Floresta Amazônica e só agora
se encontra em construção uma estrada pavimentada unindo os dois países, através
do A cre e do depar tamento pe ruano de Madre de D ios. A lém de uni r est es dois
países, a estrada vai unir dois oceanos: o Atlântico e o Pacífico, conforme figura 1.04.
A construção da rodovia se constitui em uma das prioridades no relacionamento
bilateral pel as perspectivas que abr irá par a o aum ento do

fluxo co mercial, a

penetração dos produtos brasileiros em mercados da bacia do Pacífico, a redução dos
custos de t ransportes e a i ncorporação de um a ár ea est ratégica hoj e v ulnerável à
atividades clandestinas, como o contrabando e o narcotráfico.
Mas é importante l embrar t ambém que a e strada au mentará dr asticamente o
desmatamento e pr ovocará, previsivelmente, a cu rto prazo, problemas ambientais de
difícil so lução. E studos m ostram que os

impactos indiretos da i mplantação de

rodovias, em especial nas condições amazônicas, são gravíssimos. A sua implantação
é se guida pelo desmatamento e a

invasão de

terras, inclusive as legalmente

protegidas. A colonização espontânea facilitada pela rodovia aumentará as terras
degradadas, o conflito inter-étnico, a desigualdade e o crescimento urbano
desordenado.
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No caso da Rodovia Transoceânica, esta provavelmente impactará uma região de alta
diversidade ét nica, q ue i nclui g rupos de i ndígenas isolados. E m s ua r egião de
influência, est ão l ocalizadas duas terras indígenas com as

etnias Jaminawa e

Manchineri al ém da E stação E cológica R io Acre, e o P arque B ahuaja-Sonene, e m
Madre de Dios.
É importante também ressaltar que foi constatado que a maior parte do desmatamento
total do Brasil ocorre nesta franja de a penas 100 km ao l argo da s rodovias. Desta
forma, a rodovia Transoceânica também facilitará a exploração florestal ilegal.
Segundo B allivián ( 1999) “ En e ste se ntido es i lustrativo un a rtículo pub licado por el
Servicio Noticioso de Estados Unidos el 18 de enero de 2002, que da cuenta de un
nuevo estudio realizado por un equipo de científicos estadounidenses y brasilleños y
que su giere que l a de strucción de l os bosques en l a A mazonia br asileña se ha
acelerado dur ante l a úl tima déca da; l as tasas de def orestación en l a A mazonia han
aumentado agudamente desde 1995. Desmintiendo esto, el gobierno brasileiro afirmó
que las amenazas a los bosques amazónicos disminuyeron en años recientes devido
al m ejoramiento de l as l eyes ambientales y las actitudes del públ ico 2. C on es ta
premisa, el gobierno planea invertir en l os próximos años más de 40.000 millones de
dólares en nuevas rodovias, vías ferroviarias, líneas de tendido eléctrico y gasoductos
en la Amazonia, y dice que estos proyectos tendrán sólo efectos limitados en la
região 3.”
Ballivián informa ainda que em um recente estudo 4 se estabelece que em uma área de
100 km , a z ona de i nfluência da r odovia R io B ranco – Puerto M aldonado co bre e m
torno de 110.000 km², assim distribuído: 45.000 km², em Madre de Dios, 44.000 km²
no Acre e 21.000 km², em Pando. A região Madre de Dios-Acre-Pando possui em
torno de 220.000 k m², em sua t otalidade. A p opulação desta zona se aproxima de
500.000 pessoas; é fácil imaginar que o impacto socioeconômico e ambiental da
rodovia, dadas as condições de pobreza da região, pode ser catastrófico em curto
prazo, ca so se m antenham os
agricultura e pecuária extensiva.

2

paradigmas atuais de uso do so lo, dedi cado a

5

Si b ien es to t iene al go de v erdad y a q ue, c omo af irma Dourojeanni ( 2001), “ Brasil ha dado
pasos substanciales para enfrentar la temática ambiental y, aunque su sistema ambiental está
lejos de ser perfecto, se encuentra en un nivel de desarrollo significativamente superior al de la
media latinoamericana”, la magnitud d el avance del proceso depredatorio di sminuye el ef ecto
de cualquier medida preventiva.
3
¿Se acelera la deforestación en la Amazonia brasileña?, Revista Environmental Conservation.
4
Brown, Irving Foster, et.alli. (No prelo).
5
Dourojeanni, Marc. 2001.
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Figura 1.04. Mapa Representando o Eixo Peru-Brasil-Bolívia (obra prioritária da IIRSA – Integração da Infra-Estrutura Regional da América do Sul)
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Com relação à pavimentação da Rodovia Transoceânica, no relatório final da Fase I
do Zoneam ento E cológico E conômico do E stado do A cre ( ACRE, 2002 ), I glesias &
Aquino já chamavam a atenção de que essa obra e a pos terior interligação rodoviária
do Acre com o Peru e com os portos no Pacífico poderiam provocar grandes
transformações ambientais e so ciais nessa r egião num

futuro pr óximo. A

pavimentação do t recho B rasiléia-Assis B rasil d a B R-317 m otivou a i niciativa de
proceder com a r evisão do componente indígena do E IA-RIMA, a negociação entre o
governo estadual e os povos Manchineri e Jaminawa (das TIs Mamoadate e
Cabeceira do Rio A cre) de planos de mitigação para minorar problemas
socioambientais e cu lturais, i dentificados a par tir de est udos antropológicos e das
demandas formuladas pelas lideranças em uma série de reuniões e audiências
públicas, bem co mo a i mplementação por di ferentes órgãos estaduais e f ederais de
um conjunto de programas e ações elencados nesses planos.
Atualmente, a inclusão da rodovia Transoceânica dentre as obras consideradas
prioritárias pela Iniciativa de I ntegração da Infra-Estrutura Regional da América do Sul
(IIRSA), e, especialmente, a deci são do g overno brasileiro de r ealizar um empréstimo
de US$ 400 m ilhões ao governo peruano para a realização da obr a no lado peruano,
trazem uma nova dinâmica ao cenário dessa região.
A r odovia co rta ár eas de f lorestas frágeis (florestas de ba mbu) e de al tíssima
biodiversidade nos Departamentos de Madre de Dios, Puno e Cusco. A esse respeito,
artigos publicados por Dourojeanni (2003) alertam sobre os possíveis impactos diretos
e indiretos que a pavimentação da rodovia poderia provocar nos Parques Nacionais do
Manu e Bahuaja-Sonene; e em outras seis unidades de conservação (que abrangem 8
milhões de ha); em terras de 51 "comunidades nativas" (que somam 637 mil ha); e em
reservas territoriais destinadas a índios "isolados" e de contato recente.
O au tor v islumbra um c enário futuro m arcado p elo aum ento da ex tração m adeireira
legal e i legal, do desm atamento, tráfico de dr ogas, e g arimpagem na r egião. M ostra
ainda, a fragilidade das instituições governamentais, da legislação e da política
ambiental no P eru. S ão el encadas uma sé rie de r ecomendações e pol íticas que
deveriam ser consideradas pelo governo peruano, e cu ja discussão e implementação
devem contar com a par ticipação do governo brasileiro, tais como: a ne cessidade da
elaboração de um a ava liação dos impactos ambientais e so ciais da obra a cu rto,
médio e longo prazo, a am pla di vulgação e discussão dest es impactos junto à
sociedade ci vil, busca ndo a construção de u m c onjunto de sa lvaguardas e m edidas
compensatórias. Recomenda ainda, que o governo peruano busque outros
empréstimos específicos junto a a gências multilaterais para financiar pr ogramas
integrados de dese nvolvimento sustentável, de m anejo e co nservação dos recursos
naturais nas florestas de Madre de D ios, P uno e C usco, a exemplo do P rograma

1.15

PLANO DE MANEJO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO ACRE
ENCARTE 1

Integrado de D esenvolvimento S ustentável, ap oiado pel o B anco I nteramericano de
Desenvolvimento no Acre.
A conexão da BR-317 com a rodovia Transoceânica torna cada vez mais importante o
fortalecimento

de

instâncias

trinacionais,

envolvendo

os

governos

federais,

estaduais/departamentais e municipais, para a discussão de estratégias articuladas de
avaliação e planejamento dos processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e
culturais que adv irão de ssa i ntegração r egional. Aponta co mo i novadora e ex itosa a
Iniciativa Madre de D ios, P ando e A cre ( MAP), q ue desd e 2000, vê m r eunindo
instituições acadêmicas, ór gãos públ icos, governos locais e es taduais, organizações
não governamentais, organismos de cooperação internacional e, mais recentemente,
organizações indígenas, de extrativistas e camponeses, com o objetivo de delinear
estratégias que favoreçam o desenvolvimento sustentável e a conservação ambiental
nessa região (Iglesias, 2005).
Alceu Ranzi, em seu artigo intitulado Impacto na Fronteira 6 prevê que a maior parte do
Departamento de Madre de Dios, ao longo da rodovia Transoceânica, ficará sob a
influência do ca pital br asileiro. A floresta pa ra o s peruanos é v ista co mo al go quase
sagrado, enquanto para os investidores brasileiros ela será apenas uma nova fronteira
agropecuária, co m t odas as conseqüências já conhecidas. A tualmente a A mazônia
encontra-se em processo de sa vanização, e o cenário previsível será de fazendas de
capital brasileiro, com rebanhos produzidos a partir de sêmen de reprodutores deste
lado da f ronteira. O m ercado andi no de ca rne vermelha poder á se r at endido co m
rebanhos criados por pecuaristas brasileiros na Amazônia peruana. Do lado peruano
haverá empate ou impacto. Com a construção da ponte internacional sobre o rio Acre,
ligando Assis Brasil a Iñapari, o Departamento de Madre de Dios deixará de ser um
dos mais pobres e isolados do Peru. Economicamente sairá da influência de Lima para
ficar su bordinado a S ão P aulo. Puerto M aldonado, a ca pital depar tamental, passa rá
por rápida transformação com a chegada do asfalto. Possivelmente haverá linhas de
ônibus regular com conexão para as capitais brasileiras. Assis Brasil seguirá a mesma
tendência.
Ranzi pr eviu q ue a po nte t raria a pr esença d a P olícia Feder al par a o co ntrole da
Migração, o que hoj e é um a r ealidade. A R eceita Feder al cu idará do co mércio
internacional e da A duana. C ontrabandistas e t raficantes t entarão bu rlar as nov as
facilidades. Milhares de turistas brasileiros, rumo a C uzco, passarão por Assis Brasil.
O impacto se aproxima, razão suficiente para que medidas preventivas e mitigadoras
sejam tomadas agora.

6

Jornal: O Estado de São Paulo, 29/04/2004.
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(2) A exploração madeireira
O crescimento da atividade madeireira no Departamento de Madre de Dios, no Peru
se deu a partir da metade da década de 90. Financiada por empresas madeireiras e
comerciantes de Puerto Maldonado, a extração de madeiras nobres progressivamente
adentrou o s rios Tahuamanu (menos de 10 km ao su l da E stação E cológica do R io
Acre), Las Piedras e Los Amigos, em algumas das principais regiões de habitação e
de deslocamentos das populações indígenas "em isolamento voluntário", tais como o
Parque N acional del M anu, a Zona R eservada A lto P urús e a ár ea e ntão pl eiteada
pela Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) para a criação
de uma "reserva territorial" para os "isolados" Mascho-Piro. A s at ividades dos
madeireiros geraram i mpacto a mbiental nos t erritórios dos " isolados", co mo o
surgimento de doenças até então desconhecidas, e algumas vezes "correrias"
(tomada das t erras t radicionalmente ocu padas por se ringueiros e pov os nativos) a
exemplo das promovidas por ca ucheiros e pa trões seringalistas no i nício do sé culo
passado (Iglesias, 2005).
Em 2001, as associações comerciais e m adeireiras na ci dade de P uerto M aldonado
promoveram intensas pressões na tentativa de forçar o aumento das áreas de
exploração i ncluindo as uni dades de co nservação e a r eserva pl eiteada par a os
"isolados". Em agosto do mesmo ano foram firmados acordos entre as associações,
os órgãos de governo e a FE NAMAD pr oibindo a at ividade m adeireira a oest e da
Coordenada 343, 000 U TM e dando

inicio à def inição de ár eas destinadas à

implantação de Bosques de Producción Permanente (BPPs) no Departamento de
Madre de Dios.
Em dez embro de 20

01, o M

inistério da A

gricultura apr ovou a cr iação, no

Departamento de Madre de Dios, de um BPP, dividido em cinco zonas, com superfície
total de 2,5 m ilhões de ha. Em 2002, por ocasião do primeiro concurso público ali
realizado pelo Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), 1,1 milhão de ha,
nos quais incidiam 168 "unidades de aprovechamiento" (UAPs), foram conferidas a 43
concessionários, em sua maioria empresas madeireiras sediadas na cidade de Puerto
Maldonado, ca pital do Departamento. N o ano seguinte, ape sar de no vos protestos
violentos protagonizados por asso ciações de p equenos madeireiros locais que por
trabalharem i legalmente, se m co ncessões florestais e freqüentemente e m á reas
localizadas além da Coordenada 343, tentaram impedir a realização de novo concurso
público, o INRENA abriu novo concurso público para a concessão de 33 UAPs, com
área de 217 m

il ha, dos quais 184 m il ha, co rrespondendo a 28

UAPs, foram

efetivamente concedidos à exploração.
A maior de todas as zonas dos BPP de Madre de Dios, a Zona 1, com extensão de
pouco mais de 1,7 milhão de ha, limita-se, a l este, com a fronteira internacional Peru-
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Bolívia e a oest e co m a R eserva de l E stado para P ueblos Indígenas Aislados de
Madre de D ios. Esta Reserva, destinada a í ndios Mascho-Piro e Y ora em situação de
"aislamiento v oluntário", f oi cr iada at ravés da R esolución nº 0427 -2002-AG, d o
Ministério da Agricultura, em abril de 2002, após anos de trabalhos de fundamentação
técnica, campanhas internacionais e gestões feitas pela FENAMAD junto ao g overno
peruano. Apesar de bastante menor do que a proposta original, que era de pouco mais
de dois milhões de ha, a reserva foi criada pelo governo peruano com 829.941 ha, nas
províncias de Manu, Tahuamanu e Tambopata, no Departamento de Madre de Dios.
Num pequeno trecho, ao norte, essa Reserva del Estado limita-se com parte da
Estação Ecológica Rio Acre e com o limite sul da TI Mamoadate.
A norte, a Zona 1 dos BPP de Madre de Dios coincide com a fronteira internacional
Brasil-Peru. Seis UAPs fazem limites com partes da E stação Ecológica Rio Acre e da
TI Cabeceira do R io Acre. Dados do INRENA indicam que quatro dessas UAPs estão
concedidas à empresa Maderyja SAC, com extensão total de 29.789 ha, e as outras
duas à Maderacre SAC, com 10.696 ha. Conforme contratos assinados com o
INRENA em 2002, a pr imeira empresa tem volume total autorizado para a r etirada de
304 mil metros³ de madeira até 2007, e a segunda pode retirar até 282 mil metros³.
Apesar das tentativas de regulamentação das atividades do setor madeireiro, por meio
do regime de co ncessões florestais e da cr iação da Reserva del Estado para Pueblos
Indígenas Aislados de Madre de Dios, a extração ilegal continua acontecendo além da
Coordenada 343, 000 U TM, co locando sé rios r iscos para os

grupos de índios

"isolados" que ali vivem como também para a integridade ambiental da região.
Esporádicas invasões do t erritório b rasileiro, po r m adeireiras peruanas e ca çadores,
especialmente na E stação E cológica R io A cre, t êm t ambém si do den unciadas por
lideranças indígenas, representantes dos órgãos ambientais e pesquisadores, dentre
os quais os paleontólogos dedicados ao l evantamento e es tudo do r ico pat rimônio
fóssil existente no Alto Acre. Conflitos entre os Jaminawa da TI Cabeceira do Rio Acre
e madeireiros peruanos que trabalham nesse trecho da f ronteira internacional podem
vir a aco ntecer e se agravar num futuro próximo. Tendo em vista que, como aponta o
Relatório do Etnozoneamento promovido pelo Instituto de Meio Ambiente do estado do
Acre ( IMAC) nessa t erra ( Martini, 2003) , v árias famílias Jaminawa t êm por co stume
caçar e plantar seus roçados de terra firme em áreas de floresta no lado peruano, hoje
situados em co ncessões florestais exploradas pelas empresas Maderyja S AC e
Maderacre SAC.
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(3) Tráfico transfronteiriço de drogas
Relatórios da Fuer za E special de Luch a Contra el Narcotráfico ( FELCN), do g overno
boliviano, de 2003, indicam que nos últimos cinco anos, cerca de cinco toneladas de
droga foram contrabandeados na tríplice fronteira. As cidades de Puerto Maldonado e
Iñapari, no P eru, e C obija e B olpebra, na B olívia, t ransformaram-se nos principais
pólos de ex portação d a dr oga cu jo tráfico, p ara o es tado do A cre, é feito por
transportadores, co nhecidos por " mulas", co ntratados por t raficantes peruanos e
bolivianos, est es últimos na busca de r otas alternativas para esca par da m aior
fiscalização hoj e exi stente nas cidades de G uayaramerín ( Bolívia) e Guajará M irim
(estado de R ondônia n o B rasil). As "mulas" a se rviço do nar cotráfico t êm t ambém
usado as terras indígenas e ár eas protegidas da r egião co mo rota para l udibriar a
fiscalização pol icial nas ci dades de f ronteira, e specialmente em A ssis Brasil. P rova
disto, são denúncias feitas nos úl timos anos pelos Manchineri da T I M amoadate. O
incremento do t ráfico de dr ogas, ar mas e ca rros roubados nessa r egião pode se r
auferido, do lado acreano, pelo crescente número de apr eensões feitas pelas Polícias
Federal e Rodoviária Federal em diferentes pontos da BR-317 (Figura 1.05).
Figura 1.05 - Rota do Tráfico Transfronteiriço de Drogas no Acre e Rondônia

Fonte:Trabalho de Campo, 2001. L. Machado, UFRJ, CNPq.

1.1.2 ATOS DECLARATÓRIOS INTERNACIONAIS
A f aixa de f ronteira br asileira enco ntra-se d ividida em t rês grandes arcos, est ando o
Estado do Acre localizado no chamado Arco Norte, que compreende além do Acre, a
faixa de f ronteira dos estados do Amapá, Pará, Amazonas e Roraima. No Arco Norte
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predomina a “Zona-Tampão" que é caracterizada pela presença de parques nacionais
e áreas de reservas indígenas. Neste caso, os acordos bilaterais estão mais
relacionados à ex ploração ou co mpra e v enda de r ecursos naturais próximos a
fronteira, ou a q uestões ambientais. Eventos intermitentes relacionados à invasão de
garimpeiros e madeireiros na zona de fronteira, assim como denúncias eventuais (não
comprovadas) da pr esença de g rupos guerrilheiros colombianos próximos às divisas,
podem parcialmente explicar os acordos para a repressão do tráfico internacional de
drogas ilícitas. A explicação é parcial porque pressões internacionais também afetam a
assinatura de aco rdos gerais contra o tráfico e o t errorismo i nternacional. E mbora
ocorra, nas zonas-tampão, grande mobilidade transfronteiriça da popul ação indígena,
não existem acordos bilaterais a respeito.
O Arco Norte encontra-se ainda dividido em várias sub-regiões, entre as quais
destacam-se aqui:
•

Sub-região Alto Jur uá (Sub-região C ultural A lto Ju ruá - Javari) - Inclui os
municípios de: Envira, Guajará, Ipixuna no E stado do A mazonas; Cruzeiro do S ul,
Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter,
Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus e Tarauacá no estado do Acre;

•

Sub-região Vale do Acre – Alto Purus (Sub-região Cultural Vale do Acre – Alto
Purus) - Inclui os municípios de: A crelândia, Assis B rasil, B rasiléia, B ujari,
Capixaba, E pitaciolândia, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Sena
Madureira, Senador Guiomar e Xapuri no estado do Acre; Boca do Acre,
Canutama, Lábrea e Pauini no estado do Amazonas.

Embora o Peru apresente grande parte de sua fronteira com o Brasil classificada como
“zona-tampão”, há também áreas caracterizadas como “margem”, ou seja, apresentam
uma co nexão fraca co m o paí s limítrofe e ausê ncia t otal de p rojetos de co operação
fronteiriça. O utros trechos da f ronteira Brasil-Peru podem se r ca racterizados como
“frentes de expansão”, principalmente indígena (Alto Purus no Acre). Nos últimos cinco
anos, no entanto, foi registrada a presença de “frentes de expansão” de madeireiros
peruanos, respaldados por r egime de co ncessão f lorestal, so bre a Terra I ndígena
Kampa e no P arque Nacional da Serra do D ivisor na su bregião do A lto Ju ruá
(sudoeste do Estado do Acre). No que deveria ser uma “zona-tampão”, superpõe-se
agora “ frentes de ex ploração” de r ecursos, c riando t ensões e co nflitos com o gr upo
indígena dos Ashaninka do lado brasileiro.
Como o B rasil e o P eru são respectivamente os detentores da primeira e da se gunda
maior área amazônica, há vários acordos de cooperação, inclusive sobre questões
fronteiriças Amazônicas. Porém a interação variada ao longo da f aixa de fronteira dos
dois países dificulta uma correlação entre o tipo de i nteração fronteiriça e a nat ureza
dos acordos bilaterais estabelecidos.
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Ao longo da fronteira existem espaços territoriais comuns aos países limítrofes, onde
foram i dentificados recursos naturais com grande pot encial eco nômico a se

r

explorado. Estrategicamente, essas áreas deverão ser desenvolvidas em projetos de
cooperação sob a responsabilidade dos países aos quais pertencem. Algumas dessas
áreas merecem esp ecial dest aque, quer pel a s ua posi ção est ratégica nas ligações
entre os países da Bacia Amazônica, quer pelos recursos de que são dotadas e que
necessitam ser devidamente aproveitados.
1.1.3 OPORTUNIDADES DE COMPROMISSO COM ORGANISMOS
INTERNACIONAIS COM POTENCIAL APOIO À ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO
ACRE
No plano internacional, foi somente a partir do final dos anos 80 que a situação das
florestas passou a r eceber esp ecial at enção, à l uz da di vulgação das taxas de
desmatamento no mundo e das perspectivas do aumento das concentrações de gases
de efeito estufa na atmosfera.
As dimensões geográficas de incidência das florestas e da bi odiversidade, os
interesses econômicos q ue el as mobilizam e o pot encial q ue en cerram para o
desenvolvimento do País, t ornam o

Brasil um interlocutor central nos debates

internacionais que env olvem não só

asp ectos específicos das florestas e d a

biodiversidade, mas também toda a temática ambiental.
As florestas e a biodiversidade são elementos de atração para a obtenção de
investimentos internacionais, poi s ambas constituem r ecursos estratégicos para o
País. C abe ao B rasil c onciliar adeq uadamente o i mperativo de co nservar e ut ilizar
sustentavelmente a floresta e a bi odiversidade am azônicas com as atividades em
curso na região como agricultura, mineração e geração de energia.
Conjugados com a ca pacidade i ndustrial i nstalada, co m os recursos humanos e
institucionais existentes, com um mercado significativo e em expansão e com uma
economia estável, os recursos florestais e da bi odiversidade podem representar uma
nova avenida para o desenvolvimento da Amazônia e do Brasil.
É nece ssário asse gurar su stentabilidade às pol íticas públicas soberanamente
implantadas pelo G overno, co m v istas a or denar pr oveitosamente a co operação
internacional par a a pr omoção do bem -estar social e o pr ogresso eco nômico das
populações amazônicas.
Na C onferência do R

io de Ja

neiro, e m 1 992, por ex emplo, os paí ses em

desenvolvimento, em especial Brasil, Índia, Malásia e Gabão, lograram evitar a
pressão, so bretudo do s países desenvolvidos, no se ntido de se

negociar u ma

Convenção de Fl orestas que não fosse e quilibrada. A cordaram-se en tão as ações
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para combate ao desmatamento incluído na Agenda 21, bem como a Declaração de
Princípios sobre Fl orestas, as quais procuravam co nferir u m tratamento i ntegrado à
temática florestal, incluindo, além do aspecto da conservação, os do manejo e do se u
desenvolvimento sustentável.
O Primeiro Relatório Nacional para a Convenção sobre Diversidade Biológica assinala
que o B rasil " é o paí s de m aior m egabiodiversidade do P laneta, ent re o s dezessete
que reúnem 70 % das e spécies vegetais e ani mais". Tal a tributo se d eve não só ao
número de e spécies aqui enco ntradas, m as também ao seu grau de endem ismo.
Particularmente, a A mazônia ocu pa l ugar de destaque ao concentrar um v olume
considerável dessas espécies.
Toda essa riqueza tem uma expressão econômica importante: 40% do P IB brasileiro,
representado pela agroindústria, se beneficiam diretamente da diversidade biológica.
A co nsciência da importância econômica e ambiental adquirida pelos recursos
biológicos e genéticos, bem como pelos ecossistemas levou, no i nício dos anos 90, à
negociação e adoçã o da Convenção sobre Diversidade Biológica, aberta à assinatura
na C onferência do R io, em 1992, e que en trou em v igor e m dez embro de 1993. A
Convenção t em t rês objetivos básicos, enum erados no ar tigo 1º : a co nservação da
diversidade bi ológica; o uso su stentável de se us componentes; a repartição justa e
eqüitativa dos benefícios derivados da sua utilização.
A C onvenção r econhece, adem ais, nos artigos 3° e 15º a so berania dos estados
nacionais sobre se us recursos biológicos e genéticos, bem como o direito de cada
nação det erminar, po r l ei naci onal, o r

egime de ace

sso aos

recursos da

biodiversidade. E sse i nstrumento jurídico, de cu jas negociações o B rasil par ticipou
ativamente, constitui verdadeiro ponto de inflexão no regime internacional de acesso
aos recursos genéticos. Anteriormente, a opi nião corrente sobre esses bens concedia
algum r econhecimento aos direitos dos est ados sobre el es, mas matizava-os com a
alegação de que "eticamente" fazem parte do patrimônio comum da humanidade.
Ao co nsagrar o r econhecimento da so berania naci onal so bre os

recursos d a

biodiversidade, ao reconhecer o direito dos países det erminarem, p or l egislação
nacional, o r egime de ace sso a esse s recursos e ao pr econizar a c elebração de
contratos bilaterais para o acesso a cada recurso genético com a contrapartida da
repartição de bene fícios, a Convenção i nstaurou um nov o m odelo i nternacional de
grande interesse para o Brasil.
Ainda no ca mpo d as negociações i nternacionais a fetas ao meio a mbiente, cabe se r
mencionado o Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil PPG7. O PPG7 é um programa do Governo Brasileiro com apoio financeiro e t écnico
dos países do G7 e da União Européia. Os denominados "Participantes do Programa"
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são o G overno do B rasil, o B anco M undial, e os

doadores: C anadá; Fr ança;

Alemanha; Itália; Japão; Países Baixos; Reino Unido; Estados Unidos e Comissão da
União E uropéia. O P PG7 foi o ficialmente cr iado em junho de 1992, co m quatro
objetivos principais: demonstrar a possibilidade de se atingir um desenvolvimento
harmônico entre economia e meio ambiente nas florestas tropicais; promover a correta
conservação dos recursos genéticos dessas florestas; r eduzir a co ntribuição das
florestas brasileiras na emissão global de gás carbônico; e p roporcionar ex emplo de
cooperação en tre paí ses desenvolvidos e em dese nvolvimento na ár ea florestal. N o
âmbito do P PG7, sã o dese nvolvidas, t ambém, di versas atividades destinadas à
proteção e integração econômica das populações indígenas.
Durante a Oficina de P lanejamento Participativo realizada com objetivo de su bsidiar a
elaboração de ste P lano de M anejo, foram i dentificadas várias instituições tanto
nacionais como internacionais com potencial para apoiar a EERA. As mesmas estão
listadas na Tabela 1.03.
Tabela 1. 03 - Potencial d e Apoio à EE R io Acre p or I nstituições N acionais e
Internacionais
Base Nacional e Internacional
Instituição
Concessões madeireiras peruanas
INRENA (PERU)
Ministério da Defesa
Organização do Tratado de
Cooperação Amazônica – OTCA
Fundo Nacional do Meio Ambiente –
FNMA
Polícia Federal
Ministério das Relações Exteriores
Universidade da Flórida
Exército Brasileiro
Iphan
Incra
Funai
Ibama - ICMBio
ANA
PPG7
Ministério do Meio Ambiente
Rede WWF

Potencial de Contribuição
- Negociar restrições para redução de impacto,
controle e fiscalização.
- Combater invasões na região de fronteira;
- Estabelecer parceria para fiscalização e
monitoramento.
- Promover segurança nas fronteiras.
- Apoiar o MAP – Madre Dios/Acre /Pando.
- Apoiar projetos de Educação Ambiental.
- Apoiar e cooperar operacionalmente a vigilância
nas fronteiras.
- Articular com o governo peruano para empreender
ações integradas de manejo.
- Realizar pesquisa na região MAP.
- Apoiar e cooperar operacionalmente.
- Apoiar o patrimônio histórico-arqueológico da
EERA.
- Assegurar que as políticas dos assentamentos
sejam cumpridas.
- Apoiar a gestão das terras indígenas em
colaboração com a EERA.
- Realizar a gestão e implementação da UC.
- Apoiar a criação do Comitê da Bacia do rio Acre.
- Apoiar através de seus vários subprogramas: PDA
– PDPI , PPO, SPRN, PGAI.
- Incluir a EERA no ARPA;
- Apoiar/cooperar atividades previstas neste Plano
de Manejo
- Apoiar instituições peruanas através de projetos de
desenvolvimento sustentável em áreas de fronteira.
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WWF – Brasil
Conservation International
Banco Mundial
Fundação Moore
Fundação Ford
Usaid
GTZ-KFW
TNC - The Nature Conservancy

UNAMAD – Universidad Nacional de
Madre de Dios
INADE – Instituto Nacional de
Desarollo
FENAMAD (PERU)
UFAC
Fonte:SOS AMAZÔNIA, 2005.

- Apoiar/cooperar a implementação do Plano de
Manejo.
- Apoiar/Cooperar com a EERA e com o MAP.
- Apoiar o desenvolvimento sustentável.
- Apoiar o desenvolvimento sustentável.
- Apoiar o manejo de uso múltiplo na região.
- Apoiar financeiramente a criação e fortalecimento
do Conselho da EERA.
- Apoiar o MAP;
- Financiar pesquisas na UC.
- Desenvolver parceria visando a consolidação da
UC;
- Apoiar o projeto de etnozoneamento da TI
Mamoadate e Cabeceira do Rio Acre.
- Realizar pesquisa e monitoramento na área de
entorno do lado peruano.
- Empreender ações de desenvolvimento sustentável
na região do entorno da UC do lado peruano.
- Implementar ações de apoio à educação ambiental
na região de entorno da UC do lado peruano.
- Pesquisa, extensão, ensino e educação ambiental.

1.1.4 ACORDOS INTERNACIONAIS
As relações entre o Brasil e o Peru caracterizam-se tradicionalmente pela cordialidade.
No atual contexto da maior aproximação e integração entre os países sul-americanos,
e da di retriz prioritária da política externa brasileira, os dois países vêm intensificando
seus esforços no se ntido de pr omover a i ntensificação da co operação e

do

intercâmbio entre ambos. O quadro favorável à aproximação entre o Brasil e o Peru
inclui mais especificamente a importância que ambos os países atribuem atualmente
um ao outro em sua política externa.
O r elacionamento bi lateral t em-se bene ficiado t ambém do ar cabouço i nstitucional
criado a partir 1996, com a instituição da Comissão de Vizinhança Brasil-Peru, guardachuva institucional sob o qual foram criados grupos de trabalho em áreas prioritárias
do relacionamento bilateral, tais como:
Grupos de Trabalho so bre C ooperação A mazônica e D esenvolvimento Fr onteiriço,
Cooperação T écnica, I ntegração Fí sica e T ransportes, M eio A mbiente, P romoção
Econômico-Comercial, e Segurança e D esenvolvimento na A mazônia, al ém da
Comissão Mista Cultural e do Grupo de Trabalho ad hoc sobre Interconexão Fluvial.
Tendo em v ista se r B rasil e P eru, r espectivamente, os detentores da primeira e da
segunda maior área amazônica, e face à ex tensa f ronteira comum, ambos os países
decidiram atribuir prioridade à cooperação amazônica e fronteiriça no âmbito das
relações bilaterais. A esse respeito cabe ressaltar a i mportância que atribuem os dois
países aos temas do desenvolvimento sustentável e do meio am biente, através de
iniciativas de co operação t écnica, ci entífica e t ecnológica l igadas ao t ema, se ja em
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termos de intercâmbio e coordenação de posições sobre o assunto em âmbito
bilateral, regional (Tratado de Cooperação Amazônica) e multilateral.
Os estados/departamentos e cidades fronteiriças têm um papel de suma importância
no quadro das relações bilaterais. Nesse sentido, registra-se o cr escente interesse do
estado do A cre e do de partamento de M adre de Dios nas relações entre o B rasil e o
Peru. Cabe destacar ainda a cr iação do Comitê de Fronteira Brasil-Peru, inicialmente
instalado entre as localidades fronteiriças de Assis Brasil e Iñapari visando servir como
foro de di scussão dos problemas das relações ent re ci dades fronteiriças, que sã o
muitas vezes relevantes para a r elação bilateral como um todo. Foi ai nda criado o
Programa de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Fronteiriças de Assis
Brasil e de Iñapari (PABI), executado no Brasil pela SUDAM.
As relações bilaterais como u m todo e os est ados próximos ao P eru em e special
deverão benef iciar-se da i mplementação das interconexões viárias entre os dois
países. A esse respeito, o projeto prioritário de interconexão rodoviária entre os dois
países, a BR-317, que liga Rio Branco a Assis Brasil (trecho já concluído) e a Rodovia
Transoceânica, l igando I ñapari-Puerto M aldonado aos

portos peruanos de I lo e

Matarani, no Pacífico, sendo possível o acesso a Lima (em fase final de construção).
Como reflexo do enr iquecimento da paut a bilateral e do est reitamento dos laços entre
os dois países, out ros temas vêm-se de stacando no co ntexto bi lateral, t ais como a
cooperação no combate ao tráfico de entorpecentes, entre outros.
A seguir destacamos alguns acordos em vigor firmados entre o Brasil e o Peru mais
relevantes para o manejo da EE Rio Acre. Para uma lista mais abrangente, ver Anexo
1.1.
Acordos em vigor entre Brasil e Peru (Acordo Básico de Cooperação Científica e
Técnica-05/11/1976)
•

Tratado para Completar a determinação das Fronteiras entre o B rasil e o Peru
e Estabelecer Princípios Gerais sobre o se u Comércio e Navegação na Bacia
do Amazonas. 30/05/1910;

•

Acordo so bre a C riação da C omissão M ista de I nspeção dos Marcos da
Fronteira. 06/10/1975;

•

Acordo para a Conservação da Flora e da Fauna dos Territórios Amazônicos
da República Federativa do Brasil e da República do Peru. 05/11/1976;

•

Acordo par a a C onstituição de um G rupo Ad-Hoc para E studar o Trânsito de
Pessoas e Embarcações na Área Fronteiriça. 05/11/1976;

•

Acordo para a Constituição de uma Subcomissão Mista Brasileiro-Peruana
para a Amazônia. 15/07/1977;

•

Tratado de C ooperación A mazónica’ ent re B olivia, E cuador, S urinam,
Venezuela, Brasil y Perú. Julio 1978;

•

Tratado de Amizade e Cooperação. 26/06/1981;
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•

Declaração de Rio Branco. 02/07/1987;

•

Programa de Ação de Puerto Maldonado. 03/07/1987;

•

Entendimento Relativo à D eclaração de R io Branco e o P rograma de A ção de
Puerto Maldonado. 20/08/1987;

•

Ata de Instalação da Comissão de Cooperação Brasileiro-Peruana. 09/10/1989;

•

Acordo, por t roca de N otas, par a a C riação de
21/07/1999;

•

Ajuste Complementar na Área de Meio Ambiente Amazônico. 06/12/1999;

•

Memorando de E
25/08/2003;

•

Protocolo pa ra Implementação de um S istema de P revenção e C ontrole de
Incêndios Florestais. 19/01/2004;

•

Acuerdo entre el Gobierno de La República del Perú y el Gobierno de la
República Feder ativa de Brasil so bre facilidades para el i ngreso y tránsito de
sus nacionales en sus territorios. 11/08/2004.

Comitês de Fr onteira.

ntendimento so bre I ntegração Fí sica e E

conômica.

1.2. ENFOQUE FEDERAL
1.2.1. A ESTACAO ECOLOGICA RIO ACRE E O CENÁRIO FEDERAL
1.2.1.1 Panorama Geral do SNUC
O Brasil é considerado um dos países mega-diversos, abrigando de 10 a 20% do total
de espécies existentes conhecidas no Planeta (Brasil, 2007). Este fato está
relacionado à pr esença de 1/3 das florestas tropicais do Planeta, a m aior parte delas
concentradas na Região Amazônica Brasileira que perfazem nada menos do que 60%
de toda a Floresta Amazônica na América do Sul.
Apesar di sso, apena s 2, 8% de se u t erritório est á p rotegido e m Unidades de
Conservação de P roteção Integral, uma média muito menor do que a m édia de ár eas
protegidas em nível mundial e ainda longe dos 10% estipulados no “Programa Áreas
Protegidas da Amazônia” do Governo Brasileiro.
A cada ano, milhares de espécies de plantas e animais desaparecem da terra e co m
elas a possi bilidade de se rem co nhecidas pela ci ência, e co nsequentemente de
fornecerem bene fícios para a hum anidade e de aj udarem a m anutenção da vida no
Planeta. P or i sso, p reservar a bi odiversidade de um paí s é i mprescindível par a a
manutenção das gerações futuras, co ntribuindo par a a ev olução do conhecimento
científico, econômico e social.
A ex istência de ár eas com v alores especiais para co nservação em u m paí s, t orna
necessária um a e strutura ou si stema que t enha po r finalidade g erir, or ganizar e
resguardar est es espaços territoriais através de um a r ede naci onal de ár eas
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protegidas. P ara que es tas áreas representem bem a bi odiversidade q ue se dese ja
abrigar, é necessário que estejam equilibradamente dispostas entre as diversas
unidades biogeográficas, co m o ob jetivo de pr eservar am ostras representativas da
biodiversidade e paisagens (Ferreira et alii, 2001).
As unidades de conservação representam uma das melhores estratégias de proteção
do pat rimônio nat ural. N estas áreas, a f auna, a f lora e os processos ecológicos são
conservados, g arantindo assi m am ostras representativas da bi odiversidade exi stente
no país. As unidades de conservação são então estabelecidas visando à proteção dos
espaços territoriais e seus recursos naturais com valores especiais para conservação.
No Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) foi
instituído através da Lei Nº 9.985, de 18 de julho de 2000. O SNUC tem como
finalidade a conservação in situ da diversidade biológica, através do estabelecimento
de critérios e normas para criação, implantação e gestão das unidades de
conservação nos níveis federal, estadual e municipal e definir a necessária relação de
complementariedade entre as diversas categorias de uso e manejo.
Os objetivos do SNUC de acordo com o disposto na Lei são:
•

Contribuir par a a m anutenção da bi odiversidade bi ológica e dos
genéticos no território nacional e águas jurisdicionais;

recursos

•

Proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional;

•

Contribuir par a a p reservação e r estauração d a di versidade dos ambientes
naturais;

•

Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais;

•

Promover a ut ilização de práticas e princípios de conservação da nat ureza no
processo de desenvolvimento;

•

Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica;

•

Proteger
as
características
físicas
(geológicas,
paleontológicas e espeleológicas) e culturais;

•

Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos;

•

Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;

•

Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos
e monitoramento ambiental;

•

Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;

•

Favorecer co ndições e pr omover a educa ção, i nterpretação a mbiental e a
recreação através do contato com a natureza e o turismo ecológico;

•

Proteger os recursos ambientais necessários à su bsistência de popul ações
tradicionais, r espeitando e valorizando se us conhecimentos e cu lturas, e
promovendo-as social e economicamente.

geomorfológicas,
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O S NUC est abelece duas grandes categorias de uni dades de co nservação, co m
diferentes tipos de uso e m anejo: as Unidades de P roteção I ntegral e as de U so
Sustentável. A s Unidades de P roteção I ntegral t êm co mo obj etivo pr incipal a
preservação da nat ureza, se ndo adm itido apen as o uso i ndireto de s eus recursos
naturais. As categorias deste grupo são: E staçao E cológica ( EE), R eserva B iologica
(RB), Parque Nacional (PN), Monumento Natural (MN) e Refúgio de Vida Silvestre
(RVS). As Unidades de Uso Sustentável têm como objetivo básico a compatibilização
da co nservação da nat ureza co m o uso sustentável de par cela dos seus recursos
naturais. As categorias deste grupo são: Área de Proteção Ambiental (APA), Área de
Relevante I nteresse Ecológico (ARIE), Floresta N acional ( FLONA), R eserva
Extrativista (RESEX), Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável
(RSD) e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).
Anteriormente à Lei do S NUC, e xistiam ai nda em nível f ederal q uatro R eservas
Ecológicas, sendo que duas já foram reclassificadas para Estações Ecológicas. As
duas restantes terão sua categoria redefinida de acordo com o que preceitua o A rtigo
55 da Lei 9.995/2000 (SNUC).
A T abela 1 .04 si ntetiza a co ntribuição dos dois grupos de uni dades de co nservação
frente ao total de á reas protegidas no B rasil até 2008 . P ode–se obs ervar que as
Unidades de Conservação de Proteção Integral respondem por 17,08% do total de
unidades, as de U so S ustentável por 22, 21% e as RPPNs por m ais da m etade do
total, ou seja, 60,71%. Quando a a nálise é f eita por área ocupada, a porcentagem de
área total dedicada ao gr upo de Proteção Integral é de 46, 24%, a de U so Sustentável
sobe para 53,17% e a das RPPNs cai para 00,59%.
Tabela 1.04: Unidades de Conservação no Brasil por Grupo em Relação ao Total de UCs
(situação em 26/09/2008, Fonte: http://www.icmbio.gov.br/ – Contexto Federal)
Área
o
Grupo
N
%
%
(ha)
Proteção Integral (até 2008)
130
17,08
35.337.704
46,24
Uso Sustentável (até 2008) sem RPPN
169
22,21
40.633.382
53,17
RPPN Federais
462
60,71
447.802
00,59
Total
761 100, 00
76.419.188
100, 00
Fonte: Dados até 26/09/2008 (http://www.icmbio.gov.br/ em 26/09/2008).

Em relação ao total da área continental do país, as unidades de Proteção Integral
respondem por 4 ,13% e as de U so S ustentável 4, 8%, totalizando 8, 9%. C omo pode
ser visto, apesar da importância do Brasil em relação à biodiversidade que abriga,
muito pouco do seu território está protegido (4,1%) em unidades de conservação de
proteção integral, muito menos que a m édia mundial de 6% (Sales, 1996). Esta baixa
porcentagem é ai nda mais crítica q uando se adi ciona o f ato das

unidades de

conservação serem mal distribuídas entre os diversos ambientes (biomas e ecótonos),
além de grande maioria não ser implementada e/ou vulneráveis (Ferreira et alii, 2001).
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Hoje, 6,96% da Amazônia brasileira está protegida dentro de UCs de Proteção Integral
– principalmente em Parques Nacionais, Reservas Biológicas e Estações Ecológicas e out ros 13% da floresta se enco ntram dent ro de U Cs de U so S ustentável, co mo
Reservas Extrativistas e Florestas Nacionais, entre outras categorias. Observa-se na
distribuição das UCs federais um equilíbrio entre as de Proteção Integral e as de Uso
Sustentável, enquanto as UCs estaduais são predominantemente do grupo de Uso
Sustentável, tendo inclusive uma grande participação de APAs (Tabela 1.05).

Tabela 1. 05: U nidades d e C onservação n a Amazônia L egal. T otal G eral por G rupos e
Categorias e Órgãos Gestores

SITUAÇÃO EM
06/06/2008

Federal

QUANTIDADE

A
ÁREA (ha)
SEGUNDO
O
DOCUMENTO LEGAL

B*
ÁREAS NO
OCEANO,
FORA DA
AMAZÔNIA,
INTEGRANTES DE APA
OU EM
SOBREPOSIÇÃO COM
OUTRAS UCs
E TIs

ÁREA
COBERTA
POR UC (A
MENOS B)

% EM
RELAÇÃO AO
TOTAL
DE UCS

% EM
RELAÇÃO À
EXTENSÃO DA
AMAZÔ
NIA

131

63.827.525

54.922.976

51,86%

10,97%

Proteção
I
l
Estação
Ecológica

48

31.235.895

27.298.354

25,78%

5,45%

15

6.680.396

6.365.632

6,01%

1,27%

Parque Nacional

23

20.844.569

17.647.460

16,66%

3,53%

Reserva Biológica

9

3.710.821

3.285.153

3,10%

0,66%

Reserva
Ecológica

1

109

109

0,00%

0,00%

Uso Sustentável

83

32.591.630

4.967.008

27.624.622

26,09%

5,52%

Área de Proteção
Ambiental

4

2.473.550

71.083

2.402.467

2,27%

0,48%

Área de
Relevante
Interesse
Ecológico

3

20.864

-

20.864

0,02%

0,00%

Floresta Nacional

32

18.443.042

4.642.132

13.800.910

13,03%

2,76%

Reserva de
Desenvolvimento
Sustentável

1

64.735

-

64.735

0,06%

0,01%

43

11.589.439

253.793

11.335.646

10,70%

2,26%

Estadual

164

59.124.581

8.148.227

50.976.354

48,14%

10,18%

Proteção
Integral

60

12.694.298

3.029.684

9.664.614

9,13%

1,93%

Estação
Ecológica

9

4.615.708

1.056.695

3.559.013

3,36%

0,71%

Reserva
Extrativista
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Monumento
Natural

2

32.410

-

32.410

0,03%

0,01%

39

6.584.337

1.835.472

4.748.865

4,48%

0,95%

Reserva Biológica

6

1.257.943

37.517

1.220.426

1,15%

0,24%

Reserva
Ecológica

2

103.900

100.000

3.900

0,00%

0,00%

Uso Sustentável

104

46.430.283

5.118.543

41.311.740

39,01%

8,25%

Área de Proteção
Ambiental

29

19.344.772

4.712.362

14.632.410

13,82%

2,92%

Floresta Estadual

15

12.348.059

38.018

12.310.041

11,62%

2,46%

Floresta
Extrativista

2

1.085.688

307.665

778.023

0,73%

0,16%

Floresta de
Rendimento
Sustentado

18

1.470.759

20.608

1.450.151

1,37%

0,29%

Reserva de
Desenvolvimento
Sustentável

15

10.310.376

38.907

10.271.469

9,70%

2,05%

Reserva
Extrativista

25

1.870.629

983

1.869.646

1,77%

0,37%

295

122.952.106

17.052.776

105.899.330

100,00%

21,15%

Parque Estadual

Amazônia Legal

* Cálculo efetuado pelo Sistema de Informações Geográficas do ISA. Nas APAs, foram
descontadas as ex tensões de U Cs m ais r estritivas i nseridas em s eus limites. F oram
descontadas as ár eas de UCs que f icam f ora da A mazônia Le gal. A s ár eas marítimas da s
Resex Marinhas, Parques e APAs foram descontadas apenas para estabelecer a porcentagem
protegida em r elação à ex tensão territorial da Amazônia Le gal. A s s obreposições ent re U Cs
foram descontadas na categoria menos restritiva. As sobreposições em TIs foram descontadas
da extensão das UCs.
Fonte: Dados até 06/06/2008 (http://www.socioambiental.org/uc/quadro_geral em 24/10/2008).

A Tabela 1.06 ilustra a cl assificação das unidades em relação às diversas categorias
de m anejo. D as 48 U Cs de P roteção Integral federais, 15 sã o E stações Ecológicas
Federais perfazendo uma área total 6.365.632 ha o que corresponde a um pouco mais
de 1% (1,27%) de terras sob Unidades de Conservação. Sob a r esponsabilidade dos
governos estaduais estão mais nove Unidades com uma área de 9.664.614 ha ou
0,71% do total de estações ecológicas nas UCPI. No total, a soma destas duas
continua um número irrisório, ou seja, 1,98% e um total de 7.332.093 ha.
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Tabela 1.06 - Área Ocupada pelas Unidades de Conservação de Proteção Integral e Uso
Sustentável em Relação ao Total da Categoria e à Região Continental Brasileira
o
o
CATEGORIA
N
N (%)
Área (ha)
Participação
% do
7
da categoria
Brasil
(%)
Proteção Integral
Estação Ecológica
32
10,63
7.327.139
20,74
0,85
Reserva Biológica
29
9,63
3.937.635
11,14
0,46
Parque Nacional
63
20,93
23.886.891
67,60
2,80
Monumento Natural
1
0,34
16.496
0,04
0,00
Refúgio de Vida Silvestre
5
1,66
169.543
0,48
0,02
Reserva Ecológica
2
0,66
128
0,00
0,00
Sub-Total 1
132
35.337.832
100,00
4,13
Uso Sustentável
Área de Proteção
30
9,97
Ambiental
Áreas de Relevante
17
5,65
Interesse Ecológico
Floresta Nacional
65
21,59
Reserva Extrativista
56
18,60
Reserva de Desenvolv.
1
0,34
Sustentável
Sub-Total 2
169
TOTAL GERAL
301 100,00
Fonte: http://www.icmbio.gov.br/ em 26/09/2008).

9.693.655

23,86

1,13

44.047

0,11

0,01

18.818.438
12.012.807
64.735

46,31
29,56
0,16

2,20
1,41
0,01

40.633.682
50.248.946

100,00

4,76
8,89

A anál ise dest a t abela em r elação à p articipação d as diversas categorias no t otal
mostra t ambém que, d entre as categorias de m anejo de uso su stentável, a m ais
comum é Floresta Nacional tanto em número de unidades (21,59%) como em termos
de área ocupada na categoria (46,31%).
Os Parques Nacionais correspondem à 23.886.891 ha da superfície ocupada por UCs
de proteção integral e é a categoria mais freqüente em termos de número de Unidades
(20,93%) e

área (67,60%). Em relação ao percentual do continente brasileiro,

enquanto os Parques Nacionais respondem por quase 3% (2,8%), as Florestas
Nacionais respondem por 2,20%.
Esta situação de predominância de parques nacionais em detrimento de outras
categorias reflete o fato de q ue P arques Nacionais são por nat ureza e de finição de
extensões muito maiores que outras categorias de manejo, e também por refletir um
aspecto hi stórico de p referência pel a c riação de par ques nacionais com fins de
conservação, m as também de l azer, desd e a c riação do Yellowstone N ational Park
nos Estados Unidos em 1872.

7

Em relação à área continental (não inclui as ilhas oceânicas): 854.546.635,68 ha.
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1.2.2 A ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO ACRE E O SNUC
1.2.2.1 As Estações Ecológicas e o SNUC
As três primeiras Unidades de Conservação no Brasil foram criadas no período de
1935 a 1939 na categoria de Parques Nacionais e todas destinadas a proteger as
belezas cênicas excepcionais destes sítios: o P N Itatiaia, o P N Serra dos Órgãos e o
PN do Iguaçu.
Em q uase duas décadas não se cr iou U Cs até q ue em 1959 foram cr iados o P N
Araguaia, PN Ubajara e PN Aparados da Serra e dois anos depois com a construção
de Brasília, foram criados no cerrado, o PN Brasília, o PN Chapada dos Veadeiros e o
PN das Emas. Lo go e m se guida, nes te mesmo qüinqüênio out ras quatro ár eas com
excepcionais atributos naturais são decr etadas unidades de co nservação: o P N
Caparaó (que abriga o Pico da B andeira, considerado à época o pont o culminante do
Brasil), o PN Monte Pascoal (primeira terra avistada por Cabral), o PN Tijuca (floresta
no RJ destinada a pr oteger os mananciais da cidade), o PN Sete Cidades (contendo
feições geológicas e geomorfológicas excepcionais), e finalmente o PN São Joaquim
(um dos últimos remanescentes de florestas de araucária).
Até ent ão e stes pr imeiros parques eram ad ministrados pelo S erviço Fl orestal do
Ministério da Agricultura. Em 1967, foi criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal – IBDF, (Decreto-Lei Nº 289 de 1967) e com este a atribuição de criar novos
Parques Nacionais, Reservas Biológicas, Florestas Nacionais e Parques de Caça.
No qüinqüênio, 1970 a 1974 foi criada a pr imeira Reserva Biológica no B rasil – Poço
das Antas. Na época era uma categoria inovadora voltada totalmente à preservação
do m eio a mbiente, pes quisa e educa ção am biental, ex cluída a v isitação para lazer.
Esta ca tegoria j á es tava pr evista no N ovo C ódigo Fl orestal ( Lei N º 4 .771 de 15 de
setembro de 1965) e ratificada pela Lei de Proteção à Fauna (Lei Nº 5.197 de 03 de
janeiro de 1967).
As primeiras Estações Ecológicas no Brasil foram criadas no início da década de 80
(depois de 45 anos de criadas as primeiras UCs no Brasil), com 33 UCs criadas. Esta
época representa um marco histórico de c riação das unidades de conservação com a
instituição da S ecretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA) do Ministério do I nterior.
Até ent ão a c

riação das

Unidades era at ribuição do I

Desenvolvimento Florestal (IBDF).

nstituto B rasileiro de
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A Estação Ecológica (EE): tem como objetivo básico a pr eservação da natureza e a
realização de pesquisas cientificam. É proibida a visitação pública, exceto com objetivo
educacional.
Com a cr iação da S EMA, f oi i nstituída a ca tegoria E stação E cológica, um a nov a
categoria de manejo de uso mais restritivo que Parques Nacionais, pois não permite a
visitação pública com fins de lazer, homologada através da Lei Nº 6.902 de 27 de abril
de 1981, que estabelece esta categoria como de uso indireto destinada à proteção do
meio ambiente natural, pesquisa e educação ambiental. Dois anos depois, o D ecreto
nº 88.351, de 01 de j

unho de 1983, subordina ao Conselho N acional do Meio

Ambiente (CONAMA) as atividades que possam afetar a biota nas áreas circundantes
às Estações Ecológicas.
As primeiras oito E stações Ecológicas foram c riadas através de um d ecreto úni co
(Decreto Nº 86.061 de 02 de junho de 1981). A Estação Ecológica Rio Acre (com
77.500 ha) foi um a des tas, tendo si do cr iada no pa ís juntamente com m ais três na
Amazônia (EE de Anavilhanas no Amazonas com 350.018 ha, EE de Maracá – Jipioca
no A mapá com 72. 000 ha e E E de M aracá em R oraima co m 101. 312 ha), duas no
Cerrado (EE Uruçuí-Una com 135.000 ha e EE de Iquê com 200.000 ha), uma na Mata
Atlântica ( EE Aracuri- Esmeralda co m apenas 273 ha) e um a no P antanal (EE d o
Taiamã com 11.200 ha).
Em 1982, mais cinco Estações Ecológicas são criadas, desta vez duas na Amazônia,
a EE do Ja ri nos estados do A mapá e P ará co m 227. 126 ha, e a EE Caracaraí em
Roraima ( 80.560 ha) , u ma na Caatinga, a EE do S eridó co m pouco mais de m il ha
(1.163 ha ), um a no Cerrado a E E da S erra da s Araras (28.700 ha ) e a pr imeira no
ambiente costeiro, a EE de G uaraqueçaba, com quase cinco mil ha (4.935 ha). Como
no ano anterior, todas foram criadas pelo mesmo decreto (Nº 87.092 de 31 de maio de
1982), com exceção da E E do Jari, criada pouco antes pelo decreto 87.092 de 12 de
abril.
No ano seguinte, é criada a EE Ju taí-Solimões com 288. 187 ha no est ado do
Amazonas (Decreto Nº 88.541 de 21 de agosto de 1983) e, em 1984, a EE Raso da
Catarina co m 99 .772 ha. D ata dest e ano também a modificação da E E do Ja ri pelo
Decreto Nº 89.440 de 13 de março de 1984.
O per íodo 1985 -1989, em bora co m ní veis m enores do q ue 1981 -82 foi também
caracterizado co m a c riação de m uitas unidades de co nservação. N este per íodo 22
UCs foram cr iadas, ab rangendo m ais de 2, 5 m ilhões de ha. Uma ca racterística
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marcante nesse período é a distribuição das categorias de manejo, que se mostra
mais equilibrada, com 8 PN, 7 RB, e 7 EE e uma marcante tendência para categorias
mais restritivas que não permitem uso público (2/3).
Explica-se esta tendência, entre outros motivos pelo início dos procedimentos para
compensação

ambiental

por

danos

aos

recursos

naturais

causados

por

o

empreendimentos de m édio e gr ande por te (Resolução C ONAMA N 10 de 1987 e
efetivamente homologados pela Resolução CONAMA Nº 02/96) 8.
Em 1985 foi c riada a EE Ju ami-Japurá no es tado do A mazonas com 870. 300 ha
(modificada pela Portaria Nº 374 de 11/ 10/2001 e área atual de 837.650 ha), em 1986
apenas duas pequenas sendo uma em São Paulo (EE do Tupiniquins com 43 ha e de
ambiente marinho, Decreto Nº 92.964 de 21 de julho) e a outra no Rio Grande do Sul
(EE do Taim nos Campos Sulinos com 10.765 ha). No ano seguinte, são criadas mais
três Estações Ecológicas - a EE Tupinambás, a EE Pirapitinga e a EE Carijós.
Finalmente em 1989 , é cr iado o I BAMA eng lobando os dois órgãos ambientais, a
SEMA e o I BDF, que até a quele momento eram os r esponsáveis pela cr iação de
unidades de conservação. Data também deste ano a ampliação da EE Guaraqueçaba.
De 1995 a 1999, m ais nove U Cs são cr iadas (8 P Ns e 1 R Bs) r efletindo um a nov a
tendência à abertura das UCs à visitação pública e conseqüente aumento da categoria
que privilegia uso público. Neste período destaca-se a cr iação do P N de Ilha Grande
em razão da compensação ambiental da Usina Hidroelétrica de Ourinhos–SP.
Em 2000 a Lei do S NUC é finalmente aprovada. Nos dois anos seguintes, até março
de 2002 f oram criadas mais 10 UCs sendo quatro PN e seis EE. Data desta época a
criação de unidades de conservação de proteção integral como resultado da indicação
de ár eas prioritárias a se rem t ransformadas em uni dades de co nservação em
seminários que recomendam a criação de UCs por biomas, através do Programa da
Biodiversidade do MMA.
Em 2001 foram cr iadas ou r ecategorizadas sete E stações E cológicas nos diversos
biomas, d as quais quatro f oram na C aatinga (EE A iuaba, 11. 525 ha, C eará; E E de
Murici, 6.157 ha em Alagoas; EE do C astanhão, 12.625 ha, no Ceará como
compensação por danos ambientais pela construção da Represa do Castanhão e a EE
8

Em julho de 2000, a Lei do SNUC, em seu artigo 36, dispõe sobre o licenciamento ambiental
de em preendimentos que c ausam s ignificativo i mpacto no m eio ambiente, orientando o
montante e a aplicação d e r ecursos par a a c riação, i mplantação, e m anutenção de U Cs de
Proteção Integral.
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Raso da Catarina - recategorizada, 105.282 ha). No cerrado foram criadas a EE Serra
Geral do T ocantins (715.448 ha) no T ocantins, e na Amazônia, mais duas, através de
recategorização: a E E Jutaí-Solimões (288.187 ha) no A mazonas, e a EE Ju amiJapurá no mesmo Estado, com 572.650 ha.
No ano de 2002 é cr iada na M ata A tlântica a E E M ico Leão P reto 9, e e m 2004 su a
área foi ampliada, passando a ter 6.667 ha, e em 2003, a EE do Taim, no Rio Grande
do S ul teve su a ár ea ampliada par a 77. 540 ha para pr oteger os biomas Campos
Sulinos e a Mata Atlântica.
Em fevereiro de 200 5 foram cr iadas na A mazônia ci nco no vas unidades de
conservação que somam 5,2 milhões de ha. F oram c riadas a EE da Terra do M eio,
com 3.373.111 ha, e o PN da Serra do Pardo, no Pará, com 445.392 ha, a Reserva
Extrativista do Riozinho da Liberdade, no Acre e no Amazonas, com 325.602 ha, e as
FLONAS de Balata-Tufari, no A mazonas, com 802.023 ha, e de Anauá, em Roraima,
com 259.550 ha. Em termos de área total, as medidas podem ser consideradas como
o maior “pacote ambiental” da história do país (ver Tabela 1.07 com as UCs criadas no
governo anterior).
A E E Terra do Meio 10 com 3.387.800 ha no estado do Pará - área equivalente ao
território da B élgica é a maior EE até então criada e r esponsável por quase 40% em
termos de superfície ocupada por EEs no Brasil. Esta EE é a segunda maior unidade
de conservação no país, atrás apenas do Parque Nacional Montanhas do
Tumucumaque, com 3,8 milhões de ha.
A cr iação dest as áreas integra as metas do Plano A mazônia S ustentável ( PAS), d o
Plano de A ção para a Prevenção e C ontrole do Desmatamento na A mazônia Legal e
do Programa N acional de Fl orestas do M inistério do M eio A mbiente. A s r egiões
destinadas a implementação dessas novas unidades de conservação foram definidas
como pr ioritárias para pr eservação pel o Projeto de C
Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO).

9

Em 16/07/2002, SP.
Decreto de 17/02/2005.

10

onservação e U

tilização
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Tabela 1.07 - Unidades de Conservação de Proteção Integral Criadas entre 2003 e 2005
CATEGORIA
NOME
MUNICÍPIO
UF
ÁREA (ha)
RB
Mata
Jequitinhonha e MG
50.890 Decreto de 05/06/2003
Escura
Almenara
PN
Serra do
Apiúna (+ 8
SC
57.374 Decreto de 04/06/2004
Itajaí
municípios)
PN
Serra do
Altamira e São
PA
445.392 Decreto de 17/02/2005
Pardo
Félix do Xingu
EE
Terra do
Altamira e São
PA
3.373.111 Decreto de 17/02/2005
Meio
Félix do Xingu
TOTAL
3.926.767
Fonte: http://www.icmbio.gov.br/ em 26/09/2008).

No total, no per íodo de 2003 at é fevereiro de 2005 (Tabela 1.08 e Tabela 1.09), além
de criar áreas protegidas, num total de 5,2 milhões de ha, foram interditados outros 8,2
milhões

para est

udos. S

egundo

o si

te do I

nstituto

Socioambiental

(www.socioambiental.org), estas medidas juntamente com ou tras ações do G overno
Federal são uma reação à v iolência e aos assassinatos que ocorreram no Pará, para
conter a grilagem de terras e o desmatamento desordenado na Amazônia.
A i nterdição por se is meses – para est udos e poss ível cr iação de nov as UCs,
principalmente Florestas Nacionais – destes outros 8,2 milhões de ha localizados em
terras públicas federais na área de influência da rodovia BR-163 (Cuiabá-Santarém),
sobretudo e m su a m argem es querda (Oeste), f oi feita por “ limitação adm inistrativa
provisória”, i nstrumento legal i nstituído por um a M edida P rovisória e r egulamentado
por D ecreto – ambos ainda não publ icados. A lém di sso, o g overno aut orizou a
finalização do processo para o estabelecimento de mais duas Reservas Extrativistas
também na Terra do M eio: R esex I riri e R

esex X ingu no P ará, so mando

aproximadamente 500 mil ha.
A nov a f igura jurídica da “ interdição”, c riada por um a e menda à Lei do S istema
Nacional de U nidades de C onservação ( SNUC), i rá p roibir os órgãos públicos de
autorizar atividades de corte raso da floresta. Os empreendimentos legais já em curso
serão mantidos.
Sobre as

dificuldades para pr oteger as

áreas sob i nterdição e as

possíveis

contestações judiciais sobre o processo, o M MA afirma que o problema j á havia sido
equacionado e que apesar de grilada e invadida, a maior parte dessas terras é pública
e não regularmente titulada, o que garantiu a tomada de providências necessárias pelo
governo par a e fetivar a f iscalização das UCs criadas e das áreas que f icarão sob
estudo.
A i déia da i nterdição é considerada apr opriada e f oi bast ante di scutida na época da
elaboração da Lei do SNUC embora sua implementação seja um desafio uma vez que
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não havia novos recursos. A medida pode dar ao Estado a possibilidade de restringir o
uso de um a ár ea, garantindo a i ntegridade de se us atributos ecológicos, podendo
realizar pesq uisas e def inir a ca tegoria a se r cr iada de um m odo m ais inteligente e
adequado.
Os recursos para co ncretizar as ações virão d as verbas já apr ovadas para v ários
setores do governo e programas já em andamento – IBAMA, INCRA, P lano de Ação
para P revenção e C ontrole ao D esmatamento na A mazônia, o P lano B R-163
Sustentável, o P rograma A mazônia S ustentável ( PAS) e o P rograma Nacional de
Florestas (PNF). Não foi feita uma estimativa sobre o orçamento total para as
intervenções previstas.
Tabela 1.08 Unidades de Conservação de Uso Sustentável Criadas entre 2003 e 2005
CATEGORIA

NOME

MUNICÍPIO

UF

Resex
FLONA

Batoque
Mata Grande

CE
GO

602
2.009

Decreto de 05/06/2003
Decreto de 13/10/2003

Resex

Cururupu

Aquiraz
São Domingos
Cururupu e
Serrano

MA

185.046

Decreto de 02/06/2004

Cabedelo

PB

103

Decreto de 02/06/2004

Piraí do Sul
Porto Velho e
Candeias

PR

125

Decreto de 02/06/2004

RO

220.644

Decreto de 01/12/2004

Manicoré

AM

304.146

Decreto de 03/06/2004

Altamira

PA

736.340

Decreto de 08/11/2004

Porto de Moz

PA

1.288.717

Decreto de 08/11/2004

Tapauá e
Canutama

AM

802.023

Decreto de 17/02/2005

RR

259.550

Decreto de 17/ 02/2005
(Ainda nã o pu blicado
no DOU)

325.602

Decreto de 17/02/2005

FLONA

Restinga de
Cabedelo
Piraí do Sul

FLONA

Jacundá

FLONA

Resex
Resex
Resex

Lago do Capanã
Grande
Riozinho do
Anfrísio
Verde para
Sempre

FLONA

Balata-Tufari

FLONA

Anauá

Resex

Riozinho da
Liberdade

Cruzeiro do
Sul (+ 4
municípios)

TOTAL
Fonte: http://www.icmbio.gov.br/ em 26/09/2008).

AC
AM

ÁREA (ha)

4.124.907

ILC
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Tabela 1.09 Unidades de Conservação de Proteção Integral Ampliadas entre 2003 e 2005
CATENOME
UF
ÁREA
AMPLIAEXTENSÃO
GORIA
ANTIGA
ÇÃO
FINAL
Decreto de
EE
Taim
RS
10.764
77.540
88.304
05/06/2003
Grande
Sertão
Decreto de
PN
MG BA
84.000
63.300
147.300
Veredas
21/05/2004
Decreto de
PN
Tijuca
RJ
3.200
750
3.950
03/06/2004
TOTAL
141.590*
Fonte: http://www.icmbio.gov.br/ em 26/09/2008).
*Total de áreas acrescentadas: 8.193.264 ha. Neste total estão incluídos 252.790 ha da
FLONA do Xingu, que foi incorporada à EE da Terra do Meio).

Em 2008, foram criados os Parques Nacionais Mapinguari (Decreto s/n, de 5 de j unho
de 2008) e Nascentes do Lago Jari (Decreto s/n, de 8 de maio de 2008), ambos no
estado do Amazonas, com áreas de 1.572.422 ha e 812.141 ha, respectivamente.

1.2.2.2 A Estação Ecológica Rio Acre e sua Representatividade no Bioma
Amazônico.
O território brasileiro é composto por sete biomas, a saber: Amazônia, Caatinga,
Campos Sulinos, C errado, C osteiro, M ata A tlântica e P antanal e t rês ecótonos, que
são transição entre Biomas: a) Transição Amazônia-Cerrado, b) Transição Amazônia–
Cerrado–Caatinga, e c) Transição Mata Atlântica–Caatinga–Cerrado.
A Tabela 1.10, mostra a distribuição dos diversos biomas e ecótonos na superfície do
território brasileiro, assim como a proporção em que estes biomas estão protegidos em
unidades de conservação de proteção i ntegral. Como pode ser verificado, o Bioma
Amazônia é o m aior bi oma br asileiro, ocu pando q uase m etade do t erritório naci onal
(43,17%), seguido do Cerrado, ocupando 23% e a Mata Atlântica, com 13%.
Tabela 1.10 Unidades de Conservação Federais de Proteção Integral no Brasil por
Biomas e Ecótonos
BIOMA
ÁREA
%
PROTEÇÃO INTEGRAL
%
Amazônia
368.900.747,92
43,17
17.941.687,67
4,86
Caatinga
73.683.355,62
8,62
572.089,73
0,76
Campos Sulinos
17.138.461,41
2,01
62.512,62
0,36
Cerrado
196.777.081,36
23,03
3.342.444,80
1,70
Mata Atlântica
110.628.585,32
12,95
1.042.282,60
0,94
Pantanal
13.685.141,89
1,60
78.188,78
0,57
Caatinga-Amazônia
14.458.278,52
1,69
7.792,17
0,05
Cerrado- Amazônia
41.400.747,69
4,84
5.678,90
0,01
Cerrado- Caatinga
11.510.825,60
1,35
383.734,50
3,33
Não - classificada
1.310.194,36
0,15
Total
853.240.427,46
99,85
23.760.926,74
12,58
Fonte: Plano de M anejo da R eserva B iológica d e T rombetas. S ituação e m 28/ 08/2003.
Modificado por IBAMA (2005).
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Como pode ser verificado na Tabela 1.10 acima, em termos de superfície coberta,
nenhum dos biomas e ecótonos está adequadamente protegido, haja vista o baixo
percentual das suas terras sob uni dades de co nservação de pr oteção integral não
excedendo em nenhum caso 5%. O Bioma Amazônico, em particular, é o que possui a
mais alta cobertura, apresentando um percentual de 4,86%.
O Bioma Amazônico, com quase 370 milhões de ha, cobre quase metade do t erritório
brasileiro (43,2%). Abrangem os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia,
Roraima, pa rte de Tocantins, M ato G rosso e Maranhão. E ste bi oma possui co mo
característica mais marcante, o fato de abrigar a maior floresta tropical do Planeta, o
que e quivale a 1/ 3 de t odas as florestas tropicais úmidas, o m aior banco g enético,
conter 1/5 da di sponibilidade mundial de ág ua doce e poder possuir até 20% das 1,5
milhões de esp écies vegetais já ca talogadas entre ou tros excepcionais atributos
ambientais.
Este bioma, apesar de ter a floresta tropical úmida como característica mais marcante,
apresenta uma grande variedade de ecossistemas, seja qual for à classificação usada
para t al. M uitas tentativas já foram u sadas na A mazônia, ent re el as a de
fitofisionomias e a de ecorregiões.
Como já referido anteriormente, a porcentagem deste bioma em unidades de
conservação de proteção integral está em 4,86%. Do total de 8.812.106 ha no País,
apenas 0,44% estão protegidos sob a forma de Estações Ecológicas. Em relação ao
Bioma, este percentual aumenta em mais de cinco vezes, perfazendo 2,4%. A EE Rio
Acre, com seus 77.500 ha representa apenas 0,02% da área do bioma.
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Tabela 1.11 Unidades de Conservação na Amazônia Legal. Total Geral por Grupos de
Categorias
o
11
UNIDADES DE CONSERVACÃO/CATEGORIAS
N
ÁREA (ha)
%
I. UC FEDERAIS
94
35.953.819
7,18
Proteção Integral
40
15.355.927
3,06
12
Parque Nacional
13
9.162.695
1,83
Reserva Biológica
8
2.940.800
0,59
Estação Ecológica
13
3.058.279
0,61
Reserva Ecológica
3
173.289
0,03
Área de Relevante Interesse Ecológico
3
20.864
0,00
Uso Sustentável
54
20.597.892
4,11
Florestas Nacionais
35
16.334.987
13,26
Reservas Extrativistas
16
16.323.179
0,76
Áreas de Proteção Ambiental
3
439.726
0,09
II. UC ESTADUAIS
77
28.632.440
5,72
Proteção integral
34
5.353.951
1,07
Parque Estadual
21
4.666.799
0,93
Reserva Biológicas Estaduais
5
106.182
0,02
Estações Ecológicas Estaduais
5
347.070
0,007
Reserva Ecológica Estadual
3
233.900
0,05
Uso Sustentável
43
23.278.489
4,65
Florestas Estaduais de Desenvolvimento Sustentado
10
1371.638
0,27
Florestas Estaduais Extrativistas
3
1.438.907
0,29
13
Florestas Estaduais
1
57.629
0,01
Áreas de Proteção Ambiental
19
15.156.103
3,03
14
Reservas Extrativistas Estaduais
7
973.398
0,19
Reservas de Desenvolvimento Sustentado
3
4.280.814
0,86
Amazônia Legal
171
64.586.259
12,90
Fonte: F . R icardo e C apobianco ( 2001) U nidades d e C onservação na Amazônia L egal in:
Biodiversidade na Amazônia Brasileira).

Dentre o t otal das doze Estações Ecológicas listadas para a A mazônia em 200 5
(5.741.712 ha ), a E E Rio A cre r epresentava 1,3% da área t otal em

estações

ecológicas federais. Em 2008, com a recategorização da EE Anavilhanas para Parque
Nacional passa a ser 1,4%. Quando são consideradas as Estações Ecológicas
estaduais, aumenta para 5.738.764 ha e a percentagem cai para 1,3%. Em termos de
tamanho a E E R io A cre ocu pa a nona posição em t amanho. D o t otal de f ederais e
estaduais juntas (18 EEs) ocupa o 11º lugar.

11

Em relação a área da Amazônia Legal (500.631.680 ha).
A área do PN Serra do Divisor ainda foi usada os 605 mil ha. Tem que recalcular para 812
mil ha.
13
Não estão incluídas 3 florestas estaduais de Rondônia que somam 115.005 ha.
14
Não estão incluídas as 15 resex estaduais de Rondônia (65.364 ha).
12
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Tabela 1.12: Estações Ecológicas no Bioma Amazônia
FEDERAIS
ÁREA (ha)
UF
1

TERRA DO MEIO

2

ANAVILHANAS

15

3

1.41

ILC

3.373.111

PA

DECRETO 17/02/2005

350.018

AM

DECRETO 86061 LEI 11.799

CARACARAÍ

80.560

RR

DECRETO 87.222

4

CUNIÃ

53.220

RO

DECRETO 27/09/2001

5

JUTAÍ-SOLIMÕES

288.187

AM

DECRETO 88.541 PORTARIA
375

6

MARACÁ

101.312

RR

DECRETO 86.061

7

MARACÁ-JIPIOCA

72.000

AP

DECRETO 86.061

8

JARI

227.126

PA

DECRETO 87.092 DECRETO
89.440

9

JUAMI-JAPURÁ

832.078

AM

DECRETO 91307 PORTARIA 374

10

NIQUIÁ

286.600

RR

DECRETO 91.306

11

RIO ACRE

77.500

AC

DECRETO 86.061

12

SAUIM CASTANHEIRAS

109

AM

DECRETO 87.455

ESTADUAIS

ÁREA (ha)

UF

ILC

13

RIO MADEIRINHA

13.682

MT

DECRETO 1.799 LEI 7.163

14

RIO RONURO

131.795

MT

DECRETO 2.207

15

RIO ROOSEVELT

80.915

MT

DECRETO 1.798 LEI 7.162

16

SAMUEL

20.865

RO

DECRETO 4.247

17 SERRA DOS TRES IRMÃOS
99.813
Fonte: http://www.icmbio.gov.br/ em 26/09/2008).

RO

DECRETO 4.584

Como v isto, e m t ermos de su perfície ocu pada, todas as ca tegorias estão su brepresentadas, a exceção das Florestas Nacionais, que ocupam mais de 10% (12,9%).
Como citado anteriormente, uma das mais eficazes estratégias para a conservação da
diversidade biológica é o est abelecimento de u ma consistente rede nacional de ár eas
protegidas. Contudo, para que este sistema alcance um dos seus objetivos de
conservação, ou se
presentes e pai

ja, co nservar am ostras r epresentativas dos eco ssistemas

sagens em ca da bi oma, as áreas protegidas devem est ar

equilibradamente dispostas entre as diversas unidades biogeográficas.
Desta forma, para a avaliação da representatividade da UC em questão em relação ao
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) são necessários estudos
sobre a r epresentatividade am biental des tas Unidades de C onservação não apenas
em termos de superfície coberta e categorias, como também da r epresentatividade
15

Recategorizada para Parque Nacional através da Lei nº 11.799, de 29 de outubro de 2008.
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biológica dos ambientes que estas UCs protegem. Desta forma, é possível identificar
lacunas e, portanto, prioridades para a ampliação do sistema.

1.2.2.3 As Unidades de Conservação e Áreas Indígenas e sua Representatividade
em Proteger as Fitofisionomias do Bioma Amazônico.
Vários autores têm realizado análise da representatividade das Unidades de
Conservação utilizando-se de diferentes métodos que diferem em relação às unidades
de análise. Entre outros, destacam-se as realizadas em relação as fito-fisionomias da
Amazônia (Capobianco et alii, 2001) ou alguma outra unidade de paisagem natural.
Neste t rabalho foi r ealizada um a anál ise de r epresentatividade ut ilizando as fitofisionomias na Amazônia considerando:
(i)

11 g rupos de vegetação e su as subclasses, totalizando 30 f ito-fisionomias
definidas pelo Mapa de Vegetação da Amazônia Legal na escala de
1:2.500.000 (IBGE, 1989); e

(ii)

154 U C de Proteção I ntegral e U so S ustentável, se ndo 81 f ederais, 73
estaduais; e 369 Terras Indígenas.

As onze categorias de vegetação (Tabela 1.13) utilizadas para a análise são descritas
abaixo:
Tabela 1.13. Grandes Tipologias de Vegetação da Amazônia Legal, Segundo a
Classificação do IBGE (1989)
NOME DA FITO-FISIONOMIA

Área (ha)

%

PI

DS

1

D

Floresta Ombrófila Densa

200.501.263

40,04

4,83

9,71

2

A

Floresta Ombrófila Aberta

86.932.496

17,36

2,67

6,31

3

F

Floresta Estacional Semidecidual

4.741.031

0,95

6,13

1,52

4

C

Floresta Estacional Decidual

769.016

0,15

-

-

5

L

Campinarana/Campinas do Rio Negro

10.416.787

2,08

8,09

16,10

6

ST

Savana Estépica/Campos de Roraima

1.212.365

0,24

0,85

-

7

S

Savana

63.806.195

12,74

2,81

2,01

8

T

Área de Tensão Ecológica / Contatos

76.141.962

15,20

3,96

4,70

9

P

Formações Pioneiras

10.125.392

2,02

10,57

17,75

10

RE

Refúgio Ecológico

105.661

0,02

31,21

43,35

11
AA
Fonte:IBGE, 1989.

Área Antrópica

47.259.290

9,44

0,21

6,12

A Floresta Ombrófila Densa é a fito-fisionomia mais comum na Amazônia, responsável
por 40 % de su a superfície, seguida da Fl oresta Ombrófila Aberta (17,4%). As outras
fito-fisionomias em ordem de importância são as áreas de tensão ecológica também
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chamadas de contatos ou transição que respondem por (15,2%), e a sa vana (12,7%).
Capobianco et alli (2001) destacam que os í ndices de abrangências das fitofisionomias na A mazônia est ão su perestimados em al guns casos dev ido às
sobreposições. No caso da Fl oresta Ombrófila Aberta, por exemplo, 30.189 ha estão
sobrepostos nas categorias de unidades federais de uso direto e indireto.
A Floresta Ombrófila Densa tem protegida 14,5% de sua área, sendo que deste
percentual, dois terços é em unidades de uso sustentável. Já a Floresta Ombrófila
Aberta está muito menos representada em unidades de conservação, com menos de
3% de su a área protegida em unidades de proteção integral e pouco mais de 6% em
unidades de uso sustentável.
Capobianco et alli (2001) concluiram que, de todas as classes de fito-fisionomias,
somente as áreas de refúgio ecológico e formações pioneiras estão adequadamente
protegidas, com 74,5% e 28,3%, respectivamente. Para todas as fito-fisionomias, com
exceção da sa vana estépica/campos de Roraima, o per centual protegido é m aior nas
unidades de uso sustentável (12,9%) do que nas de proteção integral (8,8%).
Como grande parte não está implantada, levando à ação antrópica e à degradação, os
índices de proteção são na verdade muito mais baixos, e inferiores aos apresentados.
Outro fato que o autor supracitado menciona é que, considerando que há muita
sobreposição ent re es tas UCs e as terras indígenas, e ste í ndice ai nda é m enor e
conclui af irmando que considerando as dificuldades crescentes para a criação de
unidades de proteção integral e a baixa capacidade institucional e financeira dos
governos em i mplementar as existentes, é nece ssária um a av aliação d a adeq uação
destas áreas para a conservação da biodiversidade da região.
1.2.2.4 Análise de Representatividade da Estação Ecológica Rio Acre em Relação
às Ecorregiões
Outra forma de se av aliar a representatividade das UCs em r elação a o pat rimônio
natural a ser pr otegido é o q ue se ut iliza das ecorregiões. O t rabalho r ealizado por
Ferreira et alii (2001) é uma análise de representatividade do sistema atual das UCs
com o objetivo de identificar as lacunas e indicar áreas prioritárias para conservação
na Amazônia brasileira. O trabalho utiliza-se da nova de limitação das ecorregiões do
Bioma A mazônico par a anal isar a r epresentatividade das
ecorregiões, bem

como a r epresentatividade dos

UCs em r elação às

tipos de v egetação em ca da

ecorregião em relação às áreas protegidas.
Em relação à representatividade das UCs federais nas 23 ecorregiões do Bioma
Amazônico (sem contar as sobreposições), as de proteção integral ocupam cerca de
3,25% deste com um total de 30 UCs distribuídas em quatro categorias de uso:
reservas ecológicas (N= 3), reservas biológicas ( N= 8), 9 est ações ecológicas e 10
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parques nacionais. C ontando co m as so breposições (20,66%), e ssa á rea r eduz-se
para 2, 56%. E m r elação às de uso sustentável ocu pam 4, 8% en quanto q ue co m a
sobreposição (53,17%), esta área é reduzida para 2,26%. As áreas indígenas ocupam
22,52% do B ioma Amazônico sem contar com as sobreposições com as de pr oteção
integral e as de uso sustentável.
Segundo o aut or supracitado, a s ecorregiões não es tão be m di stribuídas ou
representadas nas UCs existentes. D as 23 eco rregiões existentes, a penas cinco
(21,7%) apr esentam en tre 5% e 20 % de su a ár ea em U Cs federais de pr oteção
integral e somente duas ecorregiões (8,7%) apresentam mais de 20% de sua área em
unidades de conservação de proteção integral.

1.2.2.5 Representatividade da E stação Ecológica Rio Acre na Ecorregião SW da
Amazônia
Descrição da Ecorregião do SW da Amazônia
A EE R io Acr e situa-se na ecorregião S udoeste da A mazônia. E sta e corregião que
engloba no Brasil, o estado do Acre e a parte oriental do estado do Amazonas, e
grande parte do Peru e Bolívia destaca-se em relação ao seu grande valor biológico
para co nservação (Oren, 1991 ). E la co mpreende um a ár ea de t ransição ent re as
terras baixas amazônicas e a Cordilheira Andina, com grande variedade de
ecossistemas e habitats, grande r iqueza de t

ipologias vegetais, gr adientes

topográficos e tipos de solos. Apresenta uma das maiores biodiversidades do bioma
amazônico, co m r egiões de ex trema i mportância bi ológica ( Myers, 1988; V oss &
Emmons, 19 96), como o P arque N acional de M anu, no P eru, co nsiderado um a das
áreas de maior bi odiversidade do P laneta e o Parque N acional da S erra do D ivisor,
onde f oram enco ntrados os maiores índices de diversidade f lorística e f aunística na
Amazônia Brasileira (SOS Amazônia, 1998).
Esta ecorregião possui uma das maiores áreas de floresta tropical contínua no Bioma
Amazônico, o que aumenta seu valor para conservação da biodiversidade. Estes
padrões de al ta bi odiversidade sã o t ambém esp erados para out ras partes da
ecorregião ainda não tão bem conhecidos, como a EE Rio Acre, à medida que o nível
de co nhecimento bi ológico au menta. A pesar do se u v alor par a co nservação, a
Ecorregião do S udoeste da A mazônia, em termos de área está sub-representada em
unidades de conservação, estando sua maior parte em áreas indígenas (37%).
Apenas 8% da área está protegida em UCs (sendo 2,8% em proteção integral e 5,28%
em uso sustentável).
Em r elação ao s tipos de v egetação, nes ta e corregião, dos 70 t ipos l istados por
Ferreira et a lii (2001) para a A mazônia, 17 est ão na eco rregião S W da A mazônia e
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dentre estes apenas sete estão protegidos em UCs. Segundo a l istagem, ocorrem na
Ecorregião S W da A mazônia a Floresta Ombrófila Aberta de t erras bai xas co m
palmeiras, que ocupa 4,17% da área e Floresta Ombrófila Densa de terras baixas com
dossel uni forme, que oc upa 1, 44% do B ioma. A pesar de i ndicados que oco rrem 1 7
tipos de vegetação, apenas os dois acima estão registrados. É surpreendente o fato
de que a Floresta Ombrófila Aberta de Bambus e Floresta Aluvial não estarem na lista
apesar de ocorrerem na área.
A conclusão é de que o sistema federal de UCs ainda é insuficiente para proteger a
grande di versidade de eco ssistemas na r egião. R ecomenda-se q ue ecorregiões
importantes para cr iação de U Cs são as que não possu am nenhum a UC f ederal de
proteção integral e

que t enham m enos de 10% de su as ár eas e m U Cs. E sta

porcentagem deve ser aplicada em grandes ecorregiões. Aquelas menores devem ter
uma representatividade maior nas UCs (maior do que a a qui definida). Estudos sobre
o t amanho mínimo cr ítico de U Cs necessários par a a m anutenção d os processos
ecológicos ainda são inexistentes na Amazônia.
1.3 CONTEXTO ESTADUAL
1.3.1 IMPLICAÇÕES AMBIENTAIS NUM CONTEXTO ESTADUAL
Na r egião am azônica b rasileira, o es tado do A cre se de staca em r elação ao v alor
biológico para conservação. Situado na Ecorregião do Sudoeste da Amazônia, na área
de t ransição ent re as Terras Baixas Amazônicas e a C ordilheira A ndina, se dia um a
grande variedade de ecossistemas e habitats, grande riqueza de tipologias vegetais,
gradientes topográficos e tipos de solos. Além da floresta tropical úmida típica (floresta
ombrófila), abriga di versos outros ecossistemas como floresta sub-montana,
formações sobre areias brancas (campinas, campinaranas), florestas abertas de
bambu, cipós, palmeiras, aluviais inundadas e não-inundadas, flora de ambientes
rochosos (Serra do D ivisor), florestas ombrófilas densa e aberta nos mais variados
tipos de am bientes físicos possíveis. É t ambém co nsiderado o est ado possuidor da
maior riqueza de palmeiras da Amazônia Ocidental (>70%). A diversidade de
paisagens é i mensa. S ó no mapeamento realizado na esca la de 1:1. 000.000 f oi
possível detectar mais de 80 categorias de unidades de paisagens. Além destes
fatores, é o estado da Amazônia brasileira com maior área de floresta tropical contínua
intacta (até 1997, 9,3% de sua cobertura florestal tinha sido desmatada), fato este que
aumenta o seu potencial para conservação. O oeste amazônico é considerado por
alguns autores como um a região de al

ta pr ioridade par a conservação da

biodiversidade. Myers (1988) considerou parte dessa região como um “hotspot” (áreas
do pl aneta co m al ta di versidade bi ológica). D urante o Workshop 90 d e M anaus, a
região oest e do est ado do Acre foi co nsiderada de al ta pr ioridade em t ermos de

1.45

PLANO DE MANEJO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO ACRE
ENCARTE 1

conservação bi ológica. Já no S

eminário Consulta de

Macapá ( 1999), ess a

classificação foi dada também para o i nterflúvio existente entre o rio Purus e rio Iaco,
área de risco potencial pela proximidade da BR-364 e pelo aumento da pressão
antrópica no Vale do Acre.
Oren ( 1992) r ecomenda 12 gr andes áreas na A mazônia co mo pr ioritárias para
conservação da avifauna, sendo uma delas o interflúvio existente entre o rio Javari e o
rio P urus. Voss & E mmons (1996) afirmam que par a os mamíferos r ealmente ex iste
uma tendência de aumento no número de espécies em direção ao oeste da Amazônia,
tendência esta ca usada por : (a) presença de rios meândricos, causando processos
erosivos nas margens e a formação de mosaicos de vegetação; (b) maior pluviosidade
da Amazônia e al ta incidência de r adiação solar, gerando alta produtividade primária;
(c) assincronismo na produção de frutos, ou seja, a disponibilidade de alimentos não é
tão sa zonal co mo em o utras par tes da A mazônia; ( d) r ios de á gua br anca, ricos em
nutrientes provenientes dos Andes que são parcialmente depositados nas várzeas.
O l evantamento bi bliográfico so bre as

pesquisas zoológicas realizadas no A cre

resultou na listagem de 1.319 espécies de vertebrados, além de 116 animais que só
foram identificados até o nível de g ênero. Esse resultado deve ser visto com cautela,
mas é um forte indicativo da riqueza faunística do Acre, tendo em vista o número
reduzido de coletas, a concentração espacial das mesmas, além do fato de que a
maioria dos estudos realizados enfocou grupos faunísticos de maior porte, tais como
grandes mamíferos e aves. Outros grupos indicadores de diversidade foram pouco
amostrados até agora, tais como peixes, morcegos, pequenos mamíferos (roedores e
marsupiais) e artrópodes.
Apesar dessa s de ficiências amostrais e dos riscos já co nhecidos em se co mparar
diversidade bi ológica de di ferentes áreas (Voss & E mmons 199 6), o s dados
levantados reforçam a importância do Acre em termos de representatividade biológica.
Apesar de possuir uma área pequena em comparação com o restante do país, os
dados disponíveis permitem dizer que são encontradas no A cre cerca de 40% das
espécies de m amíferos e 45% das espécies de av es do B rasil, al ém de 16% das
espécies de animais brasileiros ameaçados de extinção (conforme Portaria Nº
1.522/89 do IBAMA). O A cre po ssui ai nda quatro esp écies consideradas como “ Em
Perigo de Extinção” pela IUCN (1996), sendo que duas delas só ocorrem no sudoeste
da A mazônia: o uaca ri-vermelho Cacajao ca lvus rubicundus e o s oim-bigodeiro
Saguinus imperator imperator, ambas presentes também na l ista do I BAMA. No Acre,
o uaca ri-vermelho só foi r egistrado no P arque N acional da S erra do D ivisor. Já
Saguinus imperator i mperator tem boa par te da su a ár ea de di stribuição nat ural
cobrindo o Vale do Acre, que é justamente a região mais desmatada do Estado.
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Apesar deste alto potencial para conservação e da relativamente alta percentagem
(36,24%) do so lo acreano sob unidades de conservação (9,78% em UC de Proteção
Integral e 26,46% em UC de Uso Sustentável) é provável que parte significativa de seu
valor biológico para conservação ainda esteja desprotegida, pois nem todos os seus
ecossistemas encontram-se p rotegidos formalmente e nem a s UCs existentes estão
interligadas por co rredores locais que per mitem o i ntercâmbio g enético ent re su as
populações de animais e plantas (Tabela 1.14).
Tabela: 1.14: Áreas Naturais Protegidas do Estado do Acre, 2006
Categoria
I - Unidades de Conservação de Proteção Integral
Estação Ecológica do Rio Acre
Parque Nacional da Serra do Divisor
Parque Estadual Chandless
Subtotal
II - Unidades de Conservação de Uso Sustentável
Área de Proteção Ambiental Igarapé São Francisco
Área de Proteção Ambiental Lago do Amapá
Área de Proteção Ambiental Raimundo Irineu Serra
ARIE Seringal Nova Esperança
Reserva Extrativista Alto Juruá
Reserva Extrativista Chico Mendes
Reserva Extrativista Alto Tarauacá
Reserva Extrativista Cazumbá-Iracema
Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade
Floresta Nacional Macauã
Floresta Nacional Santa Rosa do Purus
Floresta Nacional São Francisco
Floresta Estadual do Antimary
Floresta Estadual Mogno
Floresta Estadual Rio Liberdade
Floresta Estadual Rio Gregório
Subtotal
Total de Unidades de Conservação
III – Terras Indígenas
Total de Áreas Naturais Protegidas
Área Total do Estado
Fonte: SEMA, IBAMA, ITERACRE, 2006. (Acre, 2006).

Área (ha)

Percentual d o
Estado (%)

84.387
784.079
695.303
1.563.769

0,51
4,77
4,23
9,52

30.004
5.224
909
2.576
538.492
930.203
151.199
733.680
320.118
177.047
152.575
19.139
45.639
143.897
77.303
216.062
3.544.067
5.107.836
2.390.112
7.497.948
16.422.136

0,18
0,03
0,01
0,02
3,28
5,66
0,92
4,47
1,95
1,08
0,93
0,12
0,28
0,88
0,47
1,32
21,58
31,10
14,55
45,66

Além das unidades de conservação, existem atualmente no e stado do Acre, 34 terras
indígenas, distribuídas em metade dos 22 municípios acreanos e que estão destinadas
a 14 povos indígenas falantes de línguas Pano, Aruak e Arawá. A população estimada
é de 12 .167 í ndios, que r epresentam cerca de 1,9% da popul ação a tual do E stado
(630.328 habitantes), estimada pelo IBGE para 2004. Estas terras indígenas ocupam
2.167.146 ha o que correspondem a 13% da superfície do Estado. Embora não sejam
unidades de conservação, o modo de vida das populações indígenas ainda assegura
um grau significativo de pr oteção quanto à co bertura florestal destas terras, o q ue faz
o Governo do Estado, considerar estas áreas como áreas protegidas e parte do
Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas (SEANP).
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Existem ainda etnias isoladas, sem contato com a sociedade, que têm o seu território
tradicional ao l ongo da fronteira i nternacional B rasil-Peru. U ma dest as etnias pouco
conhecidas ocorre logo ao norte da EE Rio Acre. Por estas e outras ocorrências tem
sido recomendada 16 a identificação de diversas áreas de ocupação indígena ainda não
regularizadas no Acre, dentre elas, a dos Manchineri do

Seringal Guanabara,

Jaminawa do G uajará, Ja minawa da A sa B ranca, Ja minawa do R io Caeté, N awa,
Kaxinawá do S eringal Curralinho e X inane, bem como a r evisão de l imites das terras
Mamoadate, Nukini e Jaminawa-Arara do Rio Bagé, já regularizadas.
Por est a razão, a 1ª fase do P rograma do Zo neamento E cológico do E stado A cre
(ZEE/AC, Fase I), finalizado em 2000, realizou um diagnóstico dos recursos naturais e
dos diversos setores produtivos do Estado e, com base nestes diagnósticos fez vários
indicativos de uso. O “Mapa Preliminar de Indicativo do Potencial para Conservação e
Preservação Ambiental” é um destes indicativos. A produção destes Indicativos para
Conservação e P reservação, a r ealização do Workshop da B iodiversidade em 2001
para a discussão dos Indicativos e a conseqüente implementação dos seus resultados
foi co nsiderada u ma op ortunidade úni ca e t alvez a úl tima de, ao se determinar a s
opções de uso do solo, que fossem identificadas e est abelecidas áreas cujo potencial
para co nservação se ja si gnificante o su ficiente q ue justifique a su a i nserção no
sistema de conservação do Estado e conseqüentemente do Bioma Amazônia. Um dos
mais importantes resultados da 1ª Fase do ZE E/AC, em relação à co nservação, foi a
criação de uma unidade de conservação de proteção integral – o P arque E stadual
Chandless (Decreto N º.10670, de 02 de se tembro de 2004) , que co ntribui de f orma
significativa para a preservação dos ambientes naturais do Estado, assim como para a
formação de corredores.
A m etodologia es colhida per mitiu graduar as áreas no E stado em t ermos de su a
importância para conservação/preservação. Na 1ª Fase do ZEE não se sugeriu as
categorias de U Cs mas apenas indicou-se, co m base no ní vel de co nhecimento da
época, qual o potencial das áreas no Estado (muito baixo, baixo, médio e alto) para
conservação. Esta “graduação” ou “valoração” das áreas foi dividida em dois grandes
temas: (a) Valoração Biofísica e (b) Valoração das Oportunidades e Limitações para
Conservação. O primeiro lida com fatores estritamente biofísicos e o segundo co m
fatores de natureza socioeconômica e cultural. Os critérios biológicos foram escolhidos
na literatura pertinente e os

não-biológicos, em parte, os mesmos usados no

Seminário de Consulta Macapá.

16

Em estudo realizado pelo antropólogo Walter Alves Coutinho Júnior, em junho de 2001, para
a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Relatório Preliminar).
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1.3.2 ANÁLISE DE REPRESENTATIVIDADE DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
NO ACRE EM RELAÇÃO ÀS UNIDADES DE PAISAGEM BIOFÍSICAS.
No E stado ex iste um t otal de 19 unidades de conservação se ndo t rês de P roteção
Integral (PN Serra do Divisor, EE Rio Acre e o P E Chandless). Todas as UCs ocupam
uma superfície de 5.107.836 ha, perfazendo um total de 31,10% da área do Estado.
Foram i dentificadas no Estado 80 categorias de U nidades de P aisagem B iofísicas
(UPBs) (Tabela 1.15), distribuídas em 111 polígonos. Associado ao mapa de UPBs foi
criado um banco de dados

contendo par a cada polígono: su perfície ocupada,

formação geológica, t ipo de r elevo, ca tegoria de so lo p redominante, f isionomia de
vegetação, co munidades vegetais presentes, á rea desm atada, núm ero de co letas
botânicas, número de coletas de fauna e para estas duas últimas, número de espécies
de v alor esp ecial par a conservação. A lém dest es dados biofísicos, foram t ambém
registrados para cada UPB a aptidão agroflorestal. Em relação a fatores não biofísicos
foram registrados no banco de dados: situação fundiária, desmatamento, número de
habitantes, tipo de habitantes (extrativistas, indígenas, colonos, etc.).
Tabela 1. 15:Subdivisões d as G randes U nidades d e P aisagens B iofísicas Presentes n o
Estado do Acre
SUBSÍMBOLO UNIDADES DE PAISAGEM BIOFÍSICAS
DIVISÕES
Pada

Vegetação arbustiva nas depressões dos interflúvios tabulares

01

Faa

Floresta O mbrófila A berta de Palmeiras, B ambus e Cipós s obre
relevo d issecado da F . Solimões e po dzóis vermelho am arelo
eutróficos.

15

Fao

Floresta Ombrófila Aberta de Palmeiras, Bambus e Cipós sobre
relevo ondulado da F. Solimões e podzóis vermelho amarelo
álicos

04

Fda

Floresta Ombrófila Densa sobre relevo em cristas da F. Solimões
e podzóis vermelho – amarelo álicos

11

Fdu

Floresta Ombrófila Densa Submontana sobre relevo montanhoso
do Grupo Acre em solos eutróficos e álicos.

01

Fdo

Floresta O mbrófila D ensa s obre r elevo c olinoso da F ormação
Ramon em solos podzólicos vermelho-amarelo eutróficos.

06

Fdb

Floresta O mbrofila D ensa s obre i nterfluvios t abulares da F .
Solimões em solos álicos.

14

Fap

Floresta O mbrófila Aberta com P almeiras da Planície Aluvial
Temporariamente i nundada em solos H idromórficos G leyzados
Eutróficos e Distróficos.

04

Fac

Floresta O mbrófila A berta c om P almeiras e m r elevo pl ano dos
terraços al tos da p lanície aluvial em s olos H idromórficos
Gleyzados Eutróficos e Distróficos.

09

Fag

Floresta O mbrófila Aberta com Palmeiras da P lanície Aluvial
Permanentemente I nundada em s olos H idromórficos e Aluviais
Eutróficos.

02

Lag

Campinaranas.

04
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Fonte: SOS AMAZÔNIA, 2005a.

O cruzamento do mapa de UPBs com o mapa de Unidades de Conservação e de
Terras Indígenas mostrou que, das 80 categorias de UPBs presentes no Estado, 34 já
estão r epresentadas seja nas UCs seja nas TIs. D estas 34 U PBs já f ormalmente
protegidas em UCs, quase metade (15) estão no PNSD, a U C mais representativa do
Estado. A EE Rio Acre possui três delas: Faa, Fac e Fdo.
Das 43 categorias de UPBs restantes ainda não protegidas, seja em UCs ou em TIs, a
grande maioria concentra-se em três regiões do Estado:
1. O pr imeiro grupo de U PBs não r epresentados est á l ocalizado no ex tremo
nordeste d o E stado – que sã o U PBs do t ipo Fl oresta Ombrófila D ensa so bre
relevo ondul ado ( FDO). E ssas UPBs são m uito esp eciais, poi s além de não
ocorrerem em nenhum a out ra par te do E stado, est ão em grande par te em
áreas destinadas a projetos de colonização, e al ém do mais estão localizadas
ao longo do pr incipal eixo de desenvolvimento do Estado. O segundo conjunto
de UPBs do tipo FDO não representados está nas margens direita e esq uerda
do rio Iaco próximo à sua foz.
2. O se gundo t ipo de U PBs não r epresentadas é do t ipo Fl oresta Ombrófila
Aberta ( FAA) ( Faa24) oco rrendo be m pr óximo à B R-364, a cercado de
Tarauacá. O t erceiro grande grupo e stá no i nterflúvio do r io Tarauacá e r io
Muru, é do t ipo Floresta Ombrófila Densa - FDA (Fda4, Fda5 florestas densas
em cambissolos sobre relevo fortemente ondulado) em manchas descontínuas.
As outras UPBs não representadas são as Campinaranas (esta área foi objeto
de estudo que resultou na elaboração de Peça de Defesa para Criação de uma
nova U C), e peq uenas manchas na margem direita do Ju ruá ( Fdb15 –
Florestas Densas nos Planaltos Rebaixados da A mazônia O cidental sobre
alissolos, e de pouca expressão em termos de superfície ocupada, 20.878 ha).
3. O ou tro grande grupo d e U PBs não r epresentadas são as ár eas aluviais da
parte central dos rios do Estado (Facs e Faps). Duas destas categorias já estão
representadas nos rios da bacia do Ju ruá e nas cabeceiras dos outros rios do
Estado, que é onde se encontram as Terras Indígenas. N o ent anto, na par te
central do E stado e pr óximo às rodovias BR-364 e B R-317, ex istem U PBs
totalmente desprotegidas, sendo coincidentemente seguida a tradição cultural
de ocupação do Estado, as áreas com maior densidade populacional
(excetuando-se a capital e Cruzeiro do Sul).
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Tabela 1.16. Fitofisionomias de Vegetação Presentes no Estado do Acre e na EE Rio Acre
ÁREA
% NO
EE
FITOFISIONOMIA
NA EE
ESTADO
(%)
(ha)
1

Floresta Ombrófila Aberta com Bambu Dominante

2

Floresta Ombrófila Aberta com Bambu e Palmeiras

3

Floresta O mbrófila A berta c om P almeira em Á rea
Aluvial

4

Floresta Ombrófila Aberta com Palmeiras

5

9,43

-

-

26,17

28.675,0
0

37,00

5,48

11.625,0
0

15,00

7,77

31.775,0
0

41,00

Floresta O mbrófila Aberta c om P almeira + F loresta
densa

12,20

-

-

6

Floresta Ombrófila Densa + Floresta Ombrófila Aberta
com Palmeira

7,20

-

-

7

Floresta O mbrófila Aberta c om P almeira + F loresta
Ombrófila Aberta com Bambu

21,02

-

-

8

Floresta Aberta com Bambu em área aluvial

2,04

5.425,00

7,00

9

Floresta Ombrófila Densa

0,53

-

-

10

Floresta Aberta com bambu +Floresta Densa

0,36

-

-

11

Floresta Ombrófila Densa Submontana

0,47

-

-

Fonte: SOS AMAZÔNIA, 2005a.

Um outro aspecto investigado foi o da i dentificação em cada uma destas UPBs, ainda
não r epresentadas e

com l acunas de co nhecimento, so bre o

quanto es tas se

encontram degradadas. O cruzamento do mapa de Unidades de Paisagem Biofísicas
com o M apa de D esmatamento a través de u m Sistema de Informações G eográficas
mostrou que, infelizmente, um certo grupo de UPBs ainda não representadas no
SEANP ( do t ipo Fl oresta O mbrófila D ensa em r elevo ondul ado - Fdos) sã o aq uelas
que encontram-se mais antropizadas. Dos 16 subtipos de Fdo pr esentes apenas três
(Fdo1, Fdo2, Fdo3) encontram-se preservados. Isso se deve ao fato de que estas três
primeiras UPBs ocorrem dent ro do P NSD e as outras têm um a oco rrência r estrita à
zona or iental do E stado, z ona est a em que es tão l ocalizadas a B R-317 e B R-364 e
ainda o m aior e mais antigo p rojeto de colonização do E stado – o P edro P eixoto.
Dentre t odos estes tipos os únicos com po tencial par a co nservação se ria o Fdo3e.
Nos outros, a maneira mais eficaz de preservar o que ainda resta destes ecossistemas
seria o de

fortalecer a pol ítica de m anutenção em ár ea florestada em 50% nas

propriedades (Reserva Legal).
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ANEXO 1.1
ACORDOS EM VIGOR ENTRE BRASIL E PERU (95) Os considerados mais
relevantes para o manejo da EE Rio Acre estão sublinhados.
1. Tratado para Completar a determinação das Fronteiras entre o B rasil e o Peru
e Estabelecer Princípios Gerais sobre o seu Comércio e Navegação na Bacia
do Amazonas - 30/05/1910;
2. Tratado de Extradição - 22/05/1922;
3. Convenção de Arbitragem Geral Obrigatória - 28/07/1927;
4. Convênio sobre Tráfego Mútuo Radiotelegráfico - 30/11/1931;
5. Acordo Administrativo no Sentido de Modificar os Artigos V e VI do Convênio
de Tráfego Mútuo Radiotelegráfico - 31/10/1934;
6. Acordo R elativo à I nterpretação do s Artigos I V e V I do C onvênio C ultural 25/03/1958, Brasileiro-Peruano, firmado a 28 de julho de 1945.
7. Convenção Especial de Comércio, Navegação Fluvial e Limites -18/10/1852;
8. Acordo sobre Recenseamento - 28/08/1953;
9. Acordo sobre Transportes Aéreos - 08/07/1957;
10. Convênio sobre Bases para a Cooperação Econômica e Técnica - 29/11/1957;
11. Tratado I nternacional C omercial ent re P erú y Brasil’, par a desa rrollar el
comercio entre ambos países a través de sus fronteras - 1957;
12. Acordo Relativo ao Restabelecimento das Relações do Brasil com o Peru 23/10/1863;
13. Acordo Sanitário -12/09/1966;
14. Acordo para a Supressão de Vistos em Passaportes Diplomáticos e Especiais 22/11/1967;
15. El pr oyecto de uni r vialmente el P erú co n B rasil, f ormó pa rte del t emario del
‘Congreso P anamericano de C arreteras’ r ealizado en M ontevideo, U ruguay –
1967;
16. Acordo par a a C riação de um a C omissão Mista par a A ssuntos Culturais 24/03/1971;
17. Acordo so bre a C riação da C omissão M ista de I nspeção dos Marcos da
Fronteira - 06/10/1975;
18. Acordo sobre Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Atômica 06/11/1975;
19. Convenio C omercial’ P erú y
Noviembre - 1976;

Brasil ( lista de pr oductos de exp ortación).
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20. Acordo sobre a Navegação do Rio Iça ou Putumayo - 29/09/1876;
21. Ajuste reconhecendo aos Cônsules Peruanos de Carreira no B rasil, com Base
no P rincípio de Reciprocidade de T ratamento, a Facu ldade de E fetuarem
Importações com Isenção Aduaneira - 22/10/1976;
22. Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica - 05/11/1976;
23. Convênio de Cooperação Turística - 05/11/1976;
24. Acordo par a o I nício das Negociações sobre o E stabelecimento de um
Depósito Franco para o Peru em Território Brasileiro - 05/11/1976;
25. Acordo par a a C onstituição de um G rupo Técnico D estinado a E studar o
Estabelecimento de um Sistema de A uxílio à N avegação no R io A mazonas 05/11/1976;
26. Acordo para a Constituição de uma Comissão Bilateral par a Estudar a
Cooperação no Setor de Telecomunicações e Serviços Postais - 05/11/1976;
27. Acordo para a Conservação da Flora e da Fauna dos Territórios Amazônicos
da República Federativa do Brasil e da República do Peru - 05/11/1976;
28. Acordo so bre as Possibilidades de um a A ção C onjunta de um a E mpresa
Mineira Especial, Destinada a Realizar Atividades no Setor do Cobre 05/11/1976;
29. Acordo par a a C onstituição de um G rupo Ad-Hoc para E studar o Trânsito de
Pessoas e Embarcações na Área Fronteiriça - 05/11/1976;
30. Acordo de Intercâmbio Cultural - 05/12/1976;
31. Acordo para a Constituição de uma Subcomissão Mista Brasileiro-Peruana
para a Amazônia - 15/07/1977;
32. Convênio Comercial - 15/07/1977;
33. Acordo Sanitário para o Meio Tropical - 15/07/1977;
34. ‘Tratado de C ooperación A mazónica’ ent re B olivia, E cuador, S urinam,
Venezuela, Brasil y Perú - Julio 1978;
35. ‘Tratado de Amistad y Cooperación’ Perú-Brasil - Octubre 1979;
36. Convênio de Abastecimento a Médio Prazo de Produtos - 15/01/1979;
37. Acordo par a U tilização de E stações Costeiras e de N avios da Região
Amazônica -15/01/1979;
38. Convênio de Assistência Recíproca para a Repressão do Tráfico Ilícito de
Drogas que Produzem Dependência - 15/01/1979;
39. Convênio sobre Transportes Fluviais -15/04/1979;
40. Acordo para a Recíproca Execução de Cartas Rogatórias - 29/09/1879;
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41. Tratado de Amizade e Cooperação - 26/06/1981;
42. Ajuste C omplementar ao C onvênio C omercial ( FINEP-ELECTROPERU) 26/06/1981;
43. Ajuste C omplementar ao A cordo de Intercâmbio C ultural, no C ampo da
Cooperação Universitária, de 14 de julho de 1973 - 26/06/1981;
44. Ajuste C omplementar a o A cordo B ásico de C ooperação Científica e Técn ica,
sobre Cooperação no Campo das Telecomunicações - 26/06/1981;
45. Ajuste C omplementar a o A cordo B ásico de C ooperação C ientífica e Técnica,
no Campo da Meteorologia - 26/06/1981;
46. Ajuste C omplementar ao C onvênio C omercial ( Projeto da H idrelétrica de
Yuncán) - 26/06/1981;
47. Ajuste Complementar ao Convênio Comercial (Hidroservice-Electroperu), de 05
de novembro de 1976 - 26/06/1981;
48. Ajuste C omplementar a o A cordo B ásico de C ooperação C ientífica e Técnica,
no Campo da Ciência e da Tecnologia, de 08 de outubro de 1975 - 26/06/1981;
49. Acuerdo de Interconexión Vial’ entre los Gobiernos de Brasil y Perú determina
que l a interconexión se si túe ent re l as localidades de I ñapari ( Perú) y A ssis
(Brasil). Julio 1981.
50. Acordo E stabelecendo a ent rada e m v igor da A ta Fi nal da V II R eunião de
Consulta entre Autoridades Aeronáuticas Brasileiras e Peruanas - 03/07/1981;
51. Acordo Modificativo do Quadro de Rotas do Acordo sobre Transportes Aéreos,
de 28 de agosto de 1953 - 04/07/1981;
52. Ajuste C omplementar a o C onvênio C omercial ( sobre a V enda de B úfalos) 10/09/1981;
53. Acordo, po r t roca de N otas, pa ra a Isenção d a T axa de M elhoramento de
Portos Referentes ao Porto de Manaus - 18/08/1983;
54. Memorandum de Intenções entre a Marinha de Guerra do Brasil e a Marinha de
Guerra do Peru, sobre Trânsito e Visita de Navios de Guerra em Águas Fluviais
Fronteiriças e n as que P ossam S er A cordados por A mbas as Partes 23/09/1983;
55. Acordo por Troca de Notas, que Cria Grupo de Trabalho para Negociar Acordo
Técnico de Navegação - 28/02/1984;
56. Memorandum de Entendimento sobre Atendimento Médico-Odontológico às
Populações Ribeirinhas do Rio Javari - 14/11/1985;
57. Acordo de Radioamadorismo - 02/07/1986;
58. Ajuste C omplementar a o A cordo de C omércio de 05 de nov embro de 1976 11/11/1986;
59. Declaração de Rio Branco - 02/07/1987;
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60. Programa de Ação de Puerto Maldonado - 03/07/1987;
61. Entendimento Relativo à D eclaração de R io Branco e o P rograma de A ção de
Puerto Maldonado - 20/08/1987;
62. Acordo sobre Interconexão Rodoviária -16/06/1988;
63. ‘Comisión de I nterconexión V ial y Zonas Francas Peruano-Brasilera’. B rasilia,
1989.
64. Ata de
Instalação da C omissão de C
09/10/1989;

ooperação B rasileiro-Peruana -

65. Acordo, por Troca de Notas, sobre Formalização de Plano de Ação em
Cooperação Técnica - 09/10/1989
66. Protocolo de I ntenções so bre Requisitos S anitários para o C omércio de
Produtos de Pescado entre a R epública Federativa do B rasil e a R epública do
Peru - 29/11/1990;
67. Ajuste C omplementar ao A cordo S anitário de 16 de j ulho de 1965, p ara o
Combate à Epidemia da Cólera - 15/05/1991;
68. Protocolo Declarando em Vigor o Acordo Ampliativo que foi concluído em 29 de
setembro de 1879 , pa ra a R ecíproca E xecução de C artas Rogatórias 16/05/1893;
69. Acordo A mpliativo do que foi co ncluído em 29 de se tembro de 1879, p ara a
Recíproca Execução de Cartas Rogatórias -17/05/1893;
70. Emenda ao Acordo sobre Transportes Aéreos de 28/08/1953 - 23/05/1997;
71. Memorando de Entendimento sobre Cooperação na Área Energética 23/10/1997;
72. Ajuste C omplementar a o A cordo B ásico de C ooperação Técnica na Á rea de
Pequena e Micro Empresa - 24/10/1997;
73. Ajuste C omplementar a o A cordo B ásico de C ooperação Técnica na Á rea de
Formação Profissional - 24/10/1997;
74. Ajuste C omplementar a o A cordo de I ntercâmbio C ultural par a a D ivulgação
Recíproca de Informações nas Áreas de Rádio e Televisão - 21/07/1999;
75. Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Científica na Á rea de
Agricultura - 21/07/1999;
76. Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica na
Área de Promoção Comercial - 21/07/1999;
77. Acordo, por t roca de N otas, par a a C riação de C omitês de Fr onteira 21/07/1999;
78. Plano de Ação de Lima - 21/07/1999;
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79. Ajuste C omplementar a o A cordo B ásico de C ooperação C ientífica e Técnica
sobre a Cooperação no Campo da Matemática - 21/07/1999;
80. Ajuste Complementar na Área de Meio Ambiente Amazônico - 06/12/1999;
81. Primera R eunión de P residentes Sudamericanos’, onde é aco rdado, ent re
outros pontos, o i nício do pr ocesso de i ntegração da
infraestrutura
sulamericana. Setembro- 2000;
82. Acordo sobre Cooperação Cultural entre as Academias Diplomáticas de Ambos
os Países - 22/12/2000;
83. Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal - 23/08/2001;
84. Acordo so bre C ooperação em M atéria de P revenção do C onsumo,
Reabilitação, C ontrole de P rodução e do T ráfico I lícito de E ntorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas e seus Delitos Conexos - 04/01/2002;
85. Convênio so bre a Recuperação de B ens Culturais Roubados ou Exportados
Ilicitamente - 25/01/2002;
86. Estabelecimento da Gerencia Eje Perú-Brasil-Bolivia. Maio 2002;
87. Declaração C onjunta d os Ministros das Relações Exteriores do B rasil e do
Peru - 07/06/2002;
88. Acordo so bre Cooperação e Coordenação em Matéria de
Agropecuária - 01/09/2002;

Sanidade

89. Declaração de C omplementação E conômica entre o B rasil e o P
20/12/2002;

eru -

90. Ajuste C omplementar a o A cordo B ásico de C ooperação Técnica e Cie ntífica
para Implementação do Projeto Melhoramento dos Serviços de Defesa ZooSanitária e Diagnóstico Veterinário - 18/07/2003;
91. Ajuste C omplementar a o A cordo B ásico de C ooperação Técnica e C ientífica
para I mplementação d o P rojeto For talecimento I nstitucional de E ntidades
Prestadoras de S erviços de Saneamento do P eru-Tratamento de Á guas
Residuais e de Lodos de Esgoto Sanitário - 18/07/2003;
92. Ajuste C omplementar a o A cordo B ásico de C ooperação Técnica e C ientífica
para Implementação do Projeto Controle de Raiva Silvestre - 18/07/2003;
93. Memorando de Entendimento sobre Integração Física e Econômica 25/08/2003;
94. Protocolo pa ra Implementação de um S istema de P revenção e C ontrole de
Incêndios Florestais -19/01/2004;
95. Acuerdo entre el Gobierno de La República del Perú y el Gobierno de la
República Feder ativa de Brasil so bre facilidades para el i ngreso y tránsito de
sus nacionales en sus territorios – 11/08/2004.
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ENCARTE 2 - ANÁLISE DA REGIÃO DA UC
2.1. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE ENTORNO DA UC
A Unidade possui uma extensão de 77. 500 ha e está localizada no m unicípio acreano
de A ssis Brasil, no sudoeste da A mazônia, u ma r egião considerada g lobalmente
prioritária para conservação e que abriga uma das maiores concentrações mundiais de
áreas protegidas adjacentes e fronteiriças, formando um extenso mosaico 17 contínuo
de áreas protegidas que abrange uma extensão de aproximadamente 8,8 milhões de
ha.
A EERA tem como limites as Terras Indígenas Cabeceira do R io Acre e Mamoadate,
que formam juntamente co m o P arque E stadual C handless, a T erra I ndígena A lto
Purus, a R eserva E xtrativista C hico Mendes, e os

Projetos de A ssentamento

Extrativista Santa Quitéria e Remanso, um conjunto de m ais de 2,5 milhões de ha, de
áreas protegidas ou de uso especial contínuas.
É considerada Região de uma unidade de conservação, os municípios que possuem
terras na unidade, e pa rte dos municípios que formam a su a zona de amortecimento.
A Lei Nº 9.985/2000 define como zona de amortecimento, o ent orno de uma unidade
de conservação onde a s atividades humanas estão su jeitas a nor mas e r estrições
específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade.
Faz par te da Região da E stação E cológica R io A cre o Departamento de Madre de
Dios no P eru, ad jacente à E ERA ( Comunidade B élgica, as áreas de C oncessão
Madeireira Maderacre e Maderyja e a Reserva Comunal Alto Purus), mas por localizarse em out ro paí s, não está su jeito às mesmas nor mas que r egem o entorno das
unidades de conservação brasileiras, definidas na Lei do SNUC.
Existe ai nda, no t erritório acr eano, ao l ongo d a fronteira i nternacional B rasil-Peru,
outro corredor f ormado por três unidades de conservação (Floresta N acional S anta
Rosa do Purus, Reserva Extrativista Alto Juruá e Parque Nacional Serra do Divisor), e
seis terras indígenas (Xinane, K ampa e Isolados do R io E nvira, Alto T arauacá,
Kaxinawá do Rio Jordão, Kaxinawá/Ashaninka do Rio Breu, Kampa do Rio Amônia).
Juntos

estes

dois c orredores

totalizam 4 .596.019

ha,

que r epresentam,

aproximadamente, 61 % do t otal de ár eas protegidas do E stado do A cre ( 7.497.948
17

Mosaico: conjunto de u nidades de c onservação de categorias diferentes o u não, pr óximas,
justapostas ou s obrepostas a out ras ár eas pr otegidas púbi cas ou pr ivadas ger idas de f orma
integrada, t ransparente e par ticipativa, c onsiderando os s eus di stintos obj etivos de
conservação, de f orma a c ompatibilizar a pr esença da bi odiversidade, a valoração d a
sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional.
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ha). A E ERA t ambém faz l imite co m a P rovíncia de I nãpari, l ocalizada na r egião de
Madre de Dios, no Peru. Ali estão situadas: uma área de Concessão Madeireira e
parte de um a reserva par a índios isolados. Ju ntam-se a essa ár ea i ndígena, out ras
terras protegidas com distintas finalidades: reservas destinadas a indígenas isolados,
um pa rque naci onal e uma "reserva co munal 18”, que formam ao longo da fronteira
Brasil-Peru um mosaico contínuo de terras protegidas de um pouco mais de 4,2
milhões de ha.
Nesta região est ão as nascentes de importantes rios para o est ado do Acre, como o
Chandless, P urus, E nvira, Ju ruá e A mônia. A li t ambém se enco ntra i nserida a bacia
trinacional do Alto Rio Acre, uma das poucas bacias no Brasil compartilhada com mais
dois países. A Bacia ab range ár eas da B olívia (Bolpebra, P olvenir e Cobija), B rasil
(Assis Brasil, B rasiléia, E pitaciolândia, X apuri e um a pe quena par te de S ena
Madureira) e Peru (província de Iñapari).

2.2. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE ENTORNO DA UC
2.2.1. ASPECTOS CLIMÁTICOS E HIDROGRÁFICOS
A Área de Entorno da EERA se caracteriza por temperaturas altas e elevados índices
pluviométricos, constância pluviométrica modificada pela invasão de ar polar durante o
inverno austral, concorrendo para instalação de um período seco e para o decréscimo
de temperatura, originando o fenômeno conhecido na região como “friagem”.
A região apresenta a segunda menor média de precipitação pluviométrica do E stado,
registrando 1.684 mm/ano, com maior intensidade de chuvas entre os meses de
novembro a março e o mais seco é observado de maio a agosto. A temperatura média
oscila na faixa de 26 a 2 7 ºC, atingindo máximas em torno de 33 ºC e mínimas de 14
ºC.
O clima da região é classificado como tropical, quente e úmido com temperatura média
de 26 ºC e densidade pluviométrica de 1.700 mm.
O r io Acre pe rcorre ce rca de 1. 190 km de ex tensão desd e a nasce nte at é a foz,
desaguando na margem direita do rio Purus na cidade de Boca do Acre - AM. Na parte
baixa da Bacia estão as cidades de Rio Branco e Porto Acre no estado do Acre e Boca
18

Reservas Comunales: áreas destinadas à conservação da flora e f auna silvestre em
benefício das populações rurais vizinhas às quais, por realizar uso tradicional comprovado, têm
preferência no uso dos r ecursos da ár ea. O us o e comercialização d os r ecursos s e f azem
através de planos de manejo, aprovados e supervisionados por autoridades e conduzidos pelos
mesmos beneficiários.
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do Acre no estado do Amazonas. De Rio Branco até a foz, o rio Acre é considerado a
continuação da hi drovia do r io Purus, apresentando um trecho navegável de 311 km ,
com profundidade mínima de 0,80 m em grande parte do ano (ACRE, 2000).
O rio Acre nasce em território peruano em cotas da or dem de 350 -450 m e dr ena na
direção g eral oeste-este, dei xando-o na al tura do m unicípio de l ñapari e se gue
delimitando a fronteira com Brasil e Bolívia.
Na E ERA a rede de drenagem é formada pelo Alto Rio Acre e seus tributários da
margem e squerda, a sa ber, R io C uriaco, R io A iascaiaque, R io P entiaco e m ais dois
igarapés se m deno minação, todos na m argem esquerda do rio A cre ( a eq uipe de
pesquisadores responsável pela AER denominou-os Igarapé do Tombo e Igarapé
Tridente).
A r ede de dr enagem ca racteriza-se por u m pad rão dent rítico se m co ntrole est rutural
aparente, com exceção do rio Curiaco, que por correr numa direção quase reta,
aparentemente pode estar seguindo uma fratura geológica. Em geral, os rios/igarapés
da r egião sã o r elativamente enca ixados, a presentando l eito co m se dimentos
arenosos. A exceção do rio Acre, os principais tributários deste rio dentro da unidade
são bastante encaixados. Como conseqüência do relevo, dois padrões de drenagem
se dest acam, e mbora ambos sejam den tríticos. N a parte nor te da unidade q ue
corresponde à baci a do Iaco, a dr enagem é maior coincidindo com as áreas de maior
dissecação do relevo (Figura 2.01).
Em um diagnóstico ambiental realizado na B acia do A lto Rio Acre (Maldonado, 2005)
foram identificados cerca de 60 igarapés, dos quais 50% localizam-se em território
brasileiro. O s principais af luentes da m argem direita, em território per uano, sã o os
igarapés Yaverija, Noaya, Plata e Rio Blanco (Figura 2.02).
O padrão de d renagem na área de i nfluência se sustenta no rio Acre, com um caudal
médio de 22, 4 m 3/s na est iagem. Os afluentes principais apresentam ca udal
meandriforme, sendo o igarapé Noaya com 0,30 m3/s e o igarapé Yaverija com 3,57
m3/s (Maldonado, 2005).
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Figura 2.01 – Fotografias de Aspecto da Hidrografia da Região (Rio Acre) Mostrando Rios
com Leitos Encaixados (Fotos: V. Passos)

2.2.2. GEOLOGIA, RELEVO E SOLOS
De aco rdo co m a l iteratura co nsultada (BRASIL, 1977 ) as

rochas da E stação

Ecológica são rochas sedimentares da formação Solimões, formação esta que ocorre
na maioria do estado do Acre. A formação Solimões é formada por um espesso pacote
de r ochas sedimentares co nstituída de ar gilitos, ar gilitos-sílticos de co res variadas
predominando t ons

avermelhados

e ci nzentos. E stas

rochas apr esentam

estratificações cruzadas e pl ano-paralelas, f requentemente apr esentando l entes com
concreções carbonáticas e gipsiferas.
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Figura 2.02 - Localização da Bacia Trinacional do Alto Acre
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Durante a ex pedição f oi po ssível i dentificar na E

ERA a

formação g eológica

mencionada – presumivelmente a formação S olimões, haj a v ista que est as rochas
com as características mencionadas estão be m ex postas em t odo o percurso fluvial
desde a cidade de Assis Brasil até a UC (Figura 2.03).

Figura 2.03 – Fotografias de Afloramentos da Formação Solimões às Margens do Rio
Acre na EERA (Fotos: V. Passos)

A comparação dos mapas geomorfológicos do Radam Brasil (1977) com o obse rvado
durante o so brevôo m ostrou que as

unidades geomorfológicas presente sã o a

Depressão Amazônica (regiões interfluviais) e a Planície Amazônica (áreas aluviais). A
chamada Depressão Amazônica é uma grande área interfluvial entre os grandes rios
da região, no caso o interflúvio rio Acre - rio Iaco. Como já mencionado anteriormente,
esta gr ande uni dade g eomorfológica apr esenta-se e m di ferentes padrões de
dissecação do r elevo – a sa ber, co linas e cr istas. N a P lanície A mazônica, a á rea
aluvial ao l ongo do r io Acre es tão p resentes os terraços e a s praias ( Figura 2 .04 e
2.05).
Em r elação ao r elevo, a i nvestigação dos dados do m odelo di gital de el evação
(SRTM/NASA, 1999) e das imagens de LANDSAT mostrou que é possível discernir as
seguintes feições de relevo: (a) relevo colinoso com cristas com cotas variando de
250m-300m, 300m-350m, e 350m ≤ 400m, e (b) formas associadas à planície aluvial,
a saber os terraços e as praias.
Ë possível verificar que a E ERA também engloba o di visor de ág uas entre a bacia do
Alto R io A cre e o rio I aco, si tuada em di reção leste–oeste na por ção su perior da
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unidade. A s menores c otas (< 300m ) es tão na v árzea do rio A cre en quanto que as
maiores (400m) localizam-se em t erritório per uano. D uas formas de di ssecação do
relevo nos interflúvios são nitidamente diferentes entre a porção da EERA que engloba
a baci a do I aco da q ue eng loba a baci a do A cre. N a pr imeira co ncentra-se a m aior
parte do r elevo co linoso co m m aior grau de di ssecação, v ales mais abertos e co m
cristas. Na segunda, os vales são mais encaixados. Na Figura 2.06, a linha divisória
em vermelho divide as duas bacias.

Figura 2.04 – Fotografias de Terraços e Praias ao Longo do Rio Acre (Fotos: V.Passos)

Figura 2.05 – Fotografia de Praias e Bancos de Areias ao Longo do Rio Acre (Fotos: V.
Passos)

Os solos predominantes na Amazônia são Latossolos e Argissolos (IBGE, 2003), em
geral pr ofundos, di stróficos e co m a fração a rgila co nstituída de m inerais caolinita,
goetita, gipsita e óx idos de ferro e al umínio ( Kitagawa & M oller, 1979) . Os níveis de
Na+1, Mg +2, K +1, P, N, e Ca+2 são consideravelmente baixos, resultado das altas taxas
de intemperismo incidentes sobre esta região durante milhões de anos (Jordan, 1986).
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Figura 2.06 - A EERA e as Bacias do Rio Acre e do Rio Iaco

2.8

PLANO DE MANEJO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO ACRE
ENCARTE 2

Em termos pedológicos, o estado do Acre é atípico quando comparado com o restante
da Amazônia brasileira (Brasil, 1977), podendo ser dividido em duas regiões, leste e
oeste, tendo como linha divisória a bacia do rio Acre.
Assim co mo na

região am azônica, na

região l este do E stado p redominam o s

Argissolos e Latossolos (ACRE, 2000), enquanto que na região oeste predominam os
Luvissolos

e C ambissolos, g eralmente eu tróficos,

mais

jovens

e m enos

intemperizados, e em alguns casos apresentando argilas do tipo 2:1 (Brasil, 1977).
A bacia do rio Acre apresenta solos bastante diversos em termos de desenvolvimento
pedológico. Isto se dá e m função, principalmente, das diferenças de relevo e m aterial
de or igem. Predominam os

Argissolos e Luv issolos, so los em g eral pr ofundos,

distróficos e co m a fração ar gila co nstituída d e m inerais caolinita, g oetita, gipsita,
óxidos de ferro e alumínio. E stas são argilas com baixa capacidade, resultado das
altas taxas de i ntemperismo i ncidentes sobre es ta r egião dur ante m ilhões de anos.
Nas várzeas, predominam Gleissolos (háptico Ta eutrófico) enquanto que nos interflúvios
predominam os Argissolos e Luvissolos (ACRE, 2006).
De m odo g eral oc orrem na ár ea de influência da bacia do Alto R io Acre os A rgissolos
(vermelho distrófico latossólico, vermelho eutrófico abrúptico plíntico e amarelo eutrófico
plíntico), os Luvissolos (hipocrômico órtico típico), os Alissolos (crômico argilúvico) e
Gleissolos (háptico Ta eutrófico) (Figura 2.07).

Figura 2.07 – Fotografias de Aspectos dos Argissolos Presentes na EERA, e que Afloram
ao Longo do Rio Acre (Fotos: V.Passos)

Próximo às nascentes o r elevo é m uito ondul ado e o material de o rigem tem boa
fertilidade nat ural, dando or

igem a so

los jovens (Cambissolos, V ertissolos e

Luvissolos), pouco intemperizados, ricos principalmente em cálcio. Já próximo a região
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mais baixa da Bacia o relevo tende a plano e o material de origem tem baixa fertilidade
natural, oco rrendo so los bem i ntemperizados (Argissolos e Lat ossolos) e de bai xa
fertilidade (Figura 2.08).
Na ár ea da R odovia I nteroceânica ( Brasil-Peru), pr edominam so los limosos com
presença de ar eias e so los argilosos com co mpacidade m édia a f ina e co loração
vermelha. S ão so los edaficamente de t extura r egular par a at ividade agr ícola e
pecuária.
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Figura 2.08 - Mapa de Solos da Bacia do Alto Rio Acre
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2.2.3. AMBIENTES NATURAIS
2.2.3.1. Caracterização da vegetação da região da EERA
Segundo A CRE ( 2006), em co ntraste co m a A mazônia C entral e O riental, onde
predominam as Florestas Densas, a paisagem no estado do Acre é caracterizada pela
presença das Florestas Abertas. Enquanto naquelas o dossel é formado por árvores
grandes que tocam os seus ramos e copas, determinando uma cobertura mais densa
ao ní vel desse est rato, as Florestas Abertas recebem essa denom inação em função
do dossel apresentar uma densidade menor de árvores grandes. Essas florestas têm
um subosque dominado por palmeiras, bambus, cipós e plantas herbáceas de grande
porte, geralmente denominadas sororocas.
As diferenciações entre as diversas fisionomias das Florestas Abertas estão ligadas a
dominância relativa de espécies pertencentes a essas formas de vida, cada qual
manifestando su as respectivas, densi dades relativas, di stribuição esp acial e r iqueza
de espécies.
Na r egião da E ERA, o s dados secundários existentes (Brasil, 1977 ; ACRE, 2000)
mostraram a ocorrência de três grandes tipos de fisionomias florestais na UC, a saber:
(1) Floresta Aberta de Bambus + Floresta Aberta de Palmeiras + Floresta Densa;
(2) Floresta Aberta de Palmeiras + Floresta Aberta de Bambus + Floresta Densa; e
(3) Floresta Aberta Aluvial.
A Floresta Aberta de Palmeiras com Bambu é a mais conspícua apresentando-se nas
imagens de sa télite (Figura 2. 09). No so brevôo, r ealizado pel a eq uipe t écnica, foi
possível obse rvar q ue a pr esença des ta tipologia não é tão ev idente co mo nas
imagens de satélite, já que sua resposta espectral é bem característica. Em termos de
sua distribuição apresenta-se espalhada por toda a unidade, na forma de manchas de
forma indefinidas.
Na E stação E cológica e no se u ent orno i mediato ( do l ado br asileiro), a vegetação
encontra-se apar entemente í ntegra, excetuando-se o i mpacto ca usado pela pr ópria
dinâmica do rio. N o l ado per uano, a ex tração se letiva de m adeira dev e ca usar
impactos ecológicos, embora não seja aparente ao se navegar ao longo do rio Acre.
Áreas de desmatamento foram obse rvadas apenas nas proximidades da cidade de
Assis Brasil (Figura 2.10), nas colocações ao longo do trecho da R eserva Extrativista
Chico Mendes e nas aldeias indígenas da TI Cabeceira do Rio Acre.
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A at ividade de ex tração m adeireira da C oncessão M aderacre foi doc umentada ao
longo do rio Acre, utilizado para o transporte da madeira na forma de toras flutuantes.
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Figura 2.09 - Imagem de Satélite TM-LANDSAT (2008), Bandas 3, 4 e 5
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Figura 2.10 – Fotografia da Vista Panorâmica da Cobertura Florestal nas Imediações de
Assis Brasil (Fotos: V. Passos)

2.2.3.2. Caracterização da fauna da região da EERA
2.2.3.2.1. Herpetofauna
A herpetofauna do estado do Acre vem sendo estudada sistematicamente, com ênfase
maior ao grupo dos anfíbios. Mesmo assim, poucos lugares no estado, têm registros
publicados desse g rupo (Souza, 2003) . N o total, sã o co nhecidas 1 26 espécies de
anfíbios, cerca de 30 espécies de lagartos, 70 espécies de serpentes e 6 espécies de
quelônios (Moisés Barbosa de S ouza, co municação pesso al) com as amostragens
concentradas nas regiões do Alto Juruá, a qual contempla cerca de 90% das espécies
registradas para o Acre.
Neste sentido, o inventário sobre a herpetofauna da EERA assume uma importância
extrema, por est ar l ocalizada na ár ea ce ntral d o E stado, a qual apr esenta o m enor
número de i nventários sobre a bi odiversidade. A lém di sso, co nhecer a r iqueza
biológica de uma determinada área é o princípio básico, tanto para subsidiar futuras
pesquisas quanto para a conservação das espécies e ecossistemas, bem como para o
manejo e zoneamento adequado.
No estado do Acre, os levantamentos de herpetofauna são pontuais. Cardoso & Souza
(1996) registraram 31 espécies de anfíbios na Fazenda E xperimental Catuaba, cerca
de 25 km da ci dade de R io Branco. Souza (1996) realizou levantamentos na Reserva
Florestal Humaitá cerca de 100 km de Rio Branco e registrou 62 espécies. Souza
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(2003) registrou 126 esp écies de anfíbios e 40 espécies de répteis na área oeste do
estado do Acre, a qual inclui a Reserva Extrativista do Alto Juruá e Parque Nacional da
Serra do Divisor.
O conhecimento sobre a distribuição e status das populações de espécies de anfíbios
e r épteis da ár ea de est udo é ause nte e não há est imativas de abundânci a das
mesmas. Sabe-se, entretanto, que se trata de u ma área considerada um dos centros
de endem ismos para v ertebrados terrestres (Haffer, 1969 ) ch amada I nambari. A lém
disso a E stação E cológica R io A cre, es tá p róxima de um dos refúgios florestais do
pleistoceno propostos por Prance (1973).
O pr esente es tudo abr ange u ma ár ea de 600 h a, si tuada na ár ea de fronteira ent re
Brasil e Peru, margem esquerda do rio Acre, no município de Assis Brasil. A área sofre
pequenas perturbações antrópicas de pescadores ocasionais e a r etirada de m adeira
em sua zona tampão por madeireiros peruanos constitui-se em uma ameaça potencial
por facilitar o acesso à área através de estradas pelo interior da floresta, podendo
propiciar além da retirada de madeira em território brasileiro, a caça e pesca dentro da
unidade.
Os inventários herpetofaunísticos mais próximos desta á rea sã o os q ue foram
realizados no l ado per uano, os quais abrangem P arque N acional de Manu e C uzco
Amazônico, no depar tamento de Madre de Dios; região do Alto Purus, departamento
de U cayali, departamento de P ando, B olívia e os realizados em t erritório br asileiro
(Rondônia e Acre).
2.2.3.2.2. Avifauna
Segundo Aleixo & Guilherme (2005) o estado do Acre é considerado uma das áreas
de m aior di versidade or nitológica no Planeta, com a oco rrência si mpátrica de a té
aproximadamente 600 esp écies de aves (Whitney et alii, 1997; Whittaker et alii 2002;
Whittaker & O ren 1999) . A pesar dest a grande di versidade j á docu mentada, pouca s
localidades do Acre foram amostradas por ornitólogos, estando a maioria delas
localizadas ao l ongo do r io Ju ruá, na por ção o este do estado ( Novaes, 1957; O ren,
1992; Whittaker & Oren 1999).
A r egião do al to rio A cre, situada na por ção sudeste do Estado e a djacente aos
territórios da B olívia e do P eru, co nstitui um a das menos conhecidas no B rasil do
ponto de v ista or nitológico, hav endo apenas
realizado nas

um l evantamento pr eliminar pr évio

proximidades do m unicípio d e A ssis Brasil ( Guilherme, 2004) .
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Localidades da mesma região amostradas na Bolívia e no P eru revelaram a pr esença
de uma avifauna riquíssima, com várias espécies endêmicas do centro de endemismo
Inambari (Terborgh et alii, 1984; Parker et alii, 1994; Silva et alii, 2005), sendo algumas
delas ainda não registradas em território brasileiro (CBRO, 2005).
2.2.3.2.3. Mastofauna
Segundo C alouro ( 2005), das três unidades de conservação de proteção integral do
Estado, somente no P N da S erra do D ivisor oco rreu estudos sobre a f auna de
mamíferos (Calouro, 1999; Lopes & Rehg, 2003), enquanto que nas outras duas UCs
existe um a grande l acuna de co nhecimento so bre a situação da m astofauna. N ão
existem r eferências na literatura ci entífica so bre co letas ou es tudos sistemáticos de
mamíferos na EER A, e xistindo so mente ci tações sobre a di stribuição de esp écies
(Rylands & Mittermeier, 1982; Rylands et alii, 1993; Rylands, 1985; Rylands 1991).

2.3. ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS
2.3.1. PROCESSO HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO
O A cre é um e stado relativamente r ecente. S eu at ual t erritório foi des membrado da
Bolívia e incorporado ao B rasil em 1903, com a assi natura do Tratado de Petrópolis.
Até ent ão, o Acre não ex istia enquanto r egião sociopolítica. Até o sé culo X VII, essa
região er a ocu pada apenas por i ndígenas do t ronco l ingüístico A ruak pr incipalmente
na r egião do V ale do Ju ruá, V ale do A cre, P urus e A bunã. No final d o sé culo X IX,
ocorreram os primeiros enco ntros dos diferentes povos indígenas com ca ucheiros
peruanos, bolivianos e seringalistas, em geral vindos das regiões Norte e Nordeste do
País (Iglesias, 2001). Estes encontros foram marcados pelas "correrias" - expedições
armadas que resultaram em massacres - introdução de doenças, acirramento induzido
de ant igos conflitos intertribais, ocu pação dos

territórios tradicionais dos povos

indígenas, e a dispersão das remanescentes pelas cabeceiras dos rios Juruá, Purus e
Acre (Iglesias, 2005; Iglesias 2006).
As reações de resistência frente à invasão dos não-índios foram bastante
diversificadas. A lguns grupos de l íngua A ruak d ecidiram, co mo forma d e abr andar a
devastação de sua cultura, contribuir com os não-indígenas, relacionando-se com
eles, at ravés de ne gociação de s eus produtos em troca de ferramentas e ar mas,
enquanto os de língua Pano, de forma geral, resistiram à invasão de seus territórios,
culminando no se u extermínio, dur ante os primeiros trinta anos de i nvasão ( 1860 a
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1890) e após muitas décadas, forçando os grupos a migrarem para outras terras, que
não fossem acreanas (Neves, 2004).
Com o ch amado surto da bor racha, m ilhares de brasileiros oriundos do A mazonas,
Pará, Ceará e de ou tros estados do Nordeste, afluíram para esse território, que ainda
pertencia aos bolivianos, adentraram pelos afluentes do rio Amazonas, ocupando os
rios Juruá, A cre, Iaco e P urus. A r egião, de tentora de u ma grande co ncentração de
seringueiras de al ta qualidade deixou ent ão de ser “ tierras non descu biertas” ( como
aparecia nos seus mapas) para se transformar em “region de gomales” passando a se
constituir num espaço de disputa no ca mpo militar e di plomático, e é nesse processo
de l utas armadas e e mbate di plomático, que a hi storiografia o ficial, co nvencionou
chamar de “ Revolução A creana”, que o A cre f oi i ncorporado, de finitivamente, ao
Brasil, com a assinatura do Tratado de Petrópolis em 17 de novembro de 1903.
A par tir de 1910, co m a i nstalação da cr ise na eco nomia da bor racha, o êx odo da
população de seringueiros nordestinos para as cidades foi considerável e a mão-deobra indígena passa a ser gradualmente incorporada à empresa seringalista embora
continuassem a dese nvolver su as atividades de su bsistência, como r oçados, ca ça e
pesca. E sta i nserção n os seringais, m arcada por dí vidas i mpagáveis, r oubo nos
preços e no peso da bo rracha e das mercadorias, co nstantes ameaças de ex pulsão
das colocações e pesa do pr econceito asso ciado à ca tegoria genérica de " caboclo",
perdurou at é fins da d écada de 1970, co nfigurando um a si tuação h istórica hoj e
categorizada pel os índios acreanos como " o tempo do ca tiveiro". O s grupos, já
desestruturados pela perda de suas tradições passaram a adotar os modelos de
cultura que os brancos ut ilizavam, seja na forma de moradia, nas ferramentas e ,
sobretudo, na su bstituição de suas línguas maternas pela l íngua por tuguesa ou
espanhola (Iglesias, 2005).
Esta organização social baseada no seringal tradicional perdura até a segunda metade
do século XX, e é quando sofre profundas transformações. A Amazônia foi ocupada
pela f rente pi oneira or iginária de um t ransbordamento da forma de dese nvolvimento
industrial e ag ropecuária das regiões Sudeste e S ul do B rasil. A l ógica da f rente
pioneira seguiu a tradição brasileira da ocupação extensiva da fronteira econômica
pela ag ropecuária, apregoada co mo a úni ca forma possí vel de dese nvolvimento das
difíceis regiões interiores. No Acre, essa frente pioneira só chegou por volta dos anos
setenta, por m eio da esp eculação de t erras e da pecu ária e xtensiva, at raída pe la
propaganda oficial veiculada no resto do Brasil, onde o Acre era apresentado como um
espaço geográfico quase i ntocado, v azio e de t erras férteis, e m posi ção est ratégica,
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próximo do

oceano Pacífico, por onde p

oderiam se r ex portados produtos

agropecuários. Nesse período, um terço das terras do Acre foi adquirido por
empresários das regiões Sul e Sudeste do País, denominados localmente de
“paulistas”. Surgiram en tão v ários conflitos envolvendo as populações indígenas, o s
seringueiros e os “novos patrões”, cu lminando na ex pulsão de m uitas famílias de
seringueiros e indígenas de suas colocações.
Na década de 80 houve um acirramento destes conflitos e surgiu a Aliança dos Povos
da Floresta, formada por índios, seringueiros e ribeirinhos, através dos expoentes das
organizações populares em favor das classes desfavorecidas.
As organizações não governamentais também fincaram um marco na revitalização das
culturas tradicionais, através de programas de educação, saúde e meio ambiente, com
parcerias de outras ONGs internacionais, na c riação de c ategorias inovadoras, porém
que interligava o elo entre as tradições antigas.
Baseando-se na queles modelos inovadores, a par tir de 1999 , o g overno est adual
inspirou-se pa ra dese nvolver pr ogramas de s ustentação aos pov os da floresta,
inseridos no conceito do desenvolvimento sustentável para o estado do Acre.
A respeito do conflito, Rego (ACRE, 2004) faz a seguinte análise: a relação íntima com
a floresta e o

relativo i solamento do m undo ur bano e agr ário contribuiu para a

construção de um a cu ltura e u m m odo d e v ida pr óprio, di ferenciados da so ciedade
nordestina o riginária e do r esto da naçã o. O modo de v ida da popul ação r egional
permaneceu basicamente extrativista e florestal, num território, habitado por um povo
unificado pela referência florestal e co m especificidades culturais que o di stinguia em
grupos de modos de vida singulares: os indígenas, os seringueiros, os ribeirinhos e os
agricultores familiares.
Existia, portanto, entre a população regional e a frente pioneira que então se instalava,
uma g rande diferença de valores e culturas. Para estes dois grupos a paisagem
possuía significados distintos. Enquanto para o fazendeiro a f loresta representava um
ambiente estranho e hostil que deveria deixar de existir para dar lugar à pastagem - o
objeto do seu lucro - e o homem da floresta era visto como indolente e uma ameaça à
propriedade da terra; para o seringueiro, o ribeirinho e o índio a f loresta representava
seu ambiente familiar e meio de vida.
Os conflitos desses dois mundos, associados a outros fatores históricos, determinaram
a forma do pov oamento do A cre, di sperso e ca da v ez m ais avançando par a as
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cabeceiras dos rios e empurrando m ais para o i nterior da f loresta, a s populações
indígenas e extrativistas, e gerando a estrutura fundiária desigual contemporânea do
estado do Acre.

2.3.1.1. Comunidades indígenas
A r egião da E ERA é f ormada por pa rte da TI Mamoadate ( maior t erra i ndígena do
Estado), nas margens do rio Iaco e da TI Cabeceira do Rio Acre, localizada na
margem esq uerda do r io A cre. Ju ntas essas TIs totalizam um a ár ea 404.513ha e
abrigam uma população de mais de mil indígenas pertencentes às etnias Jaminawa e
Manchineri (Tabela 2.01).

Tabela 2.01 - Terras e Populações Indígenas Existentes na Região de Entorno da EERA
TERRA INDÍGENA

Mamoadate

Cabeceira do Rio
Acre

TOTAL
Fonte: FUNASA, 2005.

ÁREA
(ha)

326.000

78.513

404.513

ALDEIA

ETNIA

POPULAÇÃO

Extrema

Manchineri

175

Jatobá

Manchineri

127

Laranjeira

Manchineri

48

Peri

Manchineri

48

Betel

Jaminawa

180

Lago Novo

Manchineri

71

Santa Cruz

Manchineri

49

Cujubim

Jaminawa

78

Boca do
Mamoadate

Jaminawa

50

Ananai

Jaminawa

82

São Lourenço

Jaminawa e
Manchineri

79

Três Cachoeiras

Jaminawa

26

Boca dos Patos

Jaminawa

13
1.026
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A def inição das Terras Indígenas Mamoadate e C abeceira do R io A cre oco rreu e m
momentos diferentes. A TI Mamoadate teve seu processo de criação iniciado em 1977
e constituiu-se na maior e na primeira área definida no estado do Acre (313.647 ha). A
TI C abeceira do Rio A cre foi ho mologada so mente no final dos anos 80 at ravés do
Decreto s/n de 15/04/1998.
No l ado per uano, enco ntramos o gr upo P iro, l ocalizado na pr ovíncia de I ñapari, na
Comunidade N ativa B élgica co m um a popul ação de apr oximadamente 60 pesso as
(Figura 2.11).
Parte de ssa região co nstitui ai nda u ma á rea d e per ambulação de í ndios isolados,
conhecidos como Maskos. Estes indígenas vivem e transitam em toda a região do Alto
Purus tanto em território peruano como brasileiro, englobando também cabeceiras dos
rios Acre e Iaco.

Figura 2.11 – Fotografia de Comunidade Indígena Peruana. (Foto: M. Silva)

Terra Indígena Cabeceira do Rio Acre
A T I C abeceira do R io A cre ( Figura 2.12), c om um a ex tensão de 78.513 ha e
perímetro de 170 km, possui quatro aldeias: São Lourenço, Ananaia, Três Cachoeiras
e Boca dos Patos e a Colônia de Produção Pausada. Por estar localizada ao longo do
rio Acre, esta terra indígena exerce maior influência na EERA do que a TI Mamoadate.
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O acesso durante o inverno é realizado através do rio Acre. O acesso durante o verão
é di ficultado pel a pr esença de banco s de ar eia, podendo se r realizado apenas em
barcos pequenos (patinhas). Uma alternativa bast ante ut ilizada pelos moradores que
não dispõe de barco a motor é de realizar as viagens varejando (deslocando o bar co
com o auxílio de varas). Durante o período do verão o acesso a TI pode ser realizado
a pé ou em animais de cargas através de varadouros.
A Colônia Pausada é a localidade mais próxima da cidade de Assis Brasil e também a
de mais fácil acesso. A aldeia São Lourenço, reaberta em 2002, é a tualmente a mais
populosa desta TI.
A A ldeia m ais antiga é a A nanaia, que foi a p rimeira a se r r eaberta de pois que os
Jaminawa m udaram do Iaco par a o rio Acre, em 1998. Fazem parte dessa aldeia as
colônias Terra A lta e A puí. A aldeia T rês Cachoeiras, reaberta e m 200 1, e a aldeia
Boca dos Patos é a mais distante da sede do Município e a m ais próxima da EERA.
Foi reaberta em 2002, e tem atraído novos moradores.

Figura 2.12 – Fotografias de Aspectos da TI Cabeceira do Rio Acre. (Fotos: M. Silva)
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O est ilo da ca sa t radicional dos Jaminawa co nstitui-se de um a co nstrução si mples,
com u ma v aranda, u m cômodo pa ra dor mir e uma co zinha, de onde se pr ojeta u m
girau para lavar utensílios e preparar alimentos (Figura 2.13).
Os animais domésticos, como gato e ca chorro, são criados para ajudar a proteger as
casas e para caçar.
A base alimentar dessas comunidades é a banana e a m acaxeira. Com a macaxeira
se fabrica o “pão-de-índio”; com o milho, a “caiçuma”; com a cana, a “garapa”; e com a
banana, o “ mingau”. P ara co mpor a su a di eta al imentar cu ltivam: l imão, l aranja,
tangerina, pimentão, chicória, graviola e caju. Nos mercados da cidade são adquiridos
gêneros alimentícios como o sal, suco, trigo, óleo, açúcar e os temperos para
complementar sua alimentação.
Uma das principais fontes de proteína dessa população, os peixes, estão se tornando
escassos, de aco rdo co m os moradores. A inda assi m, n o r io, l agos e igarapés são
capturados em pequena quantidade, a piaba, o bodó, o curimatã, o jundiá, o cascudo,
o por aquê e o ca rá. A pesca é r ealizada co m a ut ilização de t arrafa, se obt endo
normalmente uma pequena quantidade de pequenos peixes.
Outra i mportante fonte de pr oteínas, a ca rne-de-caça, ai nda é abunda nte na região,
entre as espécies favoritas encontram-se o macaco, o v eado, a ant a, a q ueixada e o
porquinho. C om r elação aos tabus alimentares, a po pulação dessa terra indígena
afirma não co nsumir urubu, ur ubu-rei, co bra, s apo cu ruru, m andioca braba, t ingui,
muçum, mucura, jibóias e onça s. A ntes, ev itavam o co nsumo de ca rne de gado e
carneiro, p rincipalmente ent re as mulheres, m as hoje esse s animais são cr iados e
consumidos regularmente.
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Figura 2.13 – Fotografia de Aspecto de uma Casa Típica dos Jaminawa. (Foto: M. Silva)

Percebe-se o abandono gradativo de comidas e sementes tradicionalmente utilizadas,
responsáveis pelas condições de sa úde. E ste fato a feta pr incipalmente gestantes e
lactentes que com os novos hábitos ficam sujeitas às alterações no desenvolvimento
da nutrição mais equilibrada necessária tanto ao desenvolvimento da criança ainda no
útero co mo também ap ós o nasci mento pel a falta de l eite m aterno que v em se ndo
substituído pelo leite de vaca.
Os r emédios ut ilizados pelos i ndígenas sã o os f ornecidos pel o sistema de saúde
(Figura 2.14), não m ais fazendo uso dos remédios tradicionais antes usados pelos
curadores. Algumas poucas plantas ainda utilizadas como remédio são a alfavaca e o
agrião nat ivo ( jambú). E mbora tenham si do i dentificadas pelos moradores da terra
indígena diversas espécies de plantas medicinais, os mesmos já não fazem mais uso
destas.
Na A ldeia A nanaia e xiste esco la desd e 1984 ( Figura 2.15) q ue co meçou co m o
processo de al fabetização r ural t radicional, o m esmo en sinado a os brancos.
Atualmente ex iste u ma escola co nstruída pel o G overno do E stado, co m ca pacidade
para 30 alunos. A arquitetura é apropriada para a aldeia, em estilo chapéu de pal ha,
com assoalho de madeira serrada da região e coberto de cavaco, possuindo também
uma cozinha.
As pr incipais at ividades pr odutivas dese nvolvidas por

essa comunidade são a

agricultura, a pecuária e a criação de pequenos animais. Agricultura praticada destinase bas icamente à su bsistência ( Figura 2.16). A v enda de produtos agr ícolas é feita
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apenas de f orma esp orádica nas pequenas sedes municipais, poi s o tempo de
deslocamento e custo de estadia na cidade é considerado demasiado alto.
Os principais produtos comercializados são a macaxeira, a banana, o milho, o arroz, a
cana, cará, a melancia e a batata doce.

Figura 2.14 – Fotografia d e Índios Recebendo Assistência Médica-Odontológica do
Sistema de Saúde

Figura 2.15 – Fotografia da Escola da Aldeia Ananaia
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Figura 2.16 – Fotografia de Roçado Cultivado pelos Indígenas (Foto: M. Silva)

A m aioria dos

indígenas mais idosos já se enco ntra apose ntada, r ecebendo o

equivalente a um salário mínimo mensal. Essa renda proveniente das aposentadorias
e dos salários dos professores e a gentes a groflorestais i ndígenas tem si do um a
alternativa às dificuldades de se adaptarem às novas condições de sobrevivência junto
aos rios, mas representa também uma faca de dois gumes, pois a população passa a
freqüentar ex cessivamente a ci dade, abandon ando su as atividades de r otina na s
aldeias. A lém di sto, r epresenta um i ngresso co nsiderável de pr odutos prejudiciais à
saúde, p rincipalmente nos

itens r elativos à al imentação, que pa ssam a se

consumidos em l arga esca la em det rimento dos

r

produtos tradicionalmente

consumidos.
Terra Indígena Mamoadate
A T I M amoadate poss ui uma superfície de aproximadamente 326.000 ha e um
perímetro de 281 km, localizada no rio Iaco, afluente da margem direita do rio Purus,
no município de Assis Brasil.
Nesta terra indígena r esidem aproximadamente 800

pessoas, que habi tam 151

residências, sendo 91 em aldeias e 22, em colônias de produção. Os povos indígenas
que al i r esidem sã o d as etnias Manchineri ( Wine) e Ja minawa, j á t endo si do al i
também registrada a presença de índios isolados.
A T I faz l imites a oest e, co m o P eru; ao su l, l imita-se co m a E ERA; a su deste, est á
localizada a Terra Indígena Cabeceira do Rio Acre; e ao norte, com o Parque Estadual
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Chandless. Nas suas proximidades está localiza a Reserva Extrativista Chico Mendes,
embora não faça limite direto.
Os indígenas que al i r esidem sã o bi língües, falando o por tuguês e o manchineri ou
jaminawa, língua da família lingüística Aruak e Pano, respectivamente. As crianças
são socializadas na língua materna e só depois aprendem o português.
O ace sso às aldeias se dá at ravés de S ena Madureira su bindo o rio I aco, ou pel a
cidade de Assis Brasil, atravessando o ramal do Icuriã, com uma extensão de q uase
80 km, e depoi s pelo r io I aco. O t empo desp endido no desl ocamento ent re essa s
cidades e a terra indígena varia de acordo com a estação do ano.
Em matéria de saúde, algumas aldeias dispõem de um posto de saúde construído pelo
governo do E stado e a s que não a tem, são atendidas nas escolas pela FUNASA de
Assis Brasil.
Assim como os indígenas da T I C abeceira do R io A cre, os indígenas do r io I aco
também t em co mo principais atividades produtivas desenvolvidas a agricultura, a
pecuária e a criação de pequenos animais sendo todas para a subsistência.
Por se rem grandes consumidores de ca ça, a c omunidade dese nvolve desde 2002 o
manejo da espécie Podocnemis unifilis, o tracajá onde o IBAMA apóia com o intuito de
diminuir a pressão de caça na zona de amortecimento da UC.

2.3.2. SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS EXISTENTES NA REGIÃO DA UC
Segundo o ZE E-AC Fase II entre os anos 1977 e 2001 foram identificados 116 sítios
arqueológicos em todo o estado do Acre. Encontram-se localizados na regional do Alto
Acre os seguintes sítios:
Prohevea: Sítio-habitação de f ase a se r desi gnada, l ocalizado a ce rca de 300 m a
sudeste da margem esquerda da estrada Rio Branco-Xapuri, no vale do rio Iquiri.
Capatará: Sítio-acampamento de fase a ser designada, localizado a 5 km ao norte da
rodovia para Xapuri (km 65), no vale do rio Iquiri.
Sítio Sapucaia: Sítio de fase a ser designada, situado a 09 52' 54" S e 67 25' 06" W, a
500 m do entroncamento dos ramais (55 e 49) da estrada BR-317.
Área AC-XA (Xapuri): “Área na parte sudeste do Estado entre as fronteiras da Bolívia
e do Peru e uma linha que, partindo desta última, segue com rumo nordeste pelo
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divisor de águas das bacias dos rios Xapuri e Iaco, após o que toma rumo sudeste,
separando as bacias dos rios Branco e Xapuri, a seguir inflete para nordeste,
separando as bacias dos rios Branco e Acre, de onde segue até as proximidades do
povoado de Missões. Daí, continua com rumo geral sul, separando as bacias dos rios
Iquiri e i garapé d a M ata, depoi s as dos rios Acre e R apirrã, a té a c onfluência do
igarapé Iná com o rio Xipamanu, na fronteira boliviana.”
Fazendinha: Sítio-acampamento da fase cerâmica Quinarí, localizado a 15 km a
nordeste da estrada Rio Branco-Xapuri (km 117), a 500 m do córrego Cambira, e a 3
km a oeste do rio Acre.
São Francisco: Sítio-acampamento da fase cerâmica Xapuri, localizado a cerca de 12
km ao sul da margem esquerda do rio Acre.
Porto Jofre: Sítio-acampamento da fase cerâmica X apuri, localizado a 30 m a o este
do rio Acre.
Gifoni: Sítio-acampamento da fase cerâmica Xapuri, localizado a 500 m a sudeste da
margem esquerda do rio Acre.
Sítio Los Angeles: Sítio lito-cerâmico de fase a ser designada. Localizado a 10º42'48"
S e 68 º10'46" W, na Fazenda Ouro Branco (ex Los Angeles), na estrada BR-317
ramal à es querda (direção X apuri a 145 km de Rio B ranco). O sí tio apr esenta u ma
estrutura ci rcular de t erra ( mureta i nterna, v aleta e m ureta ex terna), muito r ico em
material arqueológico.
Sítio Xipamanu I: Sítio cerâmico de fase a ser designada, localizado a bei ra da BR317, distando 26 km do Araxá, na Fazenda Independência (km 107 da B R-317) a 10
42'07" S e 68 09'33" W.
Sítio Xipamanu II: Sítio cerâmico de fase a ser designada, localizado a 300 m do Sítio
Xipamanu I (AC-XA-08), em direção a Xapuri, na divisa das Fazendas Vaca Branca,
Independência e Ouro Branco, a 10º 42'08" S e 68º09'34" W. O sítio apresenta cerca
de 200m de diâmetro cortado no meio pela BR-317.
Sítio Ouro Branco: Sítio lito-cerâmico de fase a ser designada, localizado a cerca de
1 km do Sítio Los Angeles (AC-XA-07), seguindo pelo ramal que o corta em direção ao
rio I na na Faz enda O uro B ranco a 10 43' 12" S e 68 10' 36" W. O Sítio est á si tuado
entre a elevação do sítio Los Angeles (AC-XA-07) e a pr imeira elevação a SE no vale
arenoso mediano, ocorrem cacos cerâmicos de coloração esbranquiçada de permeio
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com a er osão pluvial. Tanto na enco sta da el evação do sítio Los Angeles (AC-XA-07)
quanto na el evação opost a abundam a pi çarra, se ndo que na el evação fronteiriça
oposta foram encontradas algumas boas peças líticas (fragmento de lâmina de
machado, batedores, polidores, etc.). Na vertente deste Sítio encontrou-se também
madeira fossilizada em forma de seixos.
Sítio do R io I na: Sítio ce râmico de fase a s er desi gnada. Loca lizado na fazenda
Guanabara, seguindo pelo ramal que se inicia atrás da sede da fazenda Uberaba, de
carro até o rio Ina 6 minutos, até a sede da fazenda Guanabara 9 minutos. Caminhada
a pé da sede 10 minutos a 10 45'29" S e 68 11'22" W.
Sítio Jarina: Sítio lito-cerâmico de fase a se r designada, localizado na out ra margem
do rio I na ( margem esquerda), at ravessando o igarapé E scondido. S eguindo pel o
ramal q ue co rta o sítio Los Angeles (AC-XA-07) a ce rca de 2 horas de ca minhada
deste a 10 45'43" S e 68 09'02" W. Fica ao sul do rio Ina e leste do igarapé Escondido.
Sítio Igarapé Escondido: Sítio cerâmico de fase a ser designada, a 10 44'48" S e 68
10'28, seguindo pelo ramal que corta o sítio Los Angeles a 5 minutos de caminhada
depois de at ravessar o rio I na. S ítio l ocalizado em ár ea des matada, co rtado pel o
caminho ( ramal) que l iga o sítio Los Angeles ( AC-XA-07) ao sítio Ja rina. Estão
presentes cacos cerâmicos dispersos na superfície (cacos pequenos e desgastados).
2.3.3. SÍTIOS PAISAGÍSTICOS 19
O A cre, co m gr ande par te de se u t erritório ai nda co berto por florestas nativas, e
cortado por inumeráveis rios e igarapés é riquíssimo em sítios e paisagens naturais,
embora pouco reconhecido como tal. Ainda não existe uma tradição de preservação
dos sítios paisagísticos como pa trimônio, e nquanto pai sagem. A

discussão de

preservação no Estado ainda se dá apenas em torno da discussão da sustentabilidade
econômica, do uso racional, da utilização pelas comunidades do entorno ou do interior
deles. E ssa discussão, entretanto, não invalida a outra, o ol har cu ltural que o be m
impõe às comunidades.
Nos últimos anos são muitas as alternativas encontradas para a preservação da
paisagem nat ural, tais como a c riação de unidades de conservação, as sim co mo de

19

Constituem o c onjunto dos s ítios paisagísticos - o s ítio ou m onumento – elementos da
natureza como um lago, ou um sítio florestal, ou mesmo uma praia às margens de um rio ou
igarapé. É aquele bem que i mporta s ua pr eservação pel a s ua f eição not ável c om que t enha
sido dotado pela natureza ou agenciado pelo homem.
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terras indígenas, que muito têm contribuído para a utilização racional dos diversos
ecossistemas do Estado.
Grande parte desse patrimônio paisagístico j á identificado ainda não foi devidamente
inventariada. Nos últimos anos, foi implementado pelo governo do Estado um
programa de revitalização do patrimônio arquitetônico através de restaurações de
bens imóveis e s ítios hi stóricos e ur banos; de di vulgação e

fortalecimento do

patrimônio m aterial e i material ( inclusive de c aráter ét nico) a través de ev entos e
publicações abertas ao grande público; de formação de técnicos; de ações de parceria
com órgãos estaduais e federais de apoio às comunidades, grupos artísticos, artesãos
regionais e do turismo cultural.
Na Regional do Alto Acre está prevista a recuperação de sítios urbanos e rurais, de
edificações e monumentos isolados, t ais como os marcos divisórios de f ronteira e
prédios antigos de Brasiléia e E pitaciolândia, e a sede do se ringal de or igem e out ras
ocorrências arqueológicas em Assis Brasil.

2.4. US O E OCUPAÇÃO D A TERRA E P RINCIPAIS P ROBLEMAS AMBIENTAIS
DECORRENTES
2.4.1. ASPECTOS GERAIS
Hoje, o A cre ap resenta um a das

maiores taxas de co ncentração f undiária da

Amazônia ( coeficiente d e G INI de 0,879, abaixo apenas do A mazonas e P ará) e a
Regional do Alto Acre, embora quando comparada ao restante do Estado, possa ser
considerada como um espaço de relativa des concentração f undiária, apresenta
também índices bem elevados para a região c omo um todo. Os imóveis com ár ea
superior a 1 .000 ha representam apenas 3,5% do t otal, mas ocupam o el evado
percentual de 72, 6% da ár ea. Acompanhando o m esmo padrão, os imóveis com área
acima de 10. 000 ha, compreendendo apenas 0,6 % do t otal, dominam 38,4% do t otal
da ár ea da r egional, e as propriedades de at é 100 ha, r epresentam 83, 4% dos
imóveis, mas abrangem apenas 17,6% das terras (ACRE, 2004).
A si tuação de uso e oc upação da terra, nest a Regional é bas tante di versificada. A li
estão pr esentes Projetos de R eforma A grária so b r esponsabilidade do I NCRA,
propriedades particulares geralmente destinadas à ag ropecuária, áreas de posseiros,
unidades de conservação de uso sustentável e d e proteção integral, terras indígenas,
núcleos urbanos, entre outras.
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A relativa desconcentração de terra que caracteriza a região deve-se, entre outros
fatores, à maior presença humana, ao avanço da fronteira agropecuária, às relações
econômicas mais estreitas com as

regiões m ais desenvolvidas do P aís, ei xo

estratégico de transporte consolidado, suprimento de energia e à existência de
assentamentos de a gricultores familiares. Os quinze P rojetos de R eforma A grária,
existentes na R egional, totalizam um a á rea de 182. 110 ha, co m ca pacidade para
assentar 2 .049 famílias, e at ualmente ab rigam uma popul ação de 1. 922 famílias. O
município de A ssis Brasil compreende o PA Paraguassu com uma extensão de 3. 407
ha e ca pacidade para assentar 80 famílias, mas no m omento tem apenas 61 de se us
lotes ocupados e pa rte do P A S anta Quitéria com u ma ár ea de apr oximadamente
44.860 ha com capacidade de assentar 189 famílias, mas atualmente existem 170
famílias assentadas.
2.4.2. ATIVIDADES PRODUTIVAS
2.4.2.1. Agricultura
Nesta r egião a a gricultura p raticada é basi camente de

subsistência, em bora o

excedente da produção seja usado para o abastecimento do mercado local ou como
renda co mplementar ao ex trativismo. E sta pr odução agr ícola q ue g era ex cedentes
para o mercado está concentrada principalmente nos projetos de assentamento rurais
do I NCRA e os pr odutos que possu em ce rta importância eco nômica são al gumas
culturas anuais como mandioca, arroz, milho e feijão.
Observa-se uma tendência de queda da área plantada em relação a todas as lavouras
brancas. Com exceção da mandioca e do ar roz, todas as demais culturas apresentam
queda no rendimento médio, em relação a média estadual. Pode-se supor que essa
baixa produtividade decorre dessa ser uma área de exploração relativamente antiga,
explorada com base em uma tecnologia primitiva, sem correção do solo e aduba gem.
Essa hipótese pode se r formulada a par tir do us o do so lo, registrado no último censo
agropecuário de 1995/96, que apontava a presença significativa de pastagens e terras
produtivas não utilizadas na região.
As lavouras temporárias predominam sobre as permanentes, tanto em área plantada
como em valor da produção. Em 2004, a área plantada com culturas temporárias foi
de 79.000 ha, enquanto a área com culturas permanentes pouco ultrapassou 14.000
ha. As lavouras temporárias mais importantes em 2004 foram: milho (31.000 ha), arroz
(19.000 ha), mandioca (16.000 ha) e feijão (12.000 ha). As principais lavouras
permanentes, em termos de área plantada, são: banana (5.700 ha), café (4.400 ha),

2.31

PLANO DE MANEJO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO ACRE
ENCARTE 2

borracha (1.600 ha) e palmito (1.100 ha), (IBGE, 2004). Em Assis Brasil a produção
agrícola municipal é insignificante.
2.4.2.2. Pecuária
A pecu ária, q ue ocu pa 80% da ár ea desm atada, é um a at ividade si gnificativa nest a
região, no entanto existem poucos dados confiáveis sobre a sua expressão
econômica. A ssim co mo no r esto do E stado, o uso

da t erra n a r egião t em

experimentado al gumas al terações, co m u ma pr opensão pa ra a ex ploração da
pecuária mista como substituição de p arte da a tividade extrativista e agr opecuária de
subsistência (ACRE, 2000).
A Tabela 2.02. abaixo mostra uma expressiva aceleração do c rescimento do r ebanho
bovino no período 2000/2001. Em um ano ele cresceu 61,87% no Estado. Na região
do Alto Acre, embora se registre igualmente um crescimento acelerado, ele foi menor
do que o ocorrido no Estado, de 43,78%.

Tabela 2.02 - Rebanho de Bovinos para os Municípios da Regional Alto Acre e em
Relação ao Estado do Acre entre 1999 e 2001
Efetivo (cabeças)

% Município/

Municípios/ Regional
1999
Assis Brasil

2000

2001

Regional

5.665

7.800

13.630

4,7

Brasiléia

63.755

66.930

111.055

38,3

Epitaciolândia

49.637

50.870

33.808

11,7

Xapuri

72.697

76.200

131.651

45,4

Regional

191.754

201.800

290.144

100

Acre

929.999

1.033.311

1.672.598

17,31

Fonte: IBGE, 2001.

A pecu ária ex tensiva d e co rte que se i nstalou a par tir da dé cada de 70, ai nda se
constitui na p rincipal atividade de ex pansão agropecuária na R egião do Vale do A cre.
Nesta, des taca-se o r ebanho bov ino ( 1.847 ca beças em 2004 ) composto po r
cruzamentos com raças zebuínas (Nelore, Gir e Guzerá), dando origem a um gado de
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boa qualidade para corte. Seguem-se, em importância, os suínos (76.000 cabeças) e
os ovinos (29.000) ( IBGE, 2004) . A pecu ária é a at ividade eco nômica de m aior
destaque.

2.4.2.3. Extrativismo
Extrativismo não-madeireiro
A Região é uma área de ocupação antiga, e tem a sua economia centrada no setor
primário, principalmente no extrativismo da borracha e da castanha - que, aliás, só é
encontrada na parte leste do Estado, não ultrapassando os limites do rio Purus. A
produção de castanha-do-brasil e da borracha, na região do Vale do Acre, foi estimada
em 5,8 e 1,4 ton por ano, respectivamente (IBGE, 2004).
Verifica-se uma maior participação da regional do Alto Acre na produção extrativista do
Estado em relação à extração da castanha-do-brasil, havendo inclusive um aumento
na participação entre 2002 e 2003, que decorre tanto da queda da produção no
Estado, quanto do comportamento inverso na regional, havendo um incremento
produtivo.
Com a participação na produção da borracha acontece fenômeno idêntico, embora em
menor proporção. É importante realçar que a produção estadual representa 37,61% da
nacional, o q ue pr ovavelmente é sustentado pel o i ncentivo co ncedido p elo Governo
Estadual com a Lei Chico Mendes, promulgada em 1999.
Segundo i nformações do I BGE, a p rodução e xtrativa v egetal não madeireira, e m
relação aos principais produtos com participação do estado do Acre, teve o seguinte
desempenho no âmbito nacional: a extração do látex coagulado cresceu, no período
2002/2003, 3, 16%, passando de 3

.959 t p ara 4. 084 t; a ca stanha-do-brasil

experimentou um decr éscimo de 9 ,11%, passa ndo de 27. 389 t para 24. 895 t e a
produção do açaí registrou o maior acréscimo, de 9,53%, passando de 131.958 t para
144.531 t. E m q ue pes e o pot encial do aça í, bem co mo o pot encial do E stado em
relação a es se p roduto, a p rodução est adual é ai nda i nexpressiva em relação à
nacional.
O governo estadual vem realizando investimentos na construção de parques
industriais nos municípios de Xapuri, Brasiléia e Epitaciolândia.
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A i mplantação da Fábr ica de P reservativos Masculinos de X apuri que tem co mo
objetivo co nsolidar a ca deia pr odutiva de l átex coletado em se ringal nat ivo prevê a
produção anual i nicial de 95. 000.000 uni dades, gerando 150 em pregos diretos na
indústria e ocupações produtivas para cerca de 700 famílias que residem nos seringais
da Reserva Extrativista Chico Mendes. Além da construção da Fábrica este
investimento prevê ainda, melhorias da infra-estrutura de transporte (recuperação de
ramais, varadouros, etc.) e melhoria da infra-estrutura social (construção de módulos
sanitários e captação de água nos pontos de colocação).
As Usinas de C astanha i mplantadas nos municípios de B rasiléia e X apuri possu em
uma capacidade de produção de 8 t/dia de castanha descascada, oferecem 340
empregos diretos e 340 em pregos indiretos e b eneficiam de 2. 000 a 4 .000 famílias,
respectivamente. Gerando um incremento de 20% a 40% na r enda do c astanheiro. A
receita estimada é de: castanha com casca - R$ 4.000.000,00 e castanha descascada:
R$ 14.000.000,00, com uma contribuição de ICMS de R$ 2.000.000; PIB Potencial de
R$ 25.000.000,00 com 100% de funcionamento.
Extrativismo madeireiro
Na regional do Alto Acre a extração da madeira, assim como a produção de carvão,
não sã o m uito ex pressivas. O s destaques para pr odução de m adeira em t ora es tão
nos municípios de Brasiléia e X apuri, al iás, am bos são ex pressivos em t odas as
atividades extrativistas, exceto na produção de carvão. Vale também destacar nessa
área a ex periência q ue existe no P rojeto de Assentamento Extrativista Cachoeira, no
município de Xapuri, com o m anejo florestal comunitário. A madeira manejada nessa
comunidade já possui selo de ce rtificação, concedido pelo FSC Brasil e tem parte de
sua produção vendida para o Pólo Moveleiro de Xapuri.
O Complexo I ndustrial M adeireiro de X apuri visa pr oduzir p isos maciços do t ipo
Premium, High Quality e Deck para atender o mercado de exportação. Os
idealizadores do empreendimento prevêem uma produção anual de 19.000 m3, a
geração de 300 em pregos diretos durante a fase de i mplantação e, na f ase de
operação, 220 e mpregos diretos e 600 i ndiretos. A m atéria-prima u tilizada ( madeira)
será adq uirida a par tir do Manejo Fl orestal C omunitário e Manejo P rivado, se ndo
previstos um consumo anual de 68.000 m3 (ACRE, 2005).
O êx ito desse em preendimento pode rá gerar u m grande i mpacto na e conomia da
região, poi s está pr evista a g eração de r eceitas anuai s de R $ 28 m ilhões, i mpostos
diretos anuais (estaduais e federais) de R$ 2,5 milhões e impostos municipais de R$
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650 mil/ano. Devendo ocorrer também a minimização dos impactos ambientais através
do su primento da m adeira a par tir de M anejo Fl orestal C omunitário, valorizando a
floresta, apoiando as comunidades florestais e utilizando resíduos para geração de
energia.
O m unicípio de Assis B rasil, quanto à atividade m adeireira, possu i a maior par te da
área proibida/restrita para essa atividade. O consumo anual de madeira (em tora) foi
de 250 m3, representando apenas 0,1% do consumo no Estado.

2.4.2.4. Atividade pesqueira e caça
A pesca é r ealizada pr incipalmente nos rios e i garapés, co m o pr incipal obj etivo de
complementar a alimentação das famílias, embora seja também uma fonte de renda.
Nos últimos anos a pesca vem se tornando cada vez mais intensa na região, segundo
a opinião dos próprios pescadores. Estes, atualmente, estão mais bem equipados e,
apesar da baixa densidade de peixes no rio, pescam mais que antigamente.
Em Assis Brasil, assim como nos demais municípios dessa Regional, foi formada uma
Colônia de Pescadores, com cerca de 80 filiados, mas destes, apenas 25 são
pescadores pr ofissionais, so brevivendo da pesca . A pesca comercial t eve i nício em
2004 com a criação da colônia de pesca dores, sendo irrisória a at ividade antes desse
período. Os pescadores recebem subsídios do Governo Federal nos períodos em que
a pesca é pr oibida pe lo I BAMA. D iariamente, nessa R egião, ce rca de 5 bar cos,
trafegam pel o r io A cre p ara r ealizar a pesca pr ofissional e ai nda é pos sível capturar
peixes de 20 a 40 kg d e peso , co mo é o ca so do jundiá e do bodó -cavalo ( Figura
2.17). O peixe é g eralmente vendido para o P eru (Puerto Madonaldo), por 6,50 soles
(o que equivale a R$ 4,98, cotação de 20-11-2008) o quilo do síngaro e por 3,50 soles
(o que equivale a R $ 2,68, cotação de 20-11-2008) o quilo da mota. No Brasil o qui lo
do peixe é vendido a R$ 5,00.
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Figura 2.17 – Fotografias de Pescadores da Colônia de Pescadores no Porto de Assis
Brasil e Apreensão de Malhadeira pelo IBAMA e Polícia Federal no Rio Acre Durante a
Viagem de Reconhecimento para Elaboração do Plano de Manejo (Fotos: V. Passos)

Dos 80 pesca dores cadastrados apenas

cerca de 25 pesca

m, est es usam as

proximidades da EERA para a at ividade, todas as espécies de peixe são exploradas,
principalmente o mandim, jundiá, curimatá, piranha e piranambu. Apesar da existência
de m ulheres associadas à C olônia, a pesca co ntinua se ndo u ma at ividade pr aticada
apenas pelos homens.
Já é possível observar o impacto negativo que a pesca realizada nas nascentes do rio
vem provocando naquela região, sendo freqüente a reclamação dos indígenas sobre a
escassez, ou mesmo ausência de algumas espécies.
Diante desse conflito em março de 2007 foi publicada pelo IBAMA, em Diário Oficial da
União a I nstrução N ormativa nº 156 de 14/ 03/2007 pr oibindo a pesca profissional e
amadora ao longo do rio Acre, entre as coordenadas que coincidem com o polígono da
UC. A norma foi resultado de várias reuniões e de um acordo com membros da colônia
de pescadores. Uma parceria com o governo peruano para proibir e fiscalizar a pesca
em co njunto, também s e faz nece ssário. E sse conflito t ende a se es tender t endo a
possibilidade de embates diretos entre pescadores e indígenas.
A caça praticada nessa região visa principalmente à segurança alimentar das famílias,
apesar da caça comercial e amadora ser realizada com freqüência por habitantes que
vivem hoj e nas cidades. I sso t em se tornado c omum, v isto que, al ém de se r u ma
prática culturalmente ace ita na região, a

fiscalização por

parte dos órgãos

responsáveis é i nsuficiente. Em ou tra frente, o IBAMA local est á el aborando pr ojeto
que v isa r ealizar o m anejo de ca ça co m i ndígenas Jaminawa q ue habi tam as
cabeceiras dos rios.
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2.4.2.5. Comércio
Assis Brasil possui laços crescentes com a Bolívia, devido à pequena zona franca
boliviana, onde são comercializados, principalmente, produtos eletrônicos. A sua
população v ive a ex pectativa da co nsolidação da l igação do B rasil aos portos do
Pacífico, pot encialmente atribuindo ao município papel i mportante co mo ent reposto
comercial para atividades de exportação, saindo do isolamento imposto por conta de
sua localização geográfica.

2.4.3. ANÁLISE DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS AMBIENTAIS DECORRENTES DO
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA REGIÃO DA UC
O modo de ocupação territorial, a forma de manejo dos recursos, aliado ao já previsto
aumento na população desta região deverá, num futuro bem próximo repetir a lógica e
a história predatória do uso dos recursos naturais, ocorridos na Regional do Baixo
Acre, a qual j á se enco ntra quase que totalmente ant ropizada, ou se ja, os prejuízos
ambientais desse processo poderão comprometer a preservação da EERA.
Apesar da unidade en contrar-se i nserida em um m osaico de ár eas oficialmente
protegidas, isso não é suficiente para garantir a integridade do território e das
populações que nele habitam. Uma vez que nas últimas décadas a região vem sendo
vitimada por um a sé rie de i mpactos socioambientais, que tendem a se a gravar
rapidamente.
Dentre as forma d e o cupação e at ividades produtivas já l istadas, existem ai nda
atividades que tem potencial de degradação ambiental, como o abastecimento público
(água potável) e a extração de areia que também são geradores de impactos
ambientais e so ciais diversificados que a fetam ou podem v ir a afetar di reta ou
indiretamente a EERA e sua área de influência, provocando efeitos diversos.
Cabe destacar o significativo aumento dos índices de desflorestamento, que
atualmente já é um dos maiores do estado. Outro aspecto importante é que estudos
realizados pela U FAC/PZ so bre os

focos de ca lor m ostram u ma tendência do

desmatamento, partindo das sedes dos municípios de Assis Brasil e Sena Madureira.
Também é possí vel pr ever a ex acerbação ou o su rgimento de ou tros problemas
ambientais e so ciais decorrentes de al guns importantes processos que se
desenvolvem na região, t ais como a pav imentação da r odovia B rasil/Peru. E ssa
rodovia, apesar de se constituir num a das prioridades do relacionamento bi lateral,
abrindo per spectivas para o aum ento do fluxo co mercial e i ncorporando um a ár ea
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estratégica, hoje vulnerável a atividades clandestinas, como o contrabando e o
narcotráfico, trará também as conhecidas conseqüências decorrentes da implantação
de rodovias na Amazônia.
As conseqüências negativas da implantação da rodovia vão desde a perda da
biodiversidade at é os

impactos sobre as

sociedades locais, pr incipalmente nas

comunidades tradicionais (extrativistas e indígenas). Ciente disso, o Governo Estadual
realizou em 2002, a revisão do Componente Indígena onde foram levantados os
possíveis impactos que podem a fetar d ireta ou i ndiretamente a r egião e su a
população, assi m como as medidas mitigadoras a se rem i mplementadas (Piccoli,
2002).
No território peruano, a rodovia corta uma das áreas mais ricas em biodiversidade do
mundo, a qual será fortemente impactada com a sua pavimentação. As altas taxas de
desflorestamento se constituem em um impacto ambiental já instalado, e decorre da
expansão da pecu ária, principalmente ao l ongo do trecho Brasiléia-Assis Brasil, cujas
laterais da rodovia j á se enco ntram co mpletamente devastadas e tomadas pela
criação de gado. Atividade esta que já se firmou como principal alternativa econômica
para região, uma vez fomentada pel o sistema financeiro, e poderá converter-se na
única opção econômica, pela rapidez de retorno de seus investimentos, estimulando a
adesão de pequenos proprietários e até indígenas.
As conseqüências nefastas da ex pansão dessa at ividade na região j á podem se r
observadas hoje, nas margens da BR-317, no surgimento de esp aços, despovoados,
monótonos, des florestados, i nóspitos e sem vida, deco rrentes da o cupação por
grandes propriedades fundiárias - especialmente a quelas dedicadas à pecuária
extensiva - representando um custo ambiental elevado. É importante ressaltar o custo
social da grande propriedade fundiária destinada à pecuária que é a reconcentração,
às vezes irregular de l otes distribuídos pelos assentamentos de reforma agrária. Este
procedimento desl oca os agricultores familiares, anul a os ef eitos sociais da r eforma
agrária, r ecria a grande pr opriedade nas áreas de reforma a grária e est imula a
pecuária na peq uena p ropriedade co mo forma de v alorização da t erra, am pliando o
desflorestamento.
Nas Terras Indígenas Mamoadate e Cabeceira do Rio Acre, a atividade da pecuária
constituirá o pr incipal a gente di reto e i ndireto d e dese quilíbrio am biental q ue pode rá
gerar escassez ainda maior dos recursos naturais do território indígena e seu entorno.
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Deve oco rrer ai nda u m aumento da de gradação, em deco rrência do c rescimento da
exploração florestal ilegal, na faixa de 100 km ao largo da rodovia. Sabe-se q ue o
processo de extração de madeiras nobres, que já atingiu boa parte das terras
indígenas no passa do, será po tencializado com a i

mplantação d e em presas

madeireiras, com interesse neste recurso da região. É preciso lembrar que a região foi
definida como sendo de médio e al to valor madeireiro. E do lado peruano j á existem
contratos em favor de madeireiras de origem estrangeira.
A pav imentação da r

odovia pode a

inda, pr ovocar a ex

pansão da at ividade

agroextrativista no PAE Santa Quitéria na própria Resex Chico Mendes, o que poderá
exercer pressões e at ingir as Terras Indígenas Mamoadate e C abeceira do R io Acre,
esgotando e exaurindo espécies florestais.
Estímulos de mercado podem levar os indígenas Jaminawa e Manchineri a optar por
monoculturas agrícolas, o que descaracteriza a diversidade de culturas características
da agricultura tradicional destes povos e pode comprometer os micro-ecossistemas da
região.
Nas Terras Indígenas Mamoadate e Cabeceira do Rio Acre, segundo o relato dos seus
moradores, a ca ça e a pesca já estão sendo impactadas pelas práticas predatórias e
ilegais, que atingem inclusive as terras da Estação Ecológica Rio Acre. Essas TIs já
possuem parte de seu entorno comprometido com fazendas já implantadas, reservas
extrativistas ou projetos de colonização e projetos de assentamento. E podem vir a ter
esse q uadro i ntensificado co m a cr

iação de nov os projetos agropecuários,

empreendimentos extrativistas, bairros urbanos, núcleos rurais, etc., gerando uma
cadeia de desequilíbrio ambiental.
As ameaças de i nvasões e grilagens que ex istiam no passa do pode rão r eaparecer,
com nov os personagens tais como fazendeiros, co lonos, m adeireiros, ex tratores,
caçadores e pescadores.
No rio A cre e se

us afluentes, a ocu

pação i ntensiva por par te de

fazendas

agropecuárias, projetos de colonização e projetos de assentamento, localizadas na
margem es querda, a j usante e a

montante de A ssis Brasil, j á v em pr ovocando

processos de assoreamento, agravados pela não conservação de matas ciliares. Da
mesma f orma verifica-se asso reamento no s empreendimentos agropecuários
(Fazenda Petrópolis, Fazenda Guanabara, Fazenda Nova Olinda, etc.) localizados nas
margens do rio Iaco, a jusante da Terra Indígena Mamoadate.
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A m édio e l ongo pr azo o pr ocesso de ur banização at rairá a groindústrias, g erando
novas formas de poluição ambiental decorrentes das próprias obras de infra-estrutura
e da atividade industrial em si.
Também j á se v erificou um a di minuição do v olume de pei xes, em de corrência d a
pesca pr edatória q ue tem sido r ealizada na região. Isso já v em de spertando a
preocupação das comunidades tradicionais, que reivindicam ações de manejo e maior
fiscalização, pois estão preocupadas com o futuro de seus descendentes
(principalmente po r pa rte da C

omunidade B élgica no P

eru). Os pesca dores

consideram que a situação atual da baci a do rio Acre é c rítica em relação à ca rência
de r ecursos hídricos e pesq ueiros. São apontados como possíveis agentes
causadores desses impactos negativos, al ém da pesca pr edatória, o d esmatamento
das matas ciliares e a indiferença dos governos locais e instituições afins.
Principais conflitos socioambientais identificados na:
Reserva Extrativista Chico Mendes:
•

Entrada de novos moradores na UC, sem o consentimento das Associações de
Moradores e do órgão gestor, co m a desv irtuação da filosofia da ca tegoria
Resex;

•

Conflito e ntre m oradores e ór gão gestor pel a ação de des mate su perior ao
permitido anualmente e percentagem permitida;

•

Conflitos de mudanças culturais, abandono do extrativismo e início da pecuária
na Resex;

•

Conflito de caça e pesca realizada por moradores e não moradores na Resex;

•

Conflito com moradores em açõ es de fracionamento da unidade pr odutiva
(colocações) co ntribuindo para o aum ento do n ível de desf lorestamento,
causando modificação no perfil da Resex;

•

Conflitos pela ausência de políticas públicas de incentivos ao extrativismo e
permanência dos extrativistas nos locais em que habitam;

•

Política governamental de incentivo a extração de madeira;

•

Pavimentação da BR-317 valorizando os imóveis em suas proximidades; e
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•

Indisponibilidade dos recursos financeiros da compensação ambiental prevista
em Lei par a a r ealização do t rabalho de co nscientização a esse s moradores
por parte do órgão gestor e demais parceiros.

Na Estação Ecológica Rio Acre:
•

Existência de caça e pesca;

•

Extração m adeireira i rregular. A E ERA t em e m ár eas contíguas, no t erritório
peruano, várias concessões madeireiras. Depoimentos de comunidades locais
registram i nvasões na Estação E cológica e na s TIs do l ado b rasileiro par a
realizar ex tração de m adeira i legal, denúnci a est a ai nda não co nfirmada por
estudos de campo.

No P A P araguassú ( área ar recadada pelo I NCRA co m posse s antigas que foram
regularizadas mediante o Programa Nacional de Reforma Agrária) e no Seringal São
Francisco (área remanescente do seringal desapropriado para R esex Chico Mendes)
ambos localizados em Assis Brasil:
•

Conflitos pela posse da terra.

No entorno da UC foram identificadas as seguintes atividades:
•

Coleta de ov os de t racajá, ca ça e pesca r ealizadas pelos indígenas que
habitam as Terras Indígenas Mamoadate e Cabeceria do Rio Acre. No caso da
TI Mamoadate, essas atividades são especialmente realizadas pelos
moradores da Aldeia Extrema;

•

Pesca realizada pe los pescadores da Colônia de Pescadores Profissionais de
Assis Brasil, na “Cachoeira Urucu”, um igarapé do lado peruano.

Não existem evidências de uso da terra que implique em desmatamento no interior da
unidade. Até o pr esente m omento, a úni ca a tividade dese nvolvida nas proximidades
da E ERA q ue pode v ir a co mprometer a i ntegridade física é a de ex

ploração

madeireira na margem direita do R io A cre j á em t erritório per uano n a C oncessão
Maderacre e a pesca por brasileiros e peruanos (Figura 2.18).
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Figura 2.18 – Fotografias de Trabalhadores Peruanos Transportando Toras de Madeira
ao Longo do Rio Acre e Tora de Mogno “encalhada” em uma Praia da EERA (Fotos: V.
Passos)

Além da a tividade de ex tração m adeireira no l ado per uano, as out ras atividades
antrópicas realizadas próximas a EERA ocorrem na TI Cabeceira do Rio Acre e
Comunidade N ativa B élgica no P eru, a mbas adjacentes à E ERA, m as cujas últimas
aldeias encontram-se fora do entorno da UC (> 10 km).

2.5. CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO
2.5.1. MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL
Antes de ser elevado à categoria de m unicípio, Assis Brasil era denominado Seringal
Paraguassu, que e m 1 958 passo u a ser a Vila A ssis Brasil, e sta pertencia ao
município de B rasiléia. O m unicípio de A ssis Brasil foi fundado em 1 º de m arço de
1963 e obteve sua autonomia pela Lei Estadual Nº 588 de 14 de maio de 1976 que
estabeleceu su a ár ea, 2.884 km² e l imites. O m unicípio r ecebeu es se nom e em
homenagem a Joaquim Francisco de Assis Brasil, político e diplomata que junto com o
Barão de R io B ranco, neg ociou a co mpra do A cre do g overno bol iviano e r edigiu o
Tratado de Petrópolis. A área do município foi alterada recentemente, através da Lei
N° 1.568, de 19 de j ulho de 2004, atualmente é de 497.663 ha, com um perímetro de
624.062,62 m. A EERA, com aproximadamente, 78.000 ha, corresponde a 12,5% do
Município.
Assis Brasil também é conhecida como a Cidade das Três Fronteiras. Situada à
margem esquerda do rio Acre (latitude 10o56´29” S, longitude 69o04´01” WGr) limita-se
com a região peruana de Iñapari e com San Pedro de Bolpebra na Bolívia, com quem
tem l aços co merciais cr escentes. Limita-se a o nor te co m o m unicípio de S ena
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Madureira (separado pelo rio I aco); a leste com os municípios de Brasiléia e Sena
Madureira.
Suas datas festivas são 14 de maio (aniversário da cidade), 31 de maio (festa de N .
Sa. do Perpétuo Socorro, padroeira do local) e 21 de agosto (comemoração do folclore
local e regional).
Em janeiro de 2006, foi inaugurada a ponte Brasil-Peru, que une o município de Assis
Brasil à província de Inãpari, distante 64 km da cidade de Ibéria e 241 km da cidade de
Puerto Maldonado, todas no Peru.
A distância da ci dade de A ssis Brasil até o pont o inicial da E ERA, pelo rio Acre, é d e
aproximadamente 120 km. A o l ongo da E ERA o r io A cre per corre um a di stância de
aproximadamente 50 km em linha reta.

2.5.1.1. Condições de vida
Durante m uitos anos, o município esteve praticamente isolado do resto do Estado,
sobrevivendo a um est ado de “ abandono” por parte dos governos estadual e federal.
Mas em 2001 teve a BR-317, a “Estrada do Pacífico” pavimentada, correspondendo ao
trecho entre Brasiléia e Assis Brasil, um total de 110 km.
É um município economicamente pobre, a circulação de capital oco rre através dos
empregos públicos municipal e estadual (Tabela 2.03.) e pensões de aposentadorias
do INSS. Em 1999, apenas 25% da população economicamente ativa tinham
empregos fixos.
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Tabela 2.03 - Estimativa de Funcionários por Instituição em Assis Brasil
Secretarias Estaduais

Nº de Funcionários

Secretária de Educação

22

Secretária de Saúde

25

SEATER

05

PM

10

IDAF

03

Subtotal

65

Secretarias Municipais

Nº de Funcionários

Secretaria de Administração

63

Secretaria de Saúde

25

Secretaria de Educação
Secretaria de Obras e Urbanismo
Secretaria de Meio Ambiente e
Produção
Secretaria de Finanças
Secretaria de Ação Social
Prefeitura
Câmara Municipal
Subtotal
Órgãos Federais

150
10
22
05
18
35
17
345
Nº de Funcionários

IBAMA

01

FUNASA

07

FUNAI

01

Subtotal

09

Associações/Sindicatos

Nº de associados

Sindicato dos Trabalhadores Rurais

500

AMOPREAB

299

Subtotal

799

Total de pessoas levantadas

1.218

Fonte: SOS Amazônia, 2005.

O M unicípio não di spõe de m ão-de-obra qualificada e a o ferta de em pregos não
atende às

necessidades da co munidade ur bana. O s jovens também não t êm
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oportunidade de t rabalho e de dese nvolverem-se i ntelectualmente por não exi stir
investimento em cultura e lazer, o que acarretou um grande aumento no í ndice de
vandalismo, al coolismo, uso de d rogas e prostituição, pr oblemas agravados pela
fronteira com os países Peru e Bolívia, em situação econômica e social mais graves
que a do Brasil (ACRE, 2000a).
Assis Brasil viveu, ao longo de su a história, processos lentos de desenvolvimento. Os
meios de comunicação funcionavam de f orma muito incipiente, o serviço de telefonia
ineficiente, deixando a cidade muitas vezes sem contato com os demais municípios, a
eletrificação urbana era precária, não dispunha de coletora de esgoto e a água não era
adequadamente tratada. Observa-se, naquele período, certo descaso p or parte dos
governos federal, estadual e m unicipal, que não realizaram ações efetivas no sentido
de melhorar as condições de vida da população local.
O município possu i um P lano D iretor el aborado, m as nunca colocado em pr ática,
situação que é v isível na forma co mo est ão di spostas as construções, em p recárias
condições técnicas de pl anejamento, fato que e m br eve comprometerá as
características e condições especiais do perímetro urbano.
A área urbana do município apresenta sérios problemas decorrentes da infra-estrutura
insuficiente, t ornando necessária a melhoria e am pliação da r ede d e i luminação
pública, a co nstrução, recuperação e si nalização de r uas e r amais, r ecuperação d e
prédios públicos, programas de habitação popular, a construção de espaços culturais,
de l azer, assi m co mo r evisão do P lano D iretor, co m el aboração de l egislação q ue
garanta a sua implementação. Em relação à área rural, é necessário criar condições
favoráveis para permanência do homem no campo e o fortalecimento do setor
produtivo.
Em det rimento ao q ue já f oi m encionado, hoj e o município vive um no vo m omento.
Embora o s investimentos do se tor pr ivado ai nda se jam tímidos, a pav imentação d a
rodovia B R-317 q ue l iga o A cre ao P eru, e a co nstrução da pon te, v em r evertendo
esse quadro. Já existem muitas entidades governamentais e não governamentais
desenvolvendo ações que visam contribuir com o desenvolvimento do município.
Até m eados de 2006 , e m A ssis Brasil não ex istia nenhum a a gência ba ncária, o que
dificultava a circulação de dinheiro. Entretanto, hoje o m unicípio já conta com u ma
agência do Banco do Brasil.
O Município conta com os seguintes serviços:
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Hospedagem: Pousada Renascer, Hotel do Bebé, Hospedaria Napoleão e Pousada
Ecológica.
Restaurantes/Bares/Casas N oturnas: Churrascaria e B oate B eira R io, C lube e B ar
Fronteira, Tancredão. A gastronomia tem forte influência do P eru e da Bolívia sem
detrimento da influência nordestina e nativa da Região.
Atrativos T urísticos: Praça T rês Fronteiras, P ortal de en trada da c idade, P onte
Internacional e a Praça Principal - no centro da cidade.

2.5.1.2. Dinâmica demográfica
A população do Estado, que em 2000 er a de 557.526 habitantes, com a incorporação
da nov a ár ea passo u para 566. 593 habi tantes, al terando também a s estimativas
populacionais para 200 4, q ue passa m de 620. 694 par a 630. 348 habi tantes (Tabela
2.04.) (IBGE, 2006).

Tabela 2.04 - Distribuição da População Residente na Regional do Alto Acre por Sexo e
Situação de Domicílio
População residente, sexo e situação do domicílio
Municípios
Total
Assis Brasil

Homens

Mulheres

Urbana

Rural

3.490

1.820

1.670

2.151

1.339

Brasiléia

17.013

8.882

8.131

9.026

7.987

Epitaciolândia

11.028

5.617

5.411

7.404

3.624

Xapuri

11.956

6.208

5.748

5.995

5.961

Reg Alto Acre

43.487

22.527

20.960

24.576

18.911

557.526

280.983

276.543

370.267

187.259

Acre
Fonte: IBGE, 2006.

A popul ação da R egional A lto A cre em 20 00 er a de 43 .487 habitantes, que
representava 7, 79% da popul ação t otal do E stado ( IBGE, 2006 ). A su a ár ea r ural,
ocupada por ex trativistas, a gricultores familiares, r ibeirinhos, pecu aristas e i ndígenas
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totalizava 18. 911 habi tantes. V ale ai nda sa lientar q ue na r egional do A lto A cre, o
município de A ssis Brasil é o úni

co q ue abr iga popul ação indígena. D entre a

população não-indígena predomina imigrantes nordestinos e de pesso as oriundas do
Paraná e de Santa Catarina.
O Estado vem nas últimas décadas apresentando uma tendência de queda no
crescimento da popul ação, pr incipalmente no m eio r ural. Essa queda t em co mo
causas, além da pr ópria diminuição do cr escimento da eco nomia regional no per íodo,
o decréscimo das taxas de fertilidade das mulheres, resultado do importante processo
de urbanização e conseqüente maior acesso aos cuidados com a saúde das mulheres
e às informações sobre contracepção. Observa-se, entretanto, que em Assis Brasil
essa t axa de cr escimento r ural foi posi tiva r epresentando u m i ncremento de 2 ,1%.
Nesse período a popul ação urbana do município teve um incremento de 15,6%, taxa
bem superior a apr esentada pelo Estado que foi de 6,3%. Nos anos 1991-1995, o
ritmo de crescimento se desacelera e o município apresenta uma taxa inferior a
estadual q ue foi de 1, 6%. N os anos 1996-2000 as taxas de cr escimento v oltam a
aumentar. A popul ação total r ecebe um i ncremento de 4 ,6% e a popul ação r ural de
60%, taxas superiores à média estadual que foi de 3,6% e 6,0% respectivamente.
As profundas modificações ocorridas na economia brasileira nas últimas décadas se
refletiram di retamente n o m ovimento da s populações em di reção às cidades. E ste
fenômeno da urbanização também se estendeu ao estado do Acre, e especialmente
ao município de A ssis Brasil, que viu a par ticipação de su a população urbana triplicar
no per íodo de 1980

a 2000 ( Tabela 2 .05). O co nstante êx odo r ural se dá

principalmente em decorrência da falta de assistência ao homem do campo.
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Tabela 2.05 - Evolução da Urbanização em Assis Brasil e nos Demais Municípios da
Regional do Alto Acre
Estado/Município
Município

Grau de Urbanização (%)
1970

1980

1991

1996

2000

-

23,9

55,4

63,6

61,6

23,8

34,8

57,0

52,2

53,1

-

-

-

60,5

67,1

15,5

21,2

41,0

48,4

50,1

Assis Brasil
Brasiléia
Epitaciolândia
Xapuri

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1970, 1980, 1991, 1996 e 2000.

No estado do A cre, ob serva-se um grande v azio popul acional em se u t erritório, que
vem se mantendo praticamente inalterado nas áreas rurais, acompanhando o i ntenso
processo de ur banização v erificado nas últimas déca das. N os anos 80 a densi dade
demográfica t otal do Estado er a de 2, 0 hab/ km2 e na á rea rural de 1, 1 hab/km2, em
2000 esses números evoluem para 3,7 hab/km2, sendo 1,2 hab/km2 na área rural. O
município de A ssis Brasil apr esentava em 1980 um a densi dade dem ográfica de 0, 5
hab/km2, e em 2.000 de 1,2 hab/km2 (Figura 2.19).

Figura 2.19 - Densidade Populacional do Município de Assis Brasil e do Estado do Acre
nos Anos 1980, 1991, 1996 e 2000
4,0

3,7

3,5

3,2

hab/km2

3,0

2,7

2,5
2,0

2,0

1,5
1,0

1,0
0,5

1,0

1,2

0,5

0,0
1980

1991
ACRE

1996

2000

Assis Brasil

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1970, 1980, 1991, 1996 e 2000.

Do total de habitantes do município de Assis Brasil, 53% têm menos de 20 anos e a
faixa etária que registra maior número de pessoas é de 10 a 19 anos, correspondendo
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a 25% do total. P or ou tro l ado, as pessoas acima de 60 anos r epresentam apena s
5,8% do t otal da popul ação. O s dados relativos à R egional onde est e município se
insere m ostram v alores semelhantes, mostrando um co njunto que i ndica alta
natalidade e baixa expectativa de vida.
Existe uma maior presença masculina no m unicípio de Assis Brasil. Este possui uma
base pr odutiva esse ncialmente r ural, co m u ma bai xa abso rção da m ão-de-obra
feminina, e pouca diversificação econômica na área urbana, que acaba reproduzindo
as características rurais, inclusive demográficas.

2.5.1.3. Sistema de educação
Segundo dados do IBGE (2000), dentre a população de Assis Brasil com idade acima
de dez anos, a maioria é alfabetizada, com taxas de alfabetização de cerca de 71,8 %
(Tabela 2.06.).
Tabela 2.06 - População Residente com mais de 10 anos Alfabetizada em Assis Brasil e
nos Demais Municípios da Regional do Alto Acre
População residente de 10 anos ou mais de idade
Municípios
Total

Assis Brasil

Alfabetizada

Taxa de
alfabetização (%)

2.519

1.808

71.8

12.630

9.842

77.9

Epitaciolândia

8.141

6.320

77.6

Xapuri

8.706

6.260

71.9

43.487

24.230

74,8

557.526

314.640

76,9

Brasiléia

Regional
Estado
Fonte: IBGE, 2000.

A par tir de 1999 a si tuação da educa ção na R egional do A lto A cre t em so frido
mudanças como r eflexo das políticas para o se tor, implementadas pel o G overno d o
Estado ( Tabela 2 .07). A s escolas urbanas foram r eformadas ou so freram al gum tipo
de adeq uação a u

m nov o padr ão de q

ualidade. O núm ero d e pr ofessores
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considerados leigos, que era relativamente um dos maiores do país, diminuiu
significativamente e m dois anos. A m aioria dos professores de A ssis Brasil f oi
habilitada nos últimos anos e os professores que tinham curso superior tiveram acesso
a um programa de formação continuada, em parceria com o MEC.
A pr ática educa tiva t ambém passo u po r transformações nas escolas rurais. U ma
adequação da ex periência do P rojeto S eringueiro de E ducação e a m etodologia
colombiana da E scola Nova, ou E scola A tiva do M EC, v em m udando os índices de
rendimento da educação rural.
Tabela 2.07 - Crianças de 7 a 14 Anos Fora da Escola
Municípios

1991 (%)

2000 (%)

Assis Brasil

36,51

12,27

Brasiléia

42,39

13,41

Epitaciolândia

33,41

12,52

Xapuri

38,11

17,66

Fonte: IPEA, 2000.

A educação indígena, intercultural e bilíngüe, antes implementada no Estado apenas
pela ONG Comissão Pró-Índio (CPI), foi adotada como política pública pela Secretaria
Estadual de Educação. Uma importante ação tem sido a capacitação de professores
indígenas, com formação continuada, incluindo o Magistério Indígena.
Outra proposta educacional se desenvolve na regional do Alto Acre. O Projeto Floresta
das Crianças – FLOC, que t em co mo obj etivo g eral, dese nvolver açõ es conjuntas
(comunidade-escola) pa ra fortalecer os conhecimentos, v alores e habi lidades das
crianças e jovens da região de Madre de Dios, Acre e Pando (denominada localmente
como Região MAP), em t orno do dese nvolvimento su stentável r egional, busca ndo o
manejo d os recursos naturais e a c onservação da bi odiversidade. Os objetivos
específicos são os de sensibilizar a comunidade sobre a importância de sua
participação na conservação da biodiversidade da região, oportunizar a interação da
comunidade-escola e co munidade-natureza de

forma har mônica, c apacitar o s

professores para trabalhar a co nservação e manejo dos r ecursos nat urais de forma
contextualizada e i nterdisciplinar, ut ilizando a

floresta co mo l aboratório nat ural,

subsidiar o pr ocesso de r eforma cu rricular r egional, e possi bilitar dese nvolvimento
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sustentável, através do manejo adequado da riqueza natural e cultural da comunidade,
fortalecendo os princípios básicos da R eserva E xtrativista, co m o en volvimento da
comunidade no processo.
Atualmente o projeto se desenvolve em escolas rurais: 15 brasileiras, 15 peruanas, 15
bolivianas e 5 esco las urbanas, no B rasil. Entre as escolas envolvidas encontram-se:
duas em Assis Brasil (Comunidade Cumaru no Seringal São Francisco e Comunidade
São P edro na R esex Chico M endes), duas em E pitaciolândia ( Seringal C achoeira Comunidade do P rata) e um a em B rasiléia ( Seringal P indamonhangaba - Seringal
Triunfo).

2.5.1.4. Sistema de saúde
Os serviços de sa úde na região sã o q uase que ex clusivamente públ icos. N ão há
registro de hospitais particulares. Nesse espaço, os municípios respondem pelo
atendimento nos postos e centros de saúde, ficando o at endimento hospitalar a cargo
do G overno do E stado. O s hospitais não di spõem de e quipamentos para ex ames
laboratoriais ou outros de maior complexidade, isso faz com que a referência para
parcela si gnificativa do atendimento se ja R io B ranco, a ca pital do E stado, ou, em
alguns casos, outras capitais do País. A of erta de serviços na região está distribuída
conforme Tabela 2.08:

Tabela 2.08 - Número de Unidades de Saúde na Regional do Alto Acre
Municípios

Postos

Centro de
Saúde

Ambulatório

Unid. Saúde
Da Família

Assis Brasil

-

-

-

1

Brasiléia

-

-

1

2

Epitaciolândia

4

2

-

3

Xapuri

12

1

1

4

Fonte: SAI/SUS, 2003.

Como é possível observar na tabela anterior, Brasiléia se constitui em um centro de
atendimento à sa úde n a Regional, em q ue pe se t odas as carências já el encadas
anteriormente, o que obviamente tem uma relação direta no número de profissionais
desta área que trabalham nos municípios desta Regional (Tabela 2.09.).
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Tabela 2.09 - Número de Profissionais de Saúde que Atendem na Rede Pública
Municípios
Assis Brasil
Brasiléia
Epitaciolândia
Xapuri

Médicos

Enfermeiros

Odontólogos

4
12
7
11

2
8
3
5

1
3
3
2

Fonte: SAI/SUS, 2003.

Entre as reivindicações levantadas durante as Conferências Municipais de Meio
Ambiente e de C idades r ealizadas nest a R egional, par a o m unicípio d e A ssis Brasil
destacam-se: a c apacitação de p rofissionais nas áreas i ndígenas, a i mplantação e
implementação do P lano E stadual dos PTS “ Nascendo na Fl oresta”, o i ncentivo à
medicina alternativa, a melhoria e ampliação do programa.
Médico da Família, ampliação dos programas de saúde da família nas comunidades
rurais, c riação da C asa de A poio par a as mulheres que m oram nos se ringais e
assentamentos rurais para fazer tratamento de saúde na cidade, a realização de
campanhas de o rientação so bre pl anejamento familiar, a c riação e manutenção de
espaço pr óprio pa ra o p arto nas comunidades indígenas e em ca so de gr avidez d e
risco g arantir t ransporte par a o hosp ital m ais próximo, r ealização de palestras por
bairros para co nscientização so bre o s temas r elacionados a dr ogas, gravidez na
adolescência, violência, DST, e del inqüência, campanhas contra drogas e alcoolismo,
adotando a per spectiva de R edução de D anos ( Política N acional) à l uz dos Direitos
Humanos através da estratégia do adolescente como promotor de saúde; implantação
de um a C asa de R ecuperação pa ra depen dentes químicos e u m C entro de
Atendimento e apoio aos seus familiares; e ampliação dos recursos para os convênios
existentes e ex pansão dos serviços prestados às pessoas em fase de r ecuperação
social.
2.5.2.5. Saneamento básico e tratamento do lixo
Em relação ao saneamento básico e tratamento do lixo, no município de Assis Brasil, a
exemplo do q ue oco rre co m os demais municípios da R egional do Alto A cre, o
saneamento básico é precário. Até 2000, a porcentagem da população que vivia em
domicílio com instalação adequada de esgoto era de apenas 5% (ACRE, 2000). A
maior parte dos esgotos de A ssis Brasil não se constitui numa exceção, correm para
os cursos d’água mais próximo, pr ejudicando a ssim os m ananciais e c olocando em
risco a saúde da população que reside às margens dos rios e igarapés. Quanto aos
resíduos sólidos - tanto o l ixo dom éstico, quanto os r esíduos de at ividades e/ou
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empreendimentos, são l ançados nos cu rsos hídricos ocasionando graves problemas
ambientais.

2.6. VISÃO SOBRE A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
2.6.1. VISÃO DE REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO E COMUNIDADE
Para obt er um a v isão das

comunidades residentes no en torno, de seus

representantes, de lideranças da região e autoridades municipais sobre a E stação
Ecológica R io A cre e as expectativas da popul ação q uanto ao futuro da U nidade,
foram levantadas essas questões em três momentos, a saber: (1) Durante o
levantamento realizado pela SOS Amazônia, no âmbito do Consórcio Amazoniar, com
objetivo de co letar dados para a cr iação do conselho co nsultivo da U C, j unto aos
funcionários públicos do município de Assis Brasil, durante o período de 18 a 25 em
maio de 2005; (2) Na Oficina de Planejamento Participativo, para elaboração do Plano
de M anejo da E stação Ecológica, realizada em A ssis Brasil, e m maio 2005; e (3)
Através de ent revistas r ealizadas com a c

omunidade do ent

orno dur ante o

levantamento de campo da socioeconomia, também em 2005.
Abaixo estão listados alguns aspectos levantados que merecem destaque:
Visão dos representantes do poder público municipal, estadual e federal: o prefeito de
Assis Brasil, Manoel Batista: vê a E stação Ecológica como um berço de m anutenção
da biodiversidade, por isso acha muito importante a sua existência assim como a da
Resex Chico M endes e das terras indígenas localizadas no seu entorno. Mostrou-se
preocupado com o fato de algumas pessoas entrarem na ár ea da unidade para retirar
algumas espécies da fauna: “Já foi identificado que pessoas retiram arara-azul, araravermelha, caçam anta e veado”. E principalmente porque os caçadores realizam caça
com ca chorro, o q ue, em su a opi nião, “é m uito pr ejudicial par a a m anutenção da
fauna”.
O representante da S ecretaria Especial de P ovos Indígenas acha que a EERA é um a
“Área de pr eservação p ermanente que i rá pr oporcionar m elhores condições de vi da
para os povos da cidade e da floresta”.
O chefe da FU NAI, em Assis Brasil, acredita que “A Estação não p reserva somente a
si mesma, mas também o entorno”, para o agente agroflorestal manchineri, a EERA
representa um “Espaço mais cuidado” sendo necessária a “Conscientização de t odos,
índios e não-índios” para a sua preservação.
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O representante do E xército Brasileiro, que atua naquela região, disse que a EERA é
um “Meio de pr eservação da f auna e flora. Mas deve t er acompanhamento da s
autoridades para garantir a soberania nacional”.
Visão dos representantes dos movimentos sociais:
A r epresentante da A MOPREAB, di sse q ue a “EERA r epresenta um a área r ica que
precisa ter sua biodiversidade protegida”.
O pr esidente do S indicato dos Trabalhadores Rurais disse q ue “É i mportante não
destruir, deixar para os netos”.
Visão dos moradores do município de Assis Brasil:
Perguntados se acreditavam que a E stação E cológica, a R eserva E xtrativista e as
Terras Indígenas Mamoadate e C abeceria do R io A cre podem co ntribuir par a o
desenvolvimento da região, e de que forma, 44% das pessoas responderam que sim e
os motivos atribuídos foram: “Para preservação do meio ambiente, potencialização do
eco-turismo, melhoria da qualidade de vida e evitar extinção de espécies, mantendo as
pessoas em seus lugares, explorando recurso de forma sustentável”. 65% mostraram
possuir um a noçã o e rrônea em relação a u ma unidade de conservação de proteção
integral: “Produção familiar”; “Trazendo frutos colhidos da área”. 1% acredita que não
é relevante: “Atrapalha o desenvolvimento”.
Todos os entrevistados co ncordaram co m a p ermanência da ár ea na ca tegoria de
Estação Ecológica. Q uando indagados sobre os motivos pelos quais a Estação
Ecológica deveria existir, as repostas foram: “Conservação e pr oteção das cabeceiras
do rio Acre”, “Proteção e conservação da fauna e flora e nascentes de rios e igarapés”,
“Porque p rotege o meio am biente”, “ A nossa á gua depende des ta co nservação”, “A
nossa vida depende da água”, “Porque é a nascente do rio, e se não f or conservada
podemos correr o risco de perder algo muito precioso”, “Porque se não pr eservamos
estaremos sendo pr ejudicados no f uturo”, “ Porque é um a ár ea onde se us seres são
cuidados com segurança”, “Porque é preciso garantir a sobrevivência das espécies da
ação do homem, já que está localizada na entrada e saída do Pacífico”.
Apenas 15% dos entrevistados já vi sitaram a E stação E cológica R io A cre, 85% j á
visitaram a Reserva Extrativista e 53% conhecem as terras indígenas.
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Um dos

pontos positivos observados durante est as entrevistas foi q ue t odos

concordam que a E ERA seja uma UC e r econhecem sua importância na m anutenção
das cabeceiras do rio Acre.

2.6.2. INTERAÇÃO IBAMA X COMUNIDADES
A ár ea de ent orno da EERA possu i gr ande di versidade bi ológica, co mplexidade e
heterogeneidade de habitats. O ambiente socioeconômico da Região também é
extremamente diverso, complexo e dinâmico, envolvendo populações com diferentes
bases culturais, étnicas e históricas, tornando-se mais complexo ainda por tratar-se de
uma região de fronteira tríplice.
Todos os atores que residem nes ta região ut ilizam de forma di reta os recursos
naturais para s ua so brevivência ou para pr odução de ex cedentes e acu mulação de
capital. O IBAMA, portanto tem um papel crítico neste contexto, enquanto instituição
responsável pela gestão da EERA, atribuição hoje designada ao ICMBio.
Embora a comunidade não faça uso diretamente dos recursos do interior da UC, no
seu entorno já são verificadas evidências de uso destes recursos como caça e pesca,
pelos povos que al i ha bitam. A s restrições à ca ça, ca ptura de quelônios e pesca
podem modificar o modo de v ida dessa s comunidades, r esultando em uma situação
de conflito, hoje já identificado com a Colônia de Pescadores do Município.
O I CMBio empreende aç ões de f iscalização e c ontrole na EER A (no e xterior da U C
passou a ser papel do IBAMA) consideradas, pelos próprios técnicos do Instituto como
insuficientes, em função da vasta extensão da área a ser controlada e as limitações de
pessoal e infra-estrutura.
Existe, ainda, uma confusão entre o papel do ICMBio na área, tendo em vista que o
funcionário, lotado na UC e residente no município de Assis Brasil, responsável pela
gestão da U C, é procurado pelos moradores para atendê-los em todas as demandas
que são de responsabilidade daq uele ó rgão a mbiental, o que muitas v ezes não é
papel destes servidores.
O I CMBio procura est abelecer, en quanto gestor da
harmônico ent re co munidades e o poder

unidade, um

convívio m ais

públ ico l ocal, at ravés de pal estras e

distribuição de m aterial de di vulgação nas escolas, C âmara de V ereadores, e em
outras instituições públicas, além de realizar visitas às TIs do entorno, fortalecendo as
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bases de relações entre todos os atores envolvidos, em prol da preservação ambiental
e da melhoria da qualidade de vida do homem.

2.7. ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Estudos realizados pelos governos estadual e federal, assim como por pesquisadores
interessados no dese nvolvimento da quela r egião apont am um a sé rie d e al ternativas
sustentáveis de desenvolvimento, tais como: ecoturismo, extrativismo não-madeireiro,
manejo m adeireiro co munitário, manejo eco lógico de

pastagens, aqüicultura e

implantação de agroindústrias, entre outros.
Durante os

l evantamentos

identificamos

uma sé rie de i

realizados

para a el

aboração dest e docu mento

niciativas. E m v árias

instâncias, em

órgãos

governamentais, ou não, enco ntram-se e m ex ecução ou em pl anejamento, di versos
projetos e p rogramas, que a pr iori possuem o per fil de su stentabilidade pr evisto e
desejável para a r egião. Além de outros já citados ao longo deste trabalho, cabe ser
destacados:

2.7.1. PR
OGRAMA P
ARA O
INCRA/ESTADO DO ACRE
O fracasso da

maioria dos

D

ESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

projetos de a ssentamento de p rodutores rurais na

Amazônia levou o governo do Estado, em 200 4, firmar par ceria com o Incra e um
grupo de

Trabalho da R eforma A grária, bu scando co m i sso enc ontrar nov as

alternativas compatíveis com a realidade acreana. Os esforços empreendidos por esse
grupo trouxeram como resultado, além de uma profunda análise da questão agrária no
Acre, a pr oposição de novos modelos de ass entamento que v isam p romover u ma
nova territorialidade com forte influência das comunidades de seringueiros, ribeirinhos
e agricultores familiares, e a identificação de áreas para implantação de novos projetos
de Reforma Agrária no Estado, alguns localizados na Regional do Alto Acre. Os novos
modelos de projetos têm como principais objetivos:
•

Repovoamento e ocu pação pr odutiva das margens da B R-317, no t recho
Xapuri / A ssis Brasil, c om r ecomposição am biental, geração de e mprego e
renda, e aumento de qualidade de vida;

•

Desenvolvimento da produção florestal e agrícola e de pequenos animais nas
áreas de fronteira com o Peru e a Bolívia, visando o abastecimento interno e os
mercados dos países vizinhos;

2.56

PLANO DE MANEJO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO ACRE
ENCARTE 2

•

Aumento da produção de peixes, cereais, frutas, hortaliças e pequenos animais
da região, reduzindo os efeitos sazonais de abastecimento dos centros
urbanos;

•

Estancamento do êxodo rural e promoção do retorno dos seringueiros e
agricultores da cidade para o meio rural.

2.7.2. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ACRE
Este pr ograma v isa g erar em prego e di stribuir r enda através do f ortalecimento da
economia florestal do E stado, financiando aç ões nas seguintes áreas: M anejo
Sustentável dos

Recursos Naturais; Apoio e P romoção ao D esenvolvimento da

Produção e Emprego; e Infra-estrutura para o Desenvolvimento. O projeto é financiado
pelo Banco Interamericano de D esenvolvimento – BID e Governo do Acre, e tem um
valor total de US$ 240 milhões.

2.7.3. PROJETO BNDES - SUB-COMPONENTE 3: DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Este programa tem por objetivo reaquecer e renovar o m ovimento cultural do Estado,
apoiando entre outras, as seguintes ações: Implantação e estruturação do Sistema
Estadual de R ádio e T V Educativa, apoio às populações indígenas dos municípios de
Assis Brasil e Sena Madureira (desenvolvimento de infra-estrutura, edificação da sede
de or ganizações indígenas, ex ecução de pl ano de su stentação e m t erras indígenas,
instrumentalização das comunidades indígenas e or ganizações de apoi o). O P rojeto
abrange todo o Estado. Os investimentos são da ordem de R$ 8.544.299,67
financiados pelo BNDES e Governo do Estado.

2.7.4. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA INTEROCEÂNICA
O pr ojeto v isa pav imentar a co ntinuação da E strada B R-317 no l ado per uano, n o
trecho I ñapari ( fronteira co m o Acre) – Portos de I lo, M aratani e S an J uan, t em u m
custo t otal previsto de U S$ 700 milhões, es tá se ndo, em par te, financiado pelo
Governo B rasileiro (US$ 417 m ilhões), a través do P ROEX. O obj etivo é pr omover a
integração física e econômica entre o Brasil e o Peru, busca-se com isso a expansão e
diversificação do co mércio, o i ncremento do t urismo e da par ticipação de em presas
brasileiras

nos

investimentos

de i nfra-estrutura, r esultando na

competitividade de ambas as economias nacionais no comércio mundial.

melhoria da
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2.7.5. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FRONTEIRIÇO
BRASIL/PERU/BOLÍVIA
Este pr ograma t em co mo meta a co nstrução e pav imentação da B R-317/AM/AC
interligando as

localidades de B oca do

Acre/AM e S enador G uiomard/AC, e m

segmentos que totalizam a ex tensão de 188, 37 km, e co nstrução e pav imentação da
BR-364/AC entre Sena Madureira e igarapé Santa Fé, em segmentos que totalizam a
extensão de 314 km. As fontes financiadoras são a Corporação Andina de Fomento –
CAF, G overno do B rasil e G overno do A cre, os r ecursos são de U S$ 270 m ilhões.
Busca-se co m i sso co nsolidar a i ntegração fronteiriça ent re B rasil, P eru e B olívia,
através do c rescimento das

relações comerciais e do t urismo, resultando na

complementação e fortalecimento das economias regionais.

2.7.6. PROJETO CORREDOR TURÍSTICO (RIO BRANCO - CUZCO)
Tem co mo o bjetivo i mplantar um

circuito t urístico ent re R io B ranco/Puerto

Maldonado/Cuzco/Lima, v isando am pliar os setores econômicos do A cre at ravés de
sua participação no promissor mercado turístico, já que se situa numa posição
privilegiada em r elação aos países andinos (Peru e B olívia), co m u ma distância de
apenas 700 km de Macchu Picchu (Cuzco), um dos pontos turísticos mais visitados no
mundo. A i ntegração d as áreas fronteiriças abre um l eque de pos sibilidades para
exploração de quatro importantes modalidades provenientes do ecoturismo, que são: o
turismo natural, o turismo de pesquisa, o turismo ecológico e o turismo cultural. O Acre
poderá se transformar numa das rotas mais atrativas ao turismo internacional na
Amazônia. Fontes potencialmente financiadoras são o Governo do Brasil (Ministério do
Turismo), Governo do Acre e Governo do Peru. Os recursos programados são de R$ 3
milhões.

2.8. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PERTINENTE
2.8.1. ASPECTOS GERAIS SOBRE A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA
No Brasil existem dezenas de instrumentos legais aplicáveis ao meio ambiente. É uma
legislação complexa, elaborada e regulamentada em diversos níveis, que visa atender
as dimensões e as diversidades físicas, ecológicas e culturais do país.
Em nível federal, existem diversas fontes de produção legislativa: o Congresso
Nacional, na el aboração de l eis, o

Presidente da R epública, podendo el aborar

Medidas Provisórias, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que elabora resoluções,
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além dos Ministérios do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
da A gricultura, en tre outros os quais emitem por tarias que co ntribuem par a
regulamentar a matéria.
O nú mero de nor mas que r egem so bre as questões ambientais é, por tanto, m uito
expressivo, co ntendo dezenas de d iferentes i nstrumentos legais, formando u m
conjunto complexo, que ex

ige co nstante a perfeiçoamento e a

tualização dos

operadores jurídicos e dos agentes do Estado, em especial.
As principais normas relacionadas com a proteção às unidades de conservação são: a
Constituição Federal de 1988, a Lei de P olítica Nacional do M eio Ambiente, o C ódigo
Florestal, as nor mas sobre P roteção da Fau na e R ecursos H ídricos, o S istema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). A maioria dessas normas foi
estabelecida há v ários anos e sã o no rmas gerais, que foram so frendo m odificações
pontuais, po r l eis específicas posteriores. A lém das revogações pontuais, houv e
diversas normas específicas que r egulamentam a l ei ou a su plementam em ní vel
federal e estadual, adaptando-as às novas necessidades ou às realidades locais.
O Estado do Acre é extremamente importante do ponto de vista ambiental, pela sua
localização no sudoeste da Amazônia, uma região considerada entre as mais ricas em
biodiversidade do m undo. A lém de se r r esponsável pel a co nservação de um a
importante parcela da floresta brasileira, detém um grande aporte de recursos hídricos,
belezas paisagísticas e diversidade sociocultural.
O Estado se destaca em alguns aspectos da proteção ambiental, como o f ato de se r
um dos únicos no m undo a t er el aborado um a nor ma so bre a r egulamentação do
acesso aos recursos genéticos, m as ainda possui um quadro legal de proteção ao
meio am biente em brionário, tendo e m v ista a i mportância do meio am biente par a o
Estado. O A cre não pos sui m uitas nor mas ambientais, de forma geral. As principais
normas que dispõe sobre a pol ítica ambiental são a C onstituição Estadual e a Lei Nº
1.117, de 1994, ambas, normas que seguem um padrão nacional. Destarte, diversos
princípios ambientais são positivados, como a defesa da saúde pública, o
desenvolvimento sustentável, a informação ambiental, a realização de estudos de
impacto ao meio ambiente, entre outros.
A l egislação est adual n ão co ntradiz e nem pod eria co ntradizer a l egislação federal,
sob pena de se r nula de pleno direito. Pode-se então afirmar que o q uadro normativo
ambiental v igente no E stado é basi camente formado pel a l egislação f ederal. N o
tocante às normas federais e às poucas normas est aduais em vigor, identifica-se um
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conjunto legislativo avançado, onde há: possibilidade de participação democrática da
sociedade ci vil no co ntrole das atividades do meio am biente; garantia do di reito à
informação; p revisão de m ecanismos concretos de e fetivação do pr incípio pol uidor–
pagador, prevenção, precaução e proporcionalidade; acesso aos cidadãos ao
processo jurisdicional por meio da ação civil pública e da ação popular; penas pesadas
e penas alternativas para os crimes ambientais, q ue abr angem di versos atos ilícitos
florestais. Embora o Estado apresente um importante avanço em matéria ambiental, a
eficácia co ncreta da l ei enco ntra-se co mprometida e m deco rrência da

falta de

desenvolvimento, dos problemas educacionais, e de co nhecimento da l egislação,
assim co mo, a ca

rência de r

ecursos humanos, materiais e financeiros. S ão

imprescindíveis investimentos em infra-estrutura e q ualificação de pesso al, assi m
como uma estrutura organizacional adequada que permita o co rreto desempenho dos
órgãos ambientais que atuam no E stado. Abaixo l istaremos leis de â mbito federal,
estadual e municipal q ue t êm r elação di reta e de i mportância par a a EERA ( Tabela
2.10).

Tabela 2.10 - Legislação Ambiental Pertinente de Âmbito Federal, Estadual e Municipal
Leis de Âmbito Federal
Constituição Federal
em matéria ambiental

A C onstituição F ederal d e 198 8 r epresentou um avanço na ár ea
ambiental, suplantou todas as expectativas, tornando-se uma das mais
avançadas c artas em ní vel m undial, s endo c hamada de c onstituição
verde, ou ambiental. Ela possui um capítulo específico para a proteção
ambiental, representado pelo art. 225, o qual define:
“Todos t êm d ireito ao me io ambiente ecologicamente
equilibrado, be m de uso c omum do p ovo e es sencial à s adia
qualidade de v ida, i mpondo-se ao poder pú blico e à
coletividade o dever de defendê-lo e pr eservá-lo par a as
presentes e futuras gerações”.

Política Nacional de
Meio Ambiente

A Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981 regulamenta a Política Nacional
do Me io A mbiente. Em s eu A rtigo 1º, f undamentado na C onstituição
Federal, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de f ormulação e apl icação, c onstitui o Sistema N acional
do M eio A mbiente ( SISNAMA) e institui o C adastro de D efesa
Ambiental.

O Fundo Nacional de
Meio Ambiente

Criado através da Lei 7.797, de 10 de julho de 1989, com o objetivo de
desenvolver projetos que visem ao uso racional e sustentável de
recursos nat urais, i ncluindo a manutenção, m elhoria ou r ecuperação
da qu alidade am biental no s entido de elevar a qu alidade de vida d a
população brasileira.

O Ministério do Meio
Ambiente

A Lei Nº 8.746, de 9 de dezembro de 1993 cria, mediante
transformação, o Ministério d o M eio Ambiente e da A mazônia Le gal,
altera a redação de dispositivos da Lei Nº 8.490, de 19 de novembro de
1992.

O Código Florestal

O Código Florestal Brasileiro foi instituído pela Lei N° 4.771/65, de 15
de s etembro de 196 5. O C ódigo j á s ofreu di versas al terações, Le i de
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Leis de Âmbito Federal

Código de Proteção
da Fauna

Crimes Ambientais (Lei Nº 9.605, de 99), e aditado, como com a
previsão de Estações Ecológicas federais, estaduais e municipais (Lei
Nº 6.902, de 1981), as estações ecológicas privadas (Lei Nº 6.938, de
1981), pela L ei do S NUC ( Lei N º 9. 985, de 2000), pel a M edida
Provisória 2.166-67, mantida em vigência pela Emenda Constitucional
Nº 32. Nele encontram-se previstos a criação de florestas de
preservação permanente, parques, diversos crimes florestais, entre
outros pontos relevantes para a gestão de florestas.
O C ódigo de Proteção d a F auna ( Lei N ° 5. 197, d e 03 de j aneiro de
1967), dispõe sobre a proteção jurídica da fauna silvestre brasileira.

Lei de Ação Civil
Pública

Lei N º 7. 347/85 d e 24 d e j ulho de 1985, qu e d isciplina a A ção C ivil
Pública d e R esponsabilidade por d anos c ausados a o M eio Ambiente,
ao consumidor, a bens de direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico.

Lei de Proibição de
Pesca

A Lei Nº 7.679, de 23 de novembro de 1988 dispõe sobre a proibição
da pesca de espécies em períodos de reprodução.

Lei de Proteção às
Florestas

A Lei 7.754, de 14 de abril de 1989 estabelece medidas para proteção
das florestas existentes nas nascentes dos rios.

Lei de Crimes
Ambientais

A Lei Nº 9.605/98, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre as
sanções pena is e adm inistrativas derivadas de c ondutas e at ividades
lesivas ao meio ambiente e foi regulamentada através do Decreto
3.179/99 de 2 1 de setembro de 1999 (revogado pelo Decreto nº
6.514/08 de 22 de julho de 2008).

Lei da Política
Nacional de
Recursos Hídricos

A Lei Nº 9.433, de 08 d e janeiro de 1997, institui a Política Nacional de
Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos H ídricos, regulamenta os dispositivos da Constituição
Federal de 1988 e altera o art. 1º da Lei Nº 8.001, de 13 de março de
1990, que modificou a Lei Nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

Lei de Criação de
Estações Ecológicas

A Le i n° 6.902, de 27 d e abr il de 1 981, dispõe s obre a c riação de
Estações E cológicas e def ine-as em A rtigo 1º, c omo: “ áreas
representativas de ec ossistemas br asileiros, d estinadas à r ealização
de pesquisas básicas e aplicadas de Ecologia, à proteção do ambiente
natural e ao desenvolvimento da educação conservacionista.”

Lei do Sistema
Nacional de
Unidades de
Conservação - SNUC

A Lei Nº 9.985 foi criada em 18 de julho de 2000, e regulamenta o art.
225, § 1 °, incisos I , I I, I II e V II da Constituição F ederal, instituindo o
Sistema N acional de U nidades d e C onservação d a Natureza SNUC,
estabelecendo critérios e normas para a criação, implantação e gestão
das unidades de conservação. Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto
4.340/02, de 22 de agosto de 2002.

Convenção Sobre
Diversidade Biológica

A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) é particularmente
importante para as áreas protegidas pelo fato de ser globalmente
aceita, foi assinada por 175 países, e ratificada por 168 dentre estes, o
Brasil. A CDB al ém da c onservação e utilização s ustentável da
diversidade b iológica, a brange, t ambém, o ac esso aos r ecursos
genéticos, obj etivando a r epartição j usta e equ itativa dos benef ícios
gerados pelo seu uso, incluindo a biotecnologia.

Política Nacional da
Biodiversidade

O D ecreto N º 4. 339, de 22 de ag osto de 20 02 i nstitui pr incípios e
diretrizes para a i mplementação d a P olítica N acional da
Biodiversidade. A Política N acional da B iodiversidade t em c omo
objetivo g eral a pr omoção, de f orma i ntegrada, da c onservação d a
biodiversidade e da utilização sustentável de seus componentes, com
a r epartição j usta e eqü itativa dos benef ícios der ivados da utilização
dos recursos genéticos, de componentes do patrimônio genético e dos
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Leis de Âmbito Federal
conhecimentos tradicionais associados a esses recursos.
Da obrigação com
relação ao patrimônio
cultural

Lei do Estatuto do
Índio

A L ei N º 9. 605/98, d ispõe sobre as s anções penais e adm inistrativas
derivadas de c ondutas e atividades l esivas ao m eio am biente, e dá
outras pr ovidências, p ois ent ende-se qu e não a penas os el ementos
constitutivos do meio ambiente natural s ão relevantes para a
preservação da espécie humana, sendo também necessário assegurar
ao i ndivíduo um r eferencial h istórico-cultural r evelador de s ua
identidade, vinculando o presente ao seu passado e garantindo, dessa
forma, o em basamento i ndispensável à edificação do f uturo da
humanidade.
A Lei N° 6.001, de 19 de dezembro de 1973, dispõe sobre o Estatuto
do Índio.

Leis de Âmbito Estadual
A Constituição do
Estado do Acre

A Constituição Estadual foi promulgada em 03 de outubro de 1989. A
Seção IV prevê a proteção do meio ambiente principalmente nos seus
artigos 206 e 207, trazendo normas gerais e abstratas.

Institui o Conselho
Estadual de Meio
Ambiente, Ciência e
Tecnologia

O Conselho Estadual de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia CEMACT tem, dentre outras atribuições determinadas pelo artigo 4º :
estabelecimento de normas gerais relativas à criação de unidades de
conservação e preservação ambiental, bem como, as atividades que
venham a ser desenvolvidas em suas áreas circundantes; assim
como, es tabelecimento d e c ritérios par a a dec laração de ár eas
críticas, degr adadas o u e m v ias de degradação, b em c omo, o s eu
uso, proteção e recuperação, conforme o caso.

Lei da Política
Ambiental do Estado
do Acre
Sistema Estadual de
Áreas Naturais
Protegidas

É a principal norma infraconstitucional estadual de proteção ao meio
ambiente e está fundamentada nos arts. 206 e 207 da Constituição do
Estado do Acre.
A L ei N º 1 .426, d e 2 7 de d ezembro de 20 01 dispõe s obre a
preservação e conservação das florestas do Estado e instituiu o
Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas.

Lei de Recursos
Genéticos

A Lei Nº 1.235 de 09 de julho de 1997 dispõe sobre os instrumentos
de controle do acesso aos recursos genéticos do estado do Acre.

Lei da Política
Estadual de
Recursos Hídricos

A Lei N.º 1.500 de 15 de julho de 2003 institui a Política Estadual de
Recursos H ídricos, c ria o S istema E stadual de G erenciamento de
Recursos H ídricos do E stado do A cre e d ispõe s obre i nfrações e
penalidades aplicáveis.

Leis de Âmbito Municipal
Política Municipal de
Meio Ambiente

A Lei N ° 3 d e 26 d e f evereiro d e 2005 institui a P olítica
Municipal de Meio Ambiente do Município de Assis Brasil.
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2.9. POTENCIAL DE APOIO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
2.9.1. INFRA-ESTRUTURA REGIONAL
2.9.1.1. Transportes
O sistema de transporte no Estado é composto pelos subsistemas rodoviário,
hidroviário e aer oviário, se ndo adm inistrado po r di ferentes instituições das esferas
federal, estadual e municipal.
No Acre a existência de rodovias é fundamental para integração entre os municípios
do E stado, um a v ez q ue a l igação hi droviária n em se mpre é possív el d evido a um a
série de fatores, entre est es o dese nho do E stado, alongado transversalmente aos
principais rios, com cobertura contínua de floresta. A rede hidroviária do Estado possui
rios perenes e navegáveis (rios Juruá, Tarauacá, Envira, Purus, Iaco e Acre), com
certo po tencial par a ut ilização co mo vi a de t ransporte. E ntretanto, a falta de i nfraestrutura portuária, de fiscalização e de manutenção tem limitado o seu
aproveitamento. Existe somente um porto em toda a r ede, localizado em Rio Branco,
que é subutilizado e não absorve todas as atividades de estiva da cidade. O transporte
fluvial é f eito por em barcações de di ferentes ca lados que fazem basi camente o
transporte de cargas sem ter linhas regulares de transporte de passageiros.
A r ede r odoviária do E stado é f ormada por r odovias federais, est aduais, est radas
vicinais dos municípios e r amais do I NCRA. Está co ncentrada na p arte l este d o
território acreano, principalmente em torno da capital. As rodovias BR-317 e BR-364
são as únicas ligações terrestres do estado do Acre com o restante do País e ocupam
uma posição estratégica e de al to significado para o desenvolvimento socioeconômico
da região fronteiriça entre Brasil, Peru e B olívia. Existe ainda um sistema de est radas
rurais estruturados perpendicularmente a essas rodovias.
A r egional do A lto A cre está l igada à capital R io B ranco e aos outros municípios do
Baixo Acre através da rodovia BR-317 (Figura 2.20), que se encontra totalmente
pavimentada e em bom estado de conservação. A distância rodoviária de Assis Brasil
a Rio Branco é de 344 km, e a cidade mais próxima é Brasiléia a 110 km.
Existem l inhas regulares de ôni bus interestaduais, l igando R io B ranco, às outras
regiões do País e, intermunicipais, ligando os diversos municípios da regional do A lto
Acre. P ara o transporte de ca rgas, há diversas empresas operando no setor. Esse
sistema rodoviário dá suporte às atividades agropecuárias e extrativistas, localizadas
principalmente nas localidades próximas aos eixos rodoviários.
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Figura 2.20 – Fotografia da Rodovia BR-317 “Estrada do Pacífico”(Foto: S. Brilhante)

Pelo f ato de est arem i nterligados à ca pital pel a r odovia, par te da l igação co mercial
ocorre diretamente com Rio Branco. Os municípios de Epitaciolândia e Brasiléia fazem
fronteira co m a B olívia e par te da p rodução de gr ãos é co mercializada pa ra C obija,
capital do departamento de P ando-BO. A ssis Brasil l iga-se di retamente co m o P eru.
As cidades de Iñapari, no P eru, e S ão Pedro del Bolpebra, na Bolívia, dependem de
boa parte dos produtos alimentícios de Assis Brasil, principalmente da carne. Os bens
de co nsumo, dest inados à popul ação da região sã o ad quiridos t anto dos países
vizinhos, co mo de Rio B ranco. Os produtos básicos de m anutenção c omo gêneros
alimentícios, vestuários, ca lçados, entre outros, são adq uiridos em Rio B ranco ou no
centro sul e sudeste do País.
Em janeiro de 2006 foi inaugurada a P onte Binacional Brasil-Peru (Figura 2.21.), que
liga as cidades de Assis Brasil (AC) e Iñapari (Peru). A ponte tem 240 m de extensão,
e cu stou R $ 23 ,9 milhões, financiados pelo G overno Fede ral ( Ministério dos
Transportes/DNIT) e G overno do A cre. Esta se co nstituiu n o úl timo i nvestimento do
Brasil par a co ncluir a i ntegração r odoviária co m o S ul do P eru. A obr a compreende
além da construção, a melhoria da infra-estrutura de acesso à ponte e a construção do
Centro de C ontrole I ntegrado ( aduanas). Nesta fronteira, órgãos do s G overnos
Peruano e Brasileiro trabalharão nas mesmas instalações com o objetivo de verificar e
supervisionar as condições legais de ent rada e sa ída de pesso as, eq uipamentos,
máquinas, veículos, espécies animais e vegetais, entre outros.
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Figura 2.21 – Fotografia da Ponte Integrando Brasil ( Assis Brasil) e Peru (Iñapari) (Foto:
S. Brilhante)

No P eru a e xtensão da B R-317 se gue at é os portos de I lo e M atarani ( locais d e
escoamento das ex portações per uanas). A m eta é pavi mentar 1. 008 km da r odovia,
nos trechos de Iñapari – Puente Inambari (413 km), Puente Inambari – Azangaro (311
km), Puente Inambari – Urcos (284 km). Os trechos de Urcos – San Juan de Marcona
(777km), A zarango – Maratani ( 441km) e A zarango – Ilo ( 471 km), já s e enco ntram
praticamente pav imentados, co m ex ceção de um pe queno su b-trecho de P uente
Gallatini – Humajalso (55 km), compreendido entre o trecho Azarango - Ilo.
Os municípios possuem também ligações entre si, por via fluvial, pelo rio Acre. Assis
Brasil, s ituada às

margens do r io A cre, pode -se al cançar por v ia f luvial, co m

embarcações de pequeno e médio porte, as cidades de Brasiléia, Xapuri e Rio Branco.
Estes municípios possuem ainda, ligação por via aérea, através de aviões de pequeno
porte. Assis Brasil possui um aeródromo.

2.9.1.2. Energia elétrica e telecomunicações
Na região do A lto Acre, a capacidade instalada de energia, de 5.433 kw, é su perior a
demanda de 3. 277 kw. Entretanto, entre a energia disponível e a dem anda verifica-se
uma diferença muito reduzida, em todos os municípios da Regional.
Encontra-se e m i mplantação um pr ojeto de C onstrução das Li nhas de Tr ansmissão
Rio Branco – Epitaciolândia, com rebaixamento para Xapuri e Assis Brasil nas tensões
de di stribuição de 34 ,5 kv e 13, 8 kv, na t ensão de di stribuição de 3 4,5 kw. E stes
projetos v isam à substituição dos pa rques térmicos ex istentes, a queles têm baixa
eficiência energética e elevado custo operacional, pela energia produzida pelo sistema
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hidrotérmico i solado A cre-Rondônia. O P rograma de E letrificação Rural/Florestal
denominado “Luz Para Todos” pretende expandir a rede de eletrificação rural para
atender o s Pólos Agro-florestais, P rojetos de A ssentamento, P rojetos de M anejo
Florestal e dem ais áreas de pr odução r ural e florestal, bene ficiando m ais de 10. 000
famílias, nesta primeira fase. Até agora 965 famílias já foram beneficiadas. Espera-se
que est es i nvestimentos ger em u m forte i mpacto na eco nomia es tadual, a través do
aumento da participação da economia rural/florestal no PIB do Estado.
A co municação ent re o s municípios da R egional do A lto A cre oco rre sem grandes
dificuldades, pois estes possuem infra-estrutura de comunicação, mesmo que limitada.
Dispõem de serviços telefônicos, radiofonia distribuída entre: associações agrícolas de
produtores rurais, radiofonia do Exército Brasileiro, que tem uma presença constante
nessas áreas fronteiriças.
No Acre, a comunicação pelo rádio é a que atinge o maior número de pessoas, sendo
especialmente importante para a s populações tradicionais, residentes no interior do
Estado nas áreas mais remotas e sem ligação por estradas. Nestas localidades o rádio
representa o contato com o mundo.
As emissoras locais de rádios prestam um importante serviço de utilidade pública na
comunicação ent re pes soas, co mo é o ca so do se rviço de r ecados. É realizado
principalmente pela Rádio Difusora Acreana, ligada a Fundação Estadual de Cultura e
Comunicação Elias Mansour. Outra rádio estatal, a Aldeia FM, está atualmente
presente em todos os municípios e, também, a Líder Comunicações Ltda, nos
municípios da Regional do Alto Acre, localizada no município de Brasiléia.
O serviço de radioamadorismo está presente em diversas comunidades do Acre,
atuando na co municação l ocal, se ndo ut ilizado por r eservas extrativistas, t erras
indígenas, associações de produtores rurais, exército e polícia militar.
Nesta Regional, existe ainda o sistema de retransmissão de TV ou sistema de antenas
parabólicas funcionando em t odos os municípios. Nos município de Assis Brasil,
Brasiléia e X apuri existe a Rádio T V do A mazonas Ltda. E m X apuri, existe ainda a
Rede União de Rádio e Televisão Ltda.
Na ár ea de t elefonia f ixa, nos municípios da r egional do A lto A cre exi stem três
estações localizadas nos municípios de Xapuri (1.288 acessos e 80

telefones

públicos), B rasiléia ( 2.632 ace ssos e 87 t elefones públicos) e A ssis B rasil ( 444
acessos e 28 telefones públicos).
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Assim co mo e m todo o paí s, a t elefonia móvel no A cre, nos últimos anos, cr esceu
vertiginosamente, possuindo este setor quatro empresas privadas operando no
Estado, co m um

total de 88 est

ações. Operam na r egional do A lto A cre, nos

municípios de X apuri e B rasiléia, a B rasil T elecom C elular, a V ivo, a C laro e a T im.
Nesta Regional, Assis Brasil é o único município que ainda não se beneficia do
telefone celular.
Na ár ea da i mprensa escr ita, est ão em at ividade no E stado ci nco e mpresas que
produzem e distribuem jornais de circulação diária. Os municípios da Regional do Alto
Acre recebem regularmente quatro destes jornais: A Gazeta, O Rio Branco, Página 20
e a Tribuna.
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ENCARTE 3 – ANÁLISE DA UC
3.1. INFORMAÇÕES GERAIS
3.1.1. LOCALIZAÇÃO E LIMITES ATUAIS
A Estação Ecológica Rio Acre (EERA) é uma Unidade de Conservação (UC) de
Proteção I ntegral c riada pel o D ecreto Feder al N º 86. 061 de 02 de j unho de 1981.
Possui uma área de 77.500 ha, e está localizada na Gleba Abismo, no município de
Assis Brasil, estado do Acre.
De acordo com seu decreto de criação compreende os seguintes limites:
“... partindo do ponto 01 de Coordenadas Geográficas longitude 70º30´40"WGr e
latitude 10º 56´00"S, s ituado na nas cente d o rio A cre, di visa B rasil-Peru, no Mu nicípio
de Assis Brasil - AC, segue rumo 68º53´NE e distância de 25.000m, confrontando com
terras da F UNAI, a té e ncontrar o ponto 0 2 de Coordenadas G eográficas l ongitude
70º18´56"WGr e latitude 10º51´26"S; daí segue pelo divisor de águas dos Rios Acre e
Iaco, numa distância de 36.450m, confrontando com o seringal Senegal, até encontrar
o po nto 03 de Coordenadas G eográficas l ongitude 70º03´20"WGr e l

atitude

10º45´00"S; d aí s egue r umo 23º 24´ S E e distância de 3 6.500m, c onfrontando c om o
seringal P etrópolis, a té en contrar o pont o 04 d e C oordenados G eográficas l ongitude
70º11´14"WGr e latitude 11º02´42"S, situado à margem esquerda do rio Acre; daí sobe
o curso do rio Acre, divisa internacional Brasil-Peru, pela sua margem esquerda, uma
distância de 4 8.180m, at é at ingir o po nto 01 , i nicial da d escrição do pr esente
perímetro.”

As terras da FU NAI citadas no memorial desc ritivo de confrontantes do decreto de
criação sã o: ao N orte é a T erra I ndígena M amoadate e a l este a T erra I ndígena
Cabeceira do Rio Acre.
Esta unidade de conservação si tua-se na baci a hi drográfica do al to rio Acre, um a
bacia t rinacional que apresenta pad rões de uso e ocu pação do so lo bast ante
heterogêneos, tais como: UCs de proteção integral, concessões madeireiras, áreas
indígenas de v árias etnias (incluindo po vos indígenas em i solamento v oluntário),
reservas extrativistas, áreas de assentamentos, de agricultura, de pastagem e núcleos
urbanos com características distintas.
A uni dade é gerenciada pel a U nião, ant eriormente através do I nstituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), e a par tir de 2007 pelo
Instituto Chico Mendes de Conservação da B iodiversidade (ICMBio), alterado através
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da Lei n° 11516, de 28 de agosto de 2007 . É uma das três unidades de conservação
de proteção integral do estado do Acre, sendo as outras duas o Parque Nacional da
Serra do D ivisor ( PNSD) co m 844. 636 ha, criado em 1989 , e o P arque E stadual
Chandless com 693 .366 ha, c riado em 20 04. E stes dois parques juntamente com a
EERA co brem ce rca de 9, 88% da su perfície do E stado. O mapa de l ocalização da
EERA é apresentado na Figura 3.01.
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Figura 3.01 – Localização da Estação Ecológica Rio Acre, no Estado do Acre
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•

Acessos

Uma das características principais desta estação ecológica é a di ficuldade de acesso,
o que possivelmente explica a ausência de populações residentes na área.
No t erritório b rasileiro, a cidade m ais próxima à EERA é Assis Brasil, di stando
aproximadamente 70 km, em l inha r eta. E m decorrência do ca ráter extremamente
meândrico do rio Acre, a distância real que se percorre de A ssis Brasil até a base de
apoio da EERA é de c erca de 112 km . D o l ado per uano, a ci dade m ais próxima é
Inãpari, situada na outra margem do rio Acre em frente a Assis Brasil.
A navegabilidade entre Assis Brasil e a EERA se restringe aos meses de dezembro a
março, sempre em pequenas embarcações. Eventualmente, picos de cheias permitem
o acesso fluvial por meio de pequenos batelões - embarcações um pouco maiores que
barcos e “voadeiras”. Entretanto, estes picos não são previsíveis. No período da seca,
compreendendo os meses de abril a nov embro, eventualmente podem ocorrer cheias
que permitem o acesso até a UC pelo rio Acre, m as, assim co mo no i nverno, tais
eventos também não são previsíveis.
O tempo de viagem de Assis Brasil até a EERA, com o rio cheio, em uma “voadeira”, é
de cerca de cinco hor as, e com “ motor de r abeta”, até 10 horas. Com o r io bai xo,
pode-se l evar doi s dias ou m ais, dev ido a grande q uantidade de obst áculos no se u
leito, como árvores caídas.
Os principais acessos e pont os de r eferência est ão apr esentados da Fi gura 3. 02.
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Figura 3.02 – Acessos à Estação Ecológica Rio Acre e Pontos de Referência
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3.1.2. ORIGEM DO NOME E HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA
RIO ACRE
A or igem do nom e da unidade de conservação está r elacionada à exi stência do rio
Acre. A criação da unidade tem como um de se us principais objetivos preservar parte
das nascentes do rio Acre compreendidas em seus domínios.
O nom e Acre su rgiu de “ Aquiri”, que si gnifica “ rio dos jacarés” na l íngua nat iva dos
índios Apurinãs, os habitantes or iginais da r egião banhada pel o r io que em presta o
nome ao E stado. Os exploradores da r egião t ranscreveram o no me do di aleto
indígena, dando origem ao nome Acre.
O pr imeiro es forço si gnificativo f eito no B

rasil par a par ticipar do m

ovimento

internacional de cr iação de ár eas naturais protegidas aconteceu em 1911.

O

responsável f oi Luí s Felipe G onzaga de C ampos, um cientista b rasileiro q ue edi tou
nesse ano um i mportante l ivro i ntitulado Mapa Florestal do B rasil, publ icação q ue,
como o nom e su gere, é aco mpanhada de u m m apa, na es cala de 1 :5.000.000. O
Mapa Florestal do Brasil é o primeiro estudo abrangente feito em nosso País com uma
descrição det alhada de nossos diferentes ecossistemas e o e stágio de conservação
de cada um, com a expressa intenção de subsidiar as autoridades brasileiras para a
criação de um conjunto de parques nacionais.
Em decorrência da publicação do Mapa Florestal do Brasil, hoje um clássico, decretos
foram publ icados na m esma época pela Presidência da R epública, sendo que dois
parques nacionais, den tre out ros, foram c riados no ent ão t erritório do A cre, ho je
estado da federação. A iniciativa era tão avançada para o início do século no País, que
os decretos caíram no total esquecimento e essas áreas nunca foram implementadas.
Somente em anos recentes foram descobertos esses instrumentos legais e constatouse que os nossos primeiros parques já estavam quase completamente destruídos, não
sendo mais possível sua preservação. Apenas parte que se salvou de um deles está
hoje inserida dentro da Estação Ecológica Rio Acre (Costa, 2007).
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3.2. CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES ABIÓTICOS
3.2.1. CLIMA
(Verônica Passos)
De aco rdo co m a C lassificação de K öppen, o cl ima do est ado do A cre é do t ipo
equatorial, quente e úm ido. A E ERA est á i nserida num a r egião que apr esenta u m
clima de z ona t ropical úmida, co m tendência a t ropical su b-úmida. A s condições
climáticas particulares da região ocasionam períodos de seca, principalmente nos
meses de abr il a ag osto, co m t emperaturas altas durante o di a, bai xas à noite e
ocorrência de friagens temporais.
Segundo ACRE (2000a), a região onde a EERA está i nserida t em um a pr ecipitação
média anual ent re 1 .982 a 2 .819 m m anuais, c om o per íodo se co i ndo de março a
setembro. C onforme a classificação bi oclimática de G aussen, a ár ea da EERA tem
uma classificação do tipo Subtermaxérica Branda, caracterizada por 1 a 20 dias/ano
biologicamente se cos ( IMAC, 1991) e co m a temperatura m édia anual entre 24, 7 e
25,1ºC (ACRE, 2000a).
É digno de no ta o fenômeno conhecido na A mazônia pela denominação de " friagem",
que atinge a área provocando brusca queda de temperatura. Estas são resultantes do
avanço de um a frente polar i mpulsionada por u ma massa de a r pol ar Atlântica que
avança pel a p lanície d o C haco at é a A mazônia O cidental pr ovocando q ueda d e
temperatura (até 10ºC).
As precipitações são i ntensas durante os meses de dez embro a m arço, al cançando
valores de até 1.381 mm/mês e os meses de junho a agosto são considerados secos.
A estação seca, popularmente, denominada de “verão’’, estende-se de maio a outubro.
A estação chuvosa caracteriza-se por chuvas constantes, iniciando-se em meados de
outubro e p rolongando-se at é o final de ab ril. Essa épo ca do ano, po pularmente, é
denominada de “inverno” (ACRE, 2000a). O regime hidrológico pode ser caracterizado
em geral, por á guas altas (janeiro a maio) e á guas baixas (junho a o utubro), co m
evidentes períodos de seca, enchente, cheia e vazante (ACRE, 2000a). De acordo
com os valores médios de chuvas nos últimos trinta anos para os meses de janeiro a
abril é de 1 .021 mm (53 % do total anual); de maio a agosto de 220 mm (11% do total
anual); e de setembro a dezembro de 697 mm (36% do total anual).
A temperatura alcança uma média anual de 26º C, máxima de 38º C e m ínima de 8º C
(SETEM, 2007).
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3.2.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
As rochas da estação ecológica, segundo BRASIL (1976), são rochas sedimentares da
formação Solimões, f ormação esta que oco rre na m aioria do

estado do A cre.

Predominam r ochas maciças de ar gilitos sílticos e si ltitos ou r ochas finamente
laminadas com co ncreções carboníferas e gipsíticas e ar enitos fino, m icáceos
(BRASIL, 1 976; PM ACI-II, 1990; A maral, 2000 ; Lani & Amaral, 2002) . Pressupõe-se
que a bacia do rio Acre foi marginal e aberta durante todo o Cretáceo e Terciário
Inferior, se ndo bl oqueada pel o so erguimento d a C ordilheira O riental A ndina, e po r
esse m otivo transformou-se em um a baci a i ntracontiental ( Asmus & P orto, 1973 ;
Laporte, 1976).
Na por ção q ue oco rre no est ado do A cre, a e spessura dos sedimentos não é t ão
expressiva co mo na ár ea su b-andina, onde al ém da grande e spessura, pr edominam
sedimentos marinhos, ao contrário da bacia do A cre onde predominam sedimentos
continentais. Inicialmente, a Bacia se comportou como marginal e pericratônica, com
áreas fontes de se dimentos localizadas a l este e at ingindo m aior pr ofundidade de
sedimentação na parte oeste. Posteriormente, quando do so erguimento da cordilheira
Oriental A ndina, a s edimentação adquiriu ca ráter continental, co m a deposição de
pacotes argilo-arenosos relativamente espessos. Nesse período o fluxo hídrico mudou
drasticamente, o que é comprovado atualmente pelos planos frontais de estratificação
cruzada co ntida na formação S olimões, que mergulham par a no rdeste ( BRASIL,
1976). O levantamento geral das cordilheiras dos Andes teve o se u início no final do
Cretáceo Superior e atingiu o seu clímax no Mioceno Superior, modelando o atual
aspecto geográfico. Nesta fase, a baci a do rio Acre passou por profundas alterações,
além da i nversão do se u si stema de dr enagem, os levantamentos, dobr amentos e
falhamentos contribuíram para modelar a sua constituição geológica e geomorfológica
atual.
Esses eventos epirogenéticos estão representados por uma subsidência g eral dentro
da baci a, se guida de t ransgressões marinhas vindas de duas

direções opostas.

Durante o Carbonífero, esses movimentos epirogênicos seguiram o mesmo padrão do
Siluriano/Devoniano. Movimentos diferenciais ocorreram dur ante o dese nvolvimento
de t oda a se qüência sedimentar, esp ecialmente no P ermiano e no C retáceo. Como
conseqüência disso, processa-se uma inversão no sentido da rede de d renagem, que
passa a

fluir par a l este, cr iando as sim u m a mbiente tipicamente fluvial. I sto

proporcionou a depo sição de esp essos pacotes argilo-arenosos, que passaram a
assorear a bacia do Acre, constituindo-se, então, na formação Solimões. Esta unidade
litoestratigráfica teve su a deposi ção i niciada pr ovavelmente depoi s do P aroxismo
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Andino (eventos que deram origem a Cordilheira Andina), daí seu posicionamento no
Plioceno Médio ao P leistoceno. E ste fato t em alicerce na deposi ção das camadas
horizontalizadas, j azendo so bre ca madas dobradas, m arcando o i nício do se u ci clo
deposicional.
A formação Solimões é bastante diversificada. Na sua maior parte predomina rochas
argilosas com co ncreções carbonáticas e gipsíferas, oca sionalmente c om m aterial
carbonizado (turfa e linhito), concentrações esparsas de pirita e grande quantidade de
fósseis de vertebrados e invertebrados. Subordinadamente ocorrem siltitos, calcáreos
sílticos-argilosos, arenitos f erruginosos e conglomerados pl omíticos. Rochas com as
características mencionadas estão bem expostas em t odo o per curso fluvial desd e a
cidade de Assis Brasil até a UC (Foto 3.01).
Foto 3.01 – Afloramentos da Formação Solimões às Margens do Rio Acre na EERA (Foto
VP, 2005)

A
A co mparação dos

B
mapas geomorfológicos do R adam (BRASIL, 1977) co m o

observado durante o sobrevôo, mostra que as unidades geomorfológicas presente são
a Depressão Amazônica (regiões interfluviais) e a Planície Amazônica (áreas aluviais).
A ch amada D epressão A mazônica são grandes ár eas i nterfluviais ent re os g randes
rios da r egião, no ca so o i nterflúvio rio Acre - rio Iaco. Na P lanície A mazônica (área
aluvial ao longo do rio Acre) estão presentes os t erraços e as pr aias. Em relação ao
relevo, a investigação dos dados do modelo digital de elevação (SRTM/NASA, 1999) e
das imagens de LANDSAT (Figura 3.03) mostra que é possí vel discernir três grandes
feições de relevo, a saber: (a) relevo colinoso com cristas com cotas variando de 250300 m, 300 -350 m, e 3 50 ≤ 400 m, (b) v ales encaixados, e (c) f ormas associadas à
planície aluvial, a saber os terraços e as praias.
É possível verificar que a E ERA também engloba o di visor de ág uas entre a baci a do
alto rio Acre e o rio Iaco, si tuada em di reção Lest e-Oeste na por ção su perior da
unidade. As m enores co tas ( < 300 m) es tão na várzea do rio Acre enq uanto que as
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maiores (400 m), em t erritório per uano. D uas formas de di ssecação d o r elevo nos
interflúvios são nitidamente diferentes entre a porção da EERA que engloba a bacia do
Iaco da que engloba a bacia do Acre. Na primeira concentra-se a maior parte do relevo
colinoso com maior grau de dissecação, vales mais abertos e com cristas. Na
segunda, os vales são mais encaixados. Na Figura 3.04, a seguir, a linha divisória em
vermelho divide as duas bacias.
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Figura 3.03 – Mapa de Elevação Digital da Região do Rio Acre na EERA
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Figura 3.04 – A EERA e as Bacias do Rio Acre e do Rio Iaco
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3.2.3. SOLOS
Os solos predominantes na Amazônia são Latossolos e Argissolos (IBGE, 2003), em
geral pr ofundos, di stróficos e co m a fração a rgila co nstituída de m inerais caolinita,
goetita, gipsita e óxidos de ferro e alumínio (Kitagawa & Moller, 1979; Demattê, 2000).
Os níveis de N a+, Mg 2+, K +, P , N, e Ca 2+ são consideravelmente bai xos, r esultado
das altas taxas de intemperismo incidentes sobre esta região durante milhões de anos
(Kronberg & Fyfe, 1983; Jordan, 1986).
Em termos pedológicos, o estado do Acre é atípico quando comparado com o restante
da Amazônia brasileira (BRASIL, 1976, 1977), podendo ser dividido em duas regiões,
leste e oeste, tendo como linha divisória a bacia do rio Acre.
Assim co mo na

região am azônica, na

região l este do E stado p redominam o s

Argissolos e Lat ossolos ( Melo & A maral, 2000 ; A maral et a lii, 2000 ), enquanto na
região oeste pr edominam os Luvissolos e C ambissolos, g eralmente eu tróficos, m ais
jovens e menos intemperizados, e em alguns casos apresentando argilas do tipo 2:1
(BRASIL, 1976, 1977; Melo & Amaral, 2000; Amaral et alii, 2000).
A bacia do rio Acre apresenta solos bastante diversos em termos de desenvolvimento
pedológico. Isto se dá e m função, principalmente, das diferenças de relevo e m aterial
de origem, entre as nascentes e a desembocadura do rio Acre.
Predominam os Argissolos e Luvisssolos, solos em geral profundos, distróficos e com
a fração a rgila co nstituída de m inerais caolinita, goetita, gipsita, óx idos de ferro e
alumínio, conforme mostrado na Foto 3.02. Estas são argilas com baixa capacidade,
resultado das altas taxas de intemperismo i ncidentes sobre est a região dur ante
milhões de anos. Nas várzeas predominam Gleissolos (háptico Ta eutrófico) enquanto
que nos interflúvios predominam os Argissolos e Luvissolos (Amaral, 2003).
De modo geral ocorrem na área de i nfluência da bacia do a lto rio Acre os Argissolos
(vermelho distrófico latossólico, v ermelho eut rófico abr úptico pl íntico e am arelo
eutrófico pl íntico), os Luvissolos (hipocrômico ór tico t ípico), os Alissolos (crômico
argilúvico) e Gleissolos (háptico Ta eutrófico) (Amaral, 2003).
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Foto 3.02 – Aspectos dos Argissolos Presentes na EERA que Afloram ao Longo do R io
Acre (Foto VP, 2005)

Próximo às nasce ntes, o r elevo varia de ondulado a f orte-ondulado, da ndo or igem a
solos jovens (Cambissolos, V ertissolos e Luv issolos), pouco i ntemperizados, r icos
principalmente em cálcio. Já próximo à região mais baixa da Bacia, o r elevo tende a
plano e o m aterial de or igem t em bai xa f ertilidade nat ural, oco rrendo so los bem
intemperizados (Argissolos e Latossolos) e de baixa fertilidade.
Na ár ea da r odovia I nteroceânica (Brasil-Peru), pr edominam so los limosos com
presença de ar eias e so los argilosos com co mpacidade m édia a f ina e co loração
vermelha. S ão so los edaficamente de t extura r egular par a at ividade agr ícola e
pecuária.
A se guir é r epresentado, na Fi gura 3 .05, o mapa dos so los co nstituintes da EERA.
Para ca racterização do s solos apresentados na Fi gura 3. 05, foram utilizadas as
seguintes si glas pa ra identificar as cl asses de solos oco rrentes na EERA (ACRE,
2006):
PVAe4 – ARGISSOLO V ERMELHO AM ARELO Eu trófico, textura arenosa / argilosa, A f raco,
mesoférrico, profundo, fortemente ácido, fase floresta tropical subperenifólia,relevo
ondulado + C AMBISSOLO H ÁPLICO T a E utrófico, gl eico, t extura argilosa,
mesoférrico, profundo, fortemente ácido, fase floresta tropical subperenifólia, relevo
ondulado.

PVAd3 – ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico, textura média /argilosa, A fraco, álico,
pouco profundo, ácido, fase floresta tropical subperenifólia, relevo forte ondulado +
ARGISSOLO V ERMELHO A MARELO Alumínico, textura m édia/argilosa, A
moderado, ál ico, hi poférrico, pr ofundo, f ortemente ác ido, f ase floresta tropical
subperenifólia, relevo ondulado.

GMe5 – GLEISSOLO M ELÂNICO E utrófico e D istrófico, t extura argilosa, A moderado, r aso,
moderadamente ácido, fase floresta tropical subperenifólia de v árzea, relevo plano
+ NEOSSOLO F LÚVICO T b D istrófico típico, textura indiscriminada, A m oderado,
ácido, muito profundo, fase floresta tropical subperenifólia de várzea, relevo plano +
NEOSSOLO F LÚVICO T a Eutrófico típico, t extura indiscriminada, A m oderado,
moderadamente ácido, m uito profundo, f ase f loresta t ropical s ubperenifólia de
várzea, relevo pl ano + N EOSSOLO F LÚVICO D istrófico gl eico, gleico, t extura
indiscriminada, A m oderado, moderadamente ác ido, muito pr ofundo, f ase f loresta
tropical subperenifólia de várzea, relevo plano.

GMe4 – GLEISSOLO MELÂNICO Eutrófico, textura argilosa, A moderado, raso, moderadamente

ácido, f ase f loresta tropical s ubperenifólia de v
árzea, r elevo pl ano +
PLINTOSSOLO H ÁPLICO E utrófico, textura ar gilosa, profundo, fase fl oresta
tropical subperenifólia, relevo plano a suave ondulado.
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Figura 3.05 – Mapa de Solos da EERA
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3.2.4. HIDROGRAFIA / HIDROLOGIA
Situada nas nascentes da m argem e squerda d o rio Acre, a E ERA t em su a r ede d e
drenagem formada pelo alto rio Acre e seus tributários da margem esquerda, a saber,
rio Curiaco, rio Aiascaiaque, rio Pentiaco e i garapé do T ombo e Tridente ( dentro da
unidade) e i garapés Josefina e M atança no se u entorno com a Ter ra I ndígena
Cabeceira do Rio Acre. No lado peruano tem como principais afluentes os rios Blanco,
Plata, Sofia, Santa Elena, e São Lourenço atravessando a área da concessão florestal
Maderyja SAC.
A rede de drenagem se caracteriza por um padrão dentrítico sem controle estrutural
aparente, com exceção do rio Curiaco, que por correr numa direção quase reta,
aparentemente pode estar seguindo uma fratura geológica. Em geral, os rios/igarapés
da r egião sã o r elativamente enca ixados, a presentando leito co m se dimentos
arenosos. À exceção do rio Acre, os principais tributários deste Rio dentro da unidade
são de difícil visualização em sobrevôo, devido ao encaixamento. Como conseqüência
também do r elevo, d ois padrões de dr enagem se dest acam, e mbora am bos
dentríticos. Na parte norte da unidade que corresponde à baci a do Iaco, a densidade
de drenagem é maior coincidindo com as áreas de maior dissecação do relevo.
Em um diagnóstico ambiental referente à bacia do alto rio Acre (SETEM, 2007) foram
relacionados cerca de 60 igarapés, dos quais 50% localizam-se em território brasileiro,
conforme os l istados na T abela 3. 01. Os principais afluentes da margem di reita, e m
território peruano, são os igarapés Yaverija, Noaya, Plata e rio Blanco.
O rio Acre pe rcorre ce rca de 1. 190 km de ex tensão desd e a nasce nte at é a foz,
desaguando na margem direita do rio Purus na cidade de Boca do Acre - AM. Na parte
baixa da Bacia estão as cidades de Rio Branco, Porto Acre, no estado do Acre e Boca
do Acre no estado do Amazonas. De Rio Branco até a foz, o rio Acre é considerado a
continuação da hi drovia do rio Purus, apresentando um trecho navegável de 311 km ,
com profundidade mínima de 0,80 m em grande parte do ano (ACRE, 2000).
O rio Acre nasce em território peruano em cotas da or dem de 350 m - 450 m e d rena
na direção geral Oeste - Leste, deixando-o na altura do município de l ñapari e se gue
delimitando a fronteira entre o Brasil e Bolívia.
O padrão de d renagem na área de i nfluência se sustenta no rio Acre, com um caudal
médio de 22, 4 m 3/s na est iagem. Os afluentes principais apresentam ca udal
meandriforme, sendo o igarapé Noaya com 0,30 m3/s e o igarapé Yaverija com 3,57
m3/s (INADE, 1996 apud SETEM, 2007).
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Tabela 3.01 – Tributários do Rio Acre da Nascente a Área de Travessia de Assis Brasil –
BR / Iñapari – PE. ( X e Y são coordenadas em UTM, DATUM WGS 84 em metros)
ITENS

X

Y

NOME

PAÍS

1

353043

8776202

Blanco

PE

2

359427

8777190

Pentiaco

BR

3

359826

8777442

Curiaco

BR

4

362351

8777972

Ascaiaqui

BR

5

375197

8780448

Plata

PE

6

375575

8781352

Josefina

BR

7

376753

8781778

Sofia

PE

8

382831

8784885

St.Helena

PE

9

386379

8786047

Igarapé

PE

10

391188

8788098

Matança

BR

11

394094

8789895

Josefina

PE

12

394112

8789895

Sem nome

PE

13

394935

8791144

Sem nome

BR

14

395873

8791282

Sem nome

PE

15

398550

8792385

Sem nome

PE

16

398811

8792401

Dos Patos

BR

17

399088

8792271

Patori

BR

18

406127

8791220

Igarapé sem nome

PE

19

437480

8789968

Yaverija

BR

20

433118

8789716

Lima

BR

21

431729

8789228

Nequinho

BR

22

430972

8788746

São Francisco

BR

23

430664

8788616

Nova Esperança

BR

24

425504

8788189

Chapiana

BR

25

423787

8786936

Igarapé*

PE

26

423171

8787602

Dois Irmãos I

BR

27

423171

8787602

Dois Irmãos II

BR

28

422541

8786892

Aliança

PE

29

420150

8787052

Bélgica

PE

Fonte: SETEM/PZ (2007).

3.3. CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES BIÓTICOS
3.3.1. METODOLOGIA
(baseado em A leixo & Guilherme, 2006; C alouro, 2006; Ferreira & O liveira, 2005 ;
Passos, 2006; Silveira et alii, 2006 e Souza, 2006)
O di agnóstico a mbiental f oi dese nvolvido co nforme a metodologia da A valiação
Ecológica Rápida (AER), adaptada por Sobrevilla & Bath (1992) para o Programa de
Ciências para a América Latina e atualizada por Sayre et alli (2000), para a The Nature
Conservancy. Essa metodologia é desenvolvida para o cumprimento de objetivos bem
específicos, como o de elaborar um diagnóstico ambiental para a instrução ao plano
de manejo de uma unidade de conservação.
Esse m étodo foi dese nvolvido co m o obj etivo de i dentificar e ficientemente ár eas
prioritárias para a co nservação. A m etodologia da A ER i nclui dados de di ferentes
fontes e escalas como fotos aéreas, imagens de satélite e t rabalhos de campo. Desta
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forma, a A ER r ealiza a mostragem nos sítios de estudo em di ferentes esca las, em
diferentes níveis de i nformação e i ntegrando v árias áreas de est udo ( temas). S endo
assim, as AER propõem equipes multidisciplinares para a realização dos trabalhos e
análises interdisciplinares para a i nterpretação de r esultados. G eralmente os
resultados das AER são apresentados na forma de mapas, por estes possibilitarem a
visão espacial do t rabalho em diferentes escalas, validadas pela checagem em várias
etapas de verificação em campo.
Foi m apeada pr eliminarmente, a oco rrência de 1 1 tipologias de Unidades de
Paisagens Biofísicas (UPBs) na EERA e entorno, conforme características geológicas,
geomorfológicas, de r elevo e da c obertura v egetal, por m eio de i magens de sa télite
(Landsat TM, bandas 3, 4 e 5, 2004) (Quadro 3. 01). E ssa cl assificação em 1 1
categorias inclui também a Região de Influência da EERA, se for considerada somente
sua ocorrência na EERA, a classificação fica restrita a 8 t ipologias, pois as categorias
2, 9 e 11, apresentadas na Tabela 3.02, ocorrem somente no entorno. Isso significa
que nem todas as UPBs mapeadas preliminarmente têm ocorrência dentro da UC.
Quadro 3.01. Características Físicas e Biológicas Utilizadas para a Definição das UPBs
Geologia: Formação Solimões e Depósitos Holocênicos (2 classes).
Geomorfologia: Interflúvios colinosos e planícies aluviais (2 classes).
Altimetria (m): 0-200; 200-250, 250-300; 300-350; 350-400; 400-450;450-500; 500-550.
Relevo: Forte ondulado, ondulado, plano.
Cor da imagem nas bandas 3, 4 e 5: verde escuro, verde claro, vermelho, roxo, rosa claro.
Fitofisionomias: Floresta aberta de terra firme, floresta aberta aluvial.
Localização nas bacias hidrográficas: bacia do Acre, bacia do Iaco e bacia do Blanco.

A am ostragem ou a d efinição dos sítios de observação obedece u aos seguintes
critérios: (a) es tar na U C; (b) abr anger as pai sagens m ais representativas da U C,
contendo pelo menos um sítio de observação em cada um deles (embora maior
ênfase seja dada aos ambientes mais importantes e representativos, de acordo com
os critérios de ex tensão, uni cidade e cr iticidade); e (c) fatores de or dem l ogística,
como acesso, por exemplo. Baseadas nestes critérios foram definidas as Unidades de
Paisagem Biofísicas e sua representatividade (Tabela 3.02).
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Tabela 3.02 – Superfície das Unidades de Paisagem Biofísicas (UPBs) Mapeadas Dentro
da EERA e sua Porcentagem de Ocorrência em Relação à Área Total da UC.
Unidade de Paisagem Biofísica (UPBs)

Área (ha)

%

310

0,40

3.094

3,67

454

0,54

3 - Floresta Aberta de Bambu, cor verde claro na imagem, bacia do rio
Iaco

5.958

7,06

4 - Floresta Aberta de Bambu, cor verde claro na imagem, bacia do rio
Blanco

4.217

5,00

5a - Floresta Aberta de Bambu e Palmeiras entre 300-350 m de
altitude, cor vermelho-escura na imagem de satélite e baixa densidade
de curvas de nível

20.016

23,72

5b - Floresta Aberta de Bambu e Palmeiras entre 300-350 m de
altitude, c or v ermelho-escura na i magem de satélite e alta densidade
de curvas de nível

6.320

7,49

6 - Floresta Aberta de Bambu e Palmeiras entre 350-400 m de altitude,
cor v ermelho-escura na i magem de s atélite, ba ixa dens idade de
curvas de nível. Bacia do rio Blanco, Peru

1.850

2,19

7a - Floresta A berta de Palmeiras e B ambu ent re 3 00 < 350 m de
altitude, c or verde/avermelhada na i magem de s atélite e b aixa
densidade de curvas de nível

7.926

9,39

7b - Floresta A berta de P almeiras e B ambu ent re 300 < 35 0 m de
altitude, cor verde/avermelhada na imagem de satélite e alta
densidade de curvas de nível

10.097

11,97

8a - Floresta A berta de Palmeiras e B ambu ent re 3 00 < 350 m de
altitude, cor verde na imagem de satélite e baixa densidade de curvas
de nível

3.062

3,63

8b - Floresta A berta de P almeiras e B ambu ent re 300 < 35 0 m de
altitude, c or v erde n a i magem de satélite e alta densidade de c urvas
de nível

15.080

17,87

6.000

7,11

88.383

100

1a - Floresta Aberta Aluvial ao longo do rio Acre (<250m)
1c - Floresta Aberta Aluvial ao longo dos tributários (250-350 m)
1b - Floresta Aberta Aluvial ao longo do rio Acre (250-350m)
2 - Floresta Aberta de Bambus e Palmeiras entre 300-350 m de
altitude, cor vermelho-escura na imagem de satélite, alta densidade de
curvas de nível. Bacia do rio Blanco, Peru (entorno imediato da EERA)

9 - Floresta Aberta de Palmeiras e Bambu entre 350-400 m de altitude,
cor v erde na i magem de s atélite, al ta d ensidade de curvas de nível.
Bacia do rio Blanco, Peru (entorno imediato da EERA)
10 - Floresta Aberta de Bambu e Palmeiras entre 300-350 m de
altitude, cor verde na imagem de satélite e baixa densidade de curvas
de nível
11* - Áreas bem abertas (rosa claro na imagem de satélite) no vale do
rio Blanco no Peru (entorno da EERA)
TOTAL

Fonte: I nterpretação de I magens de S atélite L ANDSAT 7 (2004), c om B ase na T écnica de
Classificação Supervisionada. Bandas 3, 4, 5
* As UPBs 2, 9 e 11 foram identificadas somente na área de entorno da EERA.

Excetuando-se as paisagens identificadas como 1a, 1b e 1c, todas referentes às áreas
aluviais, as de nu meração 2 a 11, se ja q ualificada de a ou b, i ndicando g rau de
dissecação do r elevo, sã o r elativas à Fl oresta A berta de B ambu e P almeiras em
diferentes estágios de mortandade do primeiro e em diversas proporções em relação à
dominância de bambu e palmeiras. Para a área aluvial 1a refere-se à floresta aluvial
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ao longo do r io Acre com cotas até 300 m , 1b c otas acima de 300 m e 1c referem-se
aos tributários do rio Acre.
A coleta de dados primários ocorreu em duas campanhas de campo: (1) uma
expedição de co leta na época se ca ( de 10 a 25 de ag osto de 2005) ; e ( 2) out ra na
época chuvosa (de 01 a 16 de fevereiro de 2006). Para o trabalho das equipes, foram
abertas picadas para que fossem realizados inventários nas diversas tipologias.
A def inição dos locais de am ostragem foi f eita pr eviamente l evando-se em
consideração condições de acesso e representatividade, por intermédio de uma
classificação p révia das possíveis tipologias da E ERA a par tir da i nterpretação de
imagem de satélite LANDSAT, feita com base na técnica de classificação
supervisionada. Esta classificação prévia resultou na definição de 22 diferentes pontos
amostrais trabalhados pelas diversas áreas temáticas, conforme apresentado na
Tabela 3.03 e na Figura 3.06.
Tabela 3.03 – Pontos Amostrais Trabalhados na AER do Plano de Manejo da EERA
Pontos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nome
Ponto

Sede
Foz corredeira
Sitio
Ig. Tombo
Fita Ig. Tombo
Fita Ig. Tombo 2
Acamp. rio Acre
Ultimo Ponto
P-1 Silveira
P-1 Silveira
P-2 Silveira
P-2 Silveira
P-3 Silveira
P-4 Silveira
P-5 Silveira
P-6 Silveira
P-1 Ferreira
P-2 Ferreira
P-3 Ferreira
P-4 Ferreira
P-5 Ferreira
P-6 Ferreira
P-7 Ferreira
P-8 Ferreira

Longitude
(UTM)

Latitude
(UTM)

Datum

Zona

Áreas
Temáticas

UPBs

367460
364350
367382
367126
367323
362641
361241
359842
367116
359789
361188
359789
360701
359789
355956
353161
367245
367301
367442
365157
366991
367483
367745
367153

8783618
8778543
8779364
8778054
8778461
8784720
8777444
8779558
8778056
8777424
8777404
8779518
8777274
8777424
8776182
8776254
8778024
8777867
8783623
8783307
8782178
8779095
8778720
8778195

SAD-69
SAD-69
SAD-69
SAD-69
SAD-69
SAD-69
SAD-69
SAD-69
SAD-69
SAD-69
SAD-69
SAD-69
SAD-69
SAD-69
SAD-69
SAD-69
SAD-69
SAD-69
SAD-69
SAD-69
SAD-69
SAD-69
SAD-69
SAD-69

19S
19S
19S
19S
19S
19S
19S
19S
19S
19S
19S
19S
19S
19S
19S
19S
19S
19S
19S
19S
19S
19S
19S
19S

Fauna
Fauna
Fauna
Fauna
Fauna
Fauna
Fauna
Fauna
Vegetação
Vegetação
Vegetação
Vegetação
Vegetação
Vegetação
Vegetação
Vegetação
Vegetação
Vegetação
Vegetação
Vegetação
Vegetação
Vegetação
Vegetação
Vegetação

1a 7a
1a
7a
5a 8a
5a
8a
7a
7a
1a
1a
1a
1a
1a
1c
1c
7
1a
1a
7b ou 8a
7b ou 8b
8a
7a
7a
7a

Fonte: Os pontos de vegetação que levam o nome “Silveira” foram baseados em Silveira et alii
(2006); e os pontos de vegetação que levam o nome “Ferreira” foram baseados em Ferreira &
Oliveira (2005) e Ferreira (2007).
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Figura 3.06 – Pontos de Observação da AER para o PM da EERA
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Para ace ssar est es pontos de obse rvação, f oram ut ilizadas trilhas onde f oram
instaladas parcelas (Figura 3.07) para os estudos florísticos. As parcelas foram
definidas com área de 1.000 m² (100 x 10 m), subdivididas em cinco parcelas menores
de 10 x 20 m. Em cada uma das parcelas foram levantadas todas as plantas com mais
de 5 cm de DAP (diâmetro a 1, 30 m do so lo). As trilhas utilizadas pela AER foram as
seguintes:
o

Trilha 1 : sa indo da se de da E ERA em di reção oest e, po r ce rca de 9 00 m ,
sempre acompanhando as margens do rio Acre (Ferreira & Oliveira, 2005);

o

Trilha 1A : ent re o l imite i nferior da E ERA e a s ede da E ERA (Silveira et a lii,
2006);

o

Trilha 2 : sa indo da se de da E ERA em di reção l este, po r ce rca de 40 0 m ,
sempre acompanhando as margens do rio Acre (Ferreira & Oliveira, 2005);

o

Trilha 2A: do acampamento 4 até o igarapé Pinto 2 através de 3,8 km na trilha
principal e sua variante esquerda por mais 1,2 km (Silveira et alii, 2006);

o

Trilha 3: se guindo e m di reção nor te, por c erca de 3
acampamento ba se A 2, l ocalizado nas

km, a par tir do

margens do “ Igarapé do

Tombo”

(Ferreira & Oliveira, 2005);
o

Trilha 3A: do aca mpamento 4 at é o igarapé Pinto 2 através da trilha oeste,
paralela ao rio Acre (Silveira et alii, 2006);

o

Trilha 4: seguindo na di reção noroeste, por cerca de 5 km, até às margens do
igarapé P entiaco, a par tir do aca mpamento bas e A 2, localizado nas margens
do “Igarapé do Tombo” (Ferreira & Oliveira, 2005);

o

Trilha 4A: proximidades da foz do igarapé Pinto 2 (Silveira et alii, 2006);

o

Trilha 5: seguindo em direção nordeste por cerca de 1,5 km, a partir da sede da
EERA, m ais ou menos paralelo ao “Igarapé do Tombo” (Ferreira & Oliveira,
2005);

o

Trilha 5A : p róximo à co nfluência ent re o s rios Blanco e A cre (Silveira et a lii,
2006);

o

Trilha 6: seguindo em direção noroeste por cerca de 300 m, a partir da sede da
EERA, até a margem do “Igarapé do Tombo” (Ferreira & Oliveira, 2005);

o

Trilha 6A: trilha de 1,1 km na margem esquerda do rio Acre, após a confluência
deste com o rio Blanco (Silveira et alii, 2006);

Além das informações obtidas nos pontos estudados, foram co nsideradas aquelas
obtidas durante os deslocamentos ou quando um asp ecto r elevante surgia, como a
observação de uma espécie ameaçada de ex tinção ou i ndícios de reprodução, como
rituais de acasalamento, nidificação etc.
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3.3.2. VEGETAÇÃO E FITOFISIONOMIAS PRESENTES NA EERA
(baseado em Ferreira & Oliveira, 2005; Silveira et alii, 2006 e Ferreira, 2007)
Existem três grandes tipologias na área da EERA (Tabela 3.04). As Florestas Abertas
Aluviais ao longo do rio Acre e dos seus principais tributários, a Floresta Aberta com
Bambu que ocorre em pequenas manchas nas áreas de altitude mais baixa, por vezes
adjacente às áreas aluviais, e a Floresta Aberta com Palmeiras, que ocupa o r estante
da área e subdivide-se em três formações.
A pr imeira, pr esente nos fundos de v ales, caracteriza-se por se r um a formação
florestal bem estruturada, rica em ervas e epífitas, e com o sub-bosque dominado por
palmeiras ou uma combinação de palmeiras (várias espécies) + arbustos (canela-develho – Violaceae).
A se gunda é enco ntrada nas encostas das elevações e se apr esenta co mo um a
floresta mal est ruturada, co m pouca s emergentes e est rato m édio pr aticamente
inexistente. Muitas espécies arbóreas são decíduas e o sub-bosque é dominado por
palmeiras ou u ma co mbinação de pal meiras+bambu. A terceira r estrita ao t opo das
elevações, t ambém s e apr esenta co mo u ma floresta mal est ruturada, co m pouca s
emergentes e est rato médio pr aticamente i nexistente. A m aioria das

espécies

arbóreas é decídua e o sub-bosque é dominado por palmeiras.
Tabela 3.04 – Descrição S umária das Tipologias V egetais da E SEC e su as Subdivisões
na EERA
CÓDIGO DESCRIÇÃO
1

FLORESTAS ALUVIAIS

1a

Florestas Aluviais do rio Acre até a sua confluência com o rio Blanco

1b

Florestas Aluviais dos principais tributários do rio Acre, incluindo a calha do rio
Acre a partir de sua confluência com o rio Blanco

2

FLORESTA ABERTA COM PALMEIRAS E BAMBU

2a

Floresta aberta com palmeiras, bem estruturadas e dossel uniforme presentes nos
fundos de vales

Floresta aberta semicaducifólia sobre o topo das elevações e encostas
adjacentes, o sub-bosque perenifólio dominado por palmeiras, arbustos ou mais
raramente bambu, com o estrato mediano e o dossel esparso e dominado por
espécies caducifólias
Fonte: Silveira et alii (2006); Ferreira & Oliveira (2005) e Ferreira (2007).
2b
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A maior parte da vegetação da EERA é constituída por Floresta Aberta com Palmeiras
que v aria co ntinuamente em função de u m c ontrole topográfico que det ermina a
presença ou ausê ncia de al gumas espécies de pal meiras, de ar busto e ár vores do
sub-bosque e

do dosse l. A Floresta Aberta com Bambu, embora amplamente

distribuída no Acre, ocorre apenas em peq uenas manchas, geralmente nas encostas
ou nas áreas mais baixas, adjacentes aos terraços aluviais. Entretanto, a mortalidade
massiva do bambu em período recente em algumas áreas da EERA indica que,
provavelmente, ele já foi muito importante e afetou a presente composição florística de
algumas paisagens encontradas no local. As florestas densas ocorrem em pequenas
manchas restritas às partes mais elevadas do terreno.
As Florestas Abertas da EERA caracterizam-se por apr esentar um dosse l co m
densidade menor de árvores de grande porte e o sub-bosque dominado por palmeiras,
bambu, ou uma associação de ambos. Nas encostas e no topo das colinas a floresta é
mal estruturada e o estrato herbáceo é mais ralo. Nos fundos de vales e nos terraços
adjacentes às áreas aluviais as florestas são mais estruturadas e o estrato herbáceo
mais diversificado e numeroso.
Na Fi gura 3. 08 são apresentadas as

diferentes tipologias da EERA e ár eas

adjacentes. A Floresta Aluvial do rio Acre (faa) ocupa 7% da área e se estende desde
o início da E ERA, a par tir de se u limite com a Terra Indígena Cabeceira do Rio Acre,
até a confluência dos rios Acre e Blanco. A Floresta Aluvial dos Tributários do Rio Acre
(fat), ocupa 15% da área e se distribui ao longo das calhas dos grandes tributários da
margem esquerda do rio Acre e ao longo do rio Acre, acima de sua confluência com o
rio Blanco. A Floresta Aberta com Palmeiras do Fundo de V ales (fafv) ocupa 41% da
área. A Fl oresta A berta co m P almeiras e B ambu das encostas e do t opo ( faet) das
elevações presentes na EERA ocupa 37% da área. A primeira delas está distribuída
nas áreas de terra firme de menor altitude e a segunda nas encostas e no topo das
elevações, sendo que neste último ambiente predomina a formação semicaducifólia.
Para a el aboração do mapa de t ipologias da EERA foram usa das como base as
informações coletadas durante os trabalhos de campo da AER. Para o mapa da
EERA, o m odelo de el evação digital usado foi o da Missão Topográfica Radar Shuttle
(NASA, acrônimo em inglês SRTM), que permite extrair feições na escala de até 1:100
mil.
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Figura 3.08 – Mapa das Tipologias Vegetais da EERA
Legenda: 1a – Florestas Aluviais do Rio Acre; 1b – Florestas Aluviais dos Principais Tributários do Rio Acre; 2a - Floresta Aberta com Palmeiras de Fundo de Vales; 2b – Floresta Aberta com
Palmeiras e Bambu (Floresta semicaducifólia) nas encostas e no topo das elevações
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3.3.2.1. FLORESTA ABERTA ALUVIAL DO RIO ACRE
Esta fisionomia é formada pela deposição recente de sedimentos argilo-arenosos na
faixa dos 35 m na margem direita e pelo afloramento de material rochoso e de
paredões rochosos na margem es querda do r io A cre (Silveira et a lii, 2 006). E mbora
temporárias, algumas formações vegetais encontradas ao longo da margem do rio são
tradicionalmente reconhecidas pelos habitantes da r egião co mo sa lões ( Daly et a lii,
2006) e se caracterizam por apresentar uma fina camada de solo recoberta quase que
totalmente por ervas.
Nos afloramentos rochosos são comuns três espécies de Poaceae (Foto 3.03a), duas
Pteridófitas e musgos, além de Piper spp. (Piperaceae), Ipomoea sp. (Convolvulaceae)
e uma espécie de Cyperaceae, todas ocorrendo sobre deposição lenticular de material
areno-argiloso (ver lista de espécies no Anexo 1). Em uma primeira faixa nas praias,
predomina um a fisionomia m arcada pel a densa co bertura at é 3 m

de al tura,

proporcionada pela presença de grupamentos puros ou quase puros de taboca
Guadua sp. (Foto 3.03b) e canarana Gynerium sagitatum (Foto 3.03c), que dominam a
vegetação entre 6 e 7 m de al tura, associadas a estas embaúba Cecropia spp. Sob o
grupamento denso de Cecropia spp. gradativamente v ão se ndo i ncorporados outros
taxa, configurando uma estrutura propriamente florestal (Silveira et alii, 2006).
Foto 3.03 – Aspecto G eral d a V egetação Aluvial às M argens do R io Acre. a) gramínea
típica d e “ Salão”; b ) t abocal; c) m ancha d e canarana Gynerium sag itatum d) Tessaria
integrifolia em depósito recente (foto MS, 2006)

A

B

C

D
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Nas áreas adjacentes à m argem do R io, onde a est rutura da v egetação adq uire u m
aspecto tipicamente florestal, a diversidade fitofisionômica é alta, porque a m udança
no leito do rio Acre faz com que o mesmo, ao longo do tempo, incorpore à sua zona de
influência formações que podem se r enco ntradas em out ras áreas da E ERA. U m
exemplo di sso é a oco rrência de al gumas concentrações importantes das palmeiras
patauá Oenocarpus batua e paxiubão Iriartea deltoidea (Foto 3.04), cuja presença em
uma determinada área se deve mais pela ocorrência de ambientes mal drenados do
que propriamente a influência fluvial representada pela elevação temporária das águas
do r io A cre. C asos como esse , por ém com esp écies distintas, sã o co nfirmados por
indivíduos de cumaru-ferro Dipteryx sp., jutai Hymenaea sp., fava-pé-arara Parkia sp.,
manitê Brosimum sp. e gameleira Ficus sp. Todas estas espécies são de grande porte
e co mpõem o dosse l d a floresta. A lgumas delas, co mo o cu maru e o m anitê, sã o
reconhecidamente espécies emergentes.
Foto 3.04 – Patauazal Oenocarpus batua e P axiubal Iriartea deltoidea em Área de
Drenagem Deficiente nas Margens do Rio Acre (foto MS, 2006)

As Florestas Aluviais localizadas em terraços adjacentes à margem do rio Acre ficam
localizadas em ár eas de t erra firme, raramente i nundadas. N estes t erraços a
vegetação é caracterizada pela presença de manchas de floresta dominadas pelas
palmeiras patauá Oenocarpus bataua e pax iubão Iriartea del toidea nas áreas de
drenagem deficiente e nas áreas com drenagem melhor ocorrem manchas de floresta,
com bambu colonizando grandes clareiras. O relevo dos terraços é, em geral, plano e
o solo predominantemente argiloso ou areno-argiloso, mas em locais de nascente, a
declividade pode al cançar 60º . N esses pontos observa-se um a er osão f orte
acompanhando as linhas de drenagem.
O es trato he rbáceo é marcado pel a riqueza de espécies herbáceas folhosas, como
Calathea capitata, Calathea altissima, Heliconia spathocircinata, Adiantum latifolium e
muitas pteridófitas. Foram encontradas em um dos terraços uma espécie de A raceae
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terrestre Philodendron com potencial ornamental e Capparis sp., uma árvore pequena
da família Capparaceae, ambas inéditas para o Acre (Foto 3.05).
Foto 3 .05 – Capparaceae Capparis sp. (esquerda), e Araceae Philodendron sp. (direita),
Espécies Inéditas para a Flora do Acre, Coletas nos Terraços de Floresta Aluvial do Rio
Acre (foto MS, 2006)

Em terraço onde a taboca é o el emento dominante (Foto 3.06a), a floresta apresenta
uma estrutura rala no es trato médio e no dossel e muito densa no su b-bosque. Onde
se v erifica u ma oco rrência ex cepcional da pal meira pax iubão Iriartea de lotidea (Foto
3.06b), a floresta ap resenta um do ssel denso e o su b-bosque ralo, d ominado por
regenerações da pal meira e er vas da f amília C ostaceae ( Foto 3. 06c). Esta v ariação
não é anor mal e apenas confirma a co nstante mudança na co mposição f lorística na
área de influência direta do rio Acre decorrente da migração de seu leito.
Foto 3.06 – Aspecto d a Vegetação na Área de Influência Aluvial do Rio Acre. a) T aboca
Guadua weberbaueri Dominando o S ub-bosque em Floresta Pobremente Estruturada; b)
Paxiubal Iriartea deltoidea em N úmero E xcepcionalmente Elevado e m u ma Área
Adjacente ao rio Acre; c) Costaceae Dominando o Estrato Inferior da Floresta Adjacente
ao Rio (foto EF, 2005)

a

b

c
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A ameaça mais evidente para esta tipologia é de origem tópica, causada pela
dinâmica m igratória do rio A cre que oca siona o desl izamento de g randes paredões
localizados em su a m argem e o desl ocamento de grandes volumes de deposi ção
arenosa ao l ongo da p lanície al uvial. E sta di nâmica do rio pode causar grandes
modificações em um único ciclo seca-cheia, provoca a destruição e alteração contínua
da fitofisionomia l ocal que tenta se recompor de forma m uito r ápida, nas áreas
topograficamente mais baixas. A queda dos paredões, que geralmente abriga em seu
topo formações florestais típicas de terra firme, representa uma ameaça muito menor
ao co njunto da t ipologia al uvial do q ue a m odificação t opográfica e v egetacional
causada pel a co nstante al teração na deposi ção de gr andes volumes de so los
arenosos, erodidos lentamente das margens do rio pela f orça das águas nas regiões
mais baixas.
Nestas regiões, a r egeneração da floresta aluvial se evidencia p ela co nstante
presença, so bre as deposições arenosas, da ca narana Gynerium sa gitatum, or anas
Acalipha stenoloba, Adenaria floribunda e Tessaria integrifolia. Esta formação pioneira
dá l ugar à e mbaúba Cecropia spp., ao al godoeiro Ochroma sp., t aboca Guadua
weberbaueri e ci pó-unha-de-gato Uncaria gui anensis, nas

áreas imediatamente

adjacentes e sujeitas a inundações temporárias durante as freqüentes cheias do rio.
3.3.2.2. FLORESTA ABERTA ALUVIAL DOS TRIBUTÁRIOS DO RIO ACRE
O que ca racteriza e di ferencia est a t ipologia d as Florestas Aluviais localizadas ao
longo da margem do rio Acre em sua parte mais baixa é a escassez de praias que,
quando presentes, são geralmente muito curtas.
A paisagem é ca racterizada pela presença de floresta aluvial com predomínio de um a
vegetação arbóreo-arbustivo nos primeiros 10 m das margens destes tributários, onde
é comum a ocorrência de gitó-de-várzea Guarea kunthiana, táxi-de-várzea Triplaris
sp., embaúba Cecropia sp. (Foto 3.07a), algodoeiro Cochlospermum sp. e ci pó-urtiga
Urtica sp. A presença de canarana Gynerium sagitatum ao longo da margem destes
tributários é m ais rara nesta t ipologia. N a m edida em q ue au menta a di stância da
margem, predomina uma vegetação tipicamente arbórea, especialmente nas áreas de
terra firme, onde podem se r enco ntradas árvores de g rande por te como m anitê
Brosimum sp., samaúma-preta Pseudobombax sp. e pau -alho Galesia sp. Em ambos
ambientes, a erva sororoca Heliconia episcopalis ocorre especialmente nos locais
mais baixos, enquanto que a pal meira uricuri Attalea phalerata prefere as áreas mais
altas, não sujeitas a inundações (ver lista de espécies no Anexo 1).
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Esta tipologia ocupa o fundo de vale e o terço inferior das ondulações do terreno. O
relevo local é pl ano, co mposto por u ma pl anície al uvial e bar rancos pequenos ou
barrancos maiores onde se l ocalizam os salões que, em alguns casos apresentam
declividade q uase v ertical. A lgumas áreas mais pr óximas dos cursos de ág ua sã o
inundadas apenas ocasionalmente durante as cheias do rio.
Os tributários de maior porte do rio Acre, localizados dentro da EERA apresentam
baixíssimo nível de ág ua no per íodo da se ca, possibilitando caminhadas por seu leito
(Foto 3.07b). Os tributários menores ficam se cos durante v ários meses. N o per íodo
das chuvas o nível da ág ua dos tributários de maior porte ainda permite caminhadas
por seu leito, mas o nível de suas águas pode se alterar de forma significativa após
poucas horas de chuvas, elevando-se, em alguns casos, em mais de dois metros. Esta
dinâmica oca siona um a m udança r ápida no ce nário. A s praias ao l ongo dest es
tributários são esca ssas e a vegetação pr esente nos primeiros 20-50m a par tir da
margem so fre i nfluência di reta das cheias. A pr esença de ba mbuzais de Guadua
weberbaueri nas áreas mais elevadas e não i nundáveis é co mum. A s ár eas mais
baixas no i nterior da floresta pe rmanecem al agadas por u m per íodo de t empo m ais
longo.
Foto 3.07 – Igarapé Pinto 2, no Período das Chuvas: (a) Ocorrência de Embaúbas
Cecropia sp. ao L ongo d a M argem; (b ) Praias Só E ncontradas n a F oz d o I garapé ( foto
MS, 2006).

a

Na por ção m ais alta do r io A cre, onde o m

b

esmo fica mais estreito, oco rre o

desaparecimento das praias e da v egetação a elas associadas (Foto 3 .08a). A lém
disso, verifica-se a di minuição da al tura dos barrancos e a pr esença de co rredeiras e
cachoeiras, sendo a mais importante delas a cachoeira do Gaspar (Foto 3.08b). O
relevo no l ocal é pl ano e a decl ividade máxima observada foi de 20° . Algumas partes
nas áreas mais baixas podem i nundar oca sionalmente dur ante a s cheias. A s
depressões leves nos terraços per manecem i nundadas por u m pe ríodo m aior de
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tempo e favorecem o crescimento das palmeiras paxiubão Iriartea deltoidea e patauá
Oenocarpus bataua.

Foto 3.08 – (a) Rio Acre nas Proximidades da Confluência com o Rio Blanco onde é mais
Encaixado e Inexistem Praias; b) Vista Parcial da Cachoeira do Gaspar, Localizada após
a Confluência entre os Rios Acre e Blanco (foto MS, 2006)

Nessa formação foi co letada um a C ostaceae Costus cf. spiralis inédita par a o A cre
(Foto 3.09a) e um a pteridófita rara Anemia sp. que havia sido coletada anteriormente
no est ado na r egião de A ssis Brasil. N este l ocal a vegetação al uvial apr esenta
características fisionômico-estruturais distintas, estando mais próximas das formações
encontradas ao longo dos tributários maiores do rio Acre. Mesmo assim, ela apresenta
uma diferença importante desta última pela ausência de ár vores de grande porte. Foi
observada a oco rrência de m ortalidade de al gumas manchas de ba mbu e ce rto
predomínio de torres de cipós crescendo sobre as árvores mais altas localizadas na
margem do rio Acre (Foto 3.09b).
Foto 3.09 – (a) Costus cf. spiralis Registro Novo para a Flora do Acre; (b) Torres de Cipós
Crescendo S obre as Árvores mais Altas na Confluência do Rio Acre com o Rio Blanco
(foto MS, 2006)

As ameaças para essa t ipologia sã o r esultados da açã o de fenômenos naturais
decorrentes de desl izamentos em su as margens e, no l ongo pr azo, d a m udança no
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leito do rio. Vale ressaltar que os deslizamentos de paredões e deslocamentos de
grandes volumes de deposições arenosas, comuns ao longo da m argem do r io Acre,
são fenômenos mais raros dentro desta tipologia vegetal.
3.3.2.3. FLORESTA ABERTA COM BAMBU
Na E ERA est a t ipologia f lorestal se ca racteriza pel a am pla dom inância do bam bu
Guadua sp. no sub-bosque da floresta (Foto 3.10a). Ela ocorre em áreas de terra firme
e, em al gumas áreas, a presenta e m su a co mposição f lorística ev idências nítidas da
influência da mortalidade do bambu sobre a vegetação (Foto 3.10b) (Silveira, 2005). É
importante ressaltar que, embora presente, sua representação no mapa de vegetação
da EERA não f oi feita em razão do peq ueno tamanho das manchas, que dificulta sua
observação di reta nas imagens de s atélite e i mpede um a co rreta del imitação da
tipologia, como aconteceu no caso das Florestas Aluviais.
Foto 3 .10 – (a) Bambu Guadua sp. em Alta Densidade n o S ub-bosque d a Floresta n as
Cercanias d a Sede da EERA (foto EF, 2005); (b) Floresta Aberta com Bambu Morto nas
Proximidades da Confluência do Rio Acre com o Rio Blanco (foto MS, 2006)

O relevo onde esta tipologia está presente, geralmente, é acidentado e a declividade
pode atingir entre 45 e 70° . A luminosidade que atingia o so lo no per íodo da se ca foi
estimada em cerca de 30%, um valor elevado. A microtopografia pode ser claramente
segregada em topo, encosta e fundo de vale, onde se nota a presença de linhas de
drenagem intermitentes e manchas de palmeiras.
A pr esença do bam bu torna a est rutura florestal i rregular, podendo se r di stinguido
claramente apenas o e strato mediano. O dos sel, em bora di stinto, é r aleado e a
presença de árvores de grande porte é pouco comum. No estrato inferior a distribuição
das ervas e arbustos é influenciada pelo bambu e a identificação de sua presença por
toda a ár ea é pouco evidente. Ocorrem musgos e ep ífitas, especialmente Araceae, e
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os cipós lenhosos parecem ser abundantes apenas nas áreas onde o bambu está em
franco desenvolvimento.
Nas cercanias da co nfluência dos rios Acre e B lanco, a se nescência do bam bu
promoveu uma grande abertura no dossel e, consequentemente, a entrada de maior
quantidade de l uminosidade até o ní vel do so lo, favoreceu o crescimento de esp écies
pioneiras, especialmente lianas herbáceas como o esperaí Acacia sp. (Foto 3.11).
Foto 3 .11 – Abertura n o D ossel d a F loresta Devido a M orte d o B ambu Resultando n o
Crescimento de Espécies Pioneiras, Especialmente Lianas Herbáceas (foto MS, 2006)

As árvores grandes são esca ssas e o su b-bosque é bast ante aber to e m função da
mortalidade do ba mbu. Nesse am biente, foi ob servada um a grande diversidade de
ervas, sendo encontradas pelo menos cinco espécies de pteridófitas terrestres e u ma
escandente (Sellaginela). Foram identificadas, ainda, duas espécies de sororoca
(Calathea capitata e C.

micans), u ma de

Piperaceae ( Peperomia sp. e

heliconia Heliconia epi scopalis, duas

Piper sp.), dua s espécies de Cyperaceae e um a

Costaceae (Costus sp.) (Foto 3.12a), que representam um novo registro para o A cre.
Entre as espécies arbustivas, merece destaque a ocorrência de um grande número de
plantas de canela-de-velho Rinorea viridifolia, presente nas áreas onde a taboca é
menos densa e a floresta mais fechada.
Dentre as palmeiras encontradas, merece de staque a oco rrência de um grande
número de indivíduos de jarina Phytelephas macrocarpa que, em algumas áreas,
ocupava o sub-bosque, mesmo quando a taboca estava presente (Foto 3.12b). Chama
a at enção a oco rrência de Chamaedorea ang ustisecta, u ma pal meira de pe queno
porte, relativamente rara que está associada às florestas densas localizadas em áreas
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de terra firme. Outra Arecaceae Oenocarpus bataua, é tipicamente associada às áreas
mais baixas de fundo de vales.
Foto 3.12 – (a) Costaceae Costus sp. Inédita Para o Acre (foto MS, 2006); b) Ocorrência
Simultânea da Palmeira Jarina e do Bambu no Sub-bosque da floresta (foto EF, 2005)

Embora não tenham sido observadas ameaças de qualquer natureza, é importante
monitorar a di nâmica de m ortalidade do bam bu neste t ipo de v egetação por que, d e
uma maneira geral, es tes eventos coincidem com os anos mais secos. U ma das
conseqüências da m ortalidade do bam bu é a deposi ção de t oneladas de m atéria
orgânica e o aumento na espessura da camada de serrapilheira sobre o solo, que em
alguns casos pode at ingir at é 50 c m nos primeiros meses após a m ortalidade. E sta
grande quantidade de serrapilheira aumenta de forma dramática a suscetibilidade da
área a i ncêndios florestais, poi s tanto a l iteira d o bam bu, quanto de out ras espécies
comuns como a da jarina, são altamente inflamáveis.
3.3.2.4. FLORESTA ABERTA COM PALMEIRA E BAMBU
Esta é a tipologia dominante na área da EERA e sua composição florística é
influenciada diretamente pela dinâmica populacional das palmeiras jarina Phytelephas
macrocarpa e uricuri Attalea phalerata e do bambu Guadua sp. Esta interação faz com
que, em algumas localidades da EERA, seja possível observar uma clara ocorrência
de Fl oresta A berta co m P almeiras, co m ou se m bam bu, en quanto q ue em out ras o
bambu pode se tornar o elemento dominante na paisagem.
Todas as tipologias vegetais da EERA são Florestas Abertas que p ossuem u ma
espécie dom inando o su b-bosque. As mais freqüentes foram o arbusto canela-develho Rinorea viridifolia, a palmeira jarina Phytelephas macrocarpa e o bambu Guadua
sp.
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A distribuição espacial das palmeiras e do bambu é muito influenciada pelo relevo
suave ondulado a ondul ado e pel a declividade das áreas onde esta tipologia florestal
ocorre. N a maioria dos ca sos a decl ividade obse rvada v ariou ent re 30 e 40% . A
paisagem nesta tipologia também parece ser influenciada pela senescência do bambu
e pelo processo de su cessão ecológica desencadeado por ela. A presença de br otos
de Guadua cf. sarcocarpa, esp ecialmente na m eia enco sta, i ndica r egeneração pós mortalidade através de sementes. Associadas com o bambu na meia encosta estão as
palmeiras uricuri Atallea phalerata, murmuru Astrocaryum ulei e, principalmente, jarina
Phytelephas macrocarpa. Nos fundos de vale, onde o bambu está ausente, as
palmeiras encontradas são o paxiubão Iriartea deltoidea e a paxiubinha Socratea
exorrizha, adaptadas a lugares mais úmidos. No topo das ondulações, predominam as
árvores de m édio e grande por te e, e m a lguns casos, o ar busto-arvoreta canela-develho Rinorea viridifolia ou a palmeira jarina Phytelephas macrocarpa, no sub-bosque.
Um asp ecto i mportante f oi a co nfirmação de q ue a v egetação da EERA não é
dominada pel a Fl oresta co m B ambu, co mo oc orre na maioria das áreas de se u
entorno, esp ecialmente aq uelas na r egião a noroeste, nas calhas dos rios Iaco,
Chandless e P urus. A pesar di sso, e studos adicionais são nece ssários para s e
determinar a di nâmica do bam bu na EERA, pois ainda não é possível i nferir se a
população local está regredindo ou em expansão, bem como não se pode afirmar se a
mortalidade ou ausência da espécie verificada na estação da seca foi decorrente da
estiagem excepcionalmente severa que ocorreu em 2005.
Outro aspecto de igual importância é que o percentual de espécies arbóreas decíduas
presentes nesta tipologia é m ais elevado do q ue o obse rvado em outras tipologias da
EERA e em out ras regiões do E stado. E sta par ece se r um a ca racterística úni ca da
floresta da EERA e pr ecisa se r i nvestigada. D e u m t otal de 105 esp écies arbóreas
amostradas em quatro parcelas de 1. 000 m ², foi verificado que 70% s ão esp écies
decíduas.
As particularidades apresentadas nessa tipologia, como a interação palmeira-bambu e
a alta taxa de deciduidade dos indivíduos arbóreos da vegetação do topo das
ondulações, i ndicam que ex iste a nece ssidade de se fazer um m onitoramento mais
sistematizado dest a tipologia. E m esp ecial, r ecomenda-se o aco mpanhamento da
regeneração do bam bu e da di

nâmica popul acional das

espécies de pal meiras

mencionadas tendo em vista que as dinâmicas destas espécies são os fatores
determinantes da fitofisionomia que representa a maior parte da tipologia vegetal
encontrada na EERA.
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Em razão da complexidade e da clara distinção florística da vegetação presente nos
fundos de vales, na encosta e no topo das ondulações, se optou pela subdivisão desta
grande tipologia em subunidades homogêneas, levando em conta aspectos florísticos
e de localização.
3.3.2.4.1. Floresta Aberta com Palmeira em Fundos de Vales
Esta ti pologia se ca racteriza pel a oco rrência si gnificativa de pal meiras tanto no su bbosque quanto no dossel. Estas formações são freqüentes em ár eas mais úmidas,
geralmente nos fundos de vales onde existem pequenos cursos de água, perenes ou
não. Apresentam um porte mais elevado e uni forme do que as tipologias encontradas
nas encostas e do topo das ondulações.
Os fundos de v ales na EERA são cl aramente mais úmidos do que as

áreas

adjacentes. Isso pode ser comprovado visualmente pela composição do estrato inferior
da f loresta, que i nvariavelmente se apr esenta m ais rico em esp écies das famílias
Marantaceae, Costaceae e Heliconiaceae. Além disso, a luminosidade que chega ao
solo na est ação se ca é m uito m enor do q ue a observada nas áreas adjacentes das
encostas e do topo das ondulações. E ste contraste estrutural entre as florestas de
fundo de v ale e as demais é mais evidente nas áreas mais afastadas da margem do
rio Acre. Nestas áreas é comum se observar q ue a di stância ent re a tipologia dos
fundos de vales e as Florestas Abertas do topo das ondulações adjacentes não chega
a 200 metros.
As formações vegetais dos fundos de vales se caracterizam por apresentar uma boa
estrutura, com os três estratos bem definidos (Foto 3.13). A cobertura é densa no
estrato inferior e m ediana no est rato médio e no dossel. No estrato inferior a esp écie
numericamente dominante é o ar busto canela-de-velho Rinorea viridifolia e a palmeira
mais comum é a jarina Phytelephas macrocarpa. No estrato médio, as espécies mais
comuns são as palmeiras paxiuba Iriartea del toidea e ur icuri Attalea phal erata. D o
ponto de vista florístico, as famílias botânicas mais freqüentes são, respectivamente,
Violaceae, Arecaceae, Bombacaceae e M oraceae (ver lista de esp écies no Anexo 1).
É, também, evidente a presença de muitas epífitas, musgos e cipós.
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Foto 3.13 – Aspecto Geral da Floresta Aberta com Palmeiras em Fundo de Vales (foto EF,
2005)

Entre todas as tipologias amostradas durante a estação seca, esta era a menos
afetada pela deciduidade dos indivíduos arbóreos e, por esta razão, o percentual de
solos desnudos ou ár eas sem v egetação sã o baixos. A m icrotopografia dominante
desta formação pode s er ca racterizada co mo fundo de v ale co m r elevo su ave. A s
inundações são freqüentes, esp ecialmente no período das chuvas. As ameaças à
tipologia não são aparentes e a maioria das áreas observadas está preservada.

3.3.2.4.2. Floresta Semicaducifólia Aberta com Palmeira na Crista das Elevações
Esta tipologia é, sem a m enor dúvida, a mais diferenciada dentre todas que f oram
levantadas na área da EERA. Ela ocorre sempre no topo e nas encostas
imediatamente adjacentes das numerosas ondulações que co mpõem a ár

ea

acidentada da EERA.
No mapa da vegetação do Acre (ACRE, 2000), a cobertura florestal da EERA é
classificada co mo Fl oresta A berta co m Palmeiras + Fl oresta D ensa. S egundo es ta
mesma referência, o do mínio da F loresta Ombrófila Aberta est á associado às rochas
sedimentares de i dade pl iopleistocênica da S ub-Região dos

Baixos Platôs da

Amazônia, dissecada na forma de interflúvios colinosos ou em relevo ondulado
(Formação Solimões).
No período da estiagem (Ferreira & Oliveira, 2005), foi observado que a maioria dos
indivíduos arbóreos nas florestas das encostas e dos topos das elevações era
decídua. Este achado inesperado foi atribuído parcialmente ao déficit hídrico ocorrido
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na região leste do Estado durante a seca severa de 2005. Para esclarecer o fato,
Silveira et a lii (2006) realizaram i nventários e i dentificaram que 61% d as formas de
vida classificadas como arbóreas correspondiam a espécies decíduas. Levando-se em
conta apenas as esp écies dicotiledôneas arbóreas, v erifica-se que o p ercentual de
deciduidade na EERA está acima do observado em outras tipologias florestais no Acre
submetidas a levantamentos similares.
Estas observações permitem inferir, com alto grau de certeza, que as características
da v egetação da EERA sugerem q ue a m esma se enco ntra em uma z ona de
transição, r epresentando, t alvez, o l imite da floresta o mbrófila no l este do A cre. O
regime de ch uvas na r egião su porta est a a firmação, onde a es tiagem é bast ante
pronunciada, e stendendo-se po r a té quatro meses nos anos mais secos, al gumas
vezes com períodos de mais de 40 dias sem chuvas. Em áreas como essa é comum a
ocorrência de florestas de transição em que o estrato superior das mesmas é
caducifólio, mas os estratos inferiores são perenifólios – as chamadas florestas
tropicais semicaducifólias.
Tecnicamente esta formação deve ser designada de Floresta Aberta com Palmeira
porque o dosse l da floresta é m uito aberto, com poucas árvores de grande porte, e o
sub-bosque é dominado por um grande número de indivíduos da palmeira jarina
Phytelephas macrocarpa (Foto 3. 14a) e, em menor esca la, das palmeiras uricuri
Attalea phal erata e m urmuru Astrocaryum ul ei. E m a lgumas áreas estas palmeiras
deixam de se r adensa das e o su b-bosque d a f loresta passa a se r ocupado pel o
arbusto-arvoreta conhecido como canela-de-velho Rinorea viridifolia (Foto 3.14b).
Foto 3.14 – (a) Aspecto Geral da Floresta Aberta com Palmeiras no Topo das Elevações Alta Densidade da Palmeira Jarina Phytelephas macrocarpa; b) Vista da Mesma Tipologia
com o Arbusto Canela-de-velho (Rinorea v iridifolia) D ominando o Sub-bosque (foto EF,
2005)

A presença do bambu nesta tipologia só ocorre de forma significativa na meia encosta,
quando se associa com as palmeiras citadas. Mesmo assim, na maioria das vezes ele
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se apresenta em manchas relativamente pequenas e menos densas do que aquelas
observadas nas áreas de terra firme localizadas em altitude menores na EERA, como
é o caso nos terraços das Florestas Aluviais do rio Acre e seus tributários maiores.
A estrutura florestal da tipologia se apresenta naturalmente muito pobre, sendo rara a
observação de seqüências topológicas que inclua o sub-bosque, o estrato mediano e o
dossel de f orma contínua. Isto só ocorre em peq uenas manchas de f loresta m ais
adensada que oco rrem de forma i solada no t opo das elevações (Foto 3. 15a). A lém
disso, durante o estudo realizado no período da se ca, foi observado que o es trato
mediano dest a t ipologia é pouco adensa do e q ue a m aioria das espécies arbóreas
presentes é decí dua. A deci duidade é t ambém m uito freqüente ent re os poucos
indivíduos que co mpõem o dosse l da t ipologia. E la f oi co mprovada p or Fer reira e
Oliveira (2005), que mediram camadas de liteira com até 15 cm de espessura durante
o período seco (Foto 3.15).
Foto 3.15 – (a) Mancha de Floresta Densa no Topo da Elevação no Período das Chuvas
(foto MS, 2006); (b) Densa Camada de Serrapilheira Resultante da Deciduidade da
Maioria dos Indivíduos Arbóreos no Período Seco (foto EF, 2005)

No topo das ondulações a par te plana do terreno é m uito estreita e a d eclividade em
todas as direções é muito acentuada, chegando a 40°. A drenagem local parece ser
deficiente e obse rvaram-se num erosas ci catrizes de er osão nas encostas. E ssas
cicatrizes, entretanto, podem ser decorrentes da pouca proteção que o solo possu i
contra o impacto direto da chuva visto que a área é extremamente aberta.
A pobr eza do est rato m ediano, a di stribuição e sparsa das árvores que co mpõem o
dossel e a d

eciduidade da

maioria dos i ndivíduos arbóreos faz com que a

luminosidade que chega ao ch ão da floresta possa atingir, em alguns pontos, mais de
40%. Por esta razão esta paisagem se constitui em uma formação singular em todo o
Acre.
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3.3.3. CARACTERIZAÇÃO DA FAUNA PRESENTE NA EERA

3.3.3.1. LEPIDOPTEROFAUNA
Os estudos r eferentes à Lepi dopterofauna foram co nduzidos sob a responsabilidade
do prof. Dr. Keith S. Brown Jr. sendo, neste mister, assessorado pelos pesquisadores
Dr. André Victor Lucci Freita e Dr. Gustavo de Mattos Accacio.
Houve a participação da equipe de Lepidopterofauna nas duas expedições onde foram
realizadas observações, em pelo menos três sítios de observação distintos, dentro da
unidade e em cada sítio, vários pontos de observação, dependendo da variabilidade
encontrada.
Segundo Brown (2005, comunicação pessoal), a composição da fauna de lepidópteros
da EERA deve ser muito parecida com a da região logo ao sul e leste da UC, a saber,
na região dos rios Manu e Madre de D ios (Tambopata, P akitza e I béria no su l) e
sudoeste no Peru aproximadamente a 60 km a SE da base de apoio dentro da
unidade.
As regiões mencionadas foram visitadas durante os anos 70 a 90, em várias ocasiões,
por este pesquisador e, segundo ele, existe muita informação sobre a comunidade de
Lepidoptera nos três locais mencionados, que sã o bast ante pr óximos da E ERA.
Embora seja co nhecida, es ta fauna dev erá ser i nvestigada par a v erificar de que
maneira, mais sutil, a fauna da EERA difere da lepidopterofauna do lado peruano. É
também importante comparar a lepidopterofauna do alto Acre, em relação à existência
de influência da fauna de Rondônia que chega pelo menos até Rio Branco e Xapuri.
Infelizmente, an tes que o m aterial co letado pud esse se r anal isado e a s conclusões
relativas a este estudo pudessem ser tecidas, por motivos de saúde o prof. Brown
ficou i mpossibilitado de dar

co ntinuidade aos t rabalhos. Desta f orma, f rente ao

impedimento do co ordenador e à neg ativa de s eus auxiliares em co ncluir o r elatório
afeto a este tema, optou-se pela disponibilização dos

dados de campo neste

documento, no ent anto, se m i nformações mais aplicadas às ações de manejo des ta
unidade. Os dados, não foram completamente trabalhados, mas contém algumas
pranchas montadas e algumas listagens processadas encontram-se no Anexo 2 a este
Encarte. Os exemplares co letados estão deposi tados na U niversidade de C ampinas
(UNICAMP).
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3.3.3.2. HERPETOFAUNA
(baseado em Souza, 2006)
3.3.3.2.1. Diversidade e Abundância
O inventário de herpetofauna realizado na Estação Ecológica Rio Acre registrou uma
riqueza de 85 esp écies, das quais 62% (53) pertencem ao grupo dos anfíbios e 38%
(32) ao grupo dos répteis. O núm ero de esp écies de anf íbios registradas na ár ea
representa cerca de 40% do t otal de espécies registradas para todo o estado do Acre
(Tabela 3. 05), o que i ndica t ratar-se de um a r egião de al ta di versidade de anf íbios,
considerando ainda que haja espécies que não puderam ser identificadas, como é o
caso de Colostethus sp1 e sp2, Scinax sp1, Eleutherodactylus sp1, sp2 e sp3.
Os inventários mais próximos tanto no Brasil q uanto no Peru e B olívia revelaram um
número similar de espécies, com exceção dos inventários realizados no extremo oeste
do estado do Acre com 126 espécies (Souza, 2003) e em Rondônia com 112 espécies
(Ávila-Pires, 2003;

Azevedo-Ramos & Gallati, 2002) . P ara R io B ranco foram

registradas 64 esp écies, P arque N acional Manu 82 esp écies, B alta 55 esp écies,
região de Cusco Amazônico 63 espécies e no Departamento de Pando – Bolívia, 73
espécies.
Tabela 3.05 – Número de Espécies de Anfíbios (ANF) e Répteis (REP) Registradas Neste
Estudo e em Outros Inventários de Herpetofauna Próximos da Área de Estudo
ÁREA INVENTARIADA

FONTES DE DADOS

EERA

Este estudo

Alto Juruá (PN da Serra do Divisor e
Resex Alto Juruá)

Rondônia
Parque Nacional Manu
Balta – Peru
Cusco Amazônico – Peru
Pando-Bolívia
Rio Branco
Fonte: Souza, J. R. D. de, 2006

ANF REP
53

32

Souza, 2003;
Moisés B arbosa de
Souza ( Com. 126 40
pessoal).
Tecnosolo/DHV/EPTISA 1998
Galatti 1999
112 294
Ávila-Pires 2003
Vanzolini, 1986
Morales & McDiarmid, 1996.
82 39
Duellman & Thomas 1996
Duellman & Salas 1991
De la Riva et alii 2000
Cardoso & Souza 1996

55
63
73
64

72
-

Foram registradas 57% das espécies de lagartos, 21% das espécies de serpentes e
50% das espécies de quelônios conhecidos para o E stado. O número de espécies de
lagartos e de serpentes registrado é menor em r elação a out ros levantamentos
próximos da área, incluindo os do lado peruano. Isso não significa dizer que se trata
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de uma região pouco diversa, apenas evidencia o fato de que lagartos e serpentes, só
são adeq uadamente a mostrados em est udos de l ongo pr azo ( Ávila-Pires 2003). O
grande núm ero de e spécies deste grupo r egistrado par a R ondônia, co m um núm ero
extraordinário de r épteis deve-se à oper ação de r esgate de

fauna na ár ea da

Hidrelétrica de Samuel.
Quando é co mparado o núm ero de esp écies comuns entre as ocorrentes na EERA e
as demais áreas, considerando apenas o grupo dos anfíbios, temos o seguinte quadro:
a EERA compartilha 81% de suas espécies com a região do Alto Juruá, 64% com a
região de Pando-Bolívia, 62% com o Parque Nacional de Manu e 58% com Balta.
Rondônia e R io Branco compartilham menos espécies com a EERA, com 45% e 35%
respectivamente. R ondônia apr esenta v alor m aior que R io B ranco ce rtamente pel o
fato de que seus inventários são mais completos. O resultado vem a confirmar a teoria
de que a região oeste da Amazônia tende a ser mais diversa para este grupo. Isto está
relacionado principalmente com a estabilidade climática, considerando a temperatura e
maior quantidade de chuvas que tendem a aumentar à medida que nos deslocamos
naquela direção (Figura 3.09).

Figura 3. 09 – Gráfico M ostrando a Porcentagem d e Espécies d e R épteis e Anfíbios
Compartilhadas en tre a Estação E cológica R io Acre e as L ocalidades de Rio B ranco
(RB), R ondônia (R O), P N Manu (MA), B alta (B A), A lto J uruá ( AJ), P ando (P A) e C usco
Amazônico (CA)

Espécies compartilhadas (%)
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Fonte: Souza, J. R. D. de, 2006
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3.3.3.2.2. Táxons de Interesse para a Conservação
a) Registros Inéditos
Uma espécie configura-se como primeiro registro para o território nacional,
Osteocephalus deridens (Foto 3.16A), um sapo pertencente à família Hylidae. Ela foi
descrita r ecentemente par a o Equador ( Jungfer & Hodl, 2002) , co m oco rrência
também no P eru. É u m habi tante de floresta p rimária, co m hábi to ar borícola. S eu
modo reprodutivo ai nda não foi descr ito, ent retanto, esp écies deste gênero pode m
utilizar pequenos cursos d’água para reprodução ou axilas de folhas de Phytotelmatas,
que acu mulam á gua du rante as chuvas. E spécies que se r eproduzem desta forma,
geralmente utilizam estratos mais altos da floresta, sendo difíceis de observá-las.
Outro registro inédito, agora apenas para o est ado do Acre, trata-se de Phyllomedusa
camba, (Foto 3 .16B) descrita recentemente p ara a B olívia. E sta esp écie, t ambém
pertencente à família Hylidae, utiliza-se do estrato arbóreo, acima de poças
temporárias, aproveitando-se da umidade e do microclima para se reproduzir.
Duas espécies de l agartos pertencentes à família P olichrotidae sã o r egistrados
também pela primeira vez para o estado do Acre: Anolis nitens tandai (Foto 3.17A) de
distribuição restrita para o estado do Amazonas, localidade tipo da espécie e Anolis n.
chrysolepsis já r egistrado no S uriname, Guiana Fr ancesa e no A mapá-Brasil ( ÁvilaPires, 1995).
O núm ero de esp écies pot encialmente nov as para a ci ência ( não i dentificadas ou
necessitando revisão sistemática pelos especialistas consultados) foi de 10, sendo oito
anfíbios e dois répteis (dois da família Dendrobatidae, três da família Hylidae, três da
família Lept odactylidae, u m da

família G eckkonidae e u

m da

família

Gymnophthalmidae) (Anexo 3).

b) Espécies Insuficientemente Conhecidas, Bioindicadoras, Endêmicas e Raras
Oito das espécies registradas são consideradas insuficientemente conhecidas (IC), ou
seja, não se tem informação suficiente sobre sua distribuição ou requerimentos
ecológicos, não sendo possível estabelecer seu status de conservação. Sete espécies
de an fíbios anuros (seis da família D endrobatidae e um a da família Hylidae) são
consideradas como bioindicadoras (B) da qualidade do habitat e do estado de
conservação da floresta, por es tarem geralmente asso ciadas à floresta primária não
perturbada. Seis espécies de anfíbios são consideradas endêmicas (E), isto é, são
restritas ou muito provavelmente restritas à região onde foi efetuado o estudo. Cinco
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espécies de anfíbios, duas espécies de lagartos, uma espécie de serpente (Foto
3.17B) e uma espécie de quelônio são consideradas raras (R), isto é são raramente
encontradas e ocorrem em baixa densidade (Tabela 3.06).
Vale r essaltar que a s espécies de M icrohylidae ( Chiasmocleis bassleri, C.
shudikarensis C. ventrimaculata e Hamptophryne boliviana) são relativamente comuns,
mas difíceis de enco ntrar, poi s tem hábi tos fossoriais e r eproduzem em um cu rto
espaço de tempo. Além dessas espécies, é importante salientar que as espécies de
quelônios (Geochelone dent iculata e Podocnemis unifilis) t êm u m hi stórico de us o
pelas populações tradicionais da Amazônia, invariavelmente levando-as à exploração.
Além dessa s espécies, é i nteressante r elatar a ausê ncia de um a es pécie q ue é
considerada especialista de bam bu. Trata-se de Dendrobates vanzolini, pertencente à
família Dendrobatidae. Ela deposita suas larvas nos colmos dos bambus, onde
geralmente há a cúmulo de ág ua. P or se r um es pecialista do bam bu, é possível q ue
esta esp écie t enha u ma di nâmica se melhante a o bam bu, o que torna u m ca so par a
consideração em estudos futuros.

c) Espécies Ameaçadas
Nenhuma das espécies registradas consta da Li sta Nacional das Espécies da Fauna
Brasileira A meaçada d e E xtinção ( IBAMA, 2003) . N o en tanto, duas esp écies de
quelônios (Geochelone denticulata e Podocnemis unifilis) são listadas como
vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos
Naturais - IUCN (IUCN, 2006).
A C onvenção so bre o C omércio I nternacional de E spécies da Fl ora e da Fauna
Selvagens em Perigo de Extinção (CITES, 2005) lista nove das espécies registradas
na área de estudo – todas no Apêndice II, no qual o comércio deve ser regulado. A
maioria das espécies listadas tem po tencial p ara se r ex plorado no co mércio de
mascotes, ex ceto as espécies de cr ocodilianos e q uelônios que sã o ex ploradas,
respectivamente, pelo seu couro e para consumo humano (Tabela 3.06).
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Tabela 3.06 – Táxons da Herpetofauna de Interesse para a Conservação
Legenda:
STATUS: rara (R) insuficientemente conhecida (IC) endêmica (E) bioindicadora (B)
CITES indica as espécies que estão listadas nos Apêndices I e II desta convenção
IUCN indica o status de conservação de acordo com os critérios dessa união

Táxons
ANURA
Dendrobatidae
Colostethus sp1
Colostethus sp 2
Dendrobates quinquevitatus
Epipedobates hahneli
Epipedobates trivittatus
Hylidae
Osteocephalus deridens
Phyllomedusa camba
Scinax sp.
Trachycephalus resinfictrix
Leptodactylidae
Eleutherodactylus sp 1.
Eleutherodactylus sp2.
Eleutherodactylus sp3.
Eleutherodactylus altamazonicus
Ischnocnema quixensis
REPTILIA
Polichrotidae
Anolis nitens chrysolepsis
Anolis nitens tandai
Teiidae
Tupinambis teguixin
Gymnophthalmidae
Leposoma sp.
Boidae
Corallus hortulanus
Viperidae
Bothriopsis taeniata
Alligatoridae
Caiman crocodilus
Paleosuchus trigonatus
Testudinidae
Geochelone denticulata
Podocnemidae
Podocnemis unifilis
Platemys platycephala

Fonte: Souza, J. R. D. de, 2006

Status

CITES

R,E, IC,B
R, E, IC,B
R, B
B
B

II
II
II

IUCN

R, IC
R
E, IC
B
E, IC
E, IC
E, IC
R
R

R
R
II
IC
II
R
II
II

R

II

VU

II

VU
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Foto 3.16 – Anfíbios Fotografados Durante a AER na EERA
A – Osteocephalus deridens (foto JRS, 2006)
C – Eleutherodactylus altamazonicus
E – Dendrobates quinquevittatus
G – Chiasmocleis shudikarensis

B – Phyllomedusa camba (foto BV, 2006)
D – Eleutherodactylus fenestratus
F – Ischnocnema quixensis

A

B

C

D

E

F

G
Foto 3.17 – Répteis Fotografados Durante a AER na EERA
A – Anolis nitens tandai (foto JRS, 2006)

3.47

PLANO DE MANEJO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO ACRE
ENCARTE 3

B – Bothriopsis taeniata. (foto BV, 2006)

B

A
3.3.3.3. AVIFAUNA
(baseado em Aleixo & Guilherme, 2006)
3.3.3.3.1. Diversidade e Abundância

O estado do A cre é co nsiderado uma das áreas de m aior diversidade ornitológica no
Planeta, co m a ocorrência si mpátrica de apr oximadamente 600 esp écies de av es
(Whitney et alii, 1997; W hittaker et alii, 2002; Whittaker & Oren, 1999). Apesar desta
grande diversidade já documentada, poucas localidades do Acre foram am ostradas
por ornitólogos, estando a m aioria delas localizadas ao longo do r io Juruá, na por ção
oeste do Estado (Novaes, 1957; Oren & Albuquerque, 1991; Whittaker & Oren, 1999).
A r egião do al to rio A cre, situada na por ção sudeste do E stado e a djacente aos
territórios da B olívia e do P eru, co nstitui um a das menos conhecidas no B rasil do
ponto de v ista or nitológico, hav endo apenas
realizado nas

um l evantamento pr eliminar pr évio

proximidades do m unicípio d e A ssis Brasil ( Guilherme, 2004) .

Localidades da mesma região amostradas na Bolívia e no P eru revelaram a pr esença
de uma avifauna riquíssima, com várias espécies endêmicas do centro de endemismo
Inambari (Terborgh et alii, 1984; Parker et alii, 1994; Silva et alii, 2005), sendo algumas
delas ainda não registradas em território Brasileiro (CBRO, 2006).
Nos levantamentos ornitológicos foram r egistradas 359 esp écies de a ves na E ERA,
que se encontram listadas no Apêndice do Anexo 4.
Embora na E ERA estejam presentes vários tipos fitofisionômicos ligados à floresta de
bambu, sob a per spectiva da av ifauna local, podem ser reconhecidas essencialmente
apenas três comunidades bióticas razoavelmente di stintas: ( 1) um a associada à
Floresta A luvial de B ambus-Palmeiras nas adjacências dos principais cursos d’água
que cortam a E ERA; ( 2) out ra co munidade ass ociada à Fl oresta A berta de B ambuPalmeiras em localidades de altitudes maiores, solos com melhor drenagem e r elevos
mais acidentados, e ( 3) praias e margens dos principais cursos d’água que cortam a
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EERA, t ambém co nhecido co mo am biente r ipário. A pr incipal di ferença ent re esse s
dois tipos de f itofisionomia é a densi dade das manchas de bam bus de Guadua sp.
muito mais elevada em terrenos aluviais do que em terrenos com boa drenagem, onde
outras espécies arbóreas como várias palmeiras passam a competir com o bambu
pela dominância da comunidade.
A m aior par te das espécies registradas na E ERA ( 255 esp écies) oco rre em floresta
aluvial de bam bus - palmeiras, enquanto 189 e spécies ocorrem em floresta aberta de
bambu - palmeiras em so los drenados. Um co ntingente t ambém significativo de 110
espécies ocorre indistintamente nestes dois tipos de f itofisionomias, não m ostrando
preferência cl ara ent re elas. Fi nalmente, apena s 25 esp écies da av ifauna da E ERA
podem se r co nsideradas não florestais, est ando na su a totalidade a ssociada ao
ambiente ripário (Tabela 3.07).
Tabela 3.07 – Número de Total de Espécies, Exclusivas e de Especial Interesse para
Conservação Registradas em Cada Tipo de Fitofisionomia Reconhecida como Relevante
para a Avifauna da EERA
TOTAL DE
ESPÉCIES¹

ESPÉCIES
EXCLUSIVAS²

INTERESSE PARA
CONSERVAÇÃO ³

Floresta aluvial de bambus - palmeiras
(Fitofisionomias 1ª e 1c)

255 (71%)

145 (40,3%)

38 (69%)

Floresta aberta de bambu - palmeiras
(Fitofisionomias 5b, 7a, 8ª e 8b)

189 (52,6%)

79 (22%)

26 (47,2%)

25 (7%)

25 (7%)

4 (7,2%)

FITOFISIONOMIA

Ambiente ripário – praias e margens dos rios

Fonte: Aleixo, A. & Guilherme, E. 2006
OBS:
1 Número total de espécies registrado no respectivo tipo de vegetação. Valores entre parênteses denotam
porcentagem em relação ao número total de espécies registrado em todas as vegetações e localidades
da EERA (n = 359).
2 N úmero d e e spécies exclusivas do r espectivo t ipo d e v egetação. V alores en tre p arênteses denotam
porcentagem em relação ao número total de espécies registrado em todas as vegetações e localidades
da EERA (n = 359).
3 Número total de espécies de especial interesse para a conservação registrado no respectivo tipo de
vegetação ( ver t exto par a def inição da s es pécies de es pecial interesse par a a conservação). V alores
entre par ênteses denotam porcentagem em relação ao número total de espécies de especial interesse
para a conservação registrado em todas as vegetações e localidades da EERA (n = 55).

A tabela acima também mostra que a floresta aluvial de bambus-palmeiras, além de
ser a fitofisionomia mais rica em núm ero t otal de esp écies de av es, é aq uela que
abriga a maior por centagem das espécies de especial i nteresse par a co nservação
registrada na E ERA, seguida pela floresta aberta de bam bu-palmeiras, que apresenta
números de riqueza menores. O ambiente ripário é o que apresentou o menor número
de esp écies e t ambém o q ue abr iga o menor núm ero de esp écies de esp ecial
interesse par a co nservação. P ortanto, a E ERA su stenta u ma av ifauna al tamente
diversificada e asso ciada a um t ipo de v egetação r elativamente pouco representado
em território brasileiro - a floresta de bambu e tipos vegetacionais associados.
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A floresta aluvial é, portanto, o tipo fitofisionômico que apresentou o maior número de
espécies de av es de e special i nteresse par a c onservação na E ERA. É j ustamente
aquele ao lado dos principais cursos d’água, que constitue praticamente a única via de
acesso à unidade e em cujas margens no lado Peruano já se encontram estabelecidos
acampamentos madeireiros ativos. É , po rtanto, i mperativo q ue se ja garantida a
integridade dest e am biente na E ERA, teoricamente o pr imeiro a so frer i mpactos
antrópicos numa eventual investida contra os recursos florestais da unidade.
3.3.3.3.2. Táxons de Interesse para a Conservação
Nos estudos para a el aboração do pl ano de m anejo da E stação E cológica R io A cre
foram executados os primeiros levantamentos de avifauna detalhados do lado
brasileiro da região do alto rio Acre.
Do t otal de 359 e spécies de av es registradas na E ERA, 68 foram consideradas de
especial interesse para conservação. A EERA tem um papel chave na preservação de
populações destas espécies, na sua maior parte com distribuição centrada fora do
território br asileiro e as sociadas a eco ssistemas de oco rrência m arginal no B rasil,
como Florestas de Bambu e Florestas Abertas dos Sopés dos Andes.
Em conjunto, todas as espécies consideradas de interesse para a co nservação e q ue
foram ev idenciadas na E ERA fazem pa rte de um t ipo de av ifauna bast ante
diversificada e asso ciada a um t ipo de v egetação r elativamente pouco r epresentado
no si stema naci onal de uni dades de co nservação br asileiro: a Fl oresta de B ambu e
fitofisionomias associadas.
a) Registros Inéditos e Extensões de Distribuição
Um resultado importante foi o registro de sete espécies / táxons de aves até então não
previamente documentados em território brasileiro. Neste sentido, a Unidade tem um
papel estratégico na preservação do ecossistema Floresta de Bambu e várias de suas
espécies de aves no Brasil (Tabela 3.08).
Os táxons a seguir relacionados foram documentados pela primeira vez para o B rasil
(NR). S ão av es predominantemente asso ciadas a Fl orestas Úmidas do S opé dos
Andes, nos departamentos de P ando (Bolívia) e Madre de Dios (Peru). P odem ser
citados: Amazilia l actea bar tletti, H ypocnemis cantator co llinsi, P hilydor r ufum
bolivianum, Glyphorynchus spirurus albigularis, X iphorhynchus chunchotambo (Foto
3.18C) e Psarocolius angustifrons alfredi.
As espécies / táxons cujos registros na EERA constituem extensões significativas de
distribuição para o s udoeste da A mazônia brasileira (ED) são: Crypturellus obsoletus,
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Percnohierax leucorrhous, Aulacorhynchus prasinus, Herpsilochmus rufimarginatus e
Polioptila plumbea.
b) Espécies Endêmicas, com Distribuição Restrita, Migratórias e Raras
As espécies listadas nesta categoria encontram-se relacionadas na Tabela 3.08.
Doze esp écies endêmicas têm su a di stribuição r estrita ao C entro A mazônico de
Endemismo I nambari (EN), sã o as

seguintes: Crypturellus atrocapillus, P yrrhura

rupicola, Galbalcyrhynchus purusianus, Brachygalba albogularis, Galbula cyanescens,
Malacoptila se micincta, N onnula scl ateri, E ubucco t ucinkae, P ercnostola l ophotes,
Myrmeciza goeldii, Lophotriccus eulophotes e Conioptilon mcilhennyi.
Outras são consideradas raras e com distribuições locais e restritas à Amazônia
Ocidental (DL). Dentre estas podem ser relacionadas: Caprimulgus sericocaudatus,
Monasa f lavirostris, C eleus spectabilis, C ymbilaimus sanctaemariae, D rymophila
devillei,

Cercomacra m

anu, S

clerurus

albigularis, M

etopothrix

aurantiaca,

Anabazenops dorsalis, A utomolus melanopezus, Automolus rubiginosus, Hemitriccus
flammulatus, (Foto 3.18A), Ramphotrigon f uscicauda, Myiozetetes granadensis,
Neopelma sulphureiventer, Pipra chloromeros (Foto 3.18B) e Clypicterus oseryi.
As espécies migratórias (M) encontradas na E ERA, pr edominantemente aust rais e
setentrionais, foram co ntabilizadas em núm ero de oi to: Tringa so litaria, Actitis
macularius, C haetura m eridionalis, C ontopus virens, P yrocephalus rubinus, Tyrannus
tyrannus, Vireo olivaceus e Sporophila caerulescens.
c) Espécies Cinegéticas
Duas espécies são obj eto de per seguição e caça na E ERA. S ão c hamadas de
espécies cinegéticas (C). Têm popul ações naturalmente pe quenas, o que as coloca
em r isco i minente. N esta ca tegoria so bressaem a az ulona Tinamus tao e o m utumcavalo Mitu tuberosum.
d) Espécies Ameaçadas
Embora nenhuma espécie observada na EERA faça parte da lista nacional de
espécies ameaçadas de extinção publicada pelo IBAMA (2003), a EERA abriga as
seguintes espécies de a ves consideradas pela I UCN ( 2006) (IUCN, na Tabela 3 .08)
nas categorias das "quase-ameaçadas": Nannopsittaca dachilleae, Synallaxis cherriei,
Simoxenops ucayalae e Formicarius rufifrons (Formicariidae). E na c ategoria "em
perigo": Primolius couloni. Todas essas espécies estão representadas por populações
aparentemente v iáveis na E ERA q ue, po rtanto, co nstitui u ma á rea chave par a a
preservação das mesmas.
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e) Espécie Nova para a Ciência
Uma espécie do g ênero Cnipodectes da família Tyrannidae encontra-se em processo
de descrição. Esta nova espécie, associada a manchas de bambu, está sendo descrita
com base em esp écimes e r egistros Peruanos (Lane et a lii, no pr elo), t endo si do
registrada na B olívia e por A lexandre A leixo n o B rasil ( município de Rio B ranco e
EERA) antes mesmo de sua descrição formal (Tobias et alii, submetido).
Tabela 3.08 – Táxons da Avifauna de Interesse para a Conservação
Legenda:
STATUS: IUCN – espécies l istadas c omo quas e a meaçadas ou e m per igo pel a c ompilação mais r ecente da IUCN
(2006); C – espécies de interesse cinegético (perseguidas por caçadores); ED – espécies cujos registros para a EERA
representam extensões significativas de distribuição para o sudoeste da Amazônia brasileira; EN – espécies endêmicas
do c entro A mazônico de ende mismo I nambari ( sensu Silva et alii, 2005) ; M – espécies migratórias aus trais e
setentrionais; DL – espécies raras e de distribuição local na Amazônia ocidental; NR – espécies / táxons cujos registros
para a EERA representam ocorrências inéditas em território Brasileiro.

Táxons

Tinamidae (3)
Tinamus tao
Crypturellus obsoletus
Crypturellus atrocapillus
Cracidae (1)
Mitu tuberosum
Accipitridae (1)
Percnohierax leucorrhous
Scolopacidae (2)
Tringa solitaria
Actitis macularius
Psittacidae (4)
Primolius couloni
Pyrrhura roseifrons
Pyrrhura rupicola *
Nannopsittaca dachilleae
Caprimulgidae (1)
Caprimulgus sericocaudatus
Apodidae (1)
Chaetura meridionalis
Trochilidae (1)
Amazilia lactea bartletti
Galbulidae (3)
Galbalcyrhynchus purusianus
Brachygalba albogularis
Galbula cyanescens
Bucconidae (3)
Malacoptila semicincta
Nonnula sclateri
Monasa flavirostris
Capitonidae (1)
Eubucco tucinkae
Ramphastidae (1)
Aulacorhynchus prasinus
Picidae (2)
Picumnus rufiventris
Celeus spectabilis
Thamnophilidae (7)

Nome popular
azulona
inhambuguaçu
inhambu-de-coroa-preta
mutum-cavalo

Status
C
ED
EN
C

gavião-de-sobre-branco

ED

maçarico-solitário
maçarico-pintado

M
M

maracanã-de-cabeça-azul
tiriba-de-cabeça-vermelha
tiriba-rupestre
periquito-da-amazônia

IUCN
EN
EN
IUCN

bacurau-rabo-de-seda

DL

andorinhão-do-temporal

M

beija-flor-de-peito-azul

ED NR

sovela-vermelha
agulha-de-garganta-branca
ariramba-da-capoeira

EN
EN
EN

barbudo-de-coleira
freirinha-amarelada
chora-chuva-de-bico-amarelo

EN
EN
DL

capitão-de-colar-amarelo

EN

tucaninho-de-nariz-amarelo

ED

pica-pau-anão-vermelho
pica-pau-lindo

DL
DL
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Táxons

Cymbilaimus sanctaemariae
Herpsilochmus rufimarginatus
Drymophila devillei
Cercomacra manu
Hypocnemis cantator collinsi
Percnostola lophotes
Myrmeciza goeldii
Formicariidae (1)
Formicarius rufifrons
Scleruridae (1)
Sclerurus albigularis
Dendrocolaptidae (2)
Glyphorynchus spirurus albigularis
Xiphorhynchus chunchotambo
Furnariidae (7)
Synallaxis cherriei
Metopothrix aurantiaca
Simoxenops ucayalae
Philydor rufum bolivianum
Anabazenops dorsalis
Automolus melanopezus
Automolus rubiginosus
Tyrannidae (8)
Lophotriccus eulophotes
Hemitriccus flammulatus
Cnipodectes sp. novum
Contopus virens
Pyrocephalus rubinus
Myiozetetes granadensis
Tyrannus tyrannus
Ramphotrigon fuscicauda
Cotingidae (1)
Conioptilon mcilhennyi
Pipridae (2)
Neopelma sulphureiventer
Pipra chloromeros
Vireonidae (1)
Vireo olivaceus
Polioptilidae (1)
Polioptila plumbea
Emberizidae (1)
Sporophila caerulescens
Icteridae (2)
Psarocolius angustifrons alfredi
Clypicterus oseryi

Fonte: Aleixo, A. & Guilherme, E. 2006

Nome popular

choca-do-bambu
chorozinho-de-asa-vermelha
trovoada-listrada
chororó-de-manu
papa-formiga-cantador
formigueiro-do-bambu
formigueiro-de-goeldi

Status
DL
ED
DL
DL
NR
EN
EN

pinto-do-mato-de-fronte-ruiva

IUCN

vira-folha-de-garganta-cinza

DL

arapaçu-de-bico-de-cunha
arapaçu-ocelado

NR
NR

puruchém
joão-folheiro
limpa-folha-de-bico-virado
limpa-folha-de-testa-baia
barranqueiro-de-topete
barranqueiro-escuro
barranqueiro-ferrugem

IUCN
DL
IUCN
NR
DL
DL
DL

maria-topetuda
maria-de-peito-machetado
flautim-pardo
piui-verdadeiro
príncipe
bem-te-vi-de-cabeça-cinza
suiriri-valente
maria-de-cauda-escura

EN
DL
EN NR
M
M
DL
M
DL

anambé-de-cara-preta

EN

fruxu-de-barriga-amarela
dançador-de-cauda-graduada

DL
DL

juruviara

M

balança-rabo-de-chapéu-preto

DL

coleirinho

M

japu-pardo
japu-de-capacete

NR
DL
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Foto 3.18 – Aves Fotografadas Durante a AER na EERA
A – Hemitriccus flammulatus (foto EG, 2006)
C – Xiphorhynchus chunchotambo (foto JRS, 2006)
E – Baryphthengus martii (foto EG, 2006)
G – Formicarius analis (foto EG, 2006)

B – Pipra chloromelos (foto EG, 2006)
D – Arremon taciturnus (foto EG, 2006)
F – Campylorhamphus trochilirostris (foto EG, 2006)
H – Xiphorhynchus guttatus (foto EG, 2006)

A

B

C

D

E

F

G

H
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3.3.3.4. MASTOFAUNA
(baseado em Calouro, 2005 e Calouro, 2006)
3.3.3.4.1. Diversidade e Abundância
Durante a AER f oram identificadas 44 esp écies de m amíferos terrestres. E ssas
espécies tiveram ocorrência confirmada através de observação direta ou out ro tipo de
evidência (ver listagem das espécies no Anexo 5).
Quatro esp écies de peq uenos mamíferos foram r egistradas de forma ca sual:
Proechimys sp. (Rodentia: Echimyidae) (Foto 3.19A), Molossus molossus (Chiroptera:
Molossidae), Marmosa m urina e Metachirus nudicaudatus (Marsupilaia: D idelphidae)
(Foto 3 .19B). Q uatro morcegos Molossus m olossus mortos foram co letados na base
de apoio da E ERA, po is essa esp écie i nsetívora, de oco rrência co mum, gosta de
utilizar o f orro das residências como abr igo. U ma cu íca Metachirus nudicaudatus foi
encontrada morta pel os auxiliares de ca mpo, n a aber tura das trilhas utilizadas, na
época ch uvosa. Já o m arsupial Marmosa m urina e o r ato Proechimys sp. foram
observados na época seca.
Através da literatura (Rowe, 1996; Emmons & Feer, 1997; Eisenberg & Redford, 2000)
e do relato dos auxiliares de campo, pode-se estimar a existência de cerca de 55
espécies de grandes mamíferos na EERA (desconsiderando os pequenos mamíferos
observados - Marmosa m urina, Philander o possum, Metachirus nudicaudataus,
Proechimys sp. e o morcego Molossus molossus). Lo gicamente, so mente est udos
mais específicos e de longo prazo poderão tornar essa estimativa mais realista. Mas
tomando-se e sse nú mero co mo a r iqueza esp erada, as 39 esp écies de grandes
mamíferos encontradas na AER representariam 70,9% do total. Segundo Voss &
Emmons (1996), a riqueza real está oscilando cerca de ±10% da riqueza esperada de
uma área. Assim, a r iqueza encontrada de m amíferos na EERA nesta AER está entre
65% e 78% da riqueza real.
Conforme e sperado, al gumas espécies não foram obse rvadas. O pou co t empo d e
coleta al iado ao f ato d e al gumas espécies possuirem hábi tos que di ficultam su a
localização, como as de hábitos arborícolas (caso das preguiças), noturnas (tatus) ou
pela própria raridade natural de al gumas espécies, como é o caso dos carnívoros em
geral, foram os principais fatores que não pe rmitiram a o bservação de esp écies mais
arredias. O utras espécies não foram obse rvadas nem a través de rastros, co mo é o
caso do v eado r oxo ( Mazama goua zoupira). E ssa é um a e spécie nat uralmente rara,
mas alguns auxiliares de campo informaram que ela não ocorre na r egião. Se isso for
verdadeiro, abre-se uma importante linha de pesquisa para avaliar qual fator ambiental
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está limitando a ocorrência da espécie na área, tendo em vista a quase inexistência de
pressão de caça.
A comparação dos resultados obtidos na EERA com outras áreas tropicais dever ser
feita co m al gumas ressalvas em r azão dos diferentes m étodos de obtenção do s
dados, as variações naturais de um a á rea p ara out ra, a ocu pação hum ana e a
experiência profissional dos pesquisadores envolvidos em cada área (Emmons, 1984;
Voss & Emmons, 1996). Considerando-se essas premissas, os dados obtidos (Tabela
3.09) dem onstram que a r iqueza de m amíferos da E ERA é r elativamente el evada.
Merece destaque o grupo taxonômico dos primatas, com 11 espécies, podendo chegar
a 12 esp écies se f or co mprovada a oco rrência do m acaco-leãozinho Cebuella
pygmaea, uma riqueza expressiva mesmo para os padrões da realidade amazônica.

Edentatas

Primatas

Carnívoros

Ungulados

Roedores

Lagomorfos

EE Rio Acre
PNSD (AC – Brasil)
La Selva (Costa Rica)
Barro Colorado (Panamá)
Kartabo (Guiana)
Arataye (Guiana Francesa)
Cunucunuma (Guiana)
Reservas MCSE (Brasil)
Xingu (Brasil)
Balta (Peru)
Cocha Cashu (Peru)
Cuzco Amazônico (Peru)

4
1
5
6
7
9
8
9
8
11
12
9

4
6
7
6
9
8
7
8
4
9
7
5

11
14
4
4
6
7
7
6
7
10
13
7

10
7
14
13
13
11
7
8
2
15
14
11

4
5
5
5
5
5
3
5
3
4
5
4

9
11
16
14
20
21
11
17
23
24
27
22

1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

Fonte: Calouro, A. M. 2006.

Total

Localidades

Marsupiais

Tabela 3. 09 – Número d e Espécies d e M amíferos T errestres R egistradas em 1 2
Localidades Neotropicais (adaptado de Voss & Emmons, 1996 e Calouro, 1999)

43
45
50
49
60
61
43
53
48
74
79
59

A Tabela 3.10 apresenta o número total das espécies distribuídas pelas fitofisionomias
e pelos sítios de observação onde foram encontradas, incluídas as observações feitas
por outras equipes de campo.
A Floresta Aluvial de Bambus-Palmeiras (fitofisionomias 1a e 1c ) apresentou u ma
riqueza um pouco menor (19 espécies de mamíferos) do que as registradas nos outros
fácies, todas com a mesma riqueza: 24 esp écies confirmadas. Em uma extrapolação
teórica baseada em um cálculo simples, na fitofisionomia 1a seriam registradas 27
espécies de mamíferos, caso o esforço de coleta diurno também fosse equivalente às
demais. Isso demonstra que variações nas fitofisionomias não estão se refletindo na
riqueza de gr andes mamíferos. A fitofisionomia 7a foi a que registrou o maior número
de espécies. Foram registradas 34 espécies no período chuvoso.
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Tabela 3.10 – Número de Total de Espécies em Cada Tipo de Fitofisionomia Reconhecida
como Relevante para a Mastofauna da EERA
TOTAL DE
ESPÉCIES

FITOFISIONOMIA
Floresta Aberta Aluvial ao longo do rio Acre

19

Floresta Aberta de Bambu e Palmeiras relevo aplainado

24

Floresta Aberta de Palmeiras e Bambu relevo ondulado

34

Floresta Aberta de Palmeiras e Bambu relevo acidentado

23

Fonte: Calouro, A. M. 2006.

3.3.3.4.2. Táxons de Interesse para a Conservação
A T abela 3.11 apr esenta as espécies mais ameaçadas que oco rrem na E ERA,
incluindo tanto aquelas cuja ocorrência é comprovada como aquelas cuja ocorrência é
provável. A s categorias de am eaça sã o base adas nos critérios dos Apêndices da
CITES ( 2005), na cl assificação ado tada pel o Li vro V ermelho da I UCN (2006) e na
Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção
disponibilizada pe lo I BAMA ( 2003). C omo i ndica essa t abela, al gumas espécies não
são necessariamente consideradas ameaçadas pelas três instituições. Assim, constam
todas as espécies que tiveram, pel o m enos, u m dos seguintes critérios citados: (1)
estar no A pêndice I da C ITES; (2) estar na Li sta de E spécies Ameaçadas do IBAMA;
(3) estar classificada como grupo taxonômico “Quase Ameaçado”, “Vulnerável” ou “Em
Perigo” pela IUCN.
Tabela 3.11 – Espécies de Grandes Mamíferos mais Ameaçadas da EERA

Conforme: Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (IBAMA, 2003), a Classificação do Livro
Vermelho da IUCN (International Union of Conservation of Nature - 2004) e os Apêndices da CITES (Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - 17/02/2005).

ESPÉCIE

IBAMA, 2003

CITES, 2005

Priodontes maximus

Sim

I

Em perigo (EP)

Myrmecophaga tridactyla

Sim

II

Vulnerável (VU)

Dinomys branickii

IUCN, 2004

Em perigo (EP)

Ateles chamek

II

Vulnerável (VU)

Callimico goeldii

I

Quase ameaçado (NT)

Tapirus terrestris

II

Vulnerável (VU)

Lontra longicaudis

I

Dados insuficientes (DD)

Pteronura brasiliensis

Sim

I

Em perigo (EP)

Speothos venaticus

Sim

I

Vulnerável (VU)

I

Baixo risco (LC)

Leopardus pardalis
Leopardus wiedii

Sim

I

Baixo risco (LC)

Panthera onca

Sim

I

Quase ameaçado (NT)

II

Quase ameaçado (NT)

Puma concolor

Fonte: Calouro, A. M. 2006.
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A seguir uma breve descrição da situação das espécies mais ameaçadas:
o

Priodontes m aximus - o tatu-canastra é o m aior t atu ex istente, est ando em
perigo de extinção por causa da caça e da destruição do habitat, apesar de sua
ampla distribuição. Naturalmente raro, possui uma dieta insetívora baseada em
térmitas e cupins. Na EERA foram observadas somente quatro tocas recentes
destes animais, o que indica que a espécie não é comum na área (Foto 3.20D).

o

Myrmecophaga tridactyla – o tamanduá-bandeira, apesar de ocorrer em todo
o B rasil, t em as maiores densidades populacional nos cerrados do P lanalto
Central. Com a su bstituição deste tipo de v egetação por monoculturas, com a
intensificação do fogo e co m a ca ça pr edatória, Myrmecophaga t ridactyla
encontra-se hoj e am eaçado no se u pr incipal habitat (Biodiversitas, 1994).
Estudos sobre o status da espécie na região amazônica ainda não foram
realizados. A E ERA apar enta t er u ma al ta abun dância dessa esp écie, já que
foram obse rvados diretamente quatro t amanduás-bandeira e doi s rastros em
fitosionomias diferentes e di stantes, se ndo que dois dos animais di retamente
observados eram f êmeas (Foto 3 .20E) e u ma est ava aco mpanhada de um
juvenil.

o

Ateles chamek – o macaco-preto é basicamente frugívoro, com baixas taxas
reprodutivas, com necessidade de grandes áreas de vida e grupos divididos em
pequenos su bgrupos (van R oosmalen & K lein, 1981) , Ateles é f acilmente
extinto l ocalmente m esmo so b um a pr essão de ca ça m oderada, se ndo m uito
visado pelo seu tamanho (Peres, 1997). O grande número de obse rvações de
Ateles chamek (Foto 3. 20F) na E ERA e videncia o g rau de pr eservação da
área, poi s essa é u ma excelente esp écie i ndicadora de p ressão de caça no
estado do Acre. A espécie encontra-se extinta ou com baixas densidades em
várias unidades de conservação de uso sustentável do V ale do A cre, sendo a
sua al ta densi dade popul acional na E ERA de ex trema i mportância p ara a
conservação futura da espécie nessa parte do Estado.

o

Callimico goeldii – o soim-preto é naturalmente raro e com distribuição restrita
no Brasil aos estados do Acre, Rondônia e ao trecho do rio Juruá no estado do
Amazonas, Callimico g oeldii é um a esp écie co m ce rta ex igência de habitat:
prefere tipologias florestais com sub-bosque denso e com ocorrência de bambu
(Pook & Pook, 1981). Essa espécie, devido ao seu pequeno porte, não
costuma se r alvo dos caçadores locais. Apesar de já existirem registros em
várias unidades de conservação do Acre, a baixa densidade natural da espécie
faz com que a mesma seja considerada “Quase Ameaçada” pela IUCN.
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o

Tapirus t errestris - apesar de sua ampla distribuição natural, a anta já
desapareceu de di versas regiões (extinção l ocal). D evido ao se u por te, é um
animal muito visado pelos caçadores. Seu hábito semi-aquático favorece a sua
captura: a anta costuma ser perseguida com o auxílio de cães, indo refugiar-se
nos igarapés, onde é facilmente abatida. Além disso, costuma fazer trilhas pela
floresta ( as “varedas”), sendo ca pturada com o uso de armadilhas (Calouro,
1995). G raças t ambém às su as bai xas taxas reprodutivas, a a nta é
considerada a esp écie mais sensível à pr essão de ca ça en tre os un gulados
neotropicais (Bodmer, 1995). D ois animais e di versos rastros e fezes foram
observados (Fotos 3.20G e 3. 20H). Isso evidencia que a pr essão de ca ça que
possa est ar oco rrendo nessa U C apar entemente não est á a fetando as
populações.

o

Lontra l ongicaudis - a l ontra foi r egistrada na E ERA no I garapé do Tombo,
tanto por registro de fezes como por observação direta (Alexandre Aleixo com.
pess.). É uma espécie carnívora semi-aquática que evita áreas com ocupação
humana, sendo muito sensível a variações na qualidade da água (Biodiversitas,
1994).

o

Pteronura b rasiliensis - não houv e r egistro da ar iranha na E ERA dur ante a
coleta de dados, m as sua oco rrência é p rovável, poi s a U C est á i nserida em
sua ár ea de di stribuição ( Emmons & Fee r, 19 97) e pel o r egistro feito pel os
auxiliares de campo em expedição passada. Apesar de sua ampla distribuição,
já est á ex tinta em v árias partes do P aís. P opulações maiores da e spécie
encontram-se pr incipalmente na baci a A mazônica, m as mesmo a qui su as
densidades estão em declínio pela caça, alteração da vegetação ribeirinha e da
qualidade da água (Biodiversitas, 1994).

o

Leopardus pardalis e Leopardus wiedii - mais raro e menor do que o g atomaracajá Leopardus pardalis, o gato-maracajá-peludo Leopardus wiedii não se
adapta muito bem a habitats perturbados (Emmons & Feer, 1997). Seus rastros
podem se r di ferenciados dos de Leopardus pardalis principalmente po r su as
pegadas serem m enores e g eralmente não se so breporem ( Fotos 3.21A e
3.21B).

o

Panthera onca - a onça-pintada é um predador de topo de cadeia, as
principais perturbações que ameaçam a sobrevivência da Panthera onca na
natureza são a destruição do habitat e a pressão de caça. Como necessitam de
grandes áreas de v ida par a so breviver ( Quigley & C rawshaw, 1992) , a
existência de g randes populações restringe-se hoj e à f loresta a mazônica. N a
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EERA f oram enco ntradas sempre ev idências destes animais, se ja a través de
rastros e fezes nas trilhas ou nas margens do rio Acre e no i garapé do Tombo
(Foto 3.21C).
o

Puma concolor - a onça-vermelha é o se gundo maior mamífero carnívoro da
EERA ( menor apenas que a onça -pintada) apr esenta os mesmos problemas
que esta, em termos de conservação de su as populações: ameaça provocada
pela destruição de habitats e caça. Por atacarem gado e criações em geral, as
onças são mortas por fazendeiros e caboclos, m uitas vezes mais por medo
desses animais do que pelos prejuízos que por v entura el es possam c ausar
(Polisar et a lii, 2003) . V ários rastros foram ob servados na E ERA, t anto na
época seca quanto na de chuvas (Foto 3.21D).

3.60

PLANO DE MANEJO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO ACRE
ENCARTE 3

Foto 3.19 – Mamíferos e Vestígios Fotografados Durante a AER na EERA

A - Proechimys sp. (Foto JRS, 2006)
C – Fezes de Mazama americana (Foto AMC, 2006)
E - Mazama americana (Foto AMC, 2006)
G - Alouatta seniculus (Foto AMC, 2006)

B - Metachirus nudicaudatus (Foto AMC, 2006)
D - Rastro de Mazama americana (Foto RB, 2006)
F - Cebus apella (Foto RB, 2006)
H - Rastro de Procyon cancrivorous (Foto RB, 2006)

A

B

C

D

E

F

G

H
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Foto 3.20 – Mamíferos e Vestígios Fotografados Durante a AER na EERA

A – Rastro de Hydrochaeris hydrochaeris (Foto RB, 2006)
C – Saguinus fuscicollis (Foto AMC, 2006)
E – Myrmecophaga tridactyla (Foto AMC, 2006)
G – Fezes de Tapirus terrestris (Foto AMC, 2006)

A

B

C

D

E

F

G

H

B – Cebus albifrons (Foto AMC, 2006)
D – Toca de Priodontes maximus (Foto AMC, 2006)
F – Ateles chamek (Foto AMC, 2006)
H – Rastro de Tapirus terrestris (Foto RB, 2006)
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Foto 3.21 – Mamíferos e Vestígios Fotografados Durante a AER na EERA
A – Rastro de Leopardus wiedii (Foto JRS, 2006)
C – Rastro de Panthera onca (Foto RB, 2006)

B - Rastro de Leopardus pardalis (Foto JRS, 2006)
D – Rastro de Puma concolor (Foto AMC, 2006)

A

B

C

D

3.4 – SITUAÇÃO FUNDIÁRIA
Para co mpreender o pr ocesso de r egularização fundiária da E stação Ecológica R io
Acre é nece ssário busc ar os pressupostos que m otivaram su a cr iação. N o f inal da
década de 1970 e

início da déca da de 1980, dent ro da est rutura d a S ecretaria

Especial do Meio Ambiente – SEMA, do Ministério do Meio Ambiente, está o Programa
de I mplantação da r ede N acional de E stações Ecológicas. P ara at ender est e
programa, e o i nteresse da Universidade Federal do A cre- UFAC em realizar estudos
científicos no campo de Ecologia, foi criada a EERA.
Através do of ício S EMA n º 339 de 06 de a bril de 1979 f oi so licitado ao D r. P aulo
Iokota, presidente do INCRA/BSB, que parte da denominada Gleba Abismo, localizada
(na época ) nos M unicípios de A ssis Brasil e S ena M adureira, (com a nova di visão
político-administrtiva do Estado a E ERA lo caliza-se so mente e m A ssis B rasil) fosse
transferida à S EMA par a cr iação de u ma estação eco lógica. Em 14 de d ezembro de
1979 foi encaminhado ao Sr. Secretário Geral do Ministério do I nterior o of ício SEMA
nº 1.103, so licitando a assi natura de um “ termo de ent rega”, passa ndo um a ár ea de
terra devoluta desmembrada da Gleba Abismo à SEMA, para criação de uma estação
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ecológica denominada Rio Acre. Através do Decreto nº 86.061, de 02 de j unho 1981
com uma área de 77. 500 ha, foi criada a E stação Ecológica Rio Acre. Localizada no
município de A ssis B rasil, e stado do A cre, faz l imite ao nor te co m a Terra I ndígena
Mamoadate, a leste com Terra Indígena Cabeceira do Rio Acre, e a sul e oeste com o
território peruano.
A partir de 2002 foram est abelecidas as primeiras ações para consolidação territorial
da EERA. Em novembro deste mesmo ano foi aberto processo no 02002.001441/93-99
para dem arcação d a uni dade, co m a i nstalação de ci nco marcos de co ncreto, duas
placas indicativas e dois pontos rastreados na linha se ca de 36,5 k m que faz divisa
com a TI Cabeceira do Rio A cre. Em n ovembro de 2004 foi aber to o processo de
regularização f undiária da E ERA, q ue pr etendia de finir co m maior ex atidão se us
limites, bem como transferir a área da UC para o domínio do I BAMA. Em 2005 a área
da EERA foi transferida para o IBAMA e registrada na Comarca de Brasiléia. Em 2007
foram instaladas mais cinco placas de sinalização em locais estratégicos ao l ongo do
rio Acre.
Após todas as ações descritas acima, acreditava-se que o p rocesso de consolidação
territorial da U C est ivesse q uase co ncluído, ent retanto dur ante a pr eparação do
material ca rtográfico par a o pr esente P lano de Manejo, f oi constatada uma sé rie de
problemas entre os quais citamos:
1. Elaboração de mapas d a E ERA co m per ímetros e á reas diferentes daqueles
descritos no Decreto nº 86.061/ 1981.
2. A presença de “espaços vazios” entre a EERA e a TI Mamoadate.
3. A existência de pequenas superposições com as Terras Indígenas Cabeceira
do Rio Acre e Mamoadate.
Os problemas elencados acima estão relacionados a diversos fatores, porém a
descrição su perficial d os limites da UC e m se u D ecreto de Criação, se m dúv ida é o
principal deles. Só a título de comparação, quando confrontados o Decreto de Criação
da EERA com os das terras indígenas ao seu redor, percebe-se claramente como os
memoriais descritivos das TIs são mais detalhados (anexo 6).
A seguir serão descritos o limite correspondente a EERA em seu Decreto de Criação,
e outros limites comumente usados por instituições públicas, privadas e da sociedade
civil (figura 3.10).
Os limites existentes, que constam nos respectivos decretos de criação tanto da EERA
quanto das TIs confrontantes estão descritos, na íntegra, no Anexo 6.
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Decreto de Criação Nº 86.061 de 02 de junho de 1981 - EERA
Área: 77.500 ha
Memorial descr itivo em itido pe la P ROTETOP par a dem arcação da EERA
em 1994
Área: 77.610,55 ha
Polígono gerado pelo IBAMA – atual
Área: 77.706,09 ha
Polígono gerado pelo ZEE-AC (ACRE, 2006)
Área: 84.387 ha

Na Fi gura 3. 10 es tão representados os quatro pol ígonos que de finem o l imite da
EERA, segundo cada documento listado acima.
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Figura 3.10 – Mapa da Situação Fundiária Mostrando os Limites da EERA Segundo IBAMA (1981 e atual), PROTETOP (1994) e ZEE (2006)
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O pr imeiro co ntorno (vermelho) é deco rrente do D ecreto de Criação da E ERA e,
portanto o memorial de scritivo o ficial e adot ado nest e plano de manejo. O segundo
limite é originário de um arquivo digital disponibilizado pel o CSR/IBAMA ( verde). O
terceiro foi p roduzido pel a P ROTETOP pa ra o I BAMA ( laranja). E o q uarto co ntorno
(roxo) diz respeito ao polígono gerado pelo Zoneamento Ecológico-Econômico do
estado do Acre (ACRE, 2006).
Esta di screpância da s descrições dos limites nestes documentos gerou al gumas
superposições e desa justes com seus confrontantes imediatos, a s Terras Indígenas
Cabeceira do R io Acre e Mamoadate. Os perímetros das Terras Indígenas Cabeceira
do Rio Acre e M amoadate foram tomados do ZEE-AC (ACRE, 2000a; 2000b e 2006) .
No ca so de se r considerado o co ntorno da E ERA q ue co nsta no ZE E – AC ( ACRE,
2000a; 2000b e 2006 ) não há su perposição. N o ca so do co ntorno g erado pel o
memorial descr itivo pr oduzido pe la P ROTETOP em 1994, a su perposição co m a TI
Cabeceira do Rio Acre apresenta-se como o ilustrado na Figura 3.11.
Figura 3. 11 – Mapa d a S ituação F undiária M ostrando a S uperposição d os L imites d a
EERA Segundo PROTETOP (1994) com a TI Cabeceira do Rio Acre

No ca so do co ntorno gerado pel o arquivo v etorial shapefile recebido do I BAMA a
sobreposição com a TI Mamoadate apresenta-se como o ilustrado na Figura 3.12.
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Figura 3. 12 – Mapa d a S ituação F undiária M ostrando a S uperposição d os L imites d a
EERA Segundo IBAMA (shapefile) com a TI Mamoadate

Observa-se, conforme apresentado na Figura 3.13, que são definidos dois polígonos
de superposição com a TI Mamoadate e uma estreita faixa entre os pontos 03 e 04 de
superposição com a TI Cabeceira do Rio Acre, conforme apresentado no Quadro 3.01.
Esta última pode se revelar como um erro de plotagem dos pontos ou de escala entre
os diferentes arquivos vetoriais.
É u ma or ientação dec orrente dest e p lano de

manejo q ue sejam r evisados e

detalhados os limites da E ERA e q ue se u det alhamento se ja o ficializado at ravés de
um processo do MMA-ICMBio.
No se ntido de so lucionar est a si tuação, i ndica-se a am pliação da U C n os “espaços
vazios” l imítrofes a TI Mamoadate, a a rticulação j unto a FU NAI par a que o s limites
entre as terras indígenas e a EERA sejam contíguos, e que a microbacia da nasce nte
do rio Acre (Pt 01 do quadro 3.01), continue fazendo parte dos limites da UC.
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Figura 3.13 – Mapa da Situação Fundiária Mostrando a Superposição dos Limites da EERA Segundo IBAMA (memorial descritivo do Decreto Nº 86.061)
com a TI Mamoadate e TI Cabeceira do Rio Acre
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Quadro 3.01 - Sobreposições entre os Limites da EERA (Memorial Descritivo) e as Terras Indígenas Mamoadate e Cabeceira do Rio Acre (ZEE-AC)
Nome

Confrontantes

Coordenadas definida pelos
Seguintes Pontos UTM
Início da sobreposição

Sobreposição
01

EERA x TI Mamoadate

Coord-X

Coord-Y

360086.267245759

8800307.69719717

Fim da sobreposição
Coord-X

Coord-Y

356811.273612147

8799187.77242945

Início da sobreposição

Sobreposição
02

EERA x TI Mamoadate

Coord-X

Coord-Y

344801.097168304

8795815.73191308

Fim da sobreposição

Localização Visual
Referência
Mapa
--Referência
Mapa
Pto02
Referência
Mapa
--Referência
Mapa

Coord-X

Coord-Y

334589.155613728

8873190.76161578

Pto01

333891.498118299

8791338.46950576

Cab. Rio
Acre
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Nome

Confrontantes
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Coordenadas definida pelos
Seguintes Pontos UTM
Início da sobreposição

Sobreposição
03

EERA x TI Cabeceira do
Rio Acre

Coord-X

Coord-Y

370012.599800236

8778229.07131744

Fim da sobreposição
Coord-X

Coord-Y

384098.431947715

8811458.87056408

Localização Visual
Referência
Mapa
Pto04
Referência
Mapa
Pto03

Fonte: Memorial descritivo (IBAMA), Terras Indígenas (ZEE-AC 1:1250.000), Coordenadas transformadas do sistema de coordenadas Geográfica para a projeção UTM – Zona 19S, DATUM SAD69
extraídas através de SIG (elaborado pela SOS AMAZÔNIA).
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3.5. ATIVIDADES CONFLITANTES (PROBLEMAS IDENTIFICADOS E ANÁLISE
DAS AMEAÇAS POTENCIAIS)
A EERA apresenta-se sem ocupação humana caracterizada por posse ou ocupação.
Durante a realização dos estudos para a elaboração desse plano de manejo não foi
verificada nenhuma atividade humana dentro da UC, tais como: cultivos, moradores,
ou desmatamento.
A atividade de exploração madeireira foi observada apenas na margem direita do rio
Acre, já em território per uano na C oncessão MADERACRE. Mas em fevereiro de
2007, a equipe local do IBAMA, detectou a ex tração ilegal de m adeira, assim como a
pesca no interior da EERA.
3.5.1. PESCA
A pesca é um a das principais atividades econômicas da r egião de A ssis Brasil.
Durante a elaboração deste plano de manejo, foi identificada como uma atividade que
poderia ca usar i mpactos negativos na unidade, um a v ez q ue a m esma v inha se ndo
praticada de forma indiscriminada.
A at ividade de pesca ao l ongo do rio A cre no município de A ssis Brasil é r ealizada
principalmente pel a C olônia de P escadores Profissionais de Assis B rasil, p elos
indígenas da TI C abeceira do R io A cre, pel os ribeirinhos da R esex C hico M endes e
recentemente pela Colônia de P escadores Profissionais de Inãpari-Peru. Os diversos
atores supracitados pescam nas áreas protegidas que dão acesso a EERA sendo elas
a Resex Chico Mendes, a TI Cabeceira do Rio Acre no lado brasileiro e a Comunidade
Nativa Bélgica e a Concessão Florestal Maderija & Maderacre no lado peruano.
A pesca p redatória é realizada pr incipalmente n a TI pel a C olônia de P escadores de
Assis Brasil, onde se co ncentram os melhores poço s e a m aior co ncentração d e
espécies cobiçadas para a venda como o piranambu (peixes dos gêneros Calophysus
sp. e Pirinampus sp.), jundiá (Rhamdia spp.) e mandim (Siluridae). A pesca comercial
do piranambu vem crescendo em função da demanda do pescado junto aos mercados
da localidade vizinha de Inãpari no Peru.
Somando-se a i sso, a p rática des sa pesca env olve o desca rte de v ísceras e out ros
restos de proteína animal no rio. O piranambu é um tipo de pescado, conhecidamente
onívoro, com preferência por carniça; assim o descarte de carniça no rio é uma forma
de at rair esse pesca do. Essa a tividade de pesca est á asso ciada à ca ça de ani mais
silvestres ou a utilização de r ebanhos eqüinos ou de g ado na pr odução de vísceras
para a ca ptura des se p escado, causando a ssim i mpacto na fauna si lvestre l ocal e
poluição da água do rio.
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Atualmente, a Colônia de Pescadores é formada por cerca de 80 afiliados, mas destes
apenas 25 so brevivem da pesca . C om a d emanda cr escente pel o pi ranambu,
recentemente foi c riada um a C olônia de P escadores em I nãpari – Peru, q ue se
aproveita da falta de controle dos órgãos ambientais peruanos para adentrar nas áreas
protegidas e pescar de forma predatória, inclusive na EERA. Por ser um rio
internacional, o poder de polícia dos órgãos brasileiros só é válido na parte do rio Acre
em t erritório naci onal, dificultando so bremaneira a abor dagem e au tuação dest es
pescadores.
A at ividade de pesca no r io A cre, em su a po rção que margeia a E ERA, v em se ndo
denunciada há bastante tempo. Já existiam, inclusive, denúncias por parte dos
indígenas que habitam a TI C abeceira do R io A cre, que a firmavam que pesca dores
chegavam a entrar na área da EERA para pescar. O conflito envolvia principalmente a
Colônia de Pescadores de Assis Brasil.
Na busca de so lucionar esse co nflito, o I BAMA, co m o apoi o de out ras instituições
locais iniciou um t rabalho q ue a té o pr esente m omento t em co mo r esultado a
publicação em 14 de m arço de 2006 da I nstrução N ormativa N º 156, q ue p roíbe
permanentemente a pesca pr ofissional e am adora ao l ongo do r io Acre e se us
igarapés.
3.5.2. CAÇA E CAPTURA DE ANIMAIS SILVESTRES
Os moradores de A ssis B rasil m anifestaram u ma pr eocupação em relação à co leta
predatória de tracajás e jabutis por representantes das comunidades indígenas locais,
o que de certa forma pode levar as espécies à erradicação local. Segundo os mesmos
é comum observá-los vendendo esses animais em Assis Brasil.
Durante os estudos para elaboração deste plano de manejo foi efetuado o registro de
grandes populações de espécies de aves de alto valor cinegético, como a azulona
Tinamus tao e o m utum-cavalo Mitu t uberosum (mutum), ex tremamente per seguidas
por caçadores e com estoques populacionais bastante reduzidos em outros pontos do
Acre e na Amazônia em geral. Certamente, a ação de caçadores na EERA tem sido
esporádica, não r esultando em al terações populacionais significativas das principais
espécies de av es caçadas na r egião, m as ess a si tuação pode mudar r apidamente
caso a unidade seja submetida a uma pressão antrópica maior.
Duas ameaças à fauna se destacam na EERA: a concessão florestal peruana e a caça
realizada pel os indígenas. For am obse rvados dois acampamentos de m adeireiros
peruanos na m argem d o r io A cre, que pode m f acilmente a travessar o r io e ca çar
dentro da unidade de conservação. Entretanto, como o m anejo florestal prevê que os
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talhões de exploração de madeira só serão explorados novamente daqui a décadas,
em longo prazo os talhões já explorados tendem a formar uma zona tampão do l ado
peruano, dificultando o acesso por terra e pr otegendo indiretamente a EERA, além de
aumentar a área disponível para as populações de mamíferos da UC. Assim, se o
manejo florestal for realmente implementado, existe uma oportunidade de se
concentrar esforços de fiscalização pelo rio Acre, como ocorre atualmente, já que essa
é a principal via de acesso à área.
Os moradores da TI Cabeceira do R io Acre adentram a uni dade esporadicamente no
período de ag osto a out ubro par a co leta d e ov os de q uelônios, e no i nverno
amazônico, para caça de animais silvestres de todos os tipos. Já foi encontrado pela
equipe do I BAMA, cascos de jabutis nas proximidades da base de apoi o assim como
no per íodo de pesq uisas para su bsidiar o plano de manejo, um ba rco c om di versos
indígenas no interior da UC.
Vários estudos realizados na Amazônia têm demonstrado que mesmo a caça de
subsistência causa o declínio populacional de algumas espécies, principalmente as
mais sensíveis, como Tayassu pecari, Pecari tajacu e Tapirus terrestris (Peres, 1996;
Alvard et alii, 1997; Bodmer et alii, 1997; Carrillo et alii, 2000; Cullen-Junior et alii,
2000; Peres, 2001; Robinson & Bennett, 2002). Como o uso da f auna pelos índios é
uma at ividade r elativamente fácil de se r aco mpanhada, essa a tividade dev e se r
monitorada e, se necessário, reorientada para evitar a depreciação dos recursos na TI
e consequentemente, da EERA (D’Amico & de Paula, 2007).
3.5.3. EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA
Conforme dito anteriormente, em 2007 foi detectada, pela equipe do ICMBio, extração
ilegal de madeira no interior da EERA. Um barco improvisado por toras de madeira foi
identificado desce ndo o r io e o co ndutor não co nseguiu ex plicar a pr ocedência da
madeira. Posteriormente, a eq uipe do I BAMA constatou a der rubada de duas árvores
nas proximidades da base de apoi o, pr ova su ficiente par a co mprovar o i lícito
ambiental. A Foto 3.22 mostra toras aparelhadas de madeira sendo transportadas pelo
rio Acre.
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Foto 3.22 – Transporte de Toras Aparelhadas de Madeira ao Longo do Rio Acre

Este foi o único episódio constatado de extração ilegal de madeira, porém ainda assim
é considerada uma grande ameaça, principalmente pelas facilidades advindas da
concessão florestal que transportam as toras de madeira pelo rio Acre, principalmente
o m ogno Swietenia m acrophylla. As toras são est acionadas embaixo da pont e
binacional Brasil – Peru o que dificulta a açã o fiscalizatória além de q ue não se pode
comprovar se a origem é de fato a concessão florestal peruana.
Outra consideração importante é que são facilmente visualizados nas margens do rio
Acre gr andes mognos Swietenia m acrophylla, facilitando r etiradas fora d as áreas de
manejo e no interior da EERA.
Com a ex ploração madeireira tende a au mentar a i ntensidade da caça, não só pelos
próprios extratores, mas t ambém dev ido à facilitação de ace sso a ár eas r emotas da
floresta através de novas estradas e da maior presença humana na área (Bennett &
Robinson, 2000; Putz et alii, 2000).
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3.6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
3.6.1. PROTEÇÃO DA UC
As atividades de proteção desenvolvidas na EERA são de responsabilidade direta do
ICMBio, e su pletiva do I BAMA, oco rrendo t anto no i nterior da U C q uanto no se u
entorno. A ausência de um escritório regional do I BAMA, e de um a representação do
órgão ambiental estadual em Assis Brasil, faz com que a sede administrativa da EERA
absorva competências e atribuição que não são de sua responsabilidade. Ao mesmo
tempo, ela se torna uma importante interlocutora entre a sociedade civil e os órgãos
ambientais ausentes no Município.
O calendário de ações desenvolvidas pelo Instituto leva em consideração as estações
do ano, sendo que no período compreendido entre os meses de novembro a abril
(chuvas) a realização de atividades se concentra ao longo do rio Acre, e nos meses de
maio a out ubro (seca) por v ia t errestre. O foco pr incipal dest as atividades abrange,
além da EERA, as áreas protegidas ao longo do rio Acre.
Por se tratar de um rio de cabeceira, o nível das águas é baixo na época da seca e
das chuvas, apresentando picos de cheia e vazante durante o i nverno amazônico. O
relevo acidentado e ausência de vias de circulação interna contribuem para dificultar o
deslocamento no i nterior da E stação e a r ealização de açõ es de monitoramento e
fiscalização. P ara garantir a tividades de fiscalização na U C du rante es te pe ríodo, o
acesso se dá at ravés da Província de I ñapari-Peru, por uma estrada de t erra (ramal),
que corta a Comunidade Nativa Bélgica e a Concessão Florestal Maderacre Maderyja.
Em seguida, percorre-se uma trilha dentro da Concessão até chegar às margens do
rio Acre já dentro da UC.
O efetivo da unidade limita-se a um analista ambiental, chefe da EERA, o que torna a
atividade de fiscalização deficitária e direcionada a alguns pontos estratégicos da UC.
A f iscalização r otineira é, por tanto, possí vel de se r ealizar apenas na parte su l da
unidade, ao longo do rio Acre, sendo feita em pequenas embarcações. No restante da
área a fiscalização é feita ocasionalmente, através de sobrevôos. No entorno da
estação, a fiscalização é realizada mediante operações eventuais no rio Acre e demais
áreas protegidas. Dessa forma, a a tual situação da UC não per mite um planejamento
sistemático dessa atividade.
A construção de infra-estrutura de apoio e a aquisição de equipamentos são
fundamentais para viabilizar a continuidade destas atividades.
Buscando minimizar tais deficiências, a estratégia adotada pela EERA foi a
formalização e fortalecimento de parcerias. A aproximação com o ESREG/IBAMA
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Brasiléia e a SUPES/IBAMA Acre (foto 3.23), permitiu uma constância nas ações de
fiscalização ao longo do ano, as parcerias com Polícia Federal, Polícia Militar (foto
2.24) e Exército também estão em construção.
Foto 3.23 – Fiscalização Conjunta com a SUPES/IBAMA/ACRE

Foto 3.24 – Fiscalização Conjunta com a Polícia Militar de Assis Brasil

Outra dificuldade é a realização de fiscalização em um rio transfronteiriço sem o apoio
rotineiro de instituições policiais peruanas, o que dificulta a abordagem de estrangeiros
que por ventura estejam transitando ao longo do rio.
A equipe do ICMBio, junto ao IBAMA, vem realizando operações conjuntas eventuais
com o INRENA (foto 3.25) e com a Policia Nacional Peruana destinadas ao combate à
pesca i legal em ár eas protegidas, en tretanto, a falta de de finição das competências
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por par te das instituições peruanas, tem di ficultado a abor dagem do s bar cos com
pescadores peruanos.
Foto 3.25 – Fiscalização Conjunta com o INRENA

Através da construção de atos legais e termos de cooperação técnica que contribuam
na proteção da EERA e seu entorno, o IBAMA aprovou em 14 de março de 2007, a
Instrução Normativa Nº 156, que proíbe permanentemente a pesca profissional e
amadora ao l ongo do r io A cre e se us igarapés, ent re os pontos de co ordenadas
geográficas 10º57'28"S e 69º39'55"W e 10º56'00''S e 70º 30'40''W. É permitida apenas
em três situações: (1) a pesca científica autorizada pelo ICMBio: (2) a pesca realizada
pelas populações tradicionais residentes na R eserva E xtrativista C hico M endes no
trecho que se limita à m esma e pr evista no pl ano de utilização e plano de manejo da
unidade; (3) a pesca realizada pelas populações indígenas residentes na Terra
Indígena Cabeceira do Rio Acre. As outras modalidades de pesca só serão permitidas,
no t recho do r io q ue l imita a R eserva E xtrativista C hico Mendes e a T erra I ndígena
Cabeceira do R io A cre, mediante acordos de pesca e est abelecimento de nor ma
específica do IBAMA.
Também est á em anda mento a el aboração de termo de cooperação técnica ent re
INRENA, ICMBio e IBAMA, para proteção da b acia do rio Acre que marca a fronteira
entre os dois países (foto 3.26).
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Foto 3 .26 – Reunião em I ñapari p ara D iscutir a Elaboração d o T ermo d e C ooperação
Técnica entre IBAMA, ICMBio e INRENA

3.6.2. PESQUISA CIENTÍFICA
Durante a segunda reunião técnica para elaboração do plano de manejo foi constatado
pelos pesquisadores que as características fitogeográficas e faunísticas da EERA são
únicas para o est ado d o A cre, apr esentando s ignificativa i nfluência do s ambientes
andinos. Mesmo com esta constatação, atualmente não ex istem pesquisas científicas
em seu interior e entorno. As únicas pesquisas realizadas na área até o momento
foram as que subsidiaram a elaboração deste trabalho.
3.6.3. EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Ainda não estão em desenvolvimento atividades de educação ambiental no interior da
unidade, porém pr opostas de aul as de ca mpo est ão em el aboração com O NGs
parceiras e universidades. No entorno da UC, diversas atividades foram e são
desenvolvidas e podemos destacar:
Programa de Agentes Ambientais Voluntários - AAV:
Com objetivo de garantir a conservação da bacia do rio Acre em Assis Brasil, a EERA
em parceria com a SUPES/AC e o Departamento de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Estado do Acre, formou duas turmas de
AAV. Em dezembro de 2007 foram capacitados moradores da Resex Chico Mendes,
Colônia de P escadores, P AE Santa Q uitéria e m oradores da ci dade, t otalizando 2 0
agentes. Em j unho de 2008 foram ca pacitados 15 ag entes da TI C abeceira do R io
Acre (foto 3. 27). A tualmente o I BAMA apói a e aco mpanha o dese nvolvimento dos
planos de trabalhos elaborados pelos AAV.
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Foto 3.27 – Oficina para Confecção de Relatório e Plano de Trabalho dos AAV

3.6.4. DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO NO ENTORNO DA EERA
O desenvolvimento comunitário, assim como alternativas econômicas sustentáveis
para a co munidade do entorno, é pe rcebido pel a eq uipe da E ERA co mo pr ioridades
para a di minuição das ameaças na E ERA. E stes trabalhos contaram com apoi o d e
uma estagiária, estudante da U FAC/Assis Brasil, cedida pela SOS Amazônia através
do programa de es tágio do C onsórcio Amazoniar. Duas atividades se destacam entre
as demais, são elas:
Acordo de Pesca:
Como j á ci tado ant eriormente, a pesca ao l ongo do r io A cre t em si do a pr incipal
ameaça para a E ERA. A atividade envolve diversos atores que pescam no ent orno e
interior da UC.
Com base na I N nº 15 6 de 14 de m arço de 2007, o I BAMA i niciou os primeiros
trabalhos para elaboração de um acordo de pesca no Município. Reuniões envolvendo
a Colônia de Pescadores Profissionais de Assis Brasil, a comunidade ribeirinha da
Resex Chico Mendes e os indígenas da Terra Indígena Cabeceira do Rio Acre tiveram
como propósito inicial, a discussão dos problemas diretos e indiretos ocasionados pela
pesca predatória e a ap resentação do A cordo de Pesca como instrumento legal para
garantir o uso racional dos recursos pesqueiros.
Após diversas reuniões e oficinas (foto 3.28) os atores supracitados decidiram por não
pescar nas áreas protegidas citadas na IN nº 156, excetuando os casos previstos pela
mesma. A lém di sso, a co lônia de pesca dores de A ssis Brasil se co mprometeu a
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cessar a pesca durante o período de defeso que ocorre entre 15 de novembro e 15 de
março.
Foto 3.28 – Oficina com a Colônia de Pescadores de Assis Brasil

Apesar dos avanços advindos destas negociações, em 2008 foi criada uma Colônia de
Pescadores Profissionais em Inãpari – Peru que pratica os mesmos ilícitos ambientais
antes praticados apenas por pescadores brasileiros. Este novo cenário traz um
enorme conflito de legislação na qual as regras estabelecidas no lado brasileiro não se
aplicam no lado peruano, permitindo a r etomada de práticas contrárias à preservação
da bacia do rio Acre.
Buscando so lucionar e sta questão, a e quipe est á formalizando par cerias com
instituições peruanas para estabelecer mecanismos que permitam o uso racional e
compartilhado dos recursos pesqueiros, garantindo pr imordialmente a proteção das
áreas protegidas contíguas tanto brasileiras quanto peruanas. O primeiro passo foi a
realização de um a r eunião entre i nstituições e r epresentações da s ociedade ci vil
peruana e brasileira para discutir a questão da pesca (foto 3.29).
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Foto 3 .29 – Reunião en tre I nstituições e R epresentações d a S ociedade C ivil P eruana e
Brasileira para Discutir a Questão da Pesca no Rio Acre

Manejo Participativo de Quelônios na TI Mamoadate:
A TI M amoadate est á l ocalizada no ent orno da E ERA, m ais precisamente ao nor te.
Nela residem cerca de 900 indígenas sobrevivendo principalmente da caça e pesca.
Todo ano

são ex traídas da nat ureza g randes quantidades de ovo s de t racajá

Podocnemis unifilis para consumo dos indígenas, o que vem ocasionando uma
redução significativa do número de indivíduos desta espécie na região. Desde 2004, a
SEAPROF v em dese nvolvendo o m anejo co munitário do t racajá na TI. A par tir de
2006 a EERA, com apoio do IBAMA, também começou a apoiar o Programa. Em 2008
foi el aborado e j á ap rovado par a o M inistério d o D esenvolvimento A grário, um nov o
projeto pela eq uipe da EERA, I BAMA, SEAPROF e SO S AM AZÔNIA que tem por
objetivo expandir o manejo para todas as 10 aldeias da TI, além de garantir a proteção
das áreas de reprodução da esp écie. O manejo de quelônios, feito de forma conjunta
com as populações indígenas da TI Mamoadate, auxilia no repovoamento de todo o
mosaico de áreas protegidas.
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Foto 3.30 – Indígenas Realizando Manejo de Quelônios na TI Mamoadate

3.6.5. DIVULGAÇÃO
Há cerca de ci nco ano s a u nidade não t inha absolutamente nenhum a v isibilidade
frente à co munidade, i nstituições e at é dentro do pr óprio ó rgão. P ode-se co nsiderar
que hoje ela já é vista como referência no cenário local e regional.
Para divulgar a UC e seus objetivos, a equipe desenvolveu uma série de atividades na
qual podemos destacar:
Elaboração do folder da EERA:
Com o apoi o da S OS AMAZÔNIA at ravés do pr ojeto “Conectando C omunidades
Florestais e Paisagens para o Desenvolvimento Sustentável do Sudoeste da
Amazônia Brasileira”, o Consórcio Amazoniar, financiado pela Agência NorteAmericana para o Desenvolvimento Internacional – USAID, foi elaborado um folder da
EERA co nstando os objetivos da U C assi m co mo as atividades que estão sendo
desenvolvidas. O folder foi amplamente distribuído: escolas, reuniões, oficinas, cursos
e seminários. Também foram distribuídos para entidades peruanas e bolivianas, além
de ev entos trinacionais. A eq uipe pr etende reproduzir no vos folders e atualizar o j á
elaborado.
Divulgação da UC às comunidades indígenas:
Foram realizadas diversas reuniões em todas as aldeias na TI Cabeceira do R io Acre
e um a r eunião em ca da al deia da T I M amoadate co m o pr opósito de di vulgar os
objetivos da U C e est abelecer par cerias com o s indígenas, v isando a pr oteção d os
recursos naturais do mosaico de áreas protegidas.
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Inserção da UC no contexto da Iniciativa MAP:
A equipe divulga a U C em diversos seminários promovidos pela iniciativa MAP com o
objetivo de dar v isibilidade, e pr omover par cerias para a realização de at ividades e
projetos que envolvam os países participantes.
Divulgação da UC no município de Assis Brasil:
Através de atividades pontuais dentro do Município, a equipe promove a divulgação da
UC co mo no ca so da mobilização par a a par ticipação no P rograma de A gentes
Ambientais Voluntários, at ividades realizadas nas escolas, com a P refeitura, na
promoção dos acordos de pesca e ainda, no i nterior da Resex Chico Mendes,
procurando aproximar a comunidade do entorno da EERA.
3.6.6. CONSELHO GESTOR
Em janeiro de 2006 i niciou-se o t rabalho para criação do C onselho Gestor da E ERA.
Ele foi realizado através de parceria técnica estabelecida entre IBAMA - ICMBio e SOS
AMAZÔNIA, no âmbito do projeto “Conectando Comunidades Florestais e Paisagens
para o D esenvolvimento S ustentável do S udoeste da A mazônia B rasileira”, o
Consórcio A mazoniar,

financiado pel a A gência N orte-Americana par

ao

Desenvolvimento Internacional - USAID.
As principais atividades desenvolvidas para a criação do Conselho Consultivo da
Estação Ecológica Rio Acre foram as seguintes:
1. Análise do contexto e identificação dos atores
• A Estação Ecológica Rio Acre;
• Conhecimento do contexto socioambiental onde a UC se insere;
• Identificação dos atores r elevantes na par ticipação do pr ocesso de
criação do Conselho.
2. Mobilização e nivelamento dos atores
• Visitas às organizações e comunidades;
• Seminário “Instrumentos de Gestão da Estação Ecológica Rio Acre”.
3. Definição da composição do conselho
• Oficina “para definição do C onselho Consultivo da Estação Ecológica
Rio Acre” (Foto 3.31).
4. Formalização do conselho
• Convite oficial às organizações;
• Organização das documentações;
• Perfil dos conselheiros.
Foram realizadas visitas às organizações públicas, ONGs, comunidades indígenas do
entorno e a r epresentantes dos movimentos sociais, para esclarecer e i nformar sobre
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as atividades de cr iação do C onselho C onsultivo da U C. Foi ai nda, estabelecido
diálogo com organizações ambientais, empresa de concessão florestal e comunidades
indígenas peruanas q ue integram o entorno. A lém do co ntato pe ssoal foram
encaminhados ofícios, convites e entregue materiais informativos sobre a UC.
No di a 06 de ab

ril de 2006,

e m A ssis Brasil-AC, f oi r ealizado o Seminário

“Instrumentos de Gestão Participativa da Estação Ecológica Rio Acre”, que teve como
objetivo i nformar so bre o andam ento do P lano de M anejo da E stação E cológica Rio
Acre e dar início ao processo de constituição do Conselho.
A oficina para constituição do Conselho Consultivo foi realizada no dia 12 de agosto de
2006, no m unicípio de Assis Brasil, A cre. P articiparam da o ficina as organizações
indicadas no Seminário entre outros convidados.
Foto 3.31 – Grupos de Trabalho Discutindo a Composição do Conselho Durante a Oficina
de 12 de agosto de 2006 em Assis Brasil

Por decisão coletiva foram indicadas, para compor o C onselho Consultivo da E stação
Ecológica R io A cre, sete organizações g overnamentais e

sete organizações d a

sociedade civil. A seguir os nomes das organizações e os motivos pelos quais foram
indicadas:
ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS
Federal
o

FUNAI – Fundação Nacional do Í ndio – devido ao se u papel frente às terras

o

FUNASA – Fundação Nacional da S aúde – devido ao se u papel j unto aos

indígenas localizadas no entorno da estação ecológica.
povos indígenas, pr incipalmente at ravés do P osto de A ssis Brasil, i mportante
parceiro nas atividades.
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o

INPA – Instituto N acional de P esquisa da Amazônia – devido ao se u
importante papel no cenário da pesquisas na Amazônia.

o

UFAC – Universidade Federal do Acre – devido ao se u importante papel no
cenário d a pesquisas na região d a EER A, bem co mo pel a par ticipação de
pesquisadores da r eferida I nstituição no dese nvolvimento de pesq uisas na
Estação Ecológica Rio Acre, no âm bito dos estudos para elaboração do P lano
de manejo da unidade.

Estadual
o

SEPI – Secretaria E special dos P ovos I ndígenas – devido ao se u papel
frente às Terras Indígenas Cabeceira do Rio Acre e Mamoadate localizadas no
entorno da estação ecológica.

o

SEATER – Secretaria de Assistência T écnica e E xtensão Rural – devido
aos trabalhos desenvolvidos no entorno da UC, especialmente junto aos povos
indígenas, at ravés do escritório de A ssis Brasil, q ue se co nstitui i mportante
parceiro nas atividades da EERA. Na nova estrutura administrativa do Estado a
secretaria r epresentada é a

SEAPROF - Secretaria de

Estado de

Extrativismo e Produção Familiar.
Municipal
o

Prefeitura Municipal de Assis Brasil – devido ao seu importante papel como
parceiro na r ealização de at ividades na estação ecológica e se u ent orno,
visando contribuir para o alcance dos objetivos da Unidade.

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
o

AMOPREAB – Associação do s M oradores e P rodutores da R eserva
Extrativista C hico M endes de Assis Brasil - devido sua r elação co m
moradores e produtores da Reserva Extrativista Chico Mendes localizada nas
mediações da estação ecológica.

o

CONDIAC – Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Alto Acre e
Capixaba – devido ao seu papel ar ticulador de pol íticas públicas regionais e
internacionais voltadas à conservação da bacia hidrográfica do rio Acre.

o

COPABEMES - Colônia de Pescadores Profissionais Z-10 do Município de
Assis Brasil – devida a sua representação junto aos pescadores que utilizam
trechos do rio Acre, próximo à estação ecológica como local de pesca.

o

MAPKAHA – Organização dos P
ovos Manchineri do R
io I aco
(Manxineryne P tohi K ajpaha H ajene) – devido ao se u papel frente à Terra
Indígena Mamoadate, localizada na área de entorno da estação ecológica.
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o

OCAEJ – Organização das Comunidades Agroextrativistas Jaminawa - foi
indicada t endo em v ista se u papel f rente à Terra I ndígena C abeceira do R io
Acre, localizada na área de entorno da estação ecológica.

o

SOS A MAZÔNIA – ONG am bientalista - foi indicada t endo em v ista se u
histórico de l uta pel a co nservação do Bioma A mazônico, bem co mo p or su a
atuação na Estação Ecológica Rio Acre e e m outras unidades de conservação
do Estado do Acre.

o

WWF-Brasil – ONG ambientalista - foi indicada tendo em vista sua atuação na
Estação Ecológica e em outras unidades de conservação do Estado do Acre.

Após a oficina foi iniciado o pr ocesso de formalização do Conselho Consultivo,
conforme orientação da Coordenação do Bioma Amazônia – COBAM do ICMBio Sede.
Ocorreram duas alterações na proposta de co mposição do C onselho. A primeira foi a
não inclusão da ONG WWF-Brasil, que optou por não fazer parte do Conselho, devido
a sobrecarga de t rabalho dos técnicos que at uam no A cre, po rém s e co locou à
disposição em continuar a colaborar com atividades relacionadas ao fortalecimento da
UC.
E a se gunda, foi a i nclusão da S ecretária E stadual de Meio A mbiente – SEMA, q ue
não foi indicada na of icina para compor o C onselho, mas os técnicos do ICMBio e da
SOS AMAZÔNIA, responsáveis pela condução do processo de criação do Conselho,
entenderam se r i mportante su a par ticipação, co nsiderando que a m esma l ida
diretamente co m questões ambientais do e stado A cre e é pa rceira do I BAMA na
fiscalização e em projetos desenvolvidos no entorno da unidade.
Desta forma a co nstituição do C onselho C onsultivo da E ERA f icou di sposta co mo
relacionado no Quadro 3.02 apresentado a seguir:
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Quadro 3 .02 - Relação d as I nstituições Componentes do C onselho C onsultivo d a
Estação Ecológica Rio Acre
ORGANIZAÇÃO

REPRESENTAÇÃO LOCAL
ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS

Universidade Federal do Acre

Rio Branco

Fundação Nacional da Saúde

Assis Brasil e Rio Branco

Fundação Nacional do Índio

Assis Brasil e Cruzeiro do Sul

Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia

Rio Branco

Secretaria de Estado de Assistência Técnica e Extensão Rural

Assis Brasil

Secretaria de Estado Especial dos Povos Indígenas

Rio Branco

Secretaria de Estado de Meio Ambiente

Rio Branco

Prefeitura Municipal de Assis Brasil

Assis Brasil

ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS

Associação dos Moradores e Produtores da Reserva
Extrativista Chico Mendes de Assis Brasil

Assis Brasil

Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Alto Acre e
Capixaba

Epitaciolândia

Colônia de Pescadores Profissionais Z-10 do Município de
Assis Brasil

Assis Brasil

Organização dos Povos Manchineri do Rio Iaco (Manxineryne
Ptohi Kajpaha Hajene)

Rio Branco

Organização das Comunidades Agroextrativistas Jaminawa

Sena Madureira

SOS AMAZÔNIA

Rio Branco

O processo de criação do Conselho Consultivo da EERA nº 02001.007687/2002-08 foi
encaminhado a D IREP/COBAM em outubro de 2007, onde f oi analisado, aprovado e
encaminhado a PROGE em março de 2008. A publicação no Diário Oficial da União
ocorreu em junho de 2008 através da Portaria nº 38, de 25 de junho de 2008. Após
sua criação oficial já foi realizada a primeira reunião ordinária nos dias 28 e 29 de julho
de 2008, onde aconteceu a cerimônia de posse dos Conselheiros e a elaboração do
regimento interno e elaboração do plano de trabalho do referido Conselho.
Como forma de possibilitar o conhecimento adequado da Secretaria-Executiva do
Conselho de D efesa N acional e do M inistério de D efesa so bre a E ERA, o C onselho
Consultivo da UC será reformulado para a inclusão de r epresentação do Ministério da
Defesa e do Ministério da Justiça.
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3.7. ASPECTOS INSTITUCIONAIS
3.7.1. PESSOAL
Desde a cr iação da E ERA, a uni dade apr esenta um quadro de pes soal al tamente
reduzido sempre oscilando entre 1 e 2 servidores para todas as atividades da UC.
Assim como as demais UCs da Amazônia, a equipe da EERA sofreu alterações e
trocas de se rvidores ao l ongo dos anos de g estão. N o co ncurso de 2005, doi s
analistas ambientais, foram l otados na U C, com a sa ída desse s, em 2009 e 2010
essas vagas foram repostas.
Atualmente a E ERA co nta co m três Analistas A mbientais lotados na U C, po rém
apenas dois em ex ercício na U C, poi s um est a ce dido ao ICMBio de R io B ranco,
auxiliando outras unidades de conservação.
A sede adm inistrativa da E ERA est á l ocalizada na ci dade de A ssis Brasil e a base
avançada está situada na própria unidade distante cerca de 112 km do centro urbano.
Atualmente o quadro de profissionais lotados na UC apresenta-se conforme a T abela
3.12.
Tabela 3.12 – Quadro Funcional da EERA – Pessoal Lotado no ICMBio de Assis Brasil
Nível de
Qualificação

Local de
Trabalho

Setor

2009

Chefe /
Analista
Ambiental

Bacharel e Licenciado
em Ciências
Biológicas - Superior
Completo

Sede e Base

EERA

Flúvio de Sousa
Mascarenhas

2010

Chefe
Substituto/
Analista
Ambiental

Bacharel em
Engenharia Florestal Superior Completo

Sede e Base

EERA

Dalmo Rufino da
Silva

2010

Cedido

Superior Completo

Rio Branco /
Acre

XX

Nome

Lincoln
Schwarzbach

Lotada na
UC (ano)

Cargo /
Função

Fonte: ICMBio - Assis Brasil (2010)

3.7.2. INFRA-ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
A sede do IBAMA, em Assis Brasil, existe há mais de 20 anos , mas somente a par tir
de 2003 f oi ef etivada co mo se de adm inistrativa da E ERA. A nteriormente f uncionava
como escritório regional - ESREG do IBAMA, hoje esta sede serve de base estratégica
exclusiva da EERA.
Existe também uma base de apoio fixa em funcionamento que está localizada próxima
às margens do rio Acre, no início da UC. Em ambas as bases existem alojamentos.
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3.7.2.1. ADMINISTRAÇÃO (ESCRITÓRIO)
A adm inistração da E ERA f unciona em u m pr édio de al venaria co m três salas: o
gabinete do ch efe, uma sala para os técnicos e uma sala para reuniões; uma copa e
um banheiro. Integram ainda a i nfra-estrutura: um alojamento com três quartos e dois
banheiros, um pequeno galpão e um estaleiro para guardar dois barcos. O escritório é
equipado co m a r-condicionado, t elefone, internet, si stema de r ádio-comunicação e
mobiliário. Os equipamentos estão ultrapassados e alguns estão em péssimo estado
de co nservação. N os últimos três anos t odos o s equipamentos adquiridos foram de
descartes da SUPES/AC. Além disso, faltam utensílios básicos como cadeiras, mesas,
aparelho de fax, computadores, impressoras, etc. No alojamento não existem colchões
e faltam camas e armários.
Até 2007, o sistema de abastecimento de á gua para o esc ritório era por meio de um
poço, ainda existente no terreno. Porém uma análise da q ualidade da á gua realizada
no laboratório do DEAS atestou altos índices de contaminação. O poço foi desativado
e hoj e o esc ritório r ecebe ág ua pel o abas tecimento públ ico m unicipal. T ambém e m
2007 foi desativada uma fossa que estava poluindo todo o subsolo do terreno devido a
um vazamento e foi construída um a nov a f ossa pa ra a dest inação dos dejetos. N ão
existe sistema de esgoto no Município. Os resíduos sólidos são recolhidos e enviados
para o “lixão” municipal.
Em 2008 realizou-se uma reforma nas
aquisição de e

quipamentos para a

instalações, po rém se

realização de at

faz necessário a

ividades rotineiras como

computadores portáteis e não portáteis, mesas individuais e de reuniões, cadeiras,
aparelho de fax, a rmários, data sh ow, al ém de eq uipamentos de ca mpo co mo GPS,
máquina f otográfica, f ilmadora entre outros. O alojamento também f oi reformado,
porém, é p

reciso equipá-lo com a a quisição de co

lchões, ca mas, a rmários,

ventiladores e ar-condicionado, mesas, cadeiras, entre outros acessórios para garantir
o funcionamento do mesmo.

3.7.2.2. BASE DE APOIO
A base de apoio (Foto 3.32) é composta pela seguinte infra-estrutura e equipamentos:
uma casa de madeira e alvenaria que serve como alojamento e escritório com quatro
quartos, uma cozinha, dois banheiros e varanda. Devido à distância da base do centro
urbano, pelo difícil acesso à mesma e, ainda, pela falta de recursos para a contratação
de vigilantes, esta permanece sem vigilância o ano todo servindo de alojamento para
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eventuais caçadores, p escadores e madeireiros, o que ex plica o nú mero al to de
arrombamentos.
Foto 3.32 – Base de Apoio na EERA (A) Vista Aérea (B) Vista Frontal

A co nstrução
da base d e apoi o foi realizada nas Bproximidades de u m barranco que
A
está em processo de erosão. Em 2004 foi realizado um laudo pela FUNTAC sobre o

processo e rosivo e os riscos de de smoronamento da e strutura. P elo l audo, o talude
suportaria apenas mais cinco anos a est rutura construída. D esde 2007 a eq uipe da
EERA vem monitorando os níveis de erosão no talude, mas sabe-se que a qualquer
momento a base de ap oio desa bará. Torna-se ur gente a contenção d o av anço da
erosão, e estudos sobre a viabilidade de uma nova construção (figura 3.14).

Figura 3 .14 – Gráfico M ostrando a P rogressão n a R edução d o C omprimento d o Talude
de 2001 a 2007
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Fonte: ACRE-FUNTAC, 2004.

O sistema de abastecimento de água se faz por meio de bomba d’água do rio Acre, e
por m eio de ca ptação de ch uva. A base t ambém possu i o si stema de f ossa r ecém-

3.91

PLANO DE MANEJO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO ACRE
ENCARTE 3

reformado e t odo o resíduo sólido é transportado de volta à Assis Brasil. A iluminação
é feita por painel solar desde 2006.
Para atender a base com a infraestrutura acima relacionada, existem os seguintes
equipamentos: dois botes de alumínio, um motor de voadeira, dois motores de rabeta;
uma pickup L200, um c arro guincho par a bar co, u m motor bo mba, u m fogão, duas
geladeiras e material de co zinha. C om ex ceção da pickup L200, t odos os demais
equipamentos acima estão defasados ou enguiçados. O motor de voadeira e os botes
de al umínio não sã o adeq uados par a a s características do r io A cre em A ssis Brasil,
sendo assi m pou co ut ilizados nas atividades da U C. D esta forma a E ERA nece ssita
emprestar embarcações da FUNASA para realizar seus trabalhos.
Na Figura 3.15 estão localizados os pontos estratégicos e a base de apo io da E ERA.
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Figura 3.15 – Mapa de Localização da Base de Apoio e de Pontos Estratégicos da EERA
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3.7.3. ANÁLISE DA INFRA-ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O
ATENDIMENTO DA UC
3.7.3.1. PROTEÇÃO DA UC
3.7.3.1.1. Carência de Recursos Humanos para Proteção da UC
Uma grande lacuna observada é a falta de recursos humanos, atualmente a UC conta
com apenas um

funcionário. O esc ritório ca rece de pes soal de a poio t écnico,

administrativo e par a serviços gerais como condução de v eículos (barqueiro), guardaparque e de guarda patrimonial para a base avançada.
Existem ci nco p lacas de si nalização i nstaladas no i nterior da E ERA di stribuídas em
pontos estratégicos. A s placas foram i nstaladas em 2007 , estando si nalizadas ainda
como IBAMA.

3.7.3.1.2. Falta de Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos para
Proteção da UC
Uma dificuldade enfrentada pela equipe local, responsável pela fiscalização da E ERA
e entorno, é a falta de habilitação em fiscalização, o q ue impossibilita o uso de ar mas
e não lhes confere o “poder de polícia”. Isto dificulta o exercício da função, uma vez
que

não

se

encontram

efetivamente

capacitados,

treinados

e

preparados

especificamente para tal atividade. Esses profissionais carecem ainda de treinamento
em elaboração de projetos e gestão administrativa.

3.7.3.1.3. Condições de Acesso Limitadas para Proteção da UC
As condições de acesso, particularmente para áreas internas da UC pouco conhecidas
ou visitadas, são limitadas. O acesso é feito exclusivamente por via fluvial e apenas
para a l inha di visória su l da U C q ue corresponde ao r io A cre. D e A ssis Brasil até a
sede da uni dade, a di stância é de 70 k m em linha reta, e de 112 km seguindo o l eito
normal do rio, que é bastante sinuoso.
O r io A cre só é nav egável, em t oda a su a ex tensão dur ante o per íodo ch uvoso ( de
novembro a março). Mesmo nesse período, na região mais próxima às suas
nascentes, o volume de água decresce muito, restando apenas um filete d’água nas
partes mais profundas da su a ca lha. P or se r um r io jovem, com grande ener gia,
provoca dur ante os seus ciclos de ch eias e vazantes uma grande quantidade de
solapamentos em su as m argens e, co nseqüentemente, a

queda de ár vores. O

acúmulo das árvores caídas e a formação de bancos de areia obstruem o leito,
dificultando ou mesmo impedindo a navegação em muitos trechos.
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O tempo de deslocamento da sede do município de Assis Brasil até a sede da
estação, du rante o per íodo do i nverno, é de apr oximadamente nov e hor as com
embarcações com motor de rabeta e seis horas com motor de popa. Durante o
período do verão é pr aticamente impossível chegar à est ação, uma vez que o volume
da água decresce muito, tornando necessário que os passageiros saltem várias vezes
para arrastar as embarcações.
As tentativas de su bir o r io o m ais alto poss ível, at é o m arco R ondon ( marco de
fronteira), último ponto do rio Acre pertencente à EERA, são extremamente difícieis e
durante os trabalhos para a el aboração deste PM foram frustradas. Do alojamento da
EERA até o último trecho navegável do rio Acre se gasta em média 3 horas de barco,
até a confluência com o rio Blanco, tributário da margem direita, em território peruano.
Apesar de m ais estreito, o r io Blanco tem um volume de á gua maior que o r io Acre e
após a sua foz a navegabilidade do rio Acre decresce muito.
O acesso a áreas mais internas da EERA (em terra firme) é possível através de três
tributários, o Curiaco, o Ascaiaco e o Pentiaco. Apesar de sua largura (4 a 5 m) o nível
de água é bastante baixo, nenhum dos três permite a entrada de barcos, mesmo de
pequeno calado (Figura 3.33).

Foto 3 .33 – Nível d a Água n o I garapé Ascaiaco Utilizado c omo Acesso ao I nterior d a
EERA

No período de j ulho a outubro, o ace sso por terra é possív el apenas através de uma
área localizada ao su l da EERA, na m argem oposta do r io Acre, em território peruano
onde existem duas áreas destinadas à concessão florestal.
O trecho mais próximo da EERA pelo ramal das concessões dista cerca de 9 km em
linha r eta da base de a poio e f oi u tilizado par a a r etirada de m adeira entre 2005 e
2006. Utilizando este ramal, a equipe necessitava se deslocar cerca de 100 km com
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carro traçado e percorrer os 8 km restantes pela floresta e por um trecho do rio Acre. A
partir de 2007 , o r amal parou de se r ut ilizado p ela co ncessão e par a que a eq uipe
pudesse continuar a u tilizá-lo, deveria mantê-lo trafegável por conta própria, o que se
tornou impossível.
No r elatório de D ’Arrigo ( 2004) sã o su geridas várias ações para facilitar o ace sso à
EERA no curto prazo, como por exemplo: (1) estabelecimento de parceria binacional
(Brasil-Peru) por m eio do apoi o da co ncessão m adeireira vizinha à EERA p ara
viabilizar o acesso terrestre no período seco. O que foi feito durante o período em que
a C oncessão est ava at uando; (2) es tabelecimento de pa rceria co m o E xército
Brasileiro, para compatibilizar operações conjuntas na área; (3) es tabelecimento de
parceria com a Polícia Federal, para utilização de embarcação própria para ambientes
com pouca á gua; (4) em l ongo pr azo, é

sugerido o m onitoramento pl úvio e

fluviométrico, para obtenção de sé rie de dados que gerem alguma previsibilidade dos
picos de cheias locais; (5) para o acesso interno, a abertura de trilhas de baixo
impacto pode ser uma possibilidade, assim como a utilização dos leitos quase secos
dos igarapés.
Estes acessos internos poderão ser definidos no Encarte 4. Nos 8 km que separam o
final do ramal na concessão madeireira até a margem do rio Acre bem próximo à base
de apoio da EERA, o ac esso apenas é possível por meio de caminhada em trilhas no
interior da mata.

3.7.3.1.4. Identificação da EERA (Sinalização)
Existem ci nco pl acas de si nalização instaladas no i nterior da E ERA di stribuídas em
pontos estratégicos. A primeira localizada nas margens do rio Acre no limite sul da UC;
a segunda na base de apoio; a terceira entre os igarapés Ascaiaco e o Pentiaco (Foto
3.34), a q uarta na co nfluência com o rio Blanco e a q uinta nas margens da cachoeira
Gaspar.
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Foto 3 .34 – Placas I ndicativas n a Base Avançada ( A) e en tre o s Igarapés Ascaiaco e
Pentiaco (B)

A

B

3.7.3.1.5. Estratégias de Atuação para o Fortalecimento da Proteção da UC
Foram de finidas algumas estratégias pelos funcionários do I BAMA dur ante um a da s
oficinas de trabalho, visando à melhoria no sistema de proteção da estação ecológica,
dentre as quais se destacam:
o

Elaboração e execução de um programa de fiscalização com rotinas de
fiscalização;

o

Realização de ações em conjunto da EERA e Polícia Federal, para fiscalização
de ilícitos ambientais na zona de fronteira da UC e entorno;

o

Estabelecimento de fiscalizações conjuntas com o INRENA e Polícia Nacional
peruana garantindo a pr oteção e pr ocedimentos padronizados para brasileiros
e peruanos;

o

Implantação de segurança patrimonial para as instalações presentes na EERA;

o

Construção de out ra base ao l ongo do r io Acre para garantir ações de manejo
e fiscalização, além de equipá-la;

o

Implantação de um ponto de apoio logístico na cachoeira Inglesa;

o

Elaboração de um SIG para monitorar e fiscalizar a UC e seu entorno, além de
apoiar pesquisas científicas;

o

Realização do m onitoramento do uso da t erra no ent orno e na U C co m
sensoriamento remoto, incluindo monitoramento aéreo;

o

Estabelecimento de expedições periódicas de acordo com o calendário de
eventos;

o

Reimplantação de sistema de radiofonia na base de apoio;

o

Capacitação dos servidores lotados na UC em legislação pesqueira;

o

Habilitação dos servidores lotados na UC como fiscais.
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o

Promoção d a educa ção ambiental co m as comunidades do ent orno par a
minimizar os impactos de caça e pesca no interior e entorno da unidade;

o

Incentivo às comunidades do entorno no desenvolvimento de alternativas
econômicas sustentáveis e compatíveis com a conservação dos recursos
naturais;

o

Estabelecimento de acordos de pesca com a comunidade do entorno da UC.

3.7.4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Até 2007, a E ERA estava sob a adm inistração do IBAMA. Com a cr iação do I nstituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, a administração passa ao
novo Instituto. O ICMBio foi criado a partir da Medida Provisória nº 366, de 27 de abr il
de 2007, com a justificativa de dar maior eficiência e e ficácia na ex ecução da pol ítica
nacional de unidades de conservação. Esta MP foi convertida em Lei nº 11.516, de 28
de agosto de 2007. O novo Instituto passa a exe cutar ações voltadas às unidades de
conservação (

proposição, i

mplantação,

gestão, p

roteção,

fiscalização e

monitoramento), fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, conservação
e educação ambiental, conforme diretrizes do Ministério de Meio Ambiente.
No Instituto, a EERA está subordinada à Administração Central, sediada em Brasília,
de f orma di reta por m eio da DIREP, de onde e manam as orientações técnicas e os
recursos destinados a sua implantação e ao seu manejo, e com a DIPLAN, que
oferece as orientações quanto às operações orçamentárias, financeiras e co ntábeis,
bem como alocação dos recursos de manutenção da UC, além daqueles destinados
aos contratos dos seus serviços.

3.7.5. RECURSOS FINANCEIROS
O o rçamento anu al da unidade é el aborado pel o C hefe e enca minhado à D IREP, o
trâmite é feito diretamente entre UC e a sede do ICMBio em Brasília.
Os recursos orçamentários da EERA são todos provenientes do próprio ICMBio. Esses
se mantiveram aquém das necessidades de gestão da UC, face todos os problemas e
atividades conflitantes existentes no interior e no entorno da EERA. Porém os recursos
vêm aumentando de forma gradativa. A Tabela 3.13, apresentada abaixo, mostra as
dotações orçamentárias referentes aos exercícios de 2005 a 2008.
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Tabela 3.13 – Dotações Orçamentárias Dispostas por Itens de Empenho para os
Exercícios de 2005 e 2008
Item de Empenho
2005 (R$)
2006 (R$) 2007 (R$) 2008 (R$)
Diárias

126,00

3.197,00

1.800,00

-

1.261,00

7.033,00

21.850,00

50.000,00

Passagens

757,00

-

-

Pessoa Física

757,00

-

10.600,00

14.000,00

Pessoa Jurídica

857,00

3.836,00

92.500,00

33.200,00

Imposto

152,00

-

1.882,00

2.800,00

TOTAL

5.045,00

Material de consumo

-

14.066,00 128.632,00 100.000,00

Fonte: (ICMBio-Assis Brasil, 2008).

Quando se

trata de

recursos advindos de Compensações Ambientais, a E ERA

atualmente tem um montante de R$ 176.403,40 a receber. Os empreendimentos são:
Ponte Brasil – Bolívia; P onte Brasil – Peru e L inha de transmissão Rondônia – Acre.
Dos três, apenas parte do recurso destinado à compensação da Linha de Transmissão
Rondônia – Acre f oi ef etuado. A di ficuldade no r epasse dest es recursos prejudica o
desenvolvimento de diversas atividades previstas para UC, uma vez que, grande parte
dos equipamentos, p revistos para e fetivação dos programas de oper acionalização e
controle serão adquiridos via compensação. Abaixo segue tabela (Tabela 3.14) com os
valores ainda não repassados pelos empreendedores.
Tabela 3.14 – Compensações Ambientais para a EERA
Empreendimento

Empreendedor

Ano

Recurso
previsto p ara
EERA (R$)

Ponte Brasil – Peru

Secretaria de Infra-estrutura do Governo
do Acre

2005

140.274,13

Ponte Brasil – Bolívia

Secretaria de Infra-estrutura do Governo
do Acre

2003

36.129,27

TOTAL

176.403,40

Fonte: (ICMBio Assis Brasil,2008)

3.8. DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA
A partir dos dados obtidos nos levantamentos realizados para a el aboração do P lano
de M anejo da E ERA, co nclui-se q ue a ex istência dest a uni dade de co nservação de
proteção integral é de imperiosa importância para o Brasil, países confrontantes e para
o mundo, em razão de sua alta biodiversidade, elevada riqueza de espécies, presença
de f itofisionomias ímpares e habitats únicos. A lém di sto, ca racteriza-se co mo um a
região representativa dos ecossistemas sul-amazônicos.
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Do pont o de v ista da i mportância florística, o s am bientes que ex istem na estação
ecológica, esp ecialmente nas áreas mais baixas, abr igam u ma r ica di versidade de
espécies arbóreas, pt eridófitas terrestres e epí fitas, de pl

antas com pot encial

ornamental reconhecido, além de al gumas novidades para a flora acreana. Estima-se
que foram identificadas mais de 400 espécies de ervas, arbustos, arvoretas, lianas e
árvores, pertencentes a 82 famílias botânicas.
Entretanto, mais que sua diversidade florística, sobressai a sua importância por abrigar
elementos que a testam a ní tida t ransição das

florestas úmidas para v egetação

semidecídua. Silveira et alii (2006) sugerem que a presença de espécies decíduas e
semidecíduas nas florestas dessa parte da Amazônia refletem relações florísticas
dessa r egião co m Fl orestas Estacionais, C errado e M atas Secas. Nas Florestas
Abertas com Palmeiras asso ciadas com ba mbu pr esentes na EER A há el ementos
comuns entre as Florestas Semidecíduas e o Cerradão, que é o elemento chave na
relação ent re florestas estacionais ou se midecíduas e o Cerrado. Fer reira e O liveira
(2005) j á hav iam al ertado par a a ausê ncia do açai Euterpe pr ecatoria, um a esp écie
encontrada por todo o Acre, tanto em áreas d e terra firme quanto de várzeas. Por
outro l ado, se o aça í se dest acou pela ausê ncia, a pal meira jaciarana Syagrus
sancona se destacou pela abundância excepcional. Em outras regiões do Acre é um a
espécie m uito r ara se ndo m ais freqüente e m áreas alteradas do que em f lorestas
primárias. V ale r essaltar q ue o gênero Syagrus compreende 34 esp écies nativas do
Brasil, a maioria delas endêmicas de áreas secas do Cerrado e do Nordeste.
As florestas estacionais, especialmente as da bacia do rio Paraná e as florestas
residuais e de galeria ao longo das principais bacias fluviais daquela região, também
teriam funcionado como uma ponte ecológica (ponte Atlanto-oeste da Amazônia) para
as migrações florísticas entre a floresta atlântica e as florestas no oeste da Amazônia,
até at ingir o r io P araguai e enco ntrar t ributários do r io Madeira, no oest e, co mo o
Guaporé ( Por, 1992). M uitas destas florestas são est acionais semideciduais do t ipo
aluvial que se distribuem pela depressão pantaneira do Mato Grosso do Sul,
margeando rios da bacia hidrográfica do Paraguai (IBGE, 1992).
Ratter (1987) apon ta p ara a ex istência de m anchas de florestas semidecíduas na
região m ais seca da “ hiléia” no Mato G rosso e out ros enclaves. Tr yron & T ryron,
citados por Por (1992), conferem solidez à t eoria da pont e Atlanto-oeste da Amazônia
quando mostram um padrão distribucional crescente de pteridófitas no sentido Floresta
Atlântica - Médio Paraná - Floresta Amazônica Submontana - Floresta do Planalto das
Guianas.
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Em função do caráter diferencial de ambientes como a Floresta Aberta com Palmeiras,
onde ocorrem as espécies decíduas, a Floresta com Bambu próxima da cachoeira do
Gaspar e as Florestas Aluviais, onde existem os terraços, os salões e algumas grotas
formadas pelas linhas de drenagem profundas, além da riqueza florística e dos novos
registros para o Acre, a área da EERA pode ser considerada como muito importante
para a realização de levantamentos e inventários.
No ca so das Florestas com Bambu, pel o m enos duas espécies do g ênero Guadua
estão pr esentes na v egetação, e m ce rtos casos imprimindo um a fisionomia
característica à t ipologia florestal. Guadua sp. est á as sociada à Floresta Aluvial,
dominando l ongos trechos e dur ante a se gunda ca mpanha, apr esentavam um a
produção elevada de brotos. Guadua weberbaueri foi encontrada associada à Floresta
com Palmeiras, porém, predominando no fundo dos vales e na meia encosta, quase
que inexistindo no alto das colinas; próximo da confluência entre os rios Acre e Blanco,
Guadua sp. es tava e m pl eno per íodo de s enescência, após

o eve nto r aro d e

florescimento, e a sua mortalidade alterou drasticamente a paisagem nessa parte da
estação ecológica.
Em função da particularidade da Fl oresta Semicaducifólia presente no topo das áreas
mais altas da EERA, da oco rrência de manchas de florestas dominadas por bam bu
nas áreas mais baixas, da presença de paxiubais e patauzais, de extensas áreas com
sub-bosque dominado por “canela de velho”, dos jarinais e da garantia da preservação
destes ambientes na EERA em função de seu isolamento e proteção periférica (Terras
Indígenas), pode-se afirmar que a EERA não apenas representa e contém amostras
significativas da biodiversidade acreana. Ela é uma das poucas, senão a única, área
de pr eservação do E stado q ue, e m função d e su a l ocalização e a ltitude, abr iga
amostras de tipologias vegetais raras ou inexistentes em outras partes do Acre.
Resumindo, têm-se para os elementos fitofisionômicos presentes na EERA os
seguintes aspectos que ev idenciam a r elevância desta es tação e cológica pa ra o s
ecossistemas sul e oeste-amazônicos:

o As Florestas Abertas Aluviais do r io A cre t em se u v alor bi ológico
especialmente relevante em função das novidades botânicas (Silveira et
alii, 2006) e da

fragilidade da

flora a ssociada ao s afloramentos e

paredões rochosos, onde Daly et alii (2006) apontaram que ocorrem
espécies andinas e nov os registros para o e stado do A cre. Phenax
(Urticaceae), por exemplo, foi citado como um gênero novo para o Acre
em 2003;
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o As Florestas Aluviais dos Tributários do rio Acre tem valor biológico alto
pelo fato das mesmas serem muito di ferentes das Florestas Aluviais
encontradas ao longo do rio Acre e a ocorrência de esp écies raras e de
novas ocorrências, faz co m que es ta t ipologia apr esente u m v alor
biológico alto;

o As Florestas A bertas com B ambu, esp ecialmente nas áreas mais
afetadas pela mortandade do bam bu, apresentam uma situação difícil de
ser av aliada, uma vez que a dinâmica l ocal a presenta um pad rão de
mudança muito mais acelerado do que o observado nas regiões vizinhas,
requerendo um monitoramento do funcionamento desse sistema par a a
definição de estratégias de conservação. Sua significância é alta, pois as
Florestas com Bambu se restringem a uma parte do Acre e regiões
adjacentes;

o A Fl oresta S emicaducifólia A berta co m P almeiras presente nas cristas
das elevações tem valor biológico alto porque demonstra que grandes
concentrações da palmeira jarina também podem ocorrer em áreas
florestais extremamente abertas e sujeitas a elevadas taxas de
luminosidade. Esta adaptabilidade só tinha sido observada em poucas
espécies de pal meiras nat ivas no E stado, e ntre as

quais as mais

freqüentes são uricuri, murmuru, jaci ( Attalea butyracea) e tucumã
(Astrocaryum aculeatum). A significância desta tipologia para a
conservação é co nsiderada m uito al ta po r representar um a das únicas,
se não a úni ca, formação florestal com características de semicaducifólia
encontradas no estado do Acre.
Para co mpreender a si gnificância da E ERA p ara a fauna, deve-se a tentar par a o
aspecto de que es ta u nidade l ocaliza-se em u m ce ntro de end emismo pa ra
vertebrados terrestres (Haffer, 1969), chamada Inambari. Além disso, está próxima de
um dos refúgios florestais do pleistoceno propostos por Prance (1989).
Os estudos herpetofaunísticos evidenciaram 25 esp écies de al gum i nteresse par a a
conservação. D estas, 1 1 sã o co nsideradas raras, 6 são co nsideradas endêmicas, 9
são relacionadas no apêndice II do CITES e 2, os quelônios Geochelone denticulata e
Podocnemis unifilis, tem status “vulnerável” segundo os critérios da IUCN (2006).
A EERA sustenta uma avifauna altamente diversificada e relacionada à Floresta com
Bambu e tipos vegetacionais associados, um tipo de vegetação relativamente pouco
representado em território brasileiro.
A dinâmica da Fl oresta com Bambu e o seu papel na distribuição de várias espécies
de av es intimamente as sociadas a esse t ipo de v egetação ( sensu Tobias et al ii, no
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prelo) é um a questão ainda sem respostas claras, mas de extrema relevância para a
preservação e ev entual m anejo d estas espécies, que i nclui um a esp écie ai nda não
descrita pela ciência (Kratter 1997, Silveira 2005, Tobias et alii, no prelo). Em território
brasileiro, a EERA é a uni dade de conservação com a m ais rica avifauna associada a
Florestas de B ambu (20 esp écies no t otal), co nsistindo um a U C i deal para est udos
ecológicos de m édio e l ongo pr azo so bre essa asso ciação e su a co munidade
avifaunística. Neste se ntido, a EERA tem um papel est ratégico na pr eservação do
ecossistema Floresta com Bambu e várias de suas espécies de aves no Brasil.
Do total de 359 espécies de aves registradas na EERA, 55 (cerca de 15%) foram
consideradas de especial interesse para conservação (ver texto). Destas, nada menos
que 14 espécies são endêmicas e estão relacionadas ao centro de endemismos
Inambari, o q ue atesta a importância da EERA como mantenedora da comunidade de
endemismos deste i mportante C entro. C erca de 8 sã o esp écies migratórias, 19 sã o
espécies raras e de di stribuição local na Amazônia Ocidental e 2 são espécies cujos
registros para a E ERA representam ex tensões si gnificativas de di stribuição par a o
sudoeste da Amazônia brasileira. Além dest es táxons, de incontestável importância
para a co

nservação, 5 esp

écies (Primolius couloni, N annopsittaca dach illeae,

Formicarius rufifrons, Synallaxis cherriei e Simoxenops ucayalae) são r elacionadas
pela IUCN (2006) em seu Red Data Book.
A E stação Ecológica Rio A cre tem um papel chave na preservação de populações
destas espécies de av es, na su a m aior pa rte co m di stribuição ce ntrada fora do
território brasileiro e associadas a ecossistemas de ocorrência marginal no Brasil como
Florestas com Bambu e Florestas Abertas pré-montanas andinas.
A EERA possui uma mastofauna rica e, aparentemente, bastante preservada em
termos populacionais. Essa característica é bas tante relevante dentro da realidade do
Vale do A cre, j á bas tante per turbado e m t ermos de pr essão de ca ça e dest ruição /
fragmentação de habitats. Assim, a EERA poderá atuar como área fonte para diversos
grupos faunísticos, abastecendo as populações de áreas vizinhas (ex: Terra Indígena
Mamoadate) e de out ras áreas que es tejam ligadas a el a, al ém de se rvir co mo
importante referência para estudos populacionais de mamíferos no estado do Acre.
O grande número de observações de macaco-preto Ateles chamek, anta Tapirus
terrestris, onça-pintada Panthera onca e onça-parda Puma co ncolor na EER A
evidencia o g rau de pr eservação da ár ea, poi s as duas primeiras são ex celentes
espécies indicadoras de pressão de caça no estado do Acre.
Além das espécies ameaçadas, a presença de espécies que necessitam de ex tensas
áreas bem preservadas como o queixada Tayassu pecari, o porquinho Pecari tajacu, o
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veado-vermelho Mazama americana, o g uariba Alouatta seniculus e o parauaçu
Pithecia irrorata é uma indicação de que a EERA ainda exibe características
estruturais e ecológicas que suportam a presença de tais espécies.
Concluindo, t emos para a E ERA um a el evada relevância na r epresentatividade do s
ecossistemas sul e oes te-amazônicos, do ce ntro de ende mismos de Inambari, da
importante z ona de t ensão eco lógica ent re as florestas úmidas e as v egetações
semideciduais e deciduais. Em suma, reside a sua significância no fato de constituir-se
em u m v erdadeiro e i mportantíssimo deposi tório de el ementos naturais em est ado
primitivo, muitos dos quais inéditos para a ciência, cujo conhecimento e decifração são
fundamentais para o en tendimento da di nâmica dos ambientes e eco ssistemas sulamazônicos.
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4.1. HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO
A Estação Ecológica Rio Acre (EERA) foi criada em1981 (Decreto Federal n o 86.061,
de 02/06/81), passada mais de duas décadas desde a sua criação, esta unidade de
Conservação ainda não possui plano de manejo. Até o m omento, a E ERA ainda não
conta com nenhum documento de planejamento, constituindo-se este plano de manejo
seu primeiro documento.
O Encarte 4 q ue or a se apr esenta, t rata do pl anejamento da E ERA e sua zona de
amortecimento (ZA). O enca rte abor da a ava liação est ratégica da

unidade, os

objetivos específicos de manejo, o z oneamento e o pl anejamento por ár eas de
atuação, no horizonte de cinco anos previstos para a sua implantação.

4.2. AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
A avaliação estratégica realizada para a estação ecológica, com a indicação dos
pontos fortes, pont os fracos, a meaças e opor tunidades da U C, r evelou os principais
aspectos favoráveis e contrários ao atendimento dos objetivos para os quais a estação
fora cr iada. Nas tabelas 4. 01 e 4. 02 são apr esentados, r espectivamente, os pontos
fracos e a meaças e os pontos fortes e opo rtunidades da EERA, t rabalhados e
discutidos na oficina de pl anejamento pa rticipativo, of icina de pes quisadores e na
reunião de est ruturação do pl anejamento. A po sterior anál ise da matriz subsidiou a
definição das prioridades para as ações a serem propostas.
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Tabela 4.01. Matriz de Análise Estratégica da EERA - Forças Restritivas e Premissas
Defensivas e de Recuperação
AMBIENTE INTERNO
Pontos Fracos

AMBIENTE EXTERNO
Ameaças

PREMISSAS
Defensivas ou de Recuperação

Pressão antrópica na região do rio
Acre a montante do limite leste da
EERA:
O desenvolvimento regional
decorrente da estrada interoceânica é
causa raiz das demais pressões.

Pressão antrópica no
interior da EERA:
Apesar de não haver
população humana residente
no interior da UC, é
significativa a pressão de
pesca no rio Acre, tanto no
interior da EERA quanto em
sua área periférica.
A caça no interior da UC
ocorre eventualmente.

Pressão de pesca a montante e
juzante e no interior da EERA
afetando a dinâmica das populações
de peixes e comprometendo o
recurso, tem por origem a crescente
demanda de pescado por Puerto
Maldonado - PE. A pesca é realizada
pela Colônia de Pescadores de Assis
Brasil e Iñapari, e em menor escala
pelas populações indígenas da TI
Cabeceira do Rio Acre, as residentes
na Resex Chico Mendes, bem como a
Comunidade Nativa Bélgica no lado
peruano.
A caça ocorre de forma mais
acentuada no entorno da EERA,
principalmente nas regiões leste e sul
da UC.
Pressão antrópica na região lindeira
sul da UC:

–

Desenvolver programa de integração
com as comunidades do entorno da
EERA; implantar junto com os
pescadores e povos indígenas um
programa de ordenamento
pesqueiro/acordo de pesca no rio Acre;

–

Participar e influenciar a implantação de
Comitês de Bacias;

–

Articular no MAP o envolvimento do
Peru nas questões ambientais,
destacando como temas para discussão
a legislação, o manejo florestal e as
unidades de conservação;

–

Articular mecanismos governamentais
para estabelecimento de acordos
bilaterais voltados para questões
ambientais (redução de impactos,
incremento no controle e fiscalização
simultânea);

–

Estabelecer relações com as ONGs e
certificadoras que atuam nas
concessões peruanas e manejo florestal
nas TIs peruanas;

–

Articular com instituições
governamentais e de pesquisa para
monitorar os impactos das atividades
que utilizam a calha do rio Acre.

–

Articular para ampliar as pesquisas na
UC;

–

Implementar um programa de
monitoramento dos recursos naturais da
EERA;

–

Captar recursos (fomento) e
investimentos para a pesquisa;

–

Complementar as pesquisas e estudos
já realizados na EERA com um
programa de inventários biológicos das
espécies e ecossistemas da UC;

–

Incentivar o desenvolvimento de
pesquisas prioritariamente em:
paleontologia;

–

Florestas de Bambus, as espécies
endêmicas deste habitat; dinâmica fluvial
(assoreamento, erosão, etc.); dinâmica
populacional das espécies de peixes
com grande relevância para a população
local;

–

Articular a implantação de cursos que
utilizem a EERA como laboratório;

–

Promover a EERA junto a
pesquisadores e instituições de ensino e
pesquisa.

Concessões madeireiras no lado
peruano implicando em fonte de
pressão potencial com agravante de
não haver possibilidade de controle
direto por parte da UC e dos órgãos
ambientais brasileiros.

Pesquisa

Pesquisa

Inexistência de um programa
de pesquisa da UC;

Falta de controle das pesquisas feitas
no entorno;

Pouco incentivo para pesquisa Pouco interesse das instituições de
na EERA.
pesquisa pela UC.
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AMBIENTE INTERNO
Pontos Fracos

AMBIENTE EXTERNO
Ameaças

Fiscalização do IBAMA /
ICMBio:

Fiscalização no entorno da UC:

Falta de sistematização da
fiscalização;

Escritório Regional do IBAMA no Alto
Acre (Brasiléia) sem estrutura física e
de pessoal para cumprir suas
atribuições;

Falta vigilância patrimonial;
Falta de recursos humanos
para fiscalizar e proteger; falta
de pessoal apto e capacitado
para fiscalizar;

PREMISSAS
Defensivas ou de Recuperação
–

Articular junto ao ICMBio para alocar e
capacitar recursos humanos para
fiscalização na UC;

–

Fortalecer vínculos com o escritório
regional de Brasiléia;

–

Estabelecer convênios e acordos entre a
UC com IBAMA, Polícia Federal e
Exército Brasileiro para fiscalização na
área; estabelecer calendário que
possibilite alternância de patrulhamento
entre EB, PF e IBAMA, intensificando,
com isso, a presença na área;

–

Promover a capacitação dos
destacamentos do EB e PF para
trabalhar de forma adequada em ações
de fiscalização e controle em UC e
entorno;

–

Articular mecanismos governamentais
para estabelecimento de acordos
bilaterais voltados para fiscalização
(incremento no controle e fiscalização
simultânea);

Dificuldade de fiscalização em todo o
–
entorno da estação, devido ao acesso,
pessoal e estrutura;

Obter as bases de dados do SIPAM
para auxiliar no sistema de
monitoramento;

Falta de definição das
atribuições de fiscalização da
ZA da UC pelo ICMBio;

Dificuldade de articulação institucional
para realização da fiscalização do
entorno;

–

Dificuldade de abordar
peruanos que causam ilícitos
ambientais no rio Acre.

Falta de definição das atribuições de
fiscalização pelos órgãos
governamentais peruanos.

Fiscalizar prioritariamente: (1) leito do rio
Acre, principalmente no trecho da Terra
Indígena Cabeceira do Rio Acre; (2)
desmatamento na Área de Preservação
Permanente (APP) do rio Acre e
afluentes; (3) ilícitos ambientais e
atividades que causam impacto
ambiental; (4) igarapé Ascaiaqui;

–

Articular parcerias com a Aldeia Boca
dos Patos para controle no acesso à UC
e Terra Indígena Cabeceira do Rio Acre;

–

Capacitar as comunidades da ZA para
desenvolver atividades de proteção e
controle (p.ex.: AAV);

Marco Rondon
–

Realizar reconhecimento do limite da
EERA próximo ao Marco Rondon;

Região do igarapé Mamoadate

Carência de recursos e
instrumentos de gestão
Falta de recursos para a
gestão da UC;
Não participação da UC em
programa especiais do
Governo (p.ex. ARPA).

Ausência de investimentos na
conservação
Poucos recursos financeiros
destinados à conservação e
preservação.

–

Realizar reconhecimento dos limites da
EERA referentes às cabeceiras do
Igarapé Mamoadate.

–

Desenvolver mecanismos de captação
de recursos;

–

Articular para a gestão das áreas
protegidas da região em mosaico e
propor sua inserção no Corredor
Ecológico Oeste-Amazônico (MMA);

–

Articular junto à DIREP a inserção da
EERA em programas especiais do
Governo.

4.3

PLANO DE MANEJO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO ACRE
ENCARTE 4

AMBIENTE INTERNO
Pontos Fracos

AMBIENTE EXTERNO
Ameaças

Deficiência d e p essoal e
infra-estrutura para a gestão
da EERA:
Deficiência de infra-estrutura
para gestão, apoio e
capacitação;
Inadequação da infraestrutura existente; sistema de
comunicação e a sinalização
são deficientes (poucas áreas
com placas de sinalização dos
limites da EERA);
Ausência e dificuldade de
acesso ao interior da UC;
Quadro funcional insuficiente
para gestão;

PREMISSAS
Defensivas ou de Recuperação
–

Articular junto ao ICMBio para alocar
recursos humanos para gestão da UC;

–

Contratar serviços terceirizados para
vigilância patrimonial e manutenção das
bases EERA;

–

Fazer a manutenção de infraestrutura e
equipamentos;

Na base do Tombo
–

Melhorar as instalações da base para
realização de atividades na EERA;

–

Elaborar/implantar um projeto de
recuperação da área atual da base
operacional (contenção de talude);

–

Dotar a base de suprimentos, estrutura e
equipamentos necessários
(comunicação, mobiliário, etc.);

–

Possível construção de uma estrada
no lado peruano;

Manter a base operacional da estação
permanentemente ocupada;

–

Projetar e implementar um trapiche para
atracação e acesso à base;

Estrada Interoceânica em construção.

–

Tratamento de esgoto;

Infra-estrutura no entorno:
Dificuldade de acesso para realizar
atividades na UC (na estação seca o
acesso à UC só é possível pelos
ramais das concessões madeireiras
do lado peruano);

No igarapé dos Patos e Matança
–

Impossibilidade de alocar
pessoal permanentemente na
base da UC.

Avaliar a possibilidade de construir uma
base de apoio na aldeia Boca dos Patos
na TI Cabeceira do Rio Acre;

No igarapé Tridente
–

Sinalizar os limites da unidade: colocar
uma placa na boca do igarapé Tridente
em duas línguas: português e espanhol;

Novas instalações

Relações fronteiriças
Inexistência de acordo Brasil / Peru
sobre o manejo florestal;
Precariedade do funcionamento de
acordos Brasil / Peru sobre unidades
de conservação;
Localização da UC
Fronteira com áreas de
exploração de madeira;
A UC tem limite coincidente
com a fronteira Brasil-Peru.

Não compatibilização das legislações,
brasileiras e peruanas, que
regulamentam a pesca;
Não compatibilização entre o ZEE
brasileiro e o peruano na região;

–

Construção de uma base de apoio na
Cachoeira Gaspar.

–

Estabelecer parceria com FUNAI e
terras indígenas;

–

Articular a inserção da EERA no MAP;

–

Articular a inserção da EERA na
plataforma de discussão do ICMBio com
os países confinantes (OTCA)

–

Propor análise dentro do mini-MAP de
Ordenamento Territorial para
compatibilização dos ZEEs dos dois
Estado/Departamento

Terras Indígenas
–

Apoiar ações de manejo e criadouro de
animais silvestres;

Falta de orientação em relação ao uso
adequado dos recursos naturais nas
reservas indígenas;

–

Apoiar programas e ações compatíveis
com os objetivos da EERA previstos nos
etnozoneamentos;

Falta de implementação dos
etnozoneamentos das terras
indígenas.

–

Promover a cooperação técnica com as
instituições que trabalham com a
questão indígena.

Vizinhança com terras indígenas
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AMBIENTE INTERNO
Pontos Fracos

AMBIENTE EXTERNO
Ameaças

PREMISSAS
Defensivas ou de Recuperação
–

Formar parcerias entre Secretarias de
Educação estadual e municipal e o
ICMBio para a inclusão das informações
sobre a EERA e demais áreas
protegidas no currículo escolar;

–

Articular parcerias para produção de
material didático com a temática
ambiental e de divulgação da EERA

–

Poucos programas de educação
ambiental e de comunicação, no
entorno da estação;

Estabelecer parceria entre ICMBio,
Secretaria de Educação, Núcleo
Indígena e Secretaria de Meio Ambiente
voltada para a educação ambiental em
TIs;

–

Pouca divulgação da UC, sobre a sua
criação, objetivos e restrições de uso;

Trabalhar a educação ambiental junto à
população ribeirinha, áreas de
assentamento e Resex Chico Mendes;

–

Falta de campanhas educativas sobre
exploração predatória dos recursos
naturais;

Formar e apoiar ações dos agentes
ambientais voluntários do município de
Assis Brasil;

–

Desenvolver um programa de
conscientização sobre o uso sustentável
dos recursos faunísticos.

Educação ambiental no entorno
Educação Ambiental na UC
Indefinição de um programa
de educação e comunicação
ambiental, orientando quanto
aos objetivos e finalidades da
UC;
Falta de informações para a
população sobre a
importância da estação
ecológica para a preservação
de todo o ecossistema;
Falta de infra-estrutura
específica para educação
ambiental.

Não existe material sobre a EERA
voltado a educação ambiental;
Falta de articulação e diálogo entre as
instituições que trabalham ou
desenvolvem alguma ação educação
ambiental;
Pescadores não conscientizados,
quanto à conservação do recurso.

Recuperação de áreas no entorno

Na base do Tombo
–

Município de Assis Brasil
–

Realizar campanhas educativas via
meios de comunicação local;

–

Apoiar a capacitação dos professores da
rede pública para a educação ambiental;

–

Apoiar o município no andamento de
programas em educação ambiental (ex.:
projetos: FLOC - de educação rural
sustentável - e Caminhos da Floresta);

–

Fixar placas informativas sobre a EERA
em áreas estratégicas do município de
Assis Brasil.

Área marginal do leito do rio Acre
–
Promover e apoiar a recuperação da
mata ciliar ao longo do leito do rio Acre.
–

Alternativas de renda para o
entorno
Poucas alternativas de renda para o
município de Assis Brasil;
Poucas iniciativas visando alternativas
de geração de renda compatíveis com
a conservação na região.

Criar trilhas educativas próximas à base
operacional;

Apoiar as alternativas de
desenvolvimento econômico, visando
diminuir a pressão sobre os recursos
naturais da EERA;

Reserva Chico Mendes
–

Apoiar programas e ações de
alternativas de renda para a população
da resex compatíveis com os objetivos
da EERA;

Município de Assis Brasil
–

Apoiar o município na implementação de
difusão de tecnologias sustentáveis.
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AMBIENTE INTERNO
Pontos Fracos

AMBIENTE EXTERNO
Ameaças

PREMISSAS
Defensivas ou de Recuperação

Falta de entrosamento institucional
e político

–

Não implementação do ZoneamentoEcológico Econômico na região do
Alto Acre;

Apoiar a elaboração e implantação do
plano de ordenamento territorial local
(OTL-ZEE) da região;

–

Apoiar a implementação da legislação
ambiental do município;

–

Participar de forma efetiva das ações do
Conselho Municipal de Meio Ambiente;

–

Apoiar o fortalecimento da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente no
município.

Falta de empenho do poder público
para com as questões ambientais;
Entrosamento deficiente e falta da
articulação entre as instituições de
fiscalização e controle.
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Tabela 4.02. Matriz de Análise Estratégica da EERA - Forças Impulsoras e Premissas
Ofensivas e de Avanço
AMBIENTE INTERNO
Pontos Fortes

Biodiversidade e Relevância

AMBIENTE EXTERNO
Oportunidades

Diversidade de habitats bem
preservados, intocados ou
singulares;

A região faz parte do Corredor Ecológico
Oeste da Amazônia (MMA) e do corredor
Vilcabambo-Amboró;

Cadeias tróficas completas e
consistentes;

Conectividade com outras áreas
preservadas e protegidas;

Abrigo de populações viáveis de
várias espécies raras e
ameaçadas;

A região possui outras unidades de
conservação e áreas indígenas que
contribuem para, junto com a EERA,
formar um mosaico de áreas protegidas;

Banco de germoplasma;
Presença de sítios reprodutivos
para espécies de elevada valência
ecológica (exigentes);
Amostra da biodiversidade
amazônica.

Pesquisa
Grande potencial para desenvolver
pesquisa científica voltadas à
preservação de espécies raras e
ameaçadas, em função da grande
diversidade biológica e ecológica.

PREMISSAS
Ofensivas ou de Avanço

–

Articular para o estabelecimento
de corredores em conectividade
com a EERA para dispersão de
fauna;

–

Articular com as áreas
protegidas vizinhas para
estabelecer a conectividade;

–

Estabelecer um plano de ações
conjuntas entre os gestores das
áreas protegidas que compõem o
corredor, visando à formalização
do mosaico.

–
A existência do Campus Avançado da
UFAC em Assis Brasil e Brasiléia;

Articular para ampliar as
pesquisas na UC;

–

A localização em áreas classificadas
como prioritárias para conservação;

Captar r ecursos ( fomento) e
investimentos para a pesquisa;

–

Apoiar a pesquisa científica na
UC ofertando infra-estrutura;

–

Articular a implantação de cursos
que utilizem a EERA como
laboratório;

–

Promover a EERA junto a
pesquisadores e instituições de
ensino e pesquisa.

–

Formalizar e reforçar parcerias
com órgãos públicos, para
auxiliar na fiscalização da EERA;

–

Capacitar e treinar técnicos para
função de fiscalização,
treinamento em sobrevivência na
selva e operação e manutenção
de equipamentos.

–

Desenvolver mecanismos de
articulação com a mídia local,
estadual e nacional.

Localização em polígono classificado
como área prioritária para conservação
da biodiversidade da Amazônia e
repartição de benefícios.

A proximidade com várias áreas
protegidas com distintas categorias de
manejo e está localizada na região MAP
Infra-estrutura m
ínima
para
favorece o desenvolvimento de linhas de
pesquisa construída e funcional.
pesquisa direcionadas à conservação.

Proteção
Grau de isolamento alto e acesso
difícil inibem a presença humana
na UC;
Desenho dos limites favorável à
proteção;
A localização na fronteira favorece
a participação do Exército e
Polícia Federal;

Proteção
Existência de uma legislação ambiental
municipal;
Existe uma articulação entre a equipe da
UC, PF e EB;
Existe uma articulação entre a equipe da
UC, FUNAI e comunidades indígenas
locais;

No território brasileiro é
confrontante com áreas protegidas Existe atuação conjunta entre a equipe da
e no território peruano com áreas
UC e IBAMA.
protegidas e de concessão
florestal.
Divulgação
Preocupação global com a
conservação/preservação da Amazônia;
Preocupação com a preservação do meio
ambiente tem ganhado muito espaço na
mídia.
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AMBIENTE INTERNO
Pontos Fortes

Gestão
Equipe da UC com maior
aproximação com as
comunidades;
Uso do planejamento participativo
na gestão da UC;
Unidade com regularização
fundiária resolvida;

AMBIENTE EXTERNO
Oportunidades

Gestão e Integração Institucional
Preocupação global com a Amazônia;
Existe uma proposta de mudanças nos
paradigmas de desenvolvimento para a
Amazônia;
Organizações de base existentes permite
um maior envolvimento dessas
organizações para participar da
elaboração do PM;

Estado com ZEE sancionado através de
Ausência de populações humanas; lei;
Existência de ferramentas de
avaliação de UCs.

PREMISSAS
Ofensivas ou de Avanço
–

Incentivar e apoiar a gestão
integrada das áreas protegidas
em mosaico;

–

Implementar o Conselho
Consultivo da EERA;

–

Fortalecer a participação da
representação comunitária no
conselho da EERA;

–

Apoiar o município na ampliação
das ações de meio ambiente
(educação ambiental e proteção
do meio ambiente);

–

Fortalecer as parcerias
existentes, por meio do
CONDEMA e CONDIAC;

Parcerias já estabelecidas entre o ICMBio –
e órgãos municipais, estaduais e federais.

Incrementar novas parcerias e
formalizar as existentes;

–

Apoiar criação de uma agenda
integrada para ações ambientais
no município.

–

Agir no MAP para compartilhar
as ações no lado peruano;

–

Estabelecer parceria com as
universidades do MAP, dentre
outras;

–

Articular junto a programas
especiais do governo a inserção
da EERA;

Área de relevante interesse ecológico
para os três países (Brasil, Peru, Bolívia);

–

Estabelecer parceria com FUNAI
e terras indígenas;

Situada numa região onde existe um
consórcio de desenvolvimento dos
municípios – CONDIAC;

–

Articular a inserção da EERA no
MAP.

Localização Estratégica
Localizada na área de atuação do MAP;

Universidades e ONGs dos três países
atuando na região;

Terras Indígenas
–

Áreas prioritárias para conservação da
biodiversidade da Amazônia, classificada
como de extrema importância para a
conservação da biodiversidade.

Apoiar as ações socioculturais e
ambientais visando à
permanência dos indígenas,
vigilância nas terras indígenas e
intercâmbio com outras aldeias;

–

Vizinhança com áreas protegidas

Articular o fortalecimento da
FUNAI local no município de
Assis Brasil;

–

Apoiar programas as ações
compatíveis com os objetivos da
EERA previstos nos
etnozoneamentos;

–

Promover a cooperação técnica
com as instituições que
trabalham com a questão
indígena.

Fronteira com as Terras Indígenas
Mamoadate e Cabeceira do Rio Acre com
seus Etnozoneamentos elaborados;
Importância da cultura indígena na
utilização dos recursos naturais.

Reserva Chico Mendes
–

Articular para a implementação
do plano de manejo da Resex
Chico Mendes.
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AMBIENTE INTERNO
Pontos Fortes

AMBIENTE EXTERNO
Oportunidades

PREMISSAS
Ofensivas ou de Avanço
–

Espaço de discussão sobre uso
sustentável dos recursos naturais
proporcionado pelo fórum MAP;

Apoiar as alternativas de
desenvolvimento econômico,
visando diminuir a pressão sobre
os recursos naturais da EERA;

–

Experiência de manejo florestal
certificado na região (Peru);

Incentivar a criação de animais
silvestres;

–

Apoiar programas e ações de
alternativas de renda para a
população da resex compatíveis
com os objetivos da EERA;

–

Apoiar o município na
implementação de difusão de
tecnologias sustentáveis.

Alternativas de desenvolvimento

Interesse da população tradicional na
reprodução de animais silvestres;
Vários projetos ocorrendo na região:
FLOC, Caminhos da Floresta, manejo de
quelônios, etc.
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4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MANEJO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO
ACRE
A definição dos objetivos específicos de manejo da EERA foi baseada na categoria de
manejo definida para a estação ecológica, pelo SNUC - Sistema Nacional de Unidades
de Conservação (Lei nº 9.985/2000).
Com base nessa pr errogativa, na av aliação est ratégica da unidade e nos estudos
temáticos que su bsidiaram o pl ano de m anejo, foram co nsolidados os seguintes
objetivos específicos para a EERA:
o Contribuir para a proteção da bacia do rio Acre;
o Proteger as nascentes dos igarapés Pentiaco, Ascaiaqui, M atança, C uriaco e
dos Patos, a fluentes do r io A cre, e as nasce ntes dos igarapés que drenam
para o rio Iaco, localizadas na EERA;
o Proteger o di visor de águas das bacias do rio Acre e do r io Iaco, ocorrente na
EERA;
o Promover a pr eservação dos ambientes l óticos de m édia e al ta e nergia
(cachoeiras), como a cachoeira Gaspar;
o Proteger os elementos g eomorfológicos e es peleológicos, as sociados às
cabeceiras do rio Acre, peculiares na região;
o Proteger as espécies de fauna e flora características do centro de ende mismo
Inambari;
o Proteger a mostra representativa da Fl oresta S emidecidual S ubmontana,
incomum na Amazônia, e da Floresta Aberta com Bambu;
o Preservar a di versidade bi ológica e g arantir a m anutenção do s processos
dinâmicos naturais da Floresta Aberta com Bambu;
o Proteger esp écies com afinidades florísticas com out ras províncias florísticas
(Andes, Florestas Semidecíduas, Mata Seca, Cerrado);
o Servir como área de referência (testemunho), representativa da Floresta Aberta
com Bambu, pela sua integridade ambiental para estudos científicos;
o Proteger popul ações viáveis do m ogno Swietenia m acrophylla, es pécie
ameaçada de extinção e de alto valor econômico;
o Proteger populações viáveis da paxiuba Iriartea deltoidea e jarina Phytelephas
macrocarpa, espécies de palmeiras de grande potencial de uso;
o Proteger grandes aglomerados naturais de jaciarana Syagrus sancona, orelhade-anta Costus cf. spiralis, espécies raras na região;
o Preservar as espécies de quelônios e seus ambientes de reprodução
ocorrentes na E ERA, tais como o t racajá Podocnemis unifilis e o j abuti
Geochelone denticulata, espécies vulneráveis;
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o Proteger espécies cuja ocorrência em território brasileiro corresponde à região
da EERA, tais como os anfíbios Osteocephalus deridens e Phyllomedusa
camba, esp écies recentemente des critas e as
aves arapaçu-ocelado
Xiphorhynchus chunchotambo, joão-folheiro Metopothrix aurantiaca,
dançador-de-cauda-graduada
Pipra
chloromeros,
japu-de-capacete
Clypicterus oseryi e capitão-de-colar-amarelo Eubucco tucinkae;
o Preservar am bientes importantes para av es migratórias (tais como maçaricosolitário Tringa solitaria, maçarico-pintado Actitis macularius, andorinhão-dotemporal Chaetura m eridionalis e suiriri-valente Tyrannus tyrannus) dos
hemisférios norte (agosto - março) e sul (abril - setembro);
o Proteger as espécies de aves associadas a manchas de bambu, como chocado-bambu Cymbilaimus sanctaemariae, barranqueiro-de-topete Anabazenops
dorsalis, limpa-folha-de-bico-virado Simoxenops ucayalae e a espécie recém
descrita flautim-pardo Cnipodectes sp. novum;
o Preservar in situ o patrimônio genético e evolutivo de espécies como ariranha
Pteronura brasiliensis, ca chorro-vinagre Speothos venaticus, pac arana
Dinomys branickii, tatu-canastra Priodontes maximus, entre outras espécies
de mamíferos ameaçadas;
o Proteger esp écies cinegéticas, co mo anta Tapirus terrestris, m acaco-preto
Ateles chamek, az ulona Tinamus tao, mutum Mitu tuberosum, sob forte
pressão de caça em áreas externas à EERA;
o Proteger espécies de predadores do topo da cadeia trófica, raras ou
ameaçadas como onça-pintada Panthera onca, gavião-de-penacho Spizaetus
ornatus e onça-vermelha Puma concolor;
o Reduzir a pressão sobre os recursos naturais no entorno da EERA, apoiando a
manutenção dos estoques de caça e pesca às populações indígenas vizinhas
a UC;
o Compor e fortalecer o s corredores ecológicos fronteiriços: S udoeste da
Amazônia (MMA) e Vilcabambo-Amboró (INRENA/CI);
o Proteger sítios paleontológicos da bacia do rio Acre, ocorrentes na EERA;
o Promover o processo participativo das comunidades do entorno, principalmente
incentivando o dese nvolvimento de al ternativas econômicas sustentáveis e
compatíveis com a conservação dos recursos naturais;
o Incentivar pesquisas científicas no interior da EERA principalmente:
–

Relativas à Floresta Semidecidual Submontana e da Fl oresta Aberta com
Bambu;

–

À ictiofauna da bacia do rio Acre, ainda pouco conhecida;

–

Aos sítios paleontológicos existentes na EERA;

–

E às espécies endêmicas.
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4.4. ZONEAMENTO
4.4.1. ORGANIZAÇÃO DO ZONEAMENTO
O zoneamento é co nceituado na Lei nº 9.985/00 (SNUC) como “definição de setores
ou z onas em um a unidade de conservação co m obj etivos de manejo e nor mas
específicas, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos
os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz”.
Em conformidade com o Roteiro Metodológico de Planejamento (IBAMA, 2002), para
estruturação e co nsolidação da pr oposta de zoneamento da unidade foram realizados
os seguintes eventos:
• Oficina de Planejamento Participativo;
• Diagnósticos temáticos da UC;
• Reunião de Pesquisadores;
• Reunião de Estruturação do Planejamento.
Os cr itérios d e v alores como r epresentatividade, r iqueza e di versidade de esp écies,
fragilidade am biental, us os conflitantes, assi m c omo os cr itérios físicos mensuráveis,
como relevo e grau de conservação da vegetação, foram os aspectos norteadores
para a definição do zoneamento que ora se apresenta. Assim, para atender aos
objetivos gerais das unidades de conservação de proteção integral e aos objetivos
específicos de m anejo da E ERA, f oram de finidas quatro z onas: I ntangível, P rimitiva,
Uso Especial e Uso Extensivo.
A área e porcentagem ocupada por cada zona no contexto geral da estação ecológica
estão apr esentadas na t abela 4. 03 e f igura 4. 01. N a figura 4. 02 a presenta-se o
zoneamento da Estação Ecológica Rio Acre.
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Tabela 4.03. Distribuição das Áreas no Zoneamento
Zonas
Área (ha)

% da Área da EERA

Zona Intangível

49.752,06

64,03

Zona Primitiva

26.458,17

34,05

Zona de Uso Especial

484,71

0,62

Zona de Uso Extensivo

1.011,16

1,30

Área Total da EERA*
77.706,09
* Áreas calculadas a partir de Sistemas de Informações Geográfica

Figura 4.01. Percentual das Zonas de Manejo da EERA

100,00
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Figura 4.02. Zoneamento da Estação Ecológica Rio Acre
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Nos itens seguintes são descr itos, par a cada z ona, a def inição, objetivo g eral,
objetivos específicos, normas e descrição de seus limites.

4.4.1.1. Zona Intangível
• Definição
É aq uela onde a pr imitividade da nat ureza per manece o m ais preservado possív el,
não se tolerando quaisquer al terações humanas, r epresentando o mais alto grau de
preservação. Funciona co mo matriz de r epovoamento de ou tras zonas onde j á sã o
permitidas atividades humanas regulamentadas. E sta z ona é dedi cada à pr oteção
integral de ecossistemas, dos recursos genéticos e ao monitoramento ambiental.
• Objetivo Geral
O objetivo básico do manejo é a preservação, garantindo a evolução natural.
• Objetivos Específicos
o Proteger as nascentes dos igarapés Pentiaco, Ascaiaqui, M atança, C uriaco e
dos Patos, a fluentes do r io A cre, e as nasce ntes dos igarapés que drenam
para o rio Iaco, localizadas na EERA;
o Proteger o divisor de águas das bacias do rio Acre e do r io Iaco, ocorrente na
EERA;
o Preservar a di versidade bi ológica dos ambientes da Fl oresta S emidecidual
Submontana, incomum na Amazônia, e da Floresta Aberta com Bambu;
o Proteger popul ações viáveis do m ogno Swietenia m acrophylla, es pécie
ameaçada de extinção e de alto valor econômico;
o Proteger esp écies cinegéticas, co mo anta Tapirus terrestris, m acaco-preto
Ateles chamek, az ulona Tinamus tao, mutum Mitu tuberosum, sob forte
pressão de caça em áreas externas à EERA.
o

Justificativa

Essa z ona f oi de finida na EERA onde e xistem eco ssistemas individualizados, t ais
como a Floresta Semidecidual Submontana, incomum na Amazônia, e a Floresta
Aberta co m B ambu, i dentificados durantes os t rabalhos da A ER. E sses locais,
conforme c onstataram os pesquisadores da A ER sã o det entores de elementos de
fauna, flora e am bientais de al ta r elevância par a a co nservação e , portanto,
demandantes de maior controle e maiores cuidados no manejo no estabelecimento de
estratégias de monitoramento. Mais que su a di versidade f lorística, so bressai a sua
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importância por abrigar elementos que atestam a nítida transição das florestas úmidas
para vegetação semidecídua.
A existência da Floresta Semicaducifólia presente nos divisores de águas entre os
igarapés da r egião mais el evada da EERA, de m anchas de florestas dominadas por
bambu nas áreas mais baixas, da pr esença de paxi ubais e pat auzais, de ex tensas
áreas com subosque do minado por “ canela de velho”, dos jarinais. P ode-se a firmar
que esta zona contém amostras significativas da biodiversidade acreana.
o

Descrição

A zona intangível é formada por um bloco único, abrangendo a região central da EERA
(figura 4 .03), com u ma área t otal de apr oximadamente 49 .752 (quarenta e nov e m il
setecentos e ci nqüenta e doi s) ha. Para a desc rição da z ona, foi ar bitrado o pont o
inicial P 05 no l imite l este da E ERA co m i garapé dos Patos. A pa rtir deste pon to,
segue-se o cu rso do i garapé dos Patos, a té su a nasce nte ( P04). A par tir de ent ão
segue pelo divisor de águas até encontrar a divisa ao nor te da E ERA no ponto (P02),
por onde se desenvolve rumo sudoeste até a confluência da divisa da EERA com o rio
Acre percorrendo um a di stância de apr oximadamente 23. 316 ( vinte e t rês mil,
trezentos e dezesseis) metros até encontrar o ponto (P11), seguindo pelo rio Acre em
direção a sua foz até o ponto (P10) situado no limite sudoeste da EERA. Deste segue
por uma linha seca com uma distância aproximada de 11. 402 (onze mil, quatrocentos
e doi s) metros até o ponto ( P22) si tuado na nasce nte de um i garapé se m
denominação de onde segue pelo referido igarapé em direção a sua foz com o igarapé
Ascaiaqui no pont o ( P23). D este se gue por um a fluente, sem denom inação, em
direção a su a nascente, até o ponto (P09) situado no Igarapé Pentiaco. Do ponto P09
segue em um afluente sem denominação até a sua nascente no ponto (P08), seguindo
até o ponto (P07) situado na nascente do igarapé Josefina. Da nascente do Igarapé
Josefina segue pelo referido igarapé em direção a sua foz até o ponto (P06) situado no
limite le ste da E ERA de onde se gue por u ma l inha se ca percorrendo u ma di stância
aproximada de 14. 711 ( quatorze m il, se tecentos e onz e) m etros até o pont o or iginal
(P05).
Na tabela 4.04 são apresentados os pontos referenciais indicados na descrição para a
identificação dos limites desta Zona em campo.
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Tabela 4.04. Coordenadas (UTM) dos Limites da Zona Intangível
ZONA INTANGÍVEL (ZI)
PONTO/REFERÊNCIA

o

COORDENADAS
X

Y

P05 – Limite leste da EERA com igarapé dos Patos

377816

8795770

P04 – Nascente do igarapé dos Patos

361499

8797388

P03 – Nascente do igarapé sem denominação

359856

8794049

P02 – Igarapé sem denominação

356520

8799598

P11 – Limite extremo oeste da EERA com o rio Acre

335034

8790543

P10 – Limite sudoeste da EERA

342819

8779697

P22 – Nascente do igarapé sem denominação

353777

8782850

P23 – Igarapé Ascaiaqui

357937

8782335

P09 – Igarapé Pentiaco

362732

8784958

P08 – Nascente do igarapé sem denominação

366404

8785654

P07 – Nascente do igarapé Josefina

368889

8783204

P06 – Limite leste da EERA

372106

8782212

Normas
o

Não será permitida a visitação a qualquer título;

o

As atividades humanas serão limitadas à pesquisa, ao monitoramento e à
fiscalização, exercidas somente em casos especiais;

o

A pesquisa ocorrerá exclusivamente com fins científicos, desde que não
possa ser realizada em outras zonas;

o

A f iscalização se rá ev entual, em ca sos de nece ssidade de pr oteção da
zona, contra caçadores, fogo e outras formas de degradação ambiental;

o

As atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos
recursos naturais; e,

o

Não serão permitidas quaisquer instalações de infra-estrutura nesta zona,
salvo as necessárias ao dese nvolvimento das atribuições constitucionais
das Forças Armadas e da Polícia Federal.
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Figura 4.03. Zona Intangível

4.4.1.2. Zona Primitiva
• Definição
É aquela onde ocorre pequena intervenção humana, porém com espécies da flora e
da fauna ou fenômenos naturais de grande valor científico.
• Objetivo Geral
O objetivo g eral do manejo é a pr eservação do ambiente natural e ao mesmo tempo
facilitar as atividades de pesquisa científica e educação ambiental.
• Objetivos Específicos
o Proteger os

elementos g eomorfológicos e es peleológicos, as sociados às

cabeceiras do rio Acre, peculiares na região;
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o Proteger as espécies de fauna e flora características do centro de ende mismo
Inambari;
o Preservar a di versidade bi ológica e g arantir a m anutenção do s processos
dinâmicos naturais da Floresta Aberta com Bambu;
o Proteger grandes aglomerados naturais de jaciarana Syagrus sancona, orelhade-anta Costus cf. spiralis, espécies raras na região;
o Preservar as espécies de quelônios e seus ambientes de reprodução
ocorrentes na E ERA, tais como o t racajá Podocnemis unifilis e o j abuti
Geochelone denticulata, espécies vulneráveis;
o Proteger espécies cuja ocorrência em território brasileiro corresponde à região
da EERA, tais como os anfíbios Osteocephalus deridens e Phyllomedusa
camba, esp écies recentemente des critas e as
Xiphorhynchus

chunchotambo,

dançador-de-cauda-graduada

joão-folheiro
Pipra

aves arapaçu-ocelado
Metopothrix

chloromeros,

aurantiaca,

japu-de-capacete

Clypicterus oseryi e capitão-de-colar-amarelo Eubucco tucinkae;
o Preservar am bientes importantes para av es migratórias (tais como maçaricosolitário Tringa solitaria, maçarico-pintado Actitis macularius, andorinhão-dotemporal Chaetura m eridionalis e suiriri-valente Tyrannus tyrannus) dos
hemisférios norte (agosto - março) e sul (abril - setembro);
o Preservar in situ o patrimônio genético e evolutivo de espécies como ariranha
Pteronura brasiliensis, ca chorro-vinagre Speothos venaticus, pac arana
Dinomys branickii, tatu-canastra Priodontes maximus, entre outras espécies
de mamíferos ameaçadas;
o Proteger sítios paleontológicos da bacia do rio Acre, ocorrentes na EERA.
o

Justificativa

A integridade e a fragilidade dos ambientes naturais presentes, dentre outros critérios,
foi o nor

teador par a a def inição da z

ona primitiva. É co nstituída por ár eas

representativas dos principais ambientes naturais identificados na UC tornando
necessária a su a co nservação por abr anger áreas representativas com r elevante
importância para a proteção da fauna e flora da região e manutenção da qualidade de
recursos hídricos.
Consideram-se os seguintes ambientes representados nesta zona:
•

Florestas Semicaducifólias presente nos divisores de á gua do s
igarapés nas áreas mais altas;
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•

Florestas Abertas com Palmeiras;

•

Florestas Abertas Aluviais do rio Acre;

•

Florestas Aluviais dos tributários do rio Acre;

•

Florestas dominadas por bambu nas áreas mais baixas;

•

Flora associada aos afloramentos rochosos;

•

Paxiubais, patauzais e jarinais.

Essa zona tem como função assegurar a p roteção dos ambientes naturais existentes
na E ERA; asse gurar a per petuidade de am bientes favoráveis à m anutenção de
espécies da flora e fauna, em esp ecial as ameaçadas ou em per igo de ex tinção;
proteger os recursos hídricos mantendo e assegurando a q ualidade da ág ua; e, servir
como banco genético para a fauna e flora local.
o

Descrição

A Zona Primitiva, na EERA, apresenta-se em dois segmentos: o primeiro a nordeste
da Zona I ntangível, entre esta e os limites da unidade, e o se gundo situado ao su l da
Zona Intangível entre esta e o rio Acre.
A Zona P rimitiva 01

(figura 4 .04), com u ma ár ea t otal de apr oximadamente

13.351(treze mil, trezentos e cinqüenta e um) ha, em seu primeiro segmento (ZP01)
tem como referência o polígono definido pelo ponto inicial correspondendo ao extremo
nordeste da E ERA ( P01) seguindo pel o se u l imite at é um pont o de finido pel a
intersecção co m u m i garapé se m deno minação (P02). D aí se gue a té a nascente do
referido i garapé ( P03), de onde av ança pel o di visor de á guas até a nascente d o
igarapé dos Patos (P04). Segue pelo igarapé dos Patos até a su a intersecção com o
limite leste da UC (P05), deste segue pelo limite da EERA, em linha seca percorrendo
uma distância aproximada de 16. 923 (dezesseis mil, novecentos e v inte três) metros,
retornando ao ponto inicial (P01).
Na tabela 4.05 são apresentados os pontos referenciais indicados na descrição para a
identificação dos limites desta Zona em campo.
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Tabela 4.05. Coordenadas (UTM) dos Limites da Zona Primitiva 01 (ZP01)
ZONA PRIMITIVA 01 (ZP01)
PONTO/REFERÊNCIA

COORDENADAS
X

Y

P01 – Extremo nordeste da EERA

384383

8811367

P02 – Igarapé sem denominação com limite da EERA

356520

8799598

P03 – Nascente do igarapé sem denominação

359856

8794049

P04 – Nascente do igarapé dos Patos

361499

8797388

P05 – Limite leste da EERA com o igarapé dos Patos

377816

8795770

Figura 4.04. Zona Primitiva 01 (ZP01)

A Zona Primitiva 02 (figura 4.05), com uma área total de aproximadamente 13.106
(treze mil cento e se is) ha, em seu segundo segmento (ZP02) tem como referência o
polígono definido pelo ponto inicial P06 no l imite leste da E ERA, deste seguindo pelo
Igarapé Josefina até sua nascente (P07). Da nascente deste igarapé segue (pelo limite
da Floresta Aberta com Palmeiras) até a nascente de um igarapé sem denominação
(P08). Segue à juzante até a sua foz no igarapé Pentiaco no ponto (P09), deste segue
em direção ao i garapé Ascaiaqui no pon to (P23). Do igarapé Ascaiaqui segue por um
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afluente sem denominação em direção à nascente, até o ponto (P22). Desta nascente
segue por uma linha seca percorrendo uma distância aproximada de 11.402 (onze mil,
quatrocentos e dois) metros até o ponto (P10), no limite sudoeste da EERA. Avança
pelo rio Acre em direção a sua foz até o ponto (P21), entre as zonas ZP02 e ZE02,
seguindo at é u m i garapé se m denom inação no pont o ( P20). S egue à j uzante nest e
igarapé até a sua foz com o rio Acre no ponto (P19). Segue à juzante pelo rio Acre até
o encontro com um afluente sem denominação fazendo divisa sudoeste com a zona
ZE01 no pont o ( P17b). Avança por est e i garapé à montante a té a su a nasce nte at é
encontrar o ponto (P17a). Deste segue pelo divisor de águas até o ponto (P17)
localizado em um igarapé sem denominação. Avança por este igarapé à montante até
sua nascente até encontrar o ponto (P16) de onde segue em direção à nascente do
igarapé do Tombo n o ponto ( P15). Da na scente do i garapé do Tombo segue em
direção a sua foz com o rio Acre fazendo divisa sudeste com a zona ZE01 no ponto
(P13). Deste ponto segue à j uzante pelo rio Acre até o l imite da E ERA (P12) de onde
avança por uma linha seca (limite da UC) percorrendo uma distância aproximada de
3.564 (três mil, quinhentos e sessenta e quatro) metros até o ponto inicial.
Na tabela 4.06 são apresentados os pontos referenciais indicados na descrição para a
identificação dos limites desta Zona em campo.
Tabela 4.06. Coordenadas (UTM) dos Limites da Zona Primitiva 02 (ZP02)
ZONA PRIMITIVA 02 (ZP02)
PONTO/REFERÊNCIA

COORDENADAS
X

Y

P06 – Limite leste da EERA

372106

8782212

P07 – Nascente do igarapé Josefina

368889

8783204

P08 – Nascente do igarapé sem denominação

366404

8785654

P09 – Igarapé Pentiaco

362733

8784958

P23 – Igarapé Ascaiaqui

357937

8782335

P22 – Nascente do igarapé sem denominação

353777

8782850

P10 – Limite sudoeste da EERA

342819

8779697

P21 – Limite sudoeste entre as zonas ZP02 e ZE02

351207

8777007

P20 – Igarapé sem denominação

351703

8777580

P19 – Rio Acre

352161

8777246

P18 – Rio Acre com afluente sem denominação

366952

8778245

P17 – Igarapé sem denominação

366055

8779947

P17a – Igarapé sem denominação com limite noroeste da zona ZE01

364410

8779703

P17b – Rio Acre com afluente sem denominação

364430

8778621

P16 – Nascente do afluente sem denominação

364002

8783318

P15 – Nascente do igarapé do Tombo

366391

8785183

P13 – Rio Acre

367619

8778266

P12 – Rio Acre com limite sudeste da EERA

370723

8778927
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Figura 4.05. Zona Primitiva 02 (ZP02)

o

Normas
o

As atividades humanas permitidas nesta zona são aq uelas de pr oteção,
pesquisa científica e educação, definidas nos respectivos programas;

o

A fiscalização deverá ser constante na zona primitiva 2;

o

As atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos
recursos naturais;

o

Somente serão permitidas embarcações com motores regulados ou com
tecnologias de baixo impacto; e,

o

As instalações permitidas serão restritas a trilhas e post os com est rutura
mínima necessários para fiscalização, pr oteção, m anutenção, pesquisa e
desenvolvimento das atribuições constitucionais das Forças Armadas e da
Polícia Federal.
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4.4.1.3. Zona de Uso Extensivo
• Definição
É aq uela co nstituída e m su a m aior par te por ár eas naturais, poden do apr esentar
algumas alterações humanas.
• Objetivo Geral
O objetivo do manejo é a manutenção de um ambiente natural com mínimo impacto
humano, apesar de oferecer acesso aos públicos com facilidade, para fins educativos.
• Objetivos Específicos
o Abrigar a i nfra-estrutura mínima necessária ao desempenho das atividades de
pesquisa, educação ambiental e proteção da EERA; e,
o Possibilitar o de senvolvimento das
pesquisa na EERA.
o

atividades de educação a mbiental e

Justificativa

Essa zona tem como função abrigar a i nfra-estrutura necessária ao desempenho das
atividades de educação ambiental e pesquisa da EERA.
o

Descrição

A Zona de Uso Extensivo da EERA (Figura 4.06) com uma área total de
aproximadamente 1. 011 ( hum mil e onz e) ha, t em se u pont o de r eferência i nicial na
nascente do i garapé do T ombo (P15) e segue em direção a nasce nte de um igarapé
sem denominação no p onto (P16). Da nascente deste afluente do rio Acre segue em
direção a sua foz até o ponto (P17) situado nos limites entre as zonas ZUE e ZE01. Do
ponto P17 situado no l imite noroeste da ZE01 segue até o ponto (P14) situado na
margem do igarapé do Tombo, limite entre as zonas ZUE e ZE01. Do ponto P14 segue
à montante do igarapé do Tombo até sua nascente onde retorna ao ponto inicial (P15).
Na tabela 4.07 são apresentados os pontos referenciais indicados na descrição para a
identificação dos limites desta Zona em campo.

Tabela 4.07. Coordenadas (UTM) dos Limites da Zona de Uso Extensivo
ZONA DE USO EXTENSIVO (ZUE)
COORDENADAS
PONTO/REFERÊNCIA
X
Y
P15 – Nascente do igarapé do Tombo
366391
8785183
P16 – Nascente do afluente do rio Acre sem denominação
364002
8783318
P17 – Limite noroeste da zona ZE01
366055
8779947
P14 – Igarapé do Tombo com limite nordeste da zona ZE01
367366
8779234
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Figura 4.06. Zona de Uso Extensivo

o

Normas
o

As atividades humanas permitidas nesta zona sã o aq uelas de pe squisa
científica e educação ambiental, definidas nos respectivos programas;

o

A fiscalização deverá ser constante nesta zona;

o

As atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos
recursos naturais;

o

Somente serão permitidos deslocamentos por trilhas pré-definidas; e,

o

As instalações permitidas serão r estritas às t rilhas existentes e à i nfraestrutura mínima de a poio ao
necessárias

visitante ( abrigo, sa nitários, et c.) e

para f iscalização, pr oteção, m anutenção,

pesquisa

as
e

desenvolvimento das atribuições constitucionais das Forças Armadas e da
Polícia Federal.

4.25

PLANO DE MANEJO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO ACRE
ENCARTE 4

4.4.1.4. Zona de Uso Especial
• Definição
É aquela que contém as áreas necessárias à administração, manutenção e serviços
da estação ecológica a brangendo habi tações, oficinas e ou tros. E stas á reas se rão
controladas de forma a não co nflitarem co m s eu ca ráter nat ural e l ocalizar-se-ão,
sempre que possível, na periferia da unidade de conservação.
• Objetivo Geral
O objetivo geral de manejo é minimizar o impacto da implantação das estruturas ou os
efeitos das obras no ambiente natural ou cultural da unidade.
• Objetivos Específicos
o Abrigar a infra-estrutura necessária ao desempenho das atividades de
administração e manutenção da estação ecológica; e,
o Possibilitar o dese nvolvimento das
pesquisa na EERA.

atividades de f iscalização, pr oteção e

• Justificativa
Essa zona tem como função abrigar a i nfra-estrutura necessária ao desempenho das
atividades de administração, fiscalização e manutenção da EERA.
o

Descrição

A Zona de U so E special est á de finida por doi s segmentos: o p rimeiro na foz do
igarapé do Tombo, l ocalizando-se ent re o r io A cre e a ZU E; e o se gundo se gmento
nas proximidades da cachoeira Gaspar.
O primeiro segmento da Zona de U so Especial (ZE01), mostrado na figura 4.07, com
uma área total de aproximadamente 455 (quatrocentos e cinqüenta e cinco) ha, tem
seu início no ponto P14 no igarapé do Tombo onde este intercepta a ZUE. Deste ponto
segue e m di reção ao pont o ( P17a) si tuado na m argem de um

igarapé se m

denominação na divisa do limite entre as zonas ZUE e ZE01. Do ponto P17a segue o
referido igarapé na direção de su a foz até o r io Acre no pont o (P17b). Do ponto P17b
segue à juzante pel o r io A cre a té o pon to (P18) si tuado na foz de u m Igarapé sem
denominação. D o po nto P18 segue à juzante p elo r io A cre a té o pon to ( P13) d este
segue à montante pelo igarapé do Tombo até o ponto inicial (P14).
Na tabela 4.08 são apresentados os pontos referenciais indicados na descrição para a
identificação dos limites desta zona em campo.
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Tabela 4.08. Coordenadas (UTM) dos Limites da Zona de Uso Especial 1 (ZE01)
ZONA DE ESPECIAL 01 (ZE01)
PONTO/REFERÊNCIA

COORDENADAS
X

Y

P14 – Igarapé do Tombo com limite sudeste da zona ZUE

367366

8779234

P17 – Igarapé sem denominação

366055

8779947

P17a – Igarapé sem denominação com limite noroeste da zona ZE01

364410

8779703

P17b - Rio Acre com afluente sem denominação

364430

8778621

P18 – Rio Acre com afluente sem denominação

366952

8778245

P13 – Rio Acre com foz do igarapé do Tombo

367619

8778266

Figura 4.07. Zona de Uso Especial 1 (ZE01)

O segundo segmento da Zona de U so Especial (ZE02), mostrado na figura 4.08, com
uma área total de aproximadamente 30 (trinta) ha, tem seu início no ponto P20,
situado à margem de um igarapé sem denominação, deste segue em direção ao ponto
(P21) situado na margem do rio Acre na divisa do limite entre as zonas ZP02 e ZE02.
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Do pont o P21 segue à j uzante pel o r io A cre at é o pont o ( P19) si tuado no
entroncamento do rio Acre e u m a fluente sem denominação, de o nde segue à
montante neste afluente até o ponto inicial P20.
Na tabela 4.09 são apresentados os pontos referenciais indicados na descrição para a
identificação dos limites desta zona em campo.

Tabela 4.09. Coordenadas (UTM) dos Limites da Zona de Uso Especial 2 (ZE02)
ZONA DE ESPECIAL 02 (ZE02)
PONTO/REFERÊNCIA

COORDENADAS
X

Y

P20 – Margem de um igarapé sem denominação

351703

8777580

P21 – Rio Acre com o limite sudoeste entre as zonas ZP02 e ZE02

351207

8777007

P19 – Rio Acre com afluente sem denominação

352161

8777246

Figura 4.08. Zona de Uso Especial 2 (ZE02)
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o

Normas
o

As construções e r eformas deverão est ar em har monia co m o m eio
ambiente e preferencialmente utilizar tecnologias de baixo impacto;

o

Esta z ona de verá co nter l ocal esp ecífico par a a g uarda e o depósi to d os
resíduos sólidos gerados na unidade, os quais deverão ser removidos para
Assis Brasil;

o

A matéria orgânica gerada deverá sofrer tratamento local, exceto queima;

o

A fiscalização deverá ser permanente nesta zona;

o

Não será permitido o plantio de espécies exóticas nesta zona, sendo que
as espécies existentes serão gradativamente substituídas pelas espécies
nativas;

o

As bases de operação deverão utilizar placas de energia solar;

o

Os esgotos dev erão r eceber t ratamento su ficiente par a não contaminar o
rio Acre e seus tributários; e,

o

O t ratamento dos esgotos deve pr iorizar t ecnologias alternativas de bai xo
impacto.

4.4.1.5. Zona de Amortecimento da Estação Ecológica Rio Acre
• Definição
“O entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão
sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de m inimizar os impactos
negativos sobre a unidade”.
• Justificativa
Os critérios de ajuste delineados para a zona de amortecimento foram indicados pelos
resultados dos diagnósticos das áreas temáticas pesquisadas. Nesse contexto, o limite
inicial de 10 k

m ao r edor da U C ( Resolução C ONAMA 13/ 90) f oi aj ustado,

considerando as seguintes premissas:
o Existência de i mportantes áreas de vegetação com baixo grau de i ntervenção,
conferindo conectividade do fluxo gênico à flora e fauna local e regional;
o Proteção de áreas de preservação permanente em t rechos significativos de
vários rios que ocorrem na área e que possuem cobertura florestal expressiva
às suas margens, dando proteção às águas da região;
o Presença de duas terras indígenas, a Mamoadate e a Cabeceira do Rio Acre
confrontantes com a estação ecológica;
o Presença de reserva e xtrativista (Resex Chico Mendes) e de um
parque
estadual ( PE C handless) próximos à Estação E cológica, co m pot encial de
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conectividade com a UC e que podem funcionar como corredores ecológicos;
o Presença de r egiões com i mportantes corpos de ág ua, co mo no ca so dos
igarapés Mamoadate, Abismo, dos Patos e rio Iaco, além de outros tributários
do rio Acre, com grande diversidade de recursos pesqueiros, constituindo-se
em elementos fundamentais para a pr eservação dos processos de migrações
e reprodução, que ocorrem com freqüência em locais de “encontros de
águas”.
o

Descrição

A Zona de A mortecimento da E stação E cológica R io A cre, r epresentada na figura
4.09, com uma área total de apr oximadamente 351.944 (trezentos e ci nqüenta e hu m
mil, nov ecentos e quarenta e quatro) ha, se u pont o i nicial P1 situado no ex tremo
noroeste d a zona de amortecimento fazendo l imite co m a di visa B rasil/Peru, deste
segue-se pelo rio Iaco no sentido de sua foz até chegar ao igarapé Samarrã onde está
localizado o pont o ( P2), si tuado no e xtremo nor deste da zona de amortecimento no
entroncamento entre o rio Iaco e o igarapé Samaraã, tendo como limite a Resex Chico
Mendes deste se gue-se pel o r eferido I garapé até su a nasce nte onde se enco ntra
localizado o pont o (P3), situado na nasce nte do i garapé Samarrã, deste segue-se em
direção ao su l por l inhas secas do l imite da R esex C hico M endes até ch egar ao r io
Acre onde est á l ocalizado o pont o ( P4), si tuado no extremo su deste da zona de
amortecimento no r io Acre com limite sudoeste da Resex Chico Mendes, deste segue
pelo rio Acre no se ntido de su a nascente até o pont o (P5), situado na nascente do r io
Acre fazendo limite com a Terra Indígena Mamoadate, deste segue por linha seca do
limite da Terra Indígena Mamoadate até o ponto (P6), situado no extremo sudoeste da
zona de amortecimento fazendo l imite com a di visa B rasil/Peru dest e se gue e m
direção ao norte com o limite da Terra Indígena Mamoadate até o ponto inicial P1.
Na tabela 4.10 são apresentados os pontos referenciais indicados na descrição para a
identificação dos limites desta zona em campo.
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Tabela 4.10. Coordenadas (UTM) dos Limites da Zona de Amortecimento
ZONA DE AMORTECIMENTO
COORDENADAS
PONTO/REFERÊNCIA
X
Y
P1 – Extremo noroeste da Zona de Amortecimento fazendo limite
322855
8815761
com a divisa Brasil/Peru
P2 – Extremo nor deste d a zona de
amortecimento no
412849
8838303
entroncamento entre o rio Iaco e o igarapé Samaraã
P3 – Nascente do igarapé Samarrã
416919
8810263
P4 – Extremo sudeste da zona de amortecimento no rio Acre com
413667
8791738
limite sudoeste da Resex Chico Mendes
P5 – Nascente d o r io Acre f azendo l imite c om a T erra I ndígena
332982
8791158
Mamoadate
P6 – Extremo sudoeste da zona de amortecimento fazendo limite
322971
8783506
com a divisa Brasil/Peru
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Figura 4.09. Zona de Amortecimento
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o

Normas
o

As atividades a serem implantadas na ZA pelo ICMBio não poderão
conflitar com os objetivos específicos de manejo da EERA, nem
comprometer a integridade do seu patrimônio natural;

o

As comunidades residentes na Zona de A mortecimento da EERA deverão
ser i nseridas nas atividades de educa ção ambiental, i ntegração e
alternativas de desenvolvimento previstas no plano de manejo da estação;

o

Deverá ser implantado um programa de educação ambiental para os
moradores desta Zona , v isando à co rreta ut ilização e a co nservação d os
recursos naturais;

o

As atividades de educação ambiental e interpretação só poderão ser
desenvolvidas com autorização das lideranças das comunidades;

o

A r otina de fiscalização na Estação Ecológica Rio Acre deve contemplar
também, na medida do possível, incursões e rondas na zona de
amortecimento, p rincipalmente na po rção l este e su l da U C, por m eio de
rondas periódicas no rio Acre;

o

O monitoramento do uso do solo na zona de amortecimento deverá ser
sistematizado por meio da utilização de imagens de satélites;

o

A fiscalização da z ona de am ortecimento é de r esponsabilidade do
IBAMA/ICMBio, sendo que os mesmos poderão atuar em convênio com a
Polícia Feder al, E xército B rasileiro, FU NAI, P olícia Militar e M inistério
Público, quando for o caso;

o

Os equipamentos a serem utilizados na fiscalização deverão obedecer às
normas legais, co m material de r adiocomunicação e out ros equipamentos
de segurança adequados; e,

o

Será r estringida a u tilização de a grotóxicos, b em co mo ou tros pr odutos
químicos prejudiciais à bi ota aq uática, na Zona de
EERA.

Amortecimento da
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4.4.2. QUADRO SINTESE DO ZONEAMENTO
Na t abela 4. 11 ap resenta-se a sí ntese do z oneamento, ond e são apr esentados os
critérios utilizados para a definição de cada zona proposta, a caracterização ambiental
(meios biótico e abiótico), os principais conflitos e os usos permitidos.

Tabela 4.11. Quadro Síntese do Zoneamento
ZONA INTANGÍVEL
Critérios d
Zoneamento

o

Caracterização Ambiental
Meio Físico

• Ecossistemas
individualizados,
tais como a
Floresta
Semidecidual
Submontana e a
Floresta Aberta
com Bambu;
• Potencial de
endemismos do
centro de
endemismos de
Inambari;
• Diversidade
florística e
faunística do
interflúvio entre os
rios Acre e Iaco.

Principais
Conflitos

Usos Permitidos

Não verificados

Pesquisa científica
restritiva

Principais
Conflitos

Usos Permitidos

Meio Biótico

Dissecação do
relevo no
interflúvio; (1)
colinoso com
maior grau de
dissecação (rio
Iaco); (2) os vales
são mais
encaixados (rio
Acre).
Solos
predominantes:
− argissolos
distróficos;
− luvissolos
hipocrômicos;
− alissolos
crômicos.

Floresta
Semidecidual
Submontana;
Floresta Aberta
com Bambu;
Floresta Aberta
com Palmeira.

ZONA PRIMITIVA
Critérios d
Zoneamento

o

Caracterização Ambiental
Meio Físico

• Área importante
para a proteção da
fauna e flora
regional;
• Área importante
para a
manutenção dos
recursos hídricos;
• Integridade e
fragilidade dos
ambientes naturais
presentes;
• Diversidade
florística e
faunística do
interflúvio entre os
rio Acre e Iaco.

Relevo contempla
desde superfície
rebaixada até
superfície de alta
dissecação,
incluindo superfície
de acumulação (rio
Acre).
Solos
predominantes:
− argissolos
distróficos;
− luvissolos
hipocrômicos;
− alissolos
crômicos;
− gleissolos
háplicos.

Meio Biótico
Floresta Aberta
com Bambu;
Floresta Aberta
com Palmeira;
Florestas Abertas
Aluviais do Rio
Acre e dos
Tributários do Rio
Acre;

Caça e pesca

Flora Associada
aos Afloramentos
Rochosos;

Pesquisa
científica,
monitoramento e
educação
ambiental

Paxiubais;
Patauzais e
Jarinais.

ZONA DE USO EXTENSIVO
Critérios d
Zoneamento
• Áreas
demonstrativas
dos principais
ambientes

o

Caracterização Ambiental
Meio Físico
Dissecação do
relevo com vales
encaixados.
Solos

Meio Biótico
Floresta Aberta
com Bambu;
Floresta Aberta
com Palmeira;

Principais
Conflitos

Caça e pesca

Usos Permitidos
Visitação,
pesquisa
científica,
monitoramento e
educação
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naturais;
• Trilhas já
existentes; e,
• Área bem
estudada.

predominantes:
− argissolos
distróficos;
− gleissolos
háplicos.

ambiental

Florestas Abertas
Aluviais dos
Tributários do Rio
Acre.

ZONA DE USO ESPECIAL
Critérios d
Zoneamento

Caracterização Ambiental

o

• Locais com infraestrutura existente
e prevista para
desempenho das
atividades de
administração,
fiscalização e
manutenção da
EERA.

Meio Físico
Relevo de
dissecação alta,
moderada, baixa e
superfícies de
acumulação.
Solos
predominantes:
− argissolos
distróficos;
− gleissolos
háplicos.

Meio Biótico

Principais
Conflitos

Usos Permitidos

Floresta Aberta
com Bambu;
Floresta Aberta
com Palmeira;
Florestas Abertas
Aluviais do Rio
Acre e dos
Tributários do Rio
Acre.

Área
antropizada

Administração,
pesquisa científica
e educação
ambiental

4.5. NORMAS GERAIS
A se guir sã o descr itas as normas gerais da E stação E cológica R io A cre, devendo
permear toda a unidade.
–

É proibido o i ngresso e a permanência, na E ERA, de pesso as sem autorização
do ICMBio;

–

É também proibido o ingresso e a per manência, na EERA, de pessoas portando
armas de fogo, materiais ou instrumentos destinados ao corte, caça, pesca ou a
quaisquer ou tras atividades contrárias aos objetivos da unidade, sa lvo quando
destinado à pesquisa e proteção previamente autorizadas;

–

É permitido o trânsito e acesso, por via aquática aérea ou terrestre, de militares e
policiais para a realização de deslocamento, estacionamentos, patrulhamento e
demais operações ou at ividades, i ndispensáveis à se gurança e i ntegridade do
território nacional;

–

É per mitida a i nstalação e m anutenção de un idades militares e pol iciais, de
equipamentos para fiscalização e apoi o à na vegação aér ea e m arítima, be m
como de v ias de ace sso e dem ais medidas de i nfra-estrutura e l ogística
necessárias, sempre que possível, de f orma harmônica com o m eio ambiente e
compatibilizadas com o zoneamento da UC;

–

O i ngresso de m ilitares e pol iciais na E ERA p ara a realização de at ividades
indispensáveis à segurança e integridade do território nacional deverá ser
comunicado aos gestores da UC, sempre que possível;

–

Não será permitida a visitação pública a não ser aquela com finalidade
específica para educação ambiental ou científica;
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–

Todos os usuários da EERA e pesq uisadores deverão tomar conhecimento das
normas gerais que regem a unidade, bem como receber instruções específicas
quanto aos procedimentos de proteção e segurança;

–

A fiscalização da unidade deverá ser permanente e sistemática;

–

Ações de fiscalização e proteção em parceria com instituições de países vizinhos
devem levar em consideração as convenções, tratados e termos de cooperações
internacionais vigentes;

–

Nenhuma das atividades a serem realizadas no seu interior poderá comprometer
a integridade da EERA;

–

São pr oibidos a co leta e o t ransporte de quaisquer recursos da f auna, f lora e
meio físico contrários aos objetivos da unidade;

–

Só se rá p ermitido o t ransporte de madeira na E ERA no t recho do r io A cre
quando dev idamente i dentificada su a or igem ( concessão florestal M aderacre –
Maderija).

–

As pesquisas científicas (coletas botânicas, z oológicas, pal eontológicas,
pedológicas etc.) so mente oco rrerão se dev idamente aut orizadas pelo I CMBio,
por meio do sistema de autorização vigente (IN/IBAMA N° 154, 1° de março de
2007) e estarão condicionadas ao SNUC e plano de manejo da unidade;

–

Os relatórios e publicações oriundos das pesquisas científicas deverão ter uma
versão em português e serem enviados para unidade;

–

Os resultados das pesquisas desenvolvidas na EERA devem ser apresentados
ao conselho gestor; e para as comunidades da zona de amortecimento, quando
pertinente e relevante para as mesmas;

–

Todos os créditos de p esquisa que adv êm de informações geradas, di reta o u
indiretamente pela unidade, devem mencionar a EERA e o ICMBio;

–

Toda a tividade de pesq uisa no i nterior da E ERA dev e se r monitorada pela
equipe da UC;

–

Toda at ividade de ed ucação am biental no interior da E ERA d eve se r
acompanhada obrigatoriamente por funcionário designado pelo ICMBio;

–

A infra-estrutura a se r instalada na EERA limitar-se-á àquela necessária para o
seu manejo, adequada ambientalmente e harmonizadas com a paisagem;

–

Todas as estruturas de apoi o a E ERA podem se r ut ilizadas em pesq uisas e
atividades de educação ambiental, desde que sejam zeladas pelos seus
usuários;

–

Não será permitida a instalação de placas ou quaisquer formas de comunicação
visual que não tenham relação direta com atividades desenvolvidas ou com os
objetivos da EERA;

–

Todo u suário da E ERA será r esponsável pel as atividades que est eja
desenvolvendo em seu interior;
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–

É pr oibida a i ngestão de q ualquer su bstância dent ro da E ERA, que possa
colocar em risco a integridade física do usuário, de terceiros e do ambiente;

–

Os resíduos de q ualquer nat ureza g erados no i nterior da E ERA de verão ser
destinados para unidades de tratamento adequadas, de m odo que se possa dar
a eles disposição final ambientalmente correta;

–

É proibido o abandono de lixo, detritos ou outros materiais na EERA;

–

Todo funcionário da unidade, no exercício de suas atividades, deverá estar
devidamente uniformizado e identificado;

–

Todas as normas de us o de finidas para a zona de amortecimento da unidade
devem ser submetidas à apreciação do conselho gestor da unidade.
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4.6. PLANEJAMENTO POR ÁREAS DE ATUAÇÃO
O pl anejamento por ár eas de at uação t em como obj etivo est abelecer esp aços
específicos para o manejo da EERA, tanto em seu interior quanto no exterior (zona de
amortecimento e en torno da U C), mediante a definição de ár eas estratégicas, d e
ações a se rem dese nvolvidas em ca da um a de stas áreas, e de su a o rganização de
acordo com os programas temáticos previstos (IBAMA, 2002).
Para a zona de amortecimento, são definidas as ações gerenciais gerais externas,
contextualizadas

nos t emas

de i ntegração ex terna e de

desenvolvimento. Em cada um a das

a lternativas

de

zonas anteriormente e stabelecidas, sã o

destacadas áreas destinadas a at ividades diferenciadas, deno minadas por ár eas
estratégicas internas, s endo or ganizadas as ações gerenciais específicas a se rem
desenvolvidas em ca da um a des tas áreas. N a z ona de am ortecimento da U C sã o
trabalhadas também a s áreas est ratégicas, definidas como ár eas est ratégicas
externas e respectivas ações específicas.

4.6.1. AÇÕES GERENCIAIS INTERNAS (AGGI)
As ações gerenciais internas foram definidas para os seguintes programas temáticos:
pesquisa e monitoramento; pr oteção e manejo; operacionalização; e,

educação

ambiental.
Para ca da t ema, s ão r elacionadas

abaixo, as

atividades,

enumeradas

seqüencialmente de “ 1 a n” ; as su batividades, quando ex istentes, enum eradas
conforme a numeração da atividade, e normas a serem implementadas, descritas com
marcadores.
4.6.1.1. Programa de Pesquisa e Monitoramento
•

•

Atribuições do Coordenador da Área de Pesquisa e Monitoramento
o

Realizar r euniões semestrais de pl anejamento das
mensais de avaliação e ajuste;

o

Elaborar r elatórios semestrais de at ividades, al ém do r elatório anual de
avaliação da área temática;

o

Estabelecer o cr onograma de r ealização de p esquisas em andam ento e as
previstas na UC;

o

Acompanhar as pesquisas e as coletas de material biológico;

o

Zelar pel o cu mprimento das metodologias e t écnicas de obse rvação e co leta
apontadas no plano de pesquisa da instituição / pesquisador; e,

o

Organizar e manter banco de dados das pesquisas no SIG da EERA.

Atividades / Subatividades / Normas

atividades e r euniões
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1. Implantar um sistema permanente de pesquisa científica na UC, por meio de
parcerias com uni versidades e instituições de pesquisa, organismos nacionais e
internacionais, tais como SOS Amazônia, CAPES, CNPQ, FAPESP, INPA, IPAM,
UFAC, ProManejo, TNC, FNMA, empresas privadas e fundações, dentre outros;
o

Será criada uma câmara técnica no Conselho Gestor da EERA para dar o
suporte à elaboração deste sistema.

2. Implementar as linhas de pesquisa definidas no plano de manejo, considerando
pelo menos os seguintes componentes:
2.1. Implantar um sistema de monitoramento na EERA e fornecer infra-estrutura e
apoio l ogístico aos pesquisadores previamente aut orizados pelo I CMBio,
também facilitando seu deslocamento pela unidade e na região;
2.2. Disponibilizar t odos os dados existentes sobre a U C q ue possa m se r
importantes para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa;
2.3. Complementar a A valiação E cológica R ápida co m um pr ograma de
inventários biológicos das espécies e ecossistemas da unidade;
2.3.1. Estudar as pectos e volutivos e f ilogenéticos d a f auna identificada par a e ntender
os padrões de distribuição geral, determinando assim as áreas de ocorrência das
principais es pécies e a existência ou não de espécies e ndêmicas ou de
distribuição restrita;
2.3.2. Mapeamento de detalhe da vegetação da EERA, inventário florístico e
fitossociológico, com o objetivo de gerar mapa com o zoneamento dos diferentes
tipos d e v egetação da E stação e c aracterizando-as quant o às fisionomias,
florística e fitossociologia;
2.3.3. Elaborar i nventário básico p ara a ictiofauna. Inventário da diversidade e
biogeografia da ictiofauna. Obter uma lista de espécies definitiva da ictiofauna da
região, r ealizando os es tudos taxonômicos nec essários para as espécies novas
ou sem classificação encontradas no estudo preliminar da AER;
2.3.4. Análise ecológica das espécies de anfíbios e determinação dos seus padrões de
distribuição. D eterminar a c omposição da f auna d e anfíbios anur os na EERA e
seu entorno, indicando os padrões de distribuição espacial e os períodos do ano
em que c ada es pécie es tá em at ividade, c orrelacionando es ta atividade c om
padrões climáticos que deverão ser mensurados, tais como: índice de
pluviosidade, temperatura e umidade do ar. Caracterizar os sítios de vocalização,
postura e desenvolvimento das larvas (girinos);
2.3.5. Estudos de aprofundamento no conhecimento da avifauna. Inventariar a avifauna
e t er u m maior c onhecimento s obre as es truturas da s c omunidades ex istentes
nas diversas tipologias ambientais das diferentes áreas da unidade de
conservação;
2.3.6. Inventário da m astofauna. O bter um c onhecimento da d iversidade pr esente n a
UC e em que t ipo de am biente as es pécies que a c ompõem s ão enc ontradas,
dentro de um sistema de informação geográfica, que permitirá interpolar este tipo
de dados a outras informações relevantes, como pluviosidade, relevo, vegetação,
entre outras;
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2.4. Apoiar o desenvolvimento de pesquisas sobre as florestas de bam bus, as
espécies endêmicas deste habitat e so bre a dinâmica da er osão, n este
ambiente;
2.4.1.

Apoiar a r ealização de estudos f itossociológicos s obre a d inâmica da f loresta
de taboca;

2.4.2.

Apoiar o desenvolvimento de pesquisas s obre a d inâmica de f lorestas c om
bambu e suas interações com a fauna associada, visando à preservação;

2.4.3.

Apoiar p esquisa s obre f auna e f lora d e f lorestas, c om pr edomínio de t aboca
(fitofisionomia) de distribuição restrita no Brasil.

2.5. Apoiar o dese nvolvimento de pesquisas específicas sobre espécies e grupos
especiais para a conservação da biodiversidade, considerando os seguintes
aspectos;
2.5.1. Estudos Herpetológicos:
2.5.1.1. sobre a diversidade de serpentes e lagartos da EERA;
2.5.1.2. sobre a diversidade de anfíbios da EERA;
2.5.1.3. de ec ologia c omportamental em anf íbios das f amílias D endrobatidae e
Hylidae;
2.5.1.4. sobre biologia reprodutiva de Trachycephalus resinifictrix;
2.5.1.5. para descrição de novas espécies do gênero Colostethus.
2.5.2. Estudos Ornitológicos:
2.5.2.1. sobre o levantamento quantitativo da avifauna;
2.5.2.2. sobre r elações ecológicas de Cnipodectes s uperrufus (nova es pécie
descrita em 2007);
2.5.3. Estudos Mastológicos:
2.5.3.1. sobre e stimativa das d ensidades populacionais dos p rimatas (enfoque n o
macaco-preto).

2.6. Apoiar o desenvolvimento de pesquisas sobre a pesca no rio Acre;
2.6.1. Sobre a bi ologia e av aliação dos es toques da i ctiofauna, o conhecimento dos
ciclos de vida, as adaptações ao meio ambiente e a abundância e biomassa dos
principais r ecursos de i nteresse pes queiro da r egião e a dinâmica pop ulacional
das espécies de peixes com grande relevância para a população local;
2.6.2. Levantamento da atividade pesqueira, apontando as características e os volumes
de pescado efetivamente capturados pelos moradores do entorno;
2.6.3. Sobre a taxonomia, biologia e ecologia das espécies de ictiofauna de corredeira;
2.6.4. Inventário básico para estudos de limnologia dentro e no entorno da EERA;
2.6.5. Articular com os centros especializados de pesca do ICMBio.
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2.7. Apoiar o desenvolvimento de pesquisas referentes à avaliação de pressões
sobre os demais recursos naturais.
2.7.1. Elaborar mapas georreferenciados sobre a intensidade e tipos de exploração de
recursos (fauna e flora) pela população do entorno, tais como caça e extrativismo
vegetal (madeira etc.);
2.7.2. Avaliar o i mpacto c ausado pel a c aça. C onhecer as es pécies de av es e
mamíferos mais caçadas nas diferentes localidades, buscando ter uma
estimativa do tamanho dos estoques abatidos.

2.8. Apoiar o desenvolvimento de pesquisas referentes às plantas medicinais;
2.9. Apoiar o desenvolvimento de pesquisas específicas ecológicas, evolutivas e
de variação da biodiversidade, considerando os seguintes tópicos:
2.9.1. Variações na diversidade (fauna/flora) nos gradientes altitudinais;
2.9.2. Testes das teorias correntes sobre ecologia e evolução em áreas tropicais;
2.9.3. Estudos, c omparativamente entre o ent orno e o i nterior da EERA, p ara
comprovar a teoria da UC como área fonte de fauna para o entorno;

3. Desenvolver um Programa de Monitoramento e implementar as linhas de
monitoramento de finidas no pl ano de manejo, co nsiderando pel o menos os
seguintes componentes:
3.1. Monitorar e controlar o uso e exploração das terras de interesse para
corredores ecológicos;
3.2. Monitorar esp écies ameaçadas de ex tinção e xistentes na EERA, co m o
propósito de estabelecer medidas efetivas para sua recuperação e
manutenção;
3.3. Realizar o monitoramento ao longo prazo das aves associadas à taboca;
3.4. Realizar o monitoramento das espécies da fauna de valor cinegético;
3.5. Realizar o monitoramento climático (estação fluviométrica);
o

Articular a instalação de estação do INMET;

o

Solicitar do INMET séries históricas dos dados gerados;

3.6. Implementar uma grade permanente (trilhas) para pesquisa e monitoramento;
o

Contatar MCT/ PPBio para verificar a viabilidade;

3.7. Capacitar técnicos, fiscais e v igilantes em t écnicas de m anejo de fauna
objetivando a execução do programa de monitoramento de forma
permanente;
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4. Desenvolver um programa de pesquisas referente ao meio físico co nsiderando
pelo menos os seguintes aspectos:
4.1. Ampliar conhecimento da biota e ambientes físicos representados na EERA;
4.2. Realizar inventários pedológico, geológico e geomorfológico no interior da UC
4.3. Estudar ambientes de corredeiras próximas às cabeceiras da UC, incomum
para a Amazônia;
4.4. Estudar a dinâmica fluvial, através de estudos: físicos, químicos e biológicos;
4.5. Realizar o m apeamento det alhado dos solos da E ERA, por m eio da
caracterização granulométrica, química e m orfológica dos mesmos, de forma
a subsidiar ações de manejo;
5. Apoiar o dese nvolvimento de
históricos;

estudos arqueológicos, pal eontológicos e et no-

5.1. Realizar inventário paleontológico sistemático da EERA;
5.2. Encorajar / favorecer pesquisas relevantes à hi stória e ao s ambientes
especiais de toda a região.
6. Desenvolver estudos para a desobstrução do canal do rio Acre;
7. Organizar ex pedições para reconhecimento d e campo nas áreas remotas da
EERA, em parceria com a coordenação de proteção;
8. Criar condições para que pesquisas sejam realizadas na UC;
8.1. Construir um laboratório e estruturar um alojamento para pesquisadores;
8.2. Facilitar o deslocamento dos cientistas na área da EERA, de acordo com a
disponibilidade da UC. A infra-estrutura logística para atender a pesquisa e o
monitoramento está definida no Programa de Operacionalização.
9. Organizar e di vulgar i nformações da U C co mo campo de i nvestigação do B ioma
Amazônico:
9.1. Produzir folhetos informativos caracterizando a unidade, o q ual servirá como
carta de apresentação para instituições do mundo todo;
o

O f olheto i nformativo par a di vulgação da U C deverá c onter, n o m ínimo:
localização da UC no Estado, e principais vias de acesso; infra-estrutura de
apoio à pesquisa; categoria de manejo da UC e suas dimensões, histórico
resumido; aspectos ambientais: relevo, geologia e ecossistemas
relevantes.
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9.2. Contatar a s áreas específicas do I CMBio par a el aboração e i nserção da
página da UC na página do ICMBio;
9.3. Disponibilizar a base de dados na página do ICMBio e na rede INTRANET;
o

A página na internet a ser elaborada para a UC e disponibilizada na rede
mundial de computadores deverá ser constantemente atualizada, contendo
informações relevantes das pesquisas realizadas e em andamento na UC,
além disso, a equipe da EERA deverá manter atualizada as informações no
Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC.

9.4. Promover a pa rticipação de r epresentantes da UC em congressos e eventos
afins;
9.5. Contatar instituições de pesquisa para divulgação da UC;
9.6. Promover o ficinas e out ros eventos com a par ticipação dos pesquisadores,
para a apresentação da produção científica da UC;
9.7. Apresentar os pesquisadores, os projetos e os resultados das pesquisas às
comunidades locais residentes no seu entorno imediato da UC;
9.8. Divulgar as linhas prioritárias de pesquisa da estação ecológica. Contatar as
universidades regionais e federais, atuantes na área, além de i nstituições de
pesquisa, como o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), visando divulgar a
necessidade de se
r ealizar t ais pesquisas e i nformando so bre a s
possibilidades que a UC tem de apoiar esses estudos. Divulgar o pr ograma
de pesq uisa junto aos pr ogramas de pós -graduação das instituições de
pesquisas l ocais e r egionais. Faz er aco rdos de co operação t écnica com
instituições de pesquisa locais (UFAC, Embrapa) e regionais (INPA, MPEG);
9.9. Implantar cu rsos de c ampo e m graduação e pós -graduação da E ERA.
Promover cursos de biologia da conservação e outros, em parceria com as
universidades;
o

Deverá ser previsto um cronograma de realização de pesquisas na UC, de
forma que os c ursos d e conservação possam s er r ealizados em par ceria
com os pesquisadores.

9.10. Realizar t reinamentos específicos, v isando i nserir as comunidades como
parceiras nas atividades de campo;
9.11. Estimular observação de aves.
10. Fazer a m anutenção d a base de dados já ex istentes e aqueles oriundos de
pesquisas desenvolvidas na unidade, e es tabelecer m ecanismos de alimentação
da base de dados, por meio do sistema de informações geográficas desenvolvido
para a EERA.

4.43

PLANO DE MANEJO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO ACRE
ENCARTE 4

•

Normas Gerais
o

Serão prioritárias as pesquisas relacionadas neste plano de manejo e cujos resultados
forneçam importantes subsídios ao manejo e proteção da EERA;

o

Toda e qu alquer pesquisa a s er des envolvida na U C deverá s er aut orizada
previamente pelo ICMBio, por meio do Sistema de Autorização e Informação em
Biodiversidade- SISBIO,estando condicionadas ainda ao SNUC e ainda, após anuência
prévia do C onselho de D efesa N acional, v isto s e t ratar de ár ea s ituada em faixa de
fronteira, conforme art. 4º, do Decreto 98.830, de 15/01/1990;

o

O pes quisador dev erá s er v inculado ou i ndicado por uma i nstituição de p esquisa. No
caso de atividades com finalidade didática, no âmbito do ensino superior, o professor
deverá ter vínculo à instituição que realiza ensino ou pesquisa. Publicações derivadas
da área da EERA deverão citar o ICMBio como instituição gestora. Os relatórios serão
anexados em formato digital pelo SISBIO. O material biológico coletado, quando for o
caso, obr igatoriamente s erá des tinado a c oleções c ientíficas, pr eferencialmente
registradas no Cadastro Nacional de Coleções Biológicas - CCBIO;

o

O I CMBio, q uando s olicitado, deverá f ornecer t oda a i nformação di sponível s obre a
unidade e s eu e ntorno par a o p esquisador, e oferecer s egurança par a que os
pesquisadores possam conduzir seus estudos; e,

o

Estabelecer normas de us o das
responsabilidade, considerando;

estruturas d e apoio à pes quisa / t ermos de

•

O pesquisador de verá av isar sempre com antecedência suas dat as de i da a
campo;

•

Por motivo de segurança serão proibidas as saídas de campo de pesquisador
sozinho, sendo necessária uma equipe de, no mínimo, dois pesquisadores, ou
de um pesquisador e um auxiliar de campo ou funcionário da estação; e,

•

Os f uncionários, v oluntários e p esquisadores deverão s empre i nformar à
administração em qual local da EERA estarão realizando os estudos e a
provável hora de retorno.

4.6.1.2. Programa de Proteção e Manejo
4.6.1.2.1. Subprograma de Fiscalização
A distância e o difícil acesso à EERA propiciaram um ótimo estado de conservação de
sua área total, estando praticamente intacta. Pode-se afirmar, portanto, que esta área
teve pouca i ntervenção da açã o hum ana. N o ent anto, por se t ratar de um a E stação
Ecológica co m pouc a est rutura física, financeira e de pesso al, é ne cessário que
existam f erramentas q ue possam subsidiar sua pr oteção. C ertamente, a f iscalização
faz-se de notada importância para se obter êxito no que se refere aos objetivos da UC.
Na implementação deste Subprograma deverão ser atendidos os parâmetros contidos
no Decreto nº 4.411, de 7 de outubro de 2002, que estabelece as diretrizes de
emprego das Forças Armadas e da Polícia Federal nas Unidades de Conservação e o
Decreto nº 4.412, de 7 de outubro de 2002 , que estabelece as diretrizes de emprego
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das Forças Armadas e da Polícia Federal nas Terras Indígenas, considerando a EERA
ser confinante com a TI Mamoadate e a TI Cabeceira do Rio Acre.
• Objetivos
Garantir que a EERA cumpra seu papel na proteção e conservação dos ecossistemas,
ajudando a co ibir e, c onsequentemente, r eduzir as ações ilegais contra o m eio
ambiente.
• Atividades / Subatividades / Normas
1. Sistematizar rotinas de vigilância e fiscalização para controle e proteção da
estação ecológica, bem como coibir ilícitos ambientais no interior da EERA;
1.1. Estabelecer as rotas, ár eas e pont os prioritários de v igilância e f iscalização,
identificando-os em mapa específico;
1.2. Elaborar rotina de vigilância e fiscalização, definindo responsáveis, escala
mais adequada, logística necessária e áreas prioritárias;
1.3. Intensificar açõ es de fiscalização nos per íodos em q ue a pesca , a ca ça e a
extração ilegal de madeira são mais freqüentes;
1.4. Estabelecer um cronograma de fiscalização simultâneo com as forças policiais
locais e peruanas, sempre que possível;
1.5. Sistematizar as rotinas de fiscalização por meio da confecção de um manual
de procedimentos da UC.
2. Estabelecer o monitoramento de desmatamentos e incêndios florestais no i nterior
da UC;
o

O monitoramento d o d esmatamento at ravés de imagem de s atélite de ve
seguir os pressupostos metodológicos definidos pelo CEMAM/IBAMA;

o

O monitoramento d os f ocos de incêndio na UC d everá s er auxiliado por
informações fornecidas pelo INPE/CPTEC;

o

As informações produzidas em relatórios deverão estar contidas no SIG da
unidade;

o

Informações obtidas in loco também deverão ser levadas em consideração
no monitoramento, e, sempre que possível, devem ser georeferenciadas e
incluídas no SIG da unidade.

3. Identificar com o auxí lio do SIG, as principais áreas de pressão ambiental atual e
potencial dentro da unidade;
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4. Estabelecer i nstrumento l egal ent re o I CMBio, as Forças Armadas e a P olícia
Federal, para viabilizar, de acordo com a legislação, a realização de atividades
conjuntas no combate aos ilícitos ambientais, de m odo a pe rmitir a at uação
preventiva e repressiva na área da EERA.
5. Implantar sistema de troca de i nformações entre a g erência da U C, o I CMBio, as
Forças Armadas e a P olícia Feder al, par a p ropiciar a nece ssária a gilidade no
trâmite das informações sobre a ocorrência de ilícitos ambientais na EERA,
viabilizando a pronta resposta.
6. Definir e implementar rotina de atendimento e destinação das denúncias;
6.1. Capacitar os funcionários da unidade no atendimento.
7. Planejar e realizar sobrevôos para patrulhamento aéreo da estação ecológica;
7.1. Realizar no mínimo um sobrevôo durante o “inverno amazônico” e um durante
o “verão amazônico”;
7.2. Incorporar os dados e i nformações l evantadas durante o so brevôo ao banco
de dados da UC.
8. Elaborar um Plano de Contingência para prevenção de incêndios na unidade.
9. Formalizar e r eforçar p arcerias com ór gãos públicos, t ais como P olícia Militar,
Polícia Federal, FUNAI, IMAC, Ministério Público, Exército Brasileiro, IBAMA,
FENAMAD, INRENA e sociedade civil organizada;
9.1. Promover a ca pacitação das instituições parceiras para t rabalhar de forma
adequada em ações de fiscalização e controle.
4.6.1.2.2. Subprograma de manejo
1.

Adotar estratégia de destinação dos animais apreendidos;
o

2.

Animais qu e ap arentemente nã o a presentem c ondições de s oltura s erão
destinados prioritariamente ao CETAS/IBAMA e NUFAP/IBAMA.

Sistematizar e destinar as informações obtidas neste programa;

3. Implantar e o peracionalizar três bases fixas para dar apoi o à v igilância e
fiscalização: a pr imeira, às margens do rio A cre, pr óxima à en trada da estação
ecológica ( limite com a T erra Indígena C abeceira do Rio Acre); a segunda, ao
longo do r io A cre, ent re os afluentes Pentiaco e Ascaiaqui; e a terceira, ent re a
confluência do rio Acre com o rio Blanco e a cachoeira Gaspar;
o

A b ase d e ap oio d a estação ecológica localizada ent re os af luentes
Pentiaco e Ascaiaqui será apenas de apoio para facilitar o acampamento,
com estrutura tipo “chapéu-de-palha”;
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o

As bases de apoio também poderão ser utilizadas para atividades de
pesquisa, monitoramento e educação ambiental;

o

O detalhamento de cada base está representado no Programa Temático de
Operacionalização.

4. Providenciar equipamentos e materiais necessários para implementar o Programa
Temático de Proteção e Manejo:
- Uniformes completos
- Sistema de comunicação
- Sistema de informática
- Meios de transporte terrestre
- Meios de transporte fluvial
- Kit fiscalização
- Kit acampamento
- Kit salvatagem
- Kit primeiros socorros
- Kit de combate a queimadas
o

O det alhamento dos equipamentos e m ateriais consta d o P rograma
Temático de Operacionalização.

5. Treinar a equipe da unidade para operacionalizar o Programa Temático de
Proteção e Manejo;
o

Os treinamentos deverão abranger minimamente: o uso de formulários de
campo, ba nco d e dados, S IG, at endimento a o púb lico, e pr imeiros
socorros;

o

Todos os analistas ambientais que at uam em at ividades d e f iscalização
devem es tar credenciados a ex ercer as at ribuições de f iscalização e
controle, através de portaria específica.

6. Identificar os limites da estação ecológica nas áreas críticas.

4.6.1.3. Programa de Operacionalização
(a) Consolidação Territorial
•

Atividades / Subatividades / Normas

1. Elaborar e encaminhar proposta de revisão dos limites da EERA, referente à
superposição de áreas com TIs e ajustes entre os limites da unidade e das TIs;
o

A pos posta ac ima des crita dev e es tar de ac ordo c om as i nformações s obre
regularização fundiária, contidas no Encarte 3 deste plano de manejo.

2. Demarcação física dos limites da unidade;
2.1. Fazer a m anutenção dos marcos e das placas de sinalização já existentes na
UC;
2.2. Elaborar est udo esp ecífico par a i dentificar a n ecessidade de i nstalação de
novos marcos e reabertura de picadas nos limites em locais estratégicos.
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(b) Gestão, Administração e Manutenção
•

Atividades / Subatividades / Normas

3. Compor o quadro de pessoal para a implementação do presente plano de manejo,
conforme tabela 4.12;
Tabela 4.12. Quadro de Pessoal
Cargo

Área de Atuação

Chefe da Unidade
Analista Ambiental
Técnico Ambiental
Analista Administrativo
Técnico Administrativo
Barqueiro
Motorista

Chefia
Técnica
Técnica
Administrativa
Administrativa
Transporte
Transporte
limpeza
sede administrativa 1
base do Tombo 1

Pessoal de Limpeza

Vigias
TOTAL

Vigilância patrimonial
sede administrativa 4
base do Tombo 4
Vigilância ambiental
base do Tombo 8

Total de
pessoal
1
4
6
1
2
3
1
2

16
36

o

O quadro de pessoal descrito acima pode ser proveniente do ICMBio, IBAMA,
e de prestadores d e s erviços ou pessoal c edido p elas pr efeituras, Estado,
universidades, ou outras instituições conveniadas ou parceiras;

o

As v agas referentes ao c argo de T écnico A mbiental e A dministrativo pod em
ser preenchidas por Analistas Ambientais e Administrativos;

o

As vagas referentes ao cargo de barqueiro e motorista podem ser preenchidas
por Técnicos Ambientais;

o

A gestão da unidade poderá contar com auxílio de estagiários e voluntários;

o

Os funcionários cedidos por terceiros deverão trabalhar subordinados à gestão
da unidade.

4. Estabelecer a organização adm inistrativa de estação ecológica de aco rdo co m a
sugestão de organograma, conforme apresentado na figura 4.10;
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Figura 4.10. Organograma

Subprograma
Fiscalização

Subprograma
Manejo

Ambiente Externo de Auxílio à Gestão
Ambiente Interno de Auxílio à Gestão
Estrutura de Gestão da EERA

5. Providenciar r evisão e m anutenção per iódicas das instalações, e quipamentos e
materiais;
6. Dar suporte aos demais programas;
7. Planejar e implementar estratégia de captação e investimento de recursos, a partir
da identificação e articulação com fontes de financiamento/investimento, nacionais
e internacionais;
8. Viabilizar e apoi ar as estratégias e a efetivação das parcerias necessárias para o
bom desenvolvimento das atividades previstas nos programas e áreas estratégicas
deste plano de manejo.
(c) Infra-estrutura e Equipamentos
•

Atividades / Subatividades / Normas
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9. Garantir a oper acionalização e m anutenção da Sede Administrativa localizada em
Assis Brasil;
9.1. Operacionalizar a sede administrativa com os seguintes equipamentos:
•

•

Escritório


Mobiliário c ompleto ( 6 m esas par a c omputador, 1 m esa de r eunião, 2 5
cadeiras par a es critório, 4 es tantes d e m etal, 1 ar mário, 2 ar quivos, 3
mesas de escritório, 1 fogão de 4 bocas, 1 geladeira, utensílios de cozinha)



5 microcomputadores de última geração



1 microcomputador com especificações próprias para comportar o SIG da
unidade, incluindo a versão mais atual do ArcGis



1 mini plotter



6 no-breakes



1 impressora multifuncional de última geração



1 impressora laser



1 aparelho de tel/fax



1 aparelho de telefone sem fio



4 aparelhos de ar condicionado de 10.000 BTUs



1 rádio transceptor

Alojamento


Mobiliário c ompleto ( 7 b eliches, 20 c olchões d e s olteiro, 3 ar madores, 3
armários, 3 mesas, 9 cadeiras)



1 antena parabólica



1 televisão de 29 polegadas



3 aparelhos de ar condicionado de 10.000 BTUs

10. Garantir a operacionalização e manutenção da base do Tombo, localizada na Área
Estratégica Interna Igarapé do Tombo;
10.1. Realizar estudos para analisar a permanência das estruturas existentes em
caráter de urgência;
10.2. Construir um atracadouro;
10.3. Construir um galpão;
10.4. Construir um laboratório seco e um laboratório úmido para apoio à pesquisa;
o

Os equipamentos e instalações serão definidos em projeto específico.

10.5. Operacionalizar a Base do Tombo com os seguintes equipamentos:


Mobiliário completo (07 beliches, 30 colchões de solteiro, 03 armadores, 04
mesas, 04 armários, 03 estantes, 01 fogão, utensílios de cozinha)



1 gerador portátil



1 motor bomba
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Ferramentas para pequenas reformas



1 aparador de grama



1 antena parabólica



1 televisão de 21 polegadas



1 rádio transceptor

10.6. Reavaliar o sistema de fornecimento de energia elétrica;
10.7. Reavaliar o sistema de esgoto.
11. Viabilizar a implantação de uma base de apoio na região da cachoeira Gaspar;
o

A base funcionará como alojamento de apoio;

o

Deverá dispor de 3 quartos, 2 banheiros, cozinha e varanda;

o

O projeto deverá adotar técnicas de bioconstrução na definição dos materiais,
de técnicas de fonte de energia e de modelo de saneamento;

o

Estudos específicos devem definir a localização exata da base.

11.1. Operacionalizar a Base Cachoeira Gaspar com os seguintes equipamentos:


Mobiliário c ompleto ( 5 b eliches, 15 c olchões d e s olteiro, 5 ar madores, 2
mesas, 2 armários, 2 estantes, 1 fogão, utensílios de cozinha)



Geração de energia por células fotovoltaicas



1 motor bomba



Ferramentas para pequenas reformas

12. Construir uma estrutura de apoio entre os igarapés Pentiaco e Ascaiaqui;
o

Esta estrutura deve apresentar infra-estrutura rústica “chapéu de palha”;

o

Os us uários dev erão, após a ut ilização da es trutura de apo io r etirar os
efluentes sólidos.

13. Realizar estudo de v iabilidade par a co nstrução de um a ba se de ap oio na al deia
Boca dos Patos;
o

O projeto deverá adotar técnicas de bioconstrução na definição dos materiais,
das técnicas de fonte de energia e do modelo de saneamento a serem
adotados;

o

A estrutura deverá ser harmônica com as construções existentes na Aldeia;

o

O estudo deverá envolver DIREP e FUNAI.
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14. Viabilizar, j untamente c om os dem ais órgãos responsáveis, a i mplementação de
placas educativas e informativas na zona de amortecimento, áreas estratégicas e
seus acessos;
15. Viabilizar a aq uisição d e m ateriais e e quipamentos necessários para dar su porte
aos programas previstos neste plano de manejo;
15.1. Operacionalizar o Programa de P roteção e Manejo com os seguintes
equipamentos e materiais:


Uniformes c ompletos (calça, b ermuda, c amisa, boné, c olete, bota, c apa
de chuva)



Sistema de comunicação com:
 1 base móvel
 6 rádios portáteis
 1 torre de retransmissão alimentada por células fotovoltaicas



Sistema de Informática
 1 notebook de última geração com case à prova de água
 1 licença para, n o m ínimo, 2 c omputadores da versão m ais at ual de
ArcGis
 4 licenças da versão mais atual do GPS TrackMaker PRO
 1 licença da versão mais atual do AutoCad



Meios de Transporte Terrestre
 1 v eículo c om t ração 4X 4, c om auto t rack, eng ate, guincho, f arol d e
longo alcance, e kit de ferramentas
 1 moto adaptada a estradas de terra
 1 carreta para barco





Meios de transporte fluvial


2 canoas de alumínio soldado, com comprimento mínimo de chapa de
alumínio naval, com espessura mínima de 2,0 mm, estrutura toda
soldada, utilizando a tecnologia MIG, comprimento mínimo de 8,40 m,
boca d e 1, 40 m , 6 ba ncos, popa r eforçada p ara us o c om motor de
rabeta



1 canoa de madeira com comprimento mínimo de 10 m, adaptada para
uso de motor de rabeta



3 m otores es tacionários c om r abeta, po tência 13 c v, m otor
monocilíndrico de 4 tempos, comando de válvulas tipo OHV, rabeta tipo
cúpula; kit de ferramentas

Kit fiscalização


1 telefone via satélite



6 trenas de 50 m



3 binóculos infravermelhos



10 lanternas grandes



3 faróis de longo alcance e baterias



6 rádios de comunicação portátil



10 mochilas impermeáveis



3 lonas de plástico com tamanho mínimo de 5m



3 aparelhos de GPS de última geração



3 máquinas fotográficas digitais
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2 motosserras



1 auto track portátil



Manual e material de divulgação

Kit acampamento


6 barracas, tipo iglu para 3 pessoas, com lona adicional



10 redes de selva



3 lonas de plástico com tamanhos de, no mínimo, 5 m



4 fogareiros portáteis



10 mosquiteiros de rede



5 cordas de no mínimo 7 m



15 cantis de exército



3 caixas de isopor 50 litros



10 lanternas para cabeça



3 lanternas recarregáveis



10 sacos de dormir e isolantes



Material de copa e cozinha

Kit s alvatagem (categoria em barcação miúda, m aiores qu e 5 m, s em
convés fechado, sem cabine habitável, sem propulsão mecânica fixa e com
motor de popa de até 30 hp)


Habilitação Mínima Arrais Amador / Motonauta / Veleiro



Colete salva-vidas classe V ou III



Manual do proprietário obrigatório (fabricação em série)



Termo de responsabilidade obrigatório



Luzes de navegação obrigatório (embarcações de navegação noturna)



Identificação no casco obrigatório (somente nº de inscrição em ambos
os bordos)



Rádio VHF - fixo ou portátil recomendado pela marinha

Fonte: www.argonauta.com.br


Kit primeiros socorros para base e campo



Kits de combate a incêndios florestais (10 unidades)

15.2. Operacionalizar o P rograma de E ducação A mbiental co m os
equipamentos e materiais:


1 notebook de última geração



1 data show



1 tela de projeção



1 aparelho de DVD



1 câmera de vídeo



1 televisão de, no mínimo, 29 polegadas



Materiais para dinâmicas de grupo



1 câmera fotográfica digital



1 caixa de som com microfone



1 estrutura para flip chart

seguintes
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15.3. Operacionalizar o Programa de Pesquisa e Monitoramento com os seguintes
equipamentos e materiais:

o



Sistema de comunicação com:
 6 rádios portáteis



Sistema de informática
 1 notebook de última geração com case à prova d’água



Kit acampamento


3 barracas do tipo iglu para 03 pessoas, com lona adicional



6 redes de selva



2 lonas de plástico com tamanhos de, no mínimo, 5 m



2 fogareiros portáteis



6 mosquiteiros de rede



5 cordas de, no mínimo, 7 m



10 cantis de exército



2 caixas de isopor 50 litros



10 lanternas para cabeça



3 lanternas recarregáveis



10 sacos de dormir e isolantes



Material de copa e cozinha



1 câmera de vídeo



1 câmera fotográfica digital



3 motores rabetas

Caberá ao I CMBio, q uando pos sível, d isponibilizar e struturas de ap oio par a
pesquisadores em c ampo ( alojamento, v eículo, etc.) par a o desenvolvimento
dos projetos constantes neste plano de manejo.

16. Criar e implementar o Sistema de Informações Geográficas – SIG da unidade
o

Será contratado profissional especializado para elaboração do SIG e posterior
capacitação dos funcionários da unidade;

o

O SIG deve atender todos os programas temáticos presentes nas ações
gerenciais gerais.

(d) Cooperação Institucional
•

Atividades / Subatividades / Normas

17. Garantir os meios para que as ar ticulações, co operações, aco rdos e c onvênios,
previstos neste plano de manejo, se concretizem.
o

O es tabelecimento de parcerias par a as a tividades da U C e entorno s erão
pautadas no Ma nual de C onvênios, C ontratos d e R epasse, T ermos de
Cooperação, Termos de Parceria e Termos de Reciprocidade do ICMBio, que
tem c omo bas e o Decreto n º 6.170/2007 e a Portaria Interministerial nº
127/2008, e
dem
ais
legislações
aplicáveis.
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4.6.2. AÇÕES GERENCIAIS EXTERNAS (AGE)
As ações gerenciais externas foram definidas para os seguintes programas temáticos:
educação ambiental; controle ambiental; comunicação; integração externa, e;
alternativas de desenvolvimento.
Para ca da t ema, s ão r elacionadas

abaixo, as

atividades,

enumeradas

seqüencialmente de “ 1 a n” ; as su batividades, quando ex istentes, enum eradas
conforme a numeração da atividade, e normas a serem implementadas, descritas com
marcadores.

4.6.2.1. Programa de Educação Ambiental
1. Planejar e implementar atividades de EA para o exterior e o interior da UC;
1.1. Levantar e organizar informações sobre o perfil do público participante das
atividades de EA;
1.2. Elaborar um calendário de eventos e ocorrências naturais relevantes a serem
consideradas;
1.3. Elaborar um projeto de E A, desenvolvendo diferentes atividades direcionadas
para os públicos usuários da UC. O projeto deverá contemplar palestras,
oficinas, atividades interpretativas, lúdico educativas, entre outras;
1.4. Avaliar per iodicamente o andam ento e os resultados alcançados com as
atividades.
2. Dotar as áreas destinadas a atividades de EA de estrutura de segurança;
3. Elaborar ca rtilha so bre nor mas e pr ocedimentos de se gurança em r egiões
florestais;
4. Dotar todos os locais onde oco rrem a tividades de E A, co m kits de primeiros
socorros.
5. Definir os locais e rotas fixas mais adequadas para atividades de EA no interior da
UC;
o

As trilhas devem ser definidas levando em consideração:


menor grau possível de impacto produzido no ambiente natural;



variação de ambientes naturais;



proximidade de estruturas de apoio;



facilidade de acesso;
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o

beleza cênica.

Estas trilhas devem contemplar tanto ambientes aquáticos quanto terrestres.

6. Articular a ca pacitação dos professores de ens ino m édio e fundamental par a a
sensibilização nas questões socioambientais, destacando a i mportância da EERA
para região. Envolver nesta atividade o corpo de pesquisadores da UC propiciando
a troca de saberes técnicos e locais;
7. Elaborar e implementar, em parceria com as redes de ensino locais, uma proposta
de inclusão de temas relacionados à EERA nos currículos;
7.1. Avaliar de forma co ntinuada a i mplementação, e se inserir nas reuniões
pedagógicas dos professores do município;
7.2. Envolver nesta atividade o corpo de pesquisadores da UC propiciando a troca
de saberes técnicos e locais;
7.3. Avaliar de forma continuada a inserção da temática socioambiental na grade
curricular em conjunto com as redes de ensino locais.
8. Elaborar material didático sobre a EERA para escolas de Assis Brasil;
8.1. Selecionar as temáticas relacionadas à gestão da EERA, a partir das
experiências dos professores na implementação da nova proposta curricular;
8.2. Elaborar um kit pedagógico, contendo cartilhas, mapas, jogo e outros itens a
serem definidos;
8.3. Promover oficina de cr iação do kit pedagógico em conjunto com as redes de
ensino locais direcionado ao público escolar.
9. Formar ag entes ambientais voluntários e ca pacitá-los em educa ção am biental e
proteção;
10. Apoiar, q uando per tinente, açõ es previstas no pl ano de t rabalho dos agentes
ambientais voluntários de Assis Brasil;
11. Definir, através de estudo específico, a capacidade de carga para atividades de EA
desenvolvidas dentro da UC;
11.1. Elaborar e divulgar norma específica de controle para os participantes.
12. Elaborar uma agenda de atuação do conselho consultivo para implementação do
plano de manejo.
12.1. Estabelecer um protocolo de monitoramento da implementação do plano de
manejo pelo conselho consultivo, inserido na matriz de avaliação e
acompanhamento do conselho;
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12.2. Desenvolver um programa de capacitação dos conselheiros;
12.3. Mobilizar instituições parcerias para implementação do programa de
capacitação.
4.6.2.2. Programa de Controle Ambiental
Atividades / Subatividades / Normas
1. Planejar um sistema Integrado de P roteção e C ontrole Ambiental juntamente com
os órgãos responsáveis pelas áreas protegidas inseridas na bacia do rio Acre;
o As seguintes instituições, entre outras, poderão ser articuladas para este fim:
Polícia Nacional peruana, FUNAI, IBAMA, Polícia Federal, Exército Brasileiro,
IMAC, S ecretária Municipal de Meio Ambiente, Polícia M ilitar, a lém de out ros
setores do ICMbio.

1.1. Buscar o apoio do Ministério P úblico em âm bito estadual e federal visando
tornar ág il a fiscalização e aj uizar m edidas para o cu mprimento da s leis
ambientais.
2. Sistematizar rotinas de vigilância e fiscalização para controle e proteção da zona
de amortecimento da estação ecológica, bem como coibir ilícitos ambientais;
o As atividades e atribuições devem seguir as orientações do Programa de Proteção
e Manejo, Subprograma de Fiscalização.

3. Estabelecer u m pr ograma de p revenção e co mbate ao s incêndios para zona de
amortecimento da UC;
3.1.1. Elaborar e executar PCCI junto ao PREVFOGO/ICMBio, em parceria
com De fesa Civ il, C orpo de B ombeiros e E xército, al ém das instituições
envolvidas com o manejo das áreas protegidas na ZA;
3.1.2. Criar e capacitar brigadas voluntárias nas comunidades envolvidas.
4. Mapear com o auxílio do SIG as principais áreas sob pressão antropogênica, atual
e potencial na ZA da unidade, com base nos resultados obtidos pelas pesquisas
desenvolvidas na UC e ZA;
4.1.1. Devem se r pr oduzidos relatórios anuais com mapas exemplificativos,
além do di agnóstico e pr ognóstico das áreas com maior pr essão
antropogênica;
4.1.2. Sempre que produzidos novos relatórios das áreas de pressão
antropogênica, dev em ser l evados em co nsideração os resultados do
relatório anterior, buscando assim a evolução temporal destas áreas.
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5. Estabelecer rotas, áreas e pontos prioritários de vigilância e fiscalização,
identificando-as em mapa específico;
o Os produtos citados n os itens 1.3 e 1.4 devem auxiliar na def inição des tas r otas,
áreas e pontos.

5.1. Elaborar r otina de v igilância e f iscalização, def inindo r esponsáveis, esca las
mais adequadas, logística necessária e locais prioritários.
o No período compreendido entre os meses de maio e outubro as rotinas de
vigilância e fiscalização serão definidas bimestralmente, enquanto que no período
compreendido entre novembro e abril, serão definidas mensalmente;
o A r otina de f iscalização e v igilância d everá s er e laborada pe lo c oordenador de
proteção em c onjunto c om o gestor da unidade e i nstituições per tencentes a o
sistema.

6. Normatizar as
atividades produtivas e e xtrativistas da ZA co nsiderando:
manutenção da conectividade ambiental, manutenção da qualidade das florestas,
rios, i garapés, nas centes, fauna silvestre e pei xes, i ncluindo se us ciclos
reprodutivos;
o As nor mas par a Z A devem ser el aboradas e at ualizadas c om a par ticipação do
Conselho gestor da unidade, devendo ser proposta a criação de um grupo técnico
específico para o assunto;
o As nor mas par a Z A d evem s er c riadas, no m áximo, em
publicação deste plano de manejo;

18 meses após a

o As nor mas dev em s er am plamente divulgadas entre as c omunidades e nvolvidas,
durante e após sua elaboração.

6.1. Os participantes do sistema integrado de proteção e controle deverão criar
uma estratégia para garantir o cumprimento da Instrução Normativa nº 156
de 14 de m arço de 200 7 ( IN 156/ 2007), q ue no rmatiza a pesca nas áreas
protegidas de Assis Brasil;
6.2. Buscar articulação junto às instituições peruanas para que ato administrativo
com o mesmo fim também seja criado no Peru.

4.6.2.3. Programa de Divulgação e Comunicação
Atividades / Subatividades / Normas
1. Elaborar material de divulgação sobre a EERA para a sociedade em geral:
1.1. Definir temas sobre a EERA a serem enfocados;
1.2. Criar logomarca;
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1.3. Criar arte para adesivos, bonés e camisetas com a logomarca da EERA;
1.4. Revisar o folder de divulgação da EERA, já existente;
1.5. Criar modelos de banner com informações básicas sobre a EERA;
1.6. Criar um a ex posição i tinerante co m banners, apoi ados em su portes
desmontáveis, contendo informações com fotos sobre a EERA, podendo ser
transportada par a di ferentes locais dependendo das necessidades de
gestão;
1.7. Criar uma apresentação em “Power Point” com informações básicas sobre a
EERA;
1.8. Criar um a ca rtilha co ntendo i nformações ecológicas e bi ológicas so bre a
EERA (em especial as relacionadas às cabeceiras do rio Acre), bem como
informações socioambientais sobre seu entorno (destacando a pr esença de
povos e comunidades tradicionais);
1.9. Criar um site de Internet, a ser hospedada no provedor do ICMBio.
2. Divulgar a EERA para pesquisadores;
2.1. Formar uma câmara técnica no âmbito do Conselho Gestor da EERA para
definição de temas de pesquisas prioritárias para a gestão da unidade;
2.2. Levantar i nstituições de pesq uisa naci onais que dese nvolvam pr ojetos nas
áreas temáticas apontadas no item anterior;
2.3. Levantar eventos acadêmicos relacionados aos temas prioritários para gestão
da unidade;
2.4. Elaborar u ma es tratégia par a a di vulgação das potencialidades e v antagens
da EERA para a pesquisa acadêmica, com objetivo de at rair pesquisadores
para atuarem na UC;
2.5. Desenvolver material para a di vulgação das potencialidades da EERA para a
pesquisa acadêmica (folder, banner, a apresentação de slides, página de
Internet, etc.);
2.6. Divulgar as
potencialidades da EERA para a so
especialmente e m i nstituições de pe squisa e nos
identificados anteriormente.

ciedade aca dêmica,
eventos acadêmicos

3. Desenvolver ações em Radiodifusão;
3.1. Definir temas relacionados à gestão da EERA a serem abordados na
programação de rádios da região do Alto Acre;
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3.2. Articular junto às rádios da região do Alto Acre, especialmente as estatais;
3.3. Criar vinhetas sobre a EERA a serem veiculadas nas rádios da região do alto
rio Acre;
3.4. Promover a participação de membros do conselho gestor da unidade em
programas de rádio da região do Alto Acre;
3.5. Envolver professores do projeto de formação continuada em EA nos
programas de rádio da região do Alto Acre.
4. Implantar uma Estação Ecológica Itinerante;
4.1. Reunir materiais de divulgação relacionados à EERA;
4.2. Selecionar materiais voltados ao público em geral;
4.3. Levantar, j unto às instituições parceiras, informações sobre a realização de
eventos onde a “Estação Ecológica Itinerante” possa ser inserida, com vistas
a estabelecer uma agenda trimestral.
5. Monitorar o plano de divulgação e comunicação da EERA.
5.1. Mobilizar os membros do Conselho Gestor da EERA;
5.2. Contratar consultoria especializada no tema;
5.3. Criar um protocolo de monitoramento com a participação dos conselheiros;
5.4. Implementar o protocolo.

4.6.2.4. Programa de Integração Externa
Atividades / Subatividades / Normas
1. Criar mecanismos para fortalecer as organizações de base comunitária, no entorno
da UC;
1.1. Estabelecer uma rotina de reuniões com as comunidades para tratar questões
ambientais;
o As reuniões devem ocorrer prioritariamente nas comunidades;
o Tais r euniões s empre que pos sível, de vem c ontar c om aut oridades m unicipais,
estaduais e federais;
o A pa uta das r euniões d everá s er el aborada c onjuntamente com as or ganizações
comunitárias;

4.60

PLANO DE MANEJO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO ACRE
ENCARTE 4

o Estimular e r ealizar of icinas de c apacitação c om t emáticas s obre educ ação
ambiental;
o Os t emas das of icinas s erão def inidos em c onjunto c om as or ganizações,
respeitando suas necessidades e demandas específicas.

1.2. Estimular o intercâmbio de informações com as lideranças de base;
o Os i ntercâmbios dev em bus car ex periências s ocioambientais qu e es tejam dent ro
da realidade da comunidade contemplada.

1.3. Estimular a açã o dos A gentes Ambientais Voluntários - AAVs junto à s
organizações de base locais.
o O apoio às organizações comunitárias deve estar inserido no plano de trabalho dos
AAVs;
o As as sociações d evem ac ompanhar a el aboração do r elatório de at ividades dos
AAVs.

2. Criar u m grupo de t rabalho, inicialmente co mposto po r representantes do PE
Chandless, EE Rio Acre, TI Mamoadate, TI Cabeceira do Rio Acre e TI Alto Purus
para pr opor a i mplementação e est ruturação d a g estão em mosaico das áreas
protegidas da r egião; para b uscar os arranjos políticos e i nstitucionais para
formação e implementação do Mosaico de Áreas Protegidas do Corredor Sudoeste
da Amazônia;
o Usar como instrumento legal balizador o Plano Nacional de Áreas Protegidas.

3. Buscar co m o G rupo d e Tr abalho A mazônico – GTA, W WF-Brasil, S EAPROF,
entre outras, apoio para estimular o desenvolvimento da cadeia produtiva e
certificação dos produtos florestais não madeireiros no entorno da EERA;
o Atividades realizadas dentro de terras indígenas devem ser comunicadas a FUNAI.

4. Buscar os instrumentos legais para viabilizar as parcerias previstas nos programas
temáticos deste plano de manejo;
4.1. Articular j unto a D IREP q ue os acordos firmados entre B rasil e P eru
contemplem as necessidades elencadas neste plano de manejo.
o Serão elaborados r elatórios s emestrais s obre as r elações c om o P
encaminhados à DIREP.

eru, e

4.2. Buscar co nstrução de acordos com o P eru p ara r ealização de f iscalização
conjunta do rio Acre.
5. Buscar formas efetivas de participação da EERA em redes/organismos
internacionais de cooperação como: RANPA (Rede de Áreas Nacionais Protegidas
Andes Amazonas), OTCA (Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia),
GCAF (Grupo de Cooperação de Áreas Fronteiriças);
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6. Estabelecer pa rceria co m o M inistério P úblico Estadual par a dese nvolvimento de
atividades de proteção e educação ambiental dentro e no entorno da EERA;
7. Incluir no C onselho Consultivo da U C representantes do Comando do E xército (4º
Batalhão de
Infantaria de S
elva/AC), M J/Superintendência R egional do
Departamento de P olícia Feder al/AC, M POG/Gerência R egional da U nião/AC e
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República/ABIN_SEAC;
8. Estabelecer par ceria co m r edes de ensi no m unicipal e est adual par a o
desenvolvimento de atividades de educação ambiental (sugestão de inserção);
9. Buscar o fortalecimento da EERA dentro da iniciativa MAP.
9.1. Inserir representações da EERA nos Mini-MAPs Bacia e Áreas Protegidas.

4.6.2.5. Programa de Alternativas de Desenvolvimento
Atividades / Subatividades / Normas
1. Elaborar e implantar o Plano de Gestão Participativa da Pesca no Alto Acre;
1.1. Estimular os Agentes A mbientais Voluntários no se ntido de
atividades de gestão da pesca em seus planos de trabalho;

inserir a s

1.2. Mobilizar os grupos envolvidos nos conflitos de pesca na região para integrar o
plano de gestão participativa;
1.3. Mobilizar instituições parceiras relacionadas à g estão pesqueira para integrar
o plano de gestão participativa;
1.4. Estabelecer u m p rotocolo anual de m onitoramento da si tuação da pes ca na
região, co m env olvimento dos grupos su pracitados, i nstituições parceiras e
AAVs na sua elaboração e implementação;
1.5. Estabelecer uma linha mínima de ca pacitação para os atores identificados no
plano de gestão;
1.6. Promover intercâmbio par a t rocas de ex periências entre co munidades
envolvidas em processos participativos de gestão pesqueira no Alto Acre e
outras comunidades com iniciativas bem-sucedidas de manejo pesqueiro na
Amazônia;
1.7. Avaliar continuadamente os resultados de forma participativa.
1.7.1. Elaborar uma estratégia de divulgação das lições aprendidas.
2. Implementar o m anejo de uni dades ag roecológicas de r ecuperação d e ár eas
degradadas;
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2.1. Levantar i niciativas existentes em a groecologia e r ecuperação de á reas
degradadas;
2.2. Mobilizar as comunidades e instituições que já desenvolvem atividades
voltadas à agroecologia e recuperação de áreas degradadas, ou que podem
vir a contribuir no processo;
2.3. Estabelecer u m pl ano d e açã o par a i mplementação e m anejo de uni dades
agroecológicas de r ecuperação de ár eas degradadas, co m a par ticipação
dos Agentes Ambientais Voluntários e das instituições mobilizadas;
2.4. Avaliar continuadamente os resultados de forma participativa;
2.5. Elaborar uma estratégia de divulgação das lições aprendidas.
3. Apoiar o manejo de animais silvestres nas TIs da ZA;
3.1. Articular pa rcerias entre as TIs e i nstituições competentes para r ealizar
estudos de populações cinegéticas daquelas áreas;
3.2. Articular a el aboração d e projetos visando a conservação e reprodução das
espécies que sofrem pressão de caça na região de entorno da unidade;
3.3. Apoiar a elaboração e execução de Projeto de Manejo Participativo de
Quelônios na TI Mamoadate.
3.3.1. Avaliar os resultados do manejo já existente;
3.3.2. Mobilizar as comunidades da TI Mamoadate, envolvendo os monitores
para participar do projeto;
3.3.3. Estabelecer protocolos de monitoramento;
3.3.4. Avaliar continuadamente os resultados de forma participativa;
3.3.5. Elaborar uma estratégia de divulgação das lições aprendidas.
4. Promover a difusão de técnicas ambientalmente sustentáveis na ZA da UC;
4.1. Buscar par ceria co m ór gão de A TER par a o dese nvolvimento de at ividade
produção sustentável;
4.2. Apoiar o município na aplicação e difusão de tecnologias sustentáveis (Escola
do Trabalhador Rural);
4.3. Estimular o funcionamento da Pousada Ecológica de A ssis Brasil, e a c riação
de um centro de difusão de informações e tecnologias ambientais.
5. Apoiar as alternativas de desenvolvimento econômico, visando diminuir a pressão
sobre os recursos naturais da EERA;
5.1. Apoiar ações para a coleta sustentável da castanha, seringa, copaíba,
sementes etc.;
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5.2. Apoiar e i ncentivar o
produção;

uso do

sistema agroflorestal co mo al ternativa de

5.3. Estimular a produção de artesanatos com sementes, borrachas, etc.;
5.4. Estimular e mpreendimentos que est ejam r elacionados ao uso m últiplo dos
recursos naturais (fábrica de móveis com taboca, despolpadora de frutas,
etc.);
5.5. Resgatar sementes tradicionais.
6. Apoiar criação de certificação de produtos das populações de entorno, compatíveis
com a EERA;
6.1. Incentivar a criação de um selo ou marca das comunidades envolvidas.
7. Incentivar o m anejo d a pr opriedade v isando uso m últiplo em asse ntamento
(difusão de novas tecnologias e alternativas de produção);
7.1. Estimular criação de RPPNs.
8. Promover par ceria par a r ecuperação de m atas ci liares na T I C abeceira do R io
Acre.

4.6.3. ÁREAS ESTRATÉGICAS INTERNAS
Áreas estratégicas internas são a quelas relevantes para o manejo e o al cance dos
objetivos de cr iação da estação ecológica, r espaldada pel as condições ecológicas
peculiares e v ocação para at ividades específicas, aos

quais serão di recionadas

estratégias visando reverter ou aperfeiçoar os pontos fortes / fracos da unidade.
Foram definidas duas áreas estratégicas internas para a Estação Ecológica Rio Acre:
(1) Igarapé do Tombo;
(2) Cachoeira Gaspar;
Na figura 4.11 apresenta-se a l ocalização das áreas estratégicas internas (através de
pontos), no contexto do zoneamento da EERA.
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Figura 4.11. Áreas Estratégicas Internas
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4.6.3.1. Área Estratégica Interna Igarapé do Tombo
Inserção no Zoneamento:
Zona de Uso Especial e Zona de Uso Extensivo
Descrição:
A Á rea E stratégica I nterna ( AEI) I garapé do T ombo, si tuada pr óxima ao l imite
sudoeste da estação ecológica, e stá i nserida em um buffer de 10 ha, cujo centróide
apresenta as seguintes coordenadas geográficas: latitude 11° 03’ 00” S, longitude 70°
12’ 58” WGr. Nela está inserido trecho do rio Acre e diversos afluentes cujo destaque é
o igarapé do Tombo. Caracteriza-se por uma Floresta Aberta com Bambu e palmeiras
alternando-se na dom inância dest as duas. E m al guns pontos, o s ub-bosque é
dominado por bambu Guadua sp. e há ocorrência freqüente de palmeiras; em outros
locais a dominância se inverte.
O relevo no l ocal é de s uave ondulado a pl ano, apresentando afloramentos rochosos
somente nos barrancos à m argem do rio A cre e o

terreno raramente é su jeito a

inundações. O s solos em geral apr esentam co loração ci nza cl aro, t extura ar gilosa,
sobre os argilitos da Formação Solimões, com drenagem moderada e erosão nula.
A área é bem preservada apesar da entrada esporádica de caçadores, principalmente
no período conhecido como “inverno amazônico”. O relativo aumento da pesca
comercial, por brasileiros e peruanos vem se mostrando uma ameaça crescente; como
tal ár ea est á p róxima aos limites da u nidade, a pr essão ex ercida so bre a i ctiofauna
principalmente no rio Acre, poderá afetar o ambiente lótico em curto prazo. O
transporte fluvial de m adeiras oriundas da C oncessão Fl orestal M aderacre M aderyja
às margens do rio Acre também é uma constante.
A região conta com uma base de apoi o q ue serve de alojamento funcional, e at ende
aos programas Proteção / Manejo; Pesquisa / Monitoramento; Educação Ambiental e
Operacionalização. O c onstante av anço da er osão no t alude so b a est rutura pode
colocá-la em perigo num curto espaço de tempo caso alguma atitude não seja tomada.
Na área também existe uma trilha terrestre de aproximadamente 2 km, saindo da base
de apoio da unidade, margeando o igarapé do Tombo e servindo de apoio às ações de
fiscalização, pesquisa e educação ambiental.
Resultados Esperados:
•

Estudo da viabilidade para realocação da base operacional da EERA de
acordo com laudo técnico realizado;
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•

Projeto de recuperação da área atual da base operacional implantado;

•

Base dotada de estrutura e equipamentos necessários (comunicação,
mobiliário etc.) para o seu funcionamento;

•

Base permanentemente ocupada e manutenção (suprimentos) do pessoal
na base providenciado;

•

Base estruturada para receber grupos de pessoas que estejam participando
das atividades de EA;

•

Infra-estrutura adequada para atracação e acesso à base implantada;

•

Trilhas educativas (interpretativas) próximas à base operacional criadas;

•

Laboratório e alojamento para pesquisadores implantados.

Indicadores:
•

No de pesquisadores apoiados anualmente;

•

No de trilhas educativas criadas.

Ações de Operacionalização
•

Garantir a operacionalização e manutenção da base do Tombo, localizada
na Área Estratégica Interna Igarapé do Tombo.
o

Realizar estudos de viabilidade para a contenção do talude sob a Base,
em caráter de urgência;

o

Construir um atracadouro para receber as embarcações que chegam à
UC;

o

Construir um galpão para guardar os equipamentos existentes.

Ações de Pesquisa e Monitoramento
• Criar condições para que pesquisas sejam realizadas na UC.
o

Construir um laboratório e estruturar um alojamento para
pesquisadores;

o

Facilitar o deslocamento dos cientistas na área da EERA, de acordo
com a disponibilidade da UC.

4.6.3.2. Área Estratégica Interna Cachoeira Gaspar
Inserção no Zoneamento:
Zona de Uso Especial e Zona Primitiva
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Descrição:
A Á rea E stratégica I nterna ( AEI) C achoeira Gaspar, s ituada na pa rte su l da est ação
ecológica, está inserida em um buffer de 5 ha, cujas extremidades são a confluência
do rio Acre com o rio Blanco (coordenadas: latitude 11º 04' 02" S, longitude 70º 20' 41"
WGr.) e a cachoeira Gaspar (coordenadas: latitude 11º 03' 34" S, longitude 70º 21' 19"
WGr.). A pai sagem n essa ár ea é m arcada pel o est reitamento d o r io A cre,
desaparecimento das praias e da vegetação a ela associada, pela diminuição da altura
dos barrancos e pela presença de corredeiras e cachoeiras, sendo a cachoeira Gaspar
a mais proeminente. Caracteriza-se pela variação de relevo plano a fortemente
ondulado e altitudes acima dos 320 m. Na área, há ocorrência de Floresta Aberta com
Bambu do gênero Guadua sp. da Floresta Aluvial. Na Floresta de Bambus, as árvores
grandes são escassas e o su bosque é bast ante aberto em função da m ortalidade do
bambu. Nesse ambiente crescem pelo menos cinco espécies de pteridófitas terrestres;
uma esca ndente ( Sellaginela sp.), e ou tras pl antas herbáceas como, Heliconia spp.,
Calathea spp., duas espécies de C yperaceae e um a C ostaceae ( Costus sp.) q ue
representam um nov o registro par a o A

cre. A v egetação al uvial apr esenta

características fisionômico-estruturais distintas do resto da unidade em função da
diminuição no número de árvores grandes, da ocorrência de mortalidade de algumas
manchas de bambu e pelo predomínio de “torres” de cipós crescendo sobre as árvores
mais altas localizadas na margem esquerda do rio Acre.
A ár ea é bem pr eservada e apr esenta v alor bi ológico al to, ex tremamente r elevante
para preservação ambiental e dese nvolvimento de pesquisas científicas. Apesar do
difícil acesso, durante o “inverno amazônico” é possível identificar principalmente a
presença de madeireiros peruanos no l ocal, pr incipalmente na confluência ent re os
rios Acre e Blanco. O rio Blanco é utilizado com certa freqüência como via para o
transporte de m adeira adv inda do i nterior da C oncessão M aderacre M aderyja. A
beleza cênica do local conhecido como cachoeira Gaspar também atrai a presença de
pessoas, principalmente da área urbana, que vêm conhecer suas corredeiras e
acampar em suas margens, muitas vezes, praticando atividades ilícitas como caça e
pesca.
Pretende-se criar um alojamento funcional que atenda prioritariamente aos programas
Proteção / Manejo; Pesquisa / Monitoramento.
Na área também existe uma trilha terrestre de aproximadamente 1,5 km na margem
esquerda do rio Acre entre a confluência com o rio Blanco. Servindo prioritariamente
para apoio às ações de fiscalização e pesquisa.
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Resultados Esperados
•

Base na Área Estratégica Interna Cachoeira Gaspar implantada;

•

Base dotada de estrutura e equipamentos necessários (comunicação,
mobiliário etc.) para o seu funcionamento;

•

Base fixa de apoio à vigilância e fiscalização implantada.

Indicadores
•

No de operações de vigilância e fiscalização que efetivamente utilizaram a
base fixa;

•

Tempo de ocupação da base.

Ações de Operacionalização
•

Viabilizar a i mplantação de uma base de apoio na Área Estratégica Interna
Cachoeira Gaspar;


A Base deverá atender simultaneamente às funções de escritório e
alojamento funcional;



Deverá dispor de 3 quartos, 2 banheiros, cozinha e varanda;



O projeto deverá adotar técnicas de bioconstrução na definição dos
materiais, de técnicas de fonte de energia e de modelo de
saneamento;

•



O projeto será submetido à aprovação da DIREP;



Estudos específicos devem definir a localização exata da base.

Operacionalizar uma base fixa para dar apoio à vigilância e fiscalização
entre a confluência do rio Acre e do rio Blanco e a cachoeira Gaspar.

4.6.4. ÁREAS ESTRATÉGICAS EXTERNAS
As áreas est ratégicas e xternas (AEE) são a quelas relevantes para a interação da
estação ecológica com sua região e que apresentam situações específicas (ameaças /
oportunidades) para as quais serão direcionadas estratégicas visando reverter ou
otimizar o quadro, especialmente a sua zona de amortecimento.
Foram definidas cinco áreas estratégicas externas à Estação Ecológica Rio Acre:
(1) Trinacional;
(2) Concessão Florestal Maderacre / Maderyja;
(3) Terra Indígena Mamoadate;
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(4) Rio Acre 01; e,
(5) Rio Acre 02
Na figura 4.12 apresenta-se a localização das áreas estratégicas externas, no contexto
do zoneamento da EERA.
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Figura 4.12. Áreas Estratégicas Externas
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4.6.4.1. Área Estratégica Externa Trinacional
Inserção no Zoneamento:
Áreas de influência direta e indireta da Estação Ecológica Rio Acre:
Descrição:
A Ár ea Est ratégica E xterna ( AEE) Trinacional co mpreende o pe rímetro ur bano do
município de Assis Brasil (AC) e das províncias de Iñapari (Peru) e San Pedro de
Bolpebra ( Bolívia). A lém di sso, abr ange as áreas rurais limítrofes à B R-317. A ssis
Brasil, também conhecida como a Cidade das Três Fronteiras, está situada à margem
esquerda do rio Acre (latitude 10o 56´ 29” S, longitude 69o 04´ 01” WGr).
As cidades de Iñapari, no Peru e San Pedro de Bolpebra, na Bolívia, são dependentes
dos produtos alimentícios de A ssis Brasil, p rincipalmente da c arne bov ina. A
pavimentação da rodovia Transoceânica e a inauguração da ponte binacional BrasilPeru impulsionam o desenvolvimento regional entre as três cidades, dinamizando
aspectos econômicos, so ciais e pol íticos. P
biodiversidade, os

orém, o aum

ento na pe rda da

impactos sobre as so ciedades locais, pr incipalmente nas

comunidades tradicionais (extrativistas e i ndígenas), também aco mpanham t al
dinâmica. Entre todas as áreas estratégicas da UC, esta é a que apresenta o pior
estado de i ntegridade ambiental. Impactos r elacionados à ex tração de m adeira,
agropecuária, pesca, caça ilegal, extração de ar eia e ocu pação urbana desordenada,
contribuem par a e ste cenário. A pr esença de r epresentações l ocais de di versas
instituições públicas e da so ciedade ci vil, i ncluindo a pr ópria se de ad ministrativa da
unidade, torna esta área relevante para a gestão tanto da UC como de sua zona de
amortecimento.
Resultados Esperados:
• Sede Administrativa mantida e operacionalizada;
• Centro de educação ambiental, difusão de informações e tecnologias
ambientais, criado no antigo prédio da Sudhevea em Assis Brasil;
• Informações e conteúdo sobre a EERA, divulgados e inseridos na mídia
local;
• Professores da rede pública, capacitados para a educação ambiental
relacionada à EERA;
• Agentes Ambientais Voluntários, de Assis Brasil, capacitados;
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• Pescadores, do município de Assis Brasil, capacitados sobre manejo de
pesca e legislação ambiental correlata para pescadores;
• Empreendimentos relacionados ao uso múltiplo dos recursos naturais
(fábrica de móveis com taboca, despolpadora de frutas, etc.), estimulados
pela EERA;
• Implementação da difusão de tecnologias sustentáveis (Escola do
Trabalhador Rural), pelo município de Assis Brasil, apoiada pela EERA.
Indicadores:
• No de programas de rádio e no de inserções na mídia radiofônica, pelo
menos duas vezes ao ano;
• No de eventos da Estação Ecológica Itinerante, pelo menos 2 por ano, com
pelo menos 30 participantes por evento;
• No de professores, pelo menos 50%, da rede pública capacitados, com 70%
do conteúdo assimilado (avaliação por testes pré / pós);
• No de Agentes Ambientais Voluntários de Assis Brasil capacitados, pelo
menos 90%, com 80% do conteúdo assimilado (avaliação por testes pré /
pós);
• No de pescadores do município de Assis Brasil capacitados, pelo menos
70%, com 70% do conteúdo assimilado (avaliação por testes pré / pós);
• No de cursos de tecnologias sustentáveis na Escola do Trabalhador Rural,
apoiados pela EERA, pelo menos 2 cursos.
Ações Operacionais
• Garantir a operacionalização e manutenção da Sede Administrativa
localizada na Área Estratégica Externa Trinacional;
• Reativar e operacionalizar o antigo prédio da Sudhevea em Assis Brasil para
uso do Centro de Educação Ambiental.
Ações de Divulgação e Comunicação
• Divulgar a EERA para a sociedade em geral, considerando:
o

Os itens desenvolvidos no Programa de Divulgação e Comunicação;

o

Distribuição do material produzido.

• Realizar campanhas educativas via meios de comunicação local, difundir os
temas relativos à EERA nas rádios da região do Alto Acre, especialmente as
estatais conforme descrito no Programa de Divulgação e Comunicação;
• Realizar eventos da Estação Ecológica Itinerante, conforme desenvolvido no
Programa de Divulgação e Comunicação;
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• Disponibilizar material informativo sobre a EERA em pontos estratégicos em
Assis Brasil;
• Divulgar o plano de manejo da EERA junto aos Agentes Ambientais
Voluntários de Assis Brasil, especialmente dos programas diretamente
relacionados à sua atuação.
Ações de Educação Ambiental
• Capacitar professores de ensino médio e fundamental, conforme disposto no
Programa de Educação Ambiental;
• Inserção da EERA no currículo das escolas de Assis Brasil, conforme
disposto no Programa de Educação Ambiental;
• Apoiar na confecção de material didático sobre a EERA para escolas de
Assis Brasil, conforme disposto no Programa de Educação Ambiental;
• Multiplicar o acesso às informações sobre a EERA através da disseminação
para alunos, transformando em multiplicadores de informação para a
população de Assis Brasil;
o

Planejamento das atividades com os professores e os Agentes
Ambientais Voluntários;

o

Planejamento e realização de uma atividade de disseminação de
informações sobre a EERA em cada escola, com a participação dos
alunos;

o

Avaliação da atividade com a participação de alunos, professores e
Agentes Ambientais Voluntários.

• Capacitar os Agentes Ambientais Voluntários de Assis Brasil, conforme
disposto no Programa de Educação Ambiental;
• Capacitar pescadores do município de Assis Brasil sobre manejo de pesca e
legislação ambiental correlata para pescadores;
• Realizar palestras de educação ambiental para os destacamentos do EB e
PF.
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4.6.4.2. Área Estratégica Externa Concessão Florestal Maderacre Maderyja
Inserção no Zoneamento:
Áreas de influência direta da estação ecológica
Descrição:
A Área Estratégica Externa (AEE) Concessão Florestal Maderacre / Maderyja abrange
toda a ex tensão da co ncessão ao l ongo do r io A cre, no l ado per uano, co m um a
envoltória de 10 km a partir do r io Acre em direção ao seu interior. Esta AEE i nicia-se
no r io Acre no pon to de co ordenadas - latitude 10° 58' 39 ” S , l ongitude 70° 01' 38 ”
WGr. Segue pelo r io A cre à m ontante a té as coordenas – latitude 11 ° 02' 15” S ,
longitude 70° 26' 15 ” WGr. No l ado per uano, é definido pelo envoltório cujos pontos
extremos são representados pelas coordenadas - latitude 11° 07' 37” S, longitude 70°
27' 20” WGr., e latitude 11° 04' 11” S, longitude 70° 00' 57” WGr.
Apesar da ex tração madeireira, a á rea apresenta boa i ntegridade ambiental podendose, i nclusive, obse rvar com ce rta facilidade esp écimes da fauna si lvestre em se u
interior. Abrange importantes afluentes do alto curso do rio Acre como os rios: Blanco,
Plata, Jo sefina, S ofia e S anta H elena. D urante o “ verão amazônico” a est rada de
acesso à co ncessão f lorestal é ut ilizada pe la eq uipe da estação ecológica, par a
realizar atividades de fiscalização e pesq uisa no interior da UC. A presença constante
da pesca pr edatória de ntro de seus limites é u ma pr eocupação c rescente, u ma v ez
que concentrada em um rio binacional (rio Acre), afeta, também, as áreas protegidas
brasileiras limítrofes.
Uma pr eocupação em relação às áreas de manejo dev e-se ao fato de em 2008, ter
ocorrido um a fusão ent re os

atuais concessionários peruanos com em presários

chineses que det êm di reitos sobre o m anejo n a área l ocalizada em frente à E ERA.
Ainda não f oi realizada nenhuma açã o env olvendo estes empresários naquela ár ea,
assim co mo ai nda não se sa be, como se rá o ace sso pel a eq uipe d a E ERA pel a
estrada de acesso à concessão após esta fusão.
Em geral, não se tem muito conhecimento sobre o andam ento do m anejo florestal na
área, apenas as informações repassadas pelos concessionários. Também não existe o
controle da origem e transporte da madeira ao longo do rio Acre, facilitando a extração
ilegal no interior e entorno da EERA.
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Resultados Esperados
• Parcerias formalizadas com o governo peruano para a manutenção e
fiscalização das porções sul (concessões madeireira) e sudoeste (área
reservada peruana) da ZA;
• Concessões madeireiras peruanas informadas sobre a legislação ambiental
brasileira e sobre as normas da EERA;
• Impactos ambientais nas concessões madeireiras peruanas, reduzidos;
• Pressões sobre recursos naturais avaliados, dimensionados e reduzidos.
Indicadores
• No de acordos e protocolos técnicos firmados com órgãos do Governo
Peruano, pelo menos um acordo ao ano;
• No de convênios e ações integradas com ONGs e instituições de pesquisa
peruanas, pelo menos um convênio ao ano;
• No de convênios firmados com concessões madeireiras peruanas, pelo
menos um convênio ao ano;
• No de ações de fiscalização realizadas de forma integrada com órgãos do
governo peruano, pelo menos seis ações ao ano no “inverno amazônico”.
Ações de Integração Externa
• Envolver o Peru nas questões ambientais com foco na região e Iniciativa
MAP, destacando como temas para discussão: a legislação, o manejo
florestal e as unidades de conservação;
• Estabelecer relações com as ONGs que atuam nas concessões peruanas;
• Inserir a chefe da EERA no Conselho Científico da região MAP;
• Inserir representação da EERA nos Mini-MAPs Biodiversidade e Áreas
Protegidas.
Ações de Controle Ambiental e Redução de Impactos
• Negociar com as concessões peruanas restrições para redução de impactos,
controle e fiscalização;
• Realizar visitas periódicas às concessões madeireiras peruanas para
informar sobre a legislação ambiental brasileira e sobre as normas da EERA;
• Realizar oficinas sobre legislação ambiental brasileira e peruana,
semestralmente, capacitando e atualizando grupos binacionais.
Ações de Pesquisa e Monitoramento
• Firmar convênio de pesquisa / monitoramento com concessão madeireira
(Peru);
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• Monitorar os impactos das concessões madeireiras sobre a EERA e calha
do rio Acre;
• Desenvolver pesquisas referentes à avaliação de pressões sobre recursos
naturais:
o

Elaborar mapas georreferenciados sobre a intensidade e tipos de
exploração de recursos (fauna e flora) pela população do entorno, tais
como caça e extrativismo vegetal (madeira etc.);

o

Avaliar o impacto causado pela caça, buscando conhecimento das
espécies de aves e mamíferos mais caçadas nas diferentes localidades,
visando ter uma estimativa do tamanho dos estoques abatidos.

4.6.4.3. Área Estratégica Externa Terra Indígena Mamoadate
Inserção no Zoneamento:
Zona de amortecimento
Descrição:
A Área Estratégica Externa (AEE) Terra Indígena Mamoadate compreende uma
envoltória de 10 km ao longo do rio Iaco, iniciando na intersecção do rio Iaco com a
divisa da TI, abrangendo todas as suas aldeias. A TI Mamoadate é a mais extensa do
Acre e foi t ambém u ma das primeiras Terras indígenas identificadas pela F UNAI no
Estado. A TI Mamoadate é habi tada por indígenas pertencentes às etnias Manchineri
(Aruak) e Ja

minawa ( Pano). O uso t radicional dos

recursos naturais destas

comunidades confere r elativo g rau de i ntegridade am biental à ár ea, por ém o uso
desequilibrado dos r ecursos, vem a gravando os conflitos i nternos entre as aldeias.
Uma característica marcante na TI é o el evado grau de organização social, cuja maior
representação é a Organização dos Povos Manchineri do R io Iaco - MAPKAHA. Uma
série de projetos de cunho am biental sã o i mplementados: M anejo d o P orquinho,
Sistemas Agroflorestais e Manejo de Q uelônios, formação de Agentes Agro-florestais
e o Etnozoneamento, atestam a p reocupação da comunidade para o uso sustentável
dos recursos naturais. Apesar do apoio da equipe da estação ecológica no manejo de
quelônios, a i ntegração com a TI ai nda é r elativamente pe quena e oco rre de f orma
esporádica.
Resultados Esperados
• Impactos ambientais na Terra Indígena Mamoadate, reduzidos;
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• Corpo gestor da EERA desenvolvendo ações articuladas e integradas com
as instituições que trabalham com a questão indígena (FUNAI, FUNASA,
ONGs etc.).
Indicadores
• No de acordos e protocolos técnicos firmados com as instituições que
trabalham com a questão indígena, pelo menos uma por ano;
• No de convênios e ações integradas com a organização MAPKAHA, a cada
projeto em parceria;
• No de ações de fiscalização realizadas de forma integrada com as
instituições que trabalham com a questão indígena e com a organização
MAPKAHA, pelo menos uma por ano.
Ações de Integração Externa
• Promover a cooperação técnica com as instituições que trabalham com a
questão indígena;
• Apoiar a elaboração de um plano de desenvolvimento das terras indígenas;
• Apoiar a elaboração e execução de projetos que favoreçam a comunidade
indígena;
• Apoiar as ações socioculturais e ambientais visando à permanência dos
indígenas, vigilância nas terras indígenas e intercâmbio com outras aldeias;
• Interagir com grupo que está trabalhando a educação dos povos indígenas
para incorporar a EERA na educação ambiental;
• Articular o fortalecimento da FUNAI e da FUNASA no município de Assis
Brasil.
Ações de Fiscalização
• Estabelecer parceria com a Terra Indígena Mamoadate para o controle do
igarapé Mamoadate;
• Formar AAVs na TI Mamoadate;
• Realizar reconhecimento dos limites da EERA referentes às cabeceiras do
igarapé Mamoadate.
Ações de Controle Ambiental e Redução de Impactos
• Apoiar a elaboração de um plano de desenvolvimento sustentável das terras
indígenas;
• Apoiar ações para o manejo e criadouro de animais silvestres;
• Apoiar programas para o ordenamento da pecuária e saúde animal;
• Apoiar ações voltadas para a segurança alimentar;
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• Promover oficinas entre técnicos da UC, professores não indígenas e
indígenas sobre a temática socioambiental, propiciando a troca de saberes e
a construção de ações conjuntas em EA.

4.6.4.4. Área Estratégica Externa Rio Acre 01
Inserção no Zoneamento:
Áreas de influência direta e indireta da estação ecológica e zona de amortecimento
Descrição:
A Área Estratégica Externa (AEE) Rio Acre 01 abrange parte da Resex Chico Mendes,
no município de Assis Brasil, Comunidade Nativa Bélgica, na Bolívia e Terra Indígena
Cabeceira do Rio Acre. Sua área é delimitada através de um envoltório de 5 km em
ambas as margens do rio Acre, entre as coordenadas: latitude 10º 57’ 28” S, longitude
69º 39' 55" WGr.e as coordenadas: latitude 10° 58' 39” S, longitude 70° 01' 38” WGr.
70° 01' 38” WGr. da Concessão Maderacre Maderyja. Em seguida, o envoltório de 5
km se es tende somente na m argem es querda do r io A cre, a té as coordenadas latitude 11º 02' 32" S, longitude 70º 11' 20" WGr.
Na Resex Chico Mendes as comunidades, Bela Vista e Derretido, têm como atividades
econômicas principais, a pecu

ária e agr

icultura de su

bsistência. A pesca de

subsistência também tem papel importante na dieta alimentar. A baixa concentração
de espécimes como a castanheira, seringueira e copaíba dificultam o extrativismo na
região. O cupadas por populações ribeirinhas, que praticam, pr edominantemente, a
agricultura itinerante, porções significativas da sua mata ciliar foram progressivamente
sendo substituídas por pastagens. Desta forma, o grau de integridade desta área é de
moderado a r uim. Porém, atividades desenvolvidas dentro das comunidades, como a
implementação do p rojeto Floresta das Crianças - FLOC e o P rograma de A gentes
Ambientais Voluntários - AAVs, aos poucos, v êm co ntribuindo pa ra o aum ento da
conscientização ambiental na região. Parte da TI Cabeceira do Rio Acre, inserida na
AEE Rio Acre 01, abrange todas as suas aldeias, além de importantes afluentes do rio
Acre como os igarapés São Lourenço, dos Patos e Matança.
As principais atividades pr odutivas desenvolvidas são: a a gricultura, a pecu ária e a
criação de peq uenos animais. A ag ricultura praticada dest ina-se basi camente à
subsistência. A pesca de subsistência e a carne de caça são uma das principais fontes
de proteínas desta comunidade. A concentração populacional nas aldeias, associada
muitas vezes a atividades comunais, contribui para as baixas taxas de desmatamento
na região, conferindo um grau de i ntegridade ambiental bom para esta área. Todavia,
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o aumento do número de ocupações, por famílias dissidentes das aldeias, acentua a
conversão de florestas em pastagens e a ca ça desordenada. O trecho compreendido
pela comunidade Nativa Bélgica – CNB apresenta atividades similares à da TI
Cabeceira do Rio Acre, porém parte de sua área é arrendada para manejo florestal.
Outra di ferença é a su a di stribuição popul acional q ue é co ncentrada a penas em um
local, próximo ao limite sul da CNB. Apesar da exploração f lorestal a área apresenta
um grau de integridade ambiental bom.
A proximidade geográfica entre as áreas protegidas, cujo limite natural principal é o rio
Acre, co nfere às

populações tradicionais indígenas e extrativistas, problemas

ambientais comuns. A i nvasão dest as áreas para r etirada i legal de m adeira e ca ça
com cachorro é uma constante. No entanto, a pesca predatória promovida por
pescadores profissionais, tanto d e A ssis Brasil, co mo de Iñapari, r epresenta, sem
dúvida, a m aior am eaça às populações que d ependem dest e recurso. P escadores
comerciais, peruanos e br asileiros, adentram est as áreas para pescar de f orma
predatória, pr ejudicando a su bsistência dest as comunidades. A redução dr ástica do
pescado nos últimos anos vem aca rretando co nflitos crescentes entre estes atores.
Para tentar solucionar tal problema foi publicada a Instrução Normativa Nº 156, de
2007 e pr oposta a r ealização de um acordo de pesca na r egião. Porém, por se tratar
de um rio binacional, muitas ações dependem de acordos com o Peru, o que dificulta a
implementação destas e de outras ações. Pretende-se criar uma base para atender o
Programa Temático de Proteção e Manejo, na aldeia denominada Igarapé dos Patos.
Resultados Esperados:
• Impactos ambientais na AEE Rio Acre 01, reduzidos ou eliminados;
• Pressões sobre recursos naturais avaliadas, dimensionadas e reduzidas;
• Estudos para a desobstrução do canal do rio Acre, desenvolvidos;
• Corpo gestor da EERA desenvolvendo ações articuladas e integradas com
as comunidades e gestores da Resex Chico Mendes, da TI Cabeceira do Rio
Acre, da comunidade Nativa Bélgica etc.;
• Base de apoio na AEE Rio Acre 01 construída;
• Estudo de viabilidade de construção de um posto fixo de vigilância e
fiscalização na Aldeia Igarapé dos Patos pronto.
Indicadores
• No de convênios e ações integradas com as comunidades e gestores da
Resex Chico Mendes, da TI Cabeceira do Rio Acre, e da comunidade Nativa
Bélgica etc., pelo menos um por ano, com cada grupo listado;
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• No de ha de mata ciliar recuperados ao longo do leito do rio Acre, pelo
menos 5 ha por ano;
• No de ações de fiscalização realizadas de forma integrada com demais
órgãos de fiscalização (pelo menos seis ao ano);
• Redução no número de queimadas (pelo menos 10% anualmente);
• No de programas de alternativa de renda apoiados (pelo menos dois
anualmente).
Ações Operacionais
• Realizar estudo de viabilidade para a construção de uma base de apoio na
AEE Rio Acre 01, na aldeia Boca dos Patos:
o

Essa base de apoio servirá como posto fixo de vigilância e
fiscalização.

Ações de Fiscalização
• Estabelecer parceria com a Aldeia Boca dos Patos para controle de igarapés
e do rio Acre;
• Capacitar agentes indígenas para a atividade de fiscalização;
• Apoiar as

ações dos agentes ambientais voluntários indígenas e n ão

indígenas que visem a proteção da AEE Rio Acre 01;
• Utilizar si stemas de r adiofonia par a uso en tre os indígenas, r ibeirinhos e
equipe da EERA visando a proteção da UC.
Ações de Controle Ambiental e Redução de Impactos
• Desenvolver um programa de conscientização sobre o uso sustentável dos
recursos faunísticos;
• Apoiar iniciativas para a recuperação da mata ciliar ao longo do leito do rio
Acre;
• Apoiar e estimular o uso da agricultura sem fogo, e rotação de pastagens.
Ações de Integração Externa
• Promover par ceria par a r ecuperação de matas ciliares na T I C abeceira do
Rio Acre;
• Desenvolver programa de integração com as comunidades do entorno da
EERA;
• Desenvolver, mediante estudos, estratégias conjuntas com instituições locais
para a desobstrução do canal do rio Acre;
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• Articular par a a i mplementação do pl ano de m anejo da R esex Chico
Mendes.
Ações de Pesquisa e Monitoramento
• Desenvolver pesq uisas referentes à av aliação d e pr essões sobre r ecursos
naturais:
o

Elaborar mapas georreferenciados sobre a i ntensidade e t ipos de
exploração de recursos (fauna e flora) pela população do entorno, tais
como caça e extrativismo vegetal (madeira etc.);

o

Avaliar o impacto causado pela caça, buscando o conhecimento das
espécies de aves e mamíferos mais caçadas nas diferentes localidades,
visando ter uma estimativa do tamanho dos estoques abatidos.

• Desenvolver pesquisas sobre a pesca no rio Acre:
o

Estudar a biologia e avaliação dos estoques da ictiofauna. Conhecer os
ciclos de vida, as adaptações ao meio ambiente e a abundância e
biomassa dos principais recursos de interesse pesqueiro da região.
Estudar a di nâmica popul acional das espécies de pei xes co m g rande
relevância para a população local;

o

Levantamento da atividade pesqueira. Conhecer as características e os
volumes de p escado e fetivamente ca pturados pel os moradores do
entorno;

o

Estudar taxonomia, biologia e eco logia das espécies de i ctiofauna de
corredeira;

o

Elaborar inventário básico para estudos de liminologia dentro, e no
entorno da UC.

• Desenvolver estudos para a desobstrução do canal do rio Acre.
Ações de Educação Ambiental
• Desenvolver o Plano de Monitoramento Participativo da Pesca no Alto Acre o det alhamento dest e pl ano enco ntra-se des crito no P rograma de
Alternativas de Desenvolvimento;
• Trabalhar a educa ção ambiental j unto à popu lação r ibeirinha, co nforme
previsto no Programa de Educação Ambiental.
Ações de Promoção de Alternativas de Renda
• Apoiar programas de alternativas de renda para a população;
• Apoiar ações para a coleta sustentável da castanha-do-brasil;
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• Apoiar e i ncentivar o uso d e Sistema A groflorestal co mo al ternativa de
produção;
• Estimular a produção de artesanatos com sementes, borrachas etc.

4.6.4.5. Área Estratégica Externa Rio Acre 02
Inserção no Zoneamento:
Áreas de influência direta e indireta da estação ecológica
Descrição:
A Ár ea Est ratégica Ex terna ( AEE) Rio A cre 02 est á i nserida num buffer de 5 km ao
longo da margem esquerda do rio Acre, entre o limite da Resex Chico Mendes com as
coordenadas – latitude 10º 57' 28" S, longitude 69º 39' 55" WGr. – e a confluência com
o igarapé São Pedro, nas coordenadas – latitude 10º 55' 34" S, longitude 69º 25' 22"
WGr. Nesta AEE estão inseridos, parte do S eringal São Francisco e par te do P rojeto
de Assentamento Agroextrativista - PAE Santa Quitéria. Ambas apresentam alto grau
de desmatamento em suas matas ciliares, geralmente substituídas por pastagens. Em
algumas localidades é possível observar a formação de pequenas fazendas.
Problemas associados à ca ça, retirada i legal de m adeira e pe sca pr edatória,
principalmente no período co nhecido co mo “ verão amazônico”, sã o c rônicos nesta
área. A relação entre estas localidades e os órgãos ambientais é conflituosa, porém a
introdução do Programa de Agentes Ambientais Voluntários - AAVs no PAE Santa
Quitéria está contribuindo para mudança deste cenário.

Resultados Esperados
• Impactos ambientais na AEE Rio Acre 02, reduzidos ou eliminados;
• Pressões sobre recursos naturais avaliados, dimensionados e reduzidos;
• Estudos para a desobstrução do canal do rio Acre, desenvolvidos;
• Corpo gestor da EERA desenvolvendo ações articuladas e integradas com
as comunidades e gestores do Seringal São Francisco, Projeto de
Assentamento Agroextrativista - PAE Santa Quitéria etc.;
• Implementação da difusão de tecnologias sustentáveis, apoiada pela EERA.
Indicadores
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• No de convênios e ações integradas com as associações do Seringal São
Francisco, Projeto de Assentamento Agroextrativista - PAE Santa Quitéria
(pelo menos duas ações ao ano);
• No de ha de mata ciliar recuperados ao longo do leito do rio Acre, pelo
menos 5 ha por ano;
• No de ações de fiscalização realizadas de forma integrada com demais
órgãos de fiscalização (pelo menos duas ações ao ano);
• Redução do número de queimadas (pelo menos 10% ao ano).
Ações de Controle Ambiental e Redução de Impactos
• Articular para o desenvolvimento de um programa de conscientização sobre
o uso sustentável dos recursos faunísticos;
• Apoiar a recuperação da mata ciliar ao longo do leito do rio Acre;
• Apoiar e estimular o uso da agricultura sem fogo, e rotação de pastagens.
Ações de Integração Externa
• Desenvolver programa de integração com as comunidades do Seringal São
Francisco e do Projeto de Assentamento Agroextrativista - PAE Santa
Quitéria;
• Desenvolver, mediante estudos, estratégias conjuntas com instituições locais
para a desobstrução do canal do rio Acre;
Ações de Pesquisa e Monitoramento
• Articular par a o dese nvolvimento de pesquisas r eferentes à av aliação de
pressões sobre recursos naturais:
o

Elaborar mapas georreferenciados sobre a intensidade e tipos de
exploração de recursos (fauna e flora) pela população do entorno, tais
como caça e extrativismo vegetal (madeira etc.);

o

Avaliar o impacto causado pela caça, buscando o conhecimento das
espécies de aves e mamíferos mais caçadas nas diferentes localidades,
visando ter uma estimativa do tamanho dos estoques abatidos.

• Articular para o desenvolvimento de pesquisas sobre a pesca no rio Acre;
o

Estudar a biologia e avaliação dos estoques da ictiofauna. Conhecer os
ciclos de vida, as adaptações ao meio ambiente e a abundância e
biomassa dos principais recursos de interesse pesqueiro da região.
Estudar a dinâmica populacional das espécies de peixes com grande
relevância para a população local;
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o

Levantamento da atividade pesqueira. Conhecer as características e os
volumes de pescado efetivamente capturados pelos moradores do
entorno;

o

Estudar taxonomia, biologia e ecologia das espécies de ictiofauna de
corredeira;

o

Elaborar inventário básico para estudos de liminologia dentro, e no
entorno da UC.

• Desenvolver estudos para a desobstrução do canal do rio Acre.
Ações de Educação Ambiental
• Desenvolver o Plano de Monitoramento Participativo da Pesca no Alto Acre,
o detalhamento deste plano encontra-se desenvolvido no Programa de
Alternativas de Desenvolvimento;
• Trabalhar a educação ambiental junto à população ribeirinha.
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