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O Mapa do Sonho 

Passamos mais de quinze anos ouvindo falar no Zoneamento. No começo era reivindicação de alguns: 
índios, seringueiros, gente interessada em definir limites e proteger suas áreas. Depois virou consenso 
entre todos os setores, pois ninguém mais agüentava a ausência de regras claras e defmidas que orientas-

sem os investimentos e atividades econômicas. Chegou a virar lei, mas na prática pouca coisa foi feita. Durante 
esse tempo, algumas fantasias foram criadas. A principal delas era a de que o Zoneamento seria a solução 
milagrosa para todos os conflitos, que ele colocaria cada um no seu espaço adequado, que possibilitaria um 
"ordenamento" na sociedade e no espaço geográfico que ela ocupa. Hoje sabemos que não é bem assim que as 
coisas acontecem, mas algo de bom podemos extrair desse acúmulo de expectativas em relação ao Zoneamento: 
o crescimento, em todos os setores, da vontade de negociar, de dialogar, de ceder, de respeitar a presença dos 
outros. Aproveitando essa possibilidade de entendimento, assim que assumimos o governo do Acre demos priori
dade ao Zoneamento Ecológico-Econômico. E procuramos ser bem simples: recolhemos os estudos feitos nos 
últimos quinze anos e reconhecemos o Zoneamento real, histórico, já existente. Recolher os estudos já realizados 
era necessário, para não ficarmos repetindo o que já havia sido feito. Lembro-me que participei, na condição de 
engenheiro florestal, um técnico a serviço do estado, de vários estudos e pesquisas na segunda metade da década 
de 80. Vi muita gente, de diversas instituições e entidades, percorrendo o Acre em busca de informações. Hoje, 
como governador do estado, tenho uma grande alegria ao reconhecer, validar, recolher e aproveitar o esforço de 
todas aquelas pessoas, um trabalho valioso que durante muito tempo foi desprezado por administrações que não 
tinham compromisso com o povo acreano. Isso não quer dizer que tenhamos negligenciado na elaboração de 
novos estudos e pesquisas. Ao contrário, não apenas recolhemos as informações já existentes mas as verificamos 
e atualizamos. Buscamos novas informações, recorrendo ao trabalho dos melhores profissionais em cada setor. 
Mas o mais importante, a meu ver, e que constitui a novidade do trabalho que fizemos, é o que chamamos de 
" reconhecer o Zoneamento que a História realizou". Simplesmente constatamos que, ao longo de um século, nas 
lutas, nos ciclos e fases da economia, nas migrações, nas enchentes e vazantes dos rios, na abertura de estradas, 
nas aldeias, vilas e cidades, o Acre foi se fazendo o que hoje é. A população foi se distribuindo e se concentrando, 
as regiões foram descobrindo potencialidades e vocações, cada um foi lutando e conquistando seu espaço. Esse é 
o Zoneamento real, feito pela vida. Foi em busca dessa realidade que percorremos o Acre inteiro. Juntamos as 
reuniões do Zoneamento com as assembléias do Orçamento Pa1ticipativo e o resultado foi uma maneira nova de 
pesquisar deixando que a população, as lideranças, os grupos, as minorias, todo mundo fale e mostre sua identi
dade e suas reivindicações. Fico feliz em ver que a prioridade que demos ao Zoneamento revela-se cada vez mais 
acertada. Fico feliz em ter podido contar com dirigentes, técnicos e consultores tão qualificados e dedicados. Fico 
ainda mais feliz com a participação popular na elaboração do Zoneamento já a partir desta primeira versão que 
agora apresentamos ao público. Tenho certeza de que não estamos apresentando um produto frio, uma peça 
técnica desprovida de emoção. Estamos, na verdade, mostrando uma maneira despojada e sincera de fazer as 
coisas: a maneira como o heróico povo acreano quer e merece ser tratado. Estamos realizando uma parte do 
sonho de companheiros valorosos, como Chico Mendes, cujas presenças ainda sentimos ao nosso lado a cada 
passo da caminhada. Estamos estabelecendo linútes para que o respeito à vida seja ilimitado. Estamos definindo 
cada parte para que a floresta permaneça inteira. Estamos tornando prática a idéia da sustentabilidade. Estamos 
colocando a realidade num mapa e sobre ele desenhando nosso sonho. Sem arrogância, sabemos a importância da 
nossa experiência. O que estamos fazendo nas cabeceiras dos rios pode espalhar-se por toda a Amazônia. Será a 
contribuição de nosso povo a um esforço que toda a humanidade faz para renovar as esperanças no início de um 
novo milênio. Vamos adiante: esta é apenas a primeira versão do Zoneamento, a fase preliminar de um longo 
trabalho. Modestamente, estamos apenas começando. 

Jorge Viana 
Governador 
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------------------Caraderísticas Gerais do Estado do Acre 

INTRODUÇÃO 

O auE É o ZoNEAMENTO EcoLóGico-EcoNôMICO Do AcRE? 

O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do Acre pode ser definido como um instrumento 
estratégico de planejamento regional e gestão territorial, envolvendo estudos sobre o meio ambiente, 
os recursos naturais e as relações entre a sociedade e a natureza, que servem como subsídio para 
negociações democráticas entre órgãos governamentais, o setor privado e a sociedade civil sobre um 
conjunto de políticas públicas voltadas para o Desenvolvimento Sustentável. 

Nesse sentido, o objetivo principal do Zoneamento Ecológico-Econômico é contribuir para a 
incorporação dos princípios de Desenvolvimento Sustentável na orientação das ações do governo, do 
setor privado e da sociedade em geral. 

O Desenvolvimento Sustentável pode ser compreendido como um novo padrão de desenvolvi
mento que tem como princípio assegurar condições dignas de vida para as gerações atuais, baseado em 
modelos de produção e consumo que mantêm os estoques de recursos naturais e a qualidade ambiental, 
de forma a permitir condições de vida igual ou superior às gerações futuras. 

As metas básicas do Desenvolvimento Sustentável incluem: o combate à pobreza e a outras 
formas de marginalização social (inclusive a discriminação por gênero, raça ou etnia), o respeito à 
diversidade cultural, a eficiência das atividades econômicas, o uso duradouro dos recursos naturais e a 
conservação dos ecossistemas e da biodiversidade. 

A OcuPAÇÃo DESORDENADA DO TERRITÓRIO AcREANO 

Ao longo de sua história, a ocupação do território e a organização de atividades econômicas no 
Acre, respaldados por políticas e projetos governamentais, tipicamente beneficiaram determinados grupos 
da população no curto prazo, sem viabilizar um modelo de desenvolvimento duradouro, com benefici
os para todos a médio e longo prazos. 

A partir dos anos 70, a expansão da fronteira agropecuária e madeireira no Acre (ainda de forma 
menos intensa do que em outros estados, como Pará, Mato Grosso e Rondônia) foi acompanhada por 
uma série de problemas graves: conflitos sociais quanto ao acesso à terra e a outros recursos naturais, 
exploração insustentável de recursos naturais, altas taxas de desistência nos projetos de assentamento, 
crescimento desordenado de cidades como Rio Branco, entre outros. 

Em grande medida, esses problemas resultaram da falta de incorporação, dentro das políticas e 
projetos governamentais, dos princípios básicos do Desenvolvimento Sustentável. Essa tendência, por 
sua vez, está intimamente relacionada à ausência de processos democráticos e transparentes de gestão 
das políticas públicas, que foram sendo "privatizadas" por determinados grupos políticos e econômicos 
do Estado e de fora, para atenderem a seus próprios interesses. 

O ZEE E A NovA CoNJUNTURA PoLíTICA NO AcRE 

O Governo da Floresta está buscando uma mudança radical nos modelos de desenvolvimento 
regional e no estilo de gestão das políticas públicas no Estado. O que queremos é que sejam adotados 
os princípios de Desenvolvimento Sustentável como eixo norteador e articulador das iniciativas do 
governo, do setor privado e da sociedade em geral, respeitando as características socioculturais, eco
nômicas e ambientais de cada região do nosso Estado. 

Sabemos que a implementação prática do Desenvolvimento Sustentável depende da viabilização 
de novas práticas de gestão democrática das políticas públicas, envolvendo parcerias entre os órgãos 
governamentais, sociedade civil e setor privado, visando à negociação de consensos e a resolução de 
eventuais conflitos, especialmente sobre questões relacionadas ao acesso e à utilização dos recursos 
naturais. 

Na busca de alternativas para o Desenvolvimento Sustentável no Acre, o Zoneamento Ecológico
Econômico tem um papel fundamental. Com uma sólida base de conhecimentos sobre as características 
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sociais, culturais, econômicas e ambientais do Estado, fica muito mais fácil implementar políticas públi
cas de forma coerente, ou seja "usar nossa terra com sabedoria". 

O PRoGRAMA EsTADUAL DE ZoNEAMENTO EcoLóGico-Ec oNôMICO Do A c RE 

Através do Decreto n° 503 de 06 de abril de 1999 , o Governador Jorge Viana criou o Programa 
Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre, diretamente vinculado ao Gabinete do Go
vernador, sob a coordenação geral da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação-SEPLAN/ 
AC. A Secretaria Executiva do programa é exercida pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia 
e Meio Ambiente-SECTMA, responsável pela coordenação técnica dos trabalhos. Foram definidos 
como órgãos executores o Instituto de Meio Ambiente do Acre-IMAC e a Fundação de Tecnologia do 
Estado do Acre-FUNTAC, que contam com a colaboração de outros órgãos, entidades e consultorias, 
conforme as demandas. 

O Decreto n.0 503/99 criou a Comissão Estadual do Zoneamento Ecológico-Econômico (CEZEE) 
como instância máxima de deliberação e definição das diretrizes do zoneamento ecológico-econômico. 
A CEZEE é composta por 34 instituições organizadas em câmaras representativas de órgãos públicos 
estaduais, trabalhadores, empresários, sociedade civil, órgãos públicos federais, outras esferas gover
namentais (representantes municipais das cinco regionais de desenvolvimento, Assembléia Legislativa) 
e entidades públicas de pesquisa. Evidentemente, a CEZEE, como instância de decisão política do 
zoneamento, deve reconhecer o arcabouço legal existente e se articular com outras instituições demo
cráticas da sociedade, especialmente aquelas com responsabilidades sobre a gestão dos recursos natu
rais e ocupação territorial (p.ex. , Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente -
CEMACT). 

Princípios Básicos do Zoneamento 

De acordo com o referido decreto, os trabalhos do ZEE devem ser conduzidos de acordo com os 
seguintes princípios: 

• Parlicipativo: Os atores sociais devem intervir durante todas as fases dos trabalhos, desde 
a concepção até a gestão, com vistas à construção de seus interesses próprios e coletivos, 
para que o ZEE seja autêntico, legítimo e realizável; 

• Eqüitativo: igualdade de oportunidade de desenvolvimento para todos os grupos sociais e 
para as diferentes regiões de nosso Estado; 

• Sustentável: o uso dos recursos naturais e do meio ambiente deve ser equilibrado, buscan
do a satisfação das necessidades presentes sem comprometer os recursos para as gerações 
futuras; 

• Holístico: abordagem interdisciplinar para integração de fatores e processos, considerando 
a estrutura e a dinâmica ambiental e econômica, bem como os fatores histórico-evolutivos 
do patrimônio biológico e natural do Estado; 

• Sislêmico: visão sistêmica que propicie a análise de causa e efeito, permitindo estabelecer 
as relações de interdependência entre os subsistemas fisico-biótico e sócio-econômico. 

A Base Legal e Institucional do Zoneamento (Nível Federal) 

No âmbito da Constituição Federal de 1988, o embasamento para planos de zoneamento ecoló
gico-econômico, a nível nacional e estadual, pode ser encontrado nos artigos que estabelecem: 
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• a competência da União para elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação 
do território e de desenvolvimento econômico e social (Art.21 ); 

• a competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal para promoverem a 
proteção do meio ambiente e o combate à poluição, a preservação das florestas, da fauna e 
da flora, o fomento à produção agropecuária e a organização do abastecimento alimentar 
(Art.23); 

• a afirmação de que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
como de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações" (Art. 225). 

Através do Decreto Presidencial n. 0 99.540 de 21 de setembro de 1990, o Governo Federal 
instituiu a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Território Nacio
nal, presidida pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR). Nesse 
decreto, foram definidos os princípios gerais para a execução dos trabalhos de Zoneamento Ecológico
Econômico a serem executados pelo Governo Federal a nível macrorregional, e pelos Estados a nível 
mais detalhado. O Decreto Federal n.0 99.540/90 definiu a Amazônia Legal como "área prioritária" 
para a realização do ZEE. 1 Em meados dos anos 90, o Zoneamento Ecológico-Econômico passou a 
ser considerado no âmbito da "Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal", coordenada pelo 
Conselho Nacional da Amazônia Legal (CONAMAZ), como "o mais importante instrumento para a 
gestão territorial". 2 

Atualmente, a implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico nos nove estados da Ama
zônia Legal recebe o apoio do Programa Piloto para a Conservação das Florestas Tropicais no Brasil 
(PPG7), financiado com recursos de doação dos países membros do chamado "Grupo dos Sete". Mais 
especificamente, o ZEE constitui um dos instrumentos dos "Projetos de Gestão Ambiental Integrada
PGAI" que estão sendo implementados em áreas estratégicas dos estados amazônicos, através do 
"Subprograma de Políticas de Recursos Naturais-SPRN" do PPG7, sob a coordenação da Secretaria 
de Coordenação da Amazônia (SCA) do Ministério de Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal-MMA. Nos Estados do Acre, Pará e Amazonas, a implementação do Zoneamento 
Ecológico-Econômico como parte dos "Projetos de Gestão Ambiental Integrada- PGAis" recebe o 
apoio financeiro e assistência técnica da Cooperação Alemã (KfW e GTZ). 

METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO ZEE-AcRE 

Por solicitação do Governador Jorge Viana, foi definida uma primeira fase de execução do Pro
grama Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico, que denominamos preliminar, para ser realiza
da durante o ano de 1999. Essa fase compreendeu a elaboração de diagnóstico abrangendo a extensão 
total do Estado do Acre, com a elaboração de produtos cartográficos básicos na escala de 1: 1. 000.000. 
A maior parte dos trabalhos foi baseada em dados secundários, aproveitando e sistematizando diversos 
estudos já realizados no Estado. A primeira fase do ZEE do Acre, realizada no período de abril a 
novembro de 1999, possibilitou a sistematização de dados que se encontravam dispersos, alguns há 
mais de 1 O anos. 

1 No primeiro semestre de 1999, a Secretaria de Assuntos Estratégicos-SAE foi agregada ao Ministério Extraordinário de 
Projetos Especiais (MEPE). Atualmente, O MEPE define o ZEE como " a avaliação estratégica dos recursos naturais socioeconômicos 
e ambientais, calcada no inventário integrado de um território definido, visando identificar potencialidades e vulnerabilidades para o 
desenvolvimento socioeconômico, e necessidades de conservação e proteção de ecossistemas, a fim de proporcionar aos órgãos federais, 
estaduais e municipais e à sociedade uma base de informações e diretrizes para o ordenamento territorial em condições sustentáveis". 
Atualmente o ZEE está sob a corrdenação do MMA - Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. 

2 "Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal", (capítulo li - Diretrizes Gerais, item 9), Conselho Nacional da 
Amazônia Legai-CONAMAZ, MMA/SCA, Brasília, 1995. 
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As Etapas do Zoneamento 

A metodologia de implementação do Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico 
do Acre envolve quatro etapas básicas: Articulação Política, Diagnóstico, Prognóstico e Implementação. 
Estas etapas são descritas a seguir, com comentários sobre as atividades realizadas nesta primeira fase 
do zoneamento: 

A) ARTICULAÇÃO PoLíTICA 

Para o Governo do Acre, a estratégia de implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico 
deve ser baseada numa ampla consulta a diferentes grupos representativos da sociedade (órgãos gover
namentais, setor privado, sociedade civil) sobre suas expectativas em relação ao programa, como con
tribuição para o Desenvolvimento SustentáveP 

Inicialmente, esse processo de consulta foi realizado junto às entidades-membros da Comissão 
Estadual do Zoneamento Ecológico-Econômico (CEZEE), individualmente e no âmbito das Câmaras 
Setoriais. Esse diálogo preliminar foi fundamental para estabelecer um amplo entendimento sobre o 
papel do ZEE, sua inserção em estratégias de desenvolvimento regional sustentável e sobre os resulta
dos esperados do Programa. Os resultados desse processo de articulação política possibilitaram orien
tar os trabalhos de diagnóstico e atividades complementares e, de forma mais ampla, dar o rumo para o 
zoneamento. 

Baseado nas consultas realizadas e nas diretrizes estratégicas do governo estadual, foram defini
dos os seguintes resultados esperados do Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico 
do Acre: 

REsULTADos GLOBAIS EsPERADos 

• Contribuições para a viabilização de um novo padrão de desenvolvimento regional susten
tável no Acre, tendo como metas o combate à pobreza, o respeito à diversidade cultural, a 
utilização eficiente e duradoura dos recursos naturais, a viabilidade econômica das ativida
des produtivas, a conservação do patrimônio natural e a consolidação de um Estado demo
crático, transparente e eficiente, atuando em prol do verdadeiro interesse público; 

• Novos padrões de uso sustentável dos recursos naturais apontados, com sua viabilização 
respaldada por políticas públicas setoriais, estimulando investimentos em áreas adequadas 
e inibindo iniciativas de alto risco econômico, social e ambiental ; 

• Articulação, numa base espacial, das políticas públicas relacionadas à gestão territorial, 
tendo como eixo norteador os princípios de Desenvolvimento Sustentável; 

• Avanços na internalização dos princípios de Desenvolvimento Sustentável nos órgãos go
vernamentais, setor privado e sociedade civil, por meio de iniciativas educativas junto à 
população; 

• Contribuições para a redução substancial de conflitos sociais relacionados aos direitos de 
uso de recursos naturais numa mesma área geográfica; 

l Essa estratégia adotada pelo ZEE do Acre contrasta com iniciativas em outros estados, onde os governos elaboraram extensas 
listas de levantamentos setoriais (geralmente priorizando o levantamento utilitário de recursos naturais) sem ter clareza sobre os 
produtos e resultados esperados do zoneamento, bem como a sua articulação com objetivos maiores de desenvolvimento regional 
sustentável. Em muitos casos, essa prática tem resultado na rea lização de levantamentos extremamente caros e demorados, gerando 
um volume enorme de informações de pouca utilidade prática, enquanto questões fundamentais para o ZEE tem sido negligenciadas 
nos diagnósticos. 
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• Disponibilização de um valioso instrumento de monitoramento e controle do uso dos re
cursos naturais e do território. 

Conforme descrito inicialmente, a implementação do ZEE implica na viabilização de novos pro
cessos de negociação entre as diversas esferas do governo, o setor privado e a sociedade civil, objetivando 
a construção de parcerias construídas em torno de um projeto comum de desenvolvimento sustentável 
regional. Essa característica do ZEE, de estimular inovações nas relações políticas da sociedade acreana, 
poderá vir a ser um de seus resultados mais significativos. 

REsULTADos EsPEcíFicos EsPERADos 

• Subsídios para a implantação de Programas de Desenvolvimento Sustentável Regional, 
tendo como enfoque o agroextrativismo, sistemas agroflorestais e implantação de redes de 
agroindústria e serviços básicos; 

• Indicativos para a consolidação de Reservas Extrativistas e Florestas de Manejo Sustenta
do e para a definição de áreas prioritárias para a criação de novas unidades; 

• Indicativos para a consolidação em bases sustentáveis de áreas ocupadas por agricultores 
familiares, bem como áreas potenciais para a criação de novos assentamentos; 

• Identificação de áreas de risco para assentamentos humanos no meio urbano e rural (p.ex., 
sujeitas a inundações periódicas, solos inadequados); 

• Indicativos para a consolidação em bases sustentáveis de médios e grandes empreendimen
tos agropecuários, bem como a definição de áreas potenciais para a eventual expansão dos 
mesmos; 

• Indicativos para a consolidação de unidades de conservação de uso indireto existentes, e 
para a definição de áreas prioritárias para a criação de novas unidades; 

• Indicativos para a consolidação de Territórios Indígenas em bases sustentáveis (inclusive 
do ponto de vista cultural) bem como a definição de áreas prioritárias para a criação de 
novos territórios (p.ex. , terras ocupadas por índios isolados); 

• Indicativos sobre áreas prioritárias para o desenvolvimento do turismo, sob uma ótica de 
valorização do patrimônio natural e histórico-cultural do Estado; e 

• Subsídios para a gestão territorial em áreas fronteiriças. 

Conforme demonstrado acima, os resultados esperados do zoneamento evidenciam a necessida
de de uma série de programas e políticas públicas setoriais, com diretrizes e estratégias operacionais 
claramente definidas. Nesse sentido, o Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico tem 
facilitado a definição de prioridades estratégicas para um conjunto de políticas públicas voltadas para o 
Desenvolvimento Sustentável. 

Um dos frutos da etapa inicial de articulação política foi a elaboração de um documento referencial 
(intitulado "Diretrizes Básicas do Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre") 
que apresenta os objetivos, finalidades, resultados esperados e metodologia geral de implementação do 
ZEE-Acre. O documento referencial foi discutido e aprovado pela Comissão Estadual do Zoneamento 
emjulho de 1999. 
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B) DIAGNÓSTICO 

Considerando os resultados esperados pelo Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Eco
nômico do Acre, a Secretaria Executiva do ZEE e o Grupo Técnico de Sistematizaçã.o-GTS definiram 
os seguintes produtos técnicos a serem gerados na etapa de diagnóstico da primeira fase do ZEE: 

Produtos Temáticos 

• Meio Biofísico: diagnóstico de unidades de paisagem natural e seus componentes fisicos e 
bióticos: clima, hidrografia, geomorfologia, flora, fauna, solos e aptidão agroflorestal, iden
tificando potencialidades e limitações para o uso sustentável dos recursos naturais, consi
derando a estrutura e funcionamento de ecossistemas. 

• Sócio-Economia e Ocupação Territorial : análise de sistemas sociais (abrangendo seus 
aspectos culturais, políticos e econômicos) e as relações entre diferentes grupos da popu
lação e o meio ambiente. Nesta primeira fase do ZEE, foram realizados estudos prelimina
res sobre a situação fundiária do Acre, tendências de ocupação territorial e de utilização 
dos recursos naturais pelos diferentes grupos da população, demografia, indicadores 
sócioeconômicos, infra-estrutura, problemas ambientais urbanos e conflitos sócio-ambientais. 

Produtos-síntese 

Numa segunda etapa do diagnóstico, foram elaborados produtos-síntese, que apresentam uma 
análise integrada de produtos temáticos e outras informações relevantes, no sentido de caracterizar 
diferentes regiões do Estado em termos de suas respectivas dinâmicas de ocupação, problemas sócio
ambientais, potencialidades e limitações para diferentes alternativas de uso do território, conforme os 
resultados esperados do ZEE-Acre. 

Além disso, foi realizado um levantamento sobre aspectos jurídicos relativos à implementação 
das recomendações do Zoneamento Ecológico-Econômico . 

c ) PROGNÓSTICO 

Com base nos resultados dos estudos de diagnóstico, deve ser realizado um prognóstico sobre 
cenários tendenciais para o desenvolvimento futuro do Estado e/ou região especifica sob análise, 
tendo como enfoque as dinâmicas de ocupação territorial e gestão dos recursos naturais (p.ex., fluxos 
migratórios, tendências de desmatamento e uso da terra, problemas de degradação ambiental, qualida
de de vida de populações locais, entre outros). O prognóstico inclui uma discussão sobre cenários 
alternativos, considerando as propostas do governo e as aspirações de diferentes grupos da sociedade 
acreana, mantendo como referência os princípios norteadores do Desenvolvimento SustentáveL 

o) IMPLEMENTAÇÃO 

Os trabalhos de diagnóstico e prognóstico devem servir como subsídios para a tomada de decisões 
políticas, no âmbito da Comissão Estadual do Zoneamento e de outras instituições democráticas da soci
edade acreana. De posse dos insumos técnicos do diagnóstico e prognóstico, a CEZEE, como instância 
deliberativa do Programa, tem a responsabilidade de dialogar e tomar decisões sobre aspectos fundamen
tais de sua implementação, especialmente em relação à incorporação dos indicativos do zoneamento entre 
programas e políticas públicas setoriais relacionadas à ocupação territorial e à gestão dos recursos natu-
rats. 

A implementação do zoneamento deve contar com um sistema eficiente de monitoramento e 
avaliação, coordenado pela Secretaria Executiva do ZEE-Acre, visando sobretudo à identificação de 
entraves e a tomada de medidas corretivas, inclusive através de deliberações da CEZEE. 

Os produtos de diagnóstico e prognóstico da primeira fase do ZEE foram apresentados à Comis-
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são Estadual do Zoneamento para análise e deliberação em novembro de 1999. Antes da reunião de 
plenária, foi realizada uma série de seminários técnicos sobre temas específicos e oficinas com as câma
ras setoriais da CEZEE, no intuito de colher subsídios para a versão final dos produtos. 

Vale salientar que diversos produtos da primeira fase do ZEE são de interesse para órgãos gover
namentais (a nível federal, estadual, e municipal), administrações regionais e atores do setor privado e 
sociedade civil. Vale frisar que os mapas digitalizados e respectivos bancos de dados georreferenciados 
constituem uma fonte preciosa para o Sistema de Informações Ambientais - SIAM, atualmente em fase 
de estruturação. 

A P ARTICIPAÇÃO DA S ociEDADE A cREANA NO ZEE 

Um dos princípios básicos do Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico é que 
deve ser participativo, sendo que "os atores sociais devem intervir durante todos as fases dos traba
lhos, desde a concepção até a gestão, com vistas à construção de seus interesses próprios e coletivos, 
para que o ZEE seja autêntico, legítimo e realizável". (Decreto Estadual no. 503/99). 

De fato, o sucesso do programa depende, em grande medida, de estratégias inovadoras que estimu
lem a participação efetiva dos diferentes setores da sociedade, especialmente daqueles grupos sociais que 
historicamente têm sido marginalizados no processo de formulação e implementação de políticas públi
cas. Entendemos que essa participação ativa, com a definição de "pactos sociais" entre diversos setores 
da sociedade, é fundamental, inclusive para garantir a sustentabilidade política do zoneamento. 

Na primeira fase do zoneamento, buscou-se a participação e articulação política entre diferentes 
atores da sociedade durante todo processo de planejamento e execução do Programa. Além das con
sultas e discussões com as entidades membros da Comissão Estadual de Zoneamento (Figura 1 ), uma 
equipe do IMAC visitou os 1 O principais municípios (Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Sena Madureira, 
Senador Guiomard, Plácido de Castro, Feijó, TarauacÁ, Mâncio Lima, e Cruzeiro do Sul) onde foram 
realizadas aproximadamente 150 entrevistas com lideranças locais, padres, professores, jovens, médi
cos e muitos outros. Através dessas entrevistas, procurou-se enriquecer o zoneamento, incorporando 
no diagnóstico elementos de subjetividade, da visão das pessoas que vivem nas diferentes regiões do 
Estado. 

Outra atividade significativa foi a realização de apresentações sobre o zoneamento em todos os 
municípios do Acre (como parte de eventos públicos em que também foram discutidos o Orçamento 
Participativo e o Programa Comunidade Ativa). Essas apresentações tinham como objetivo divulgar e 
debater os resultados preliminares de diagnóstico do zoneamento, colhendo subsídios para a versão 
final dos trabalhos (Figura 2). 

Nesse sentido, o zoneamento cumpre um papel fundamental: abrir espaço para a comunidade; 
garantir o direito de expressão; dar o devido valor à avaliação popular de seu território; buscando 
acordos sobre os princípios e formas de implementar, na prática, o desenvolvimento sustentável. 

Figura 1 - Consulta aos professores indígenas Figura 2 -Apresentação dos resultados da primeira 
fase do ZEE nos municípios 
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PRoDUTos DA PRIMEIRA FASE Do ZoNEAMENTo 

Os principais produtos disponíveis da primeira fase do Programa Estadual de Zoneamento Eco
lógico-Econômico do Acre incluem: 

• relatórios técnicos, relacionados aos temas: Recursos Naturais e Meio Ambiente, 
Sócioeconomia e Ocupação Territorial, Indicativos para a Gestão Territorial; e 

• mapas sobre os temas Meio Ambiente e Recursos Naturais, Sócioeconomia e Ocupação 
Territorial e Subsídios para a Gestão Territorial, em escala de I : 1.000.000, com respecti
vos bancos de dados georreferenciados. 

Esta publicação apresenta um resumo técnico desses produtos da primeira fase do Programa 
Estadual de ZEE do Acre. Para a leitura mais aprofundada sobre os temas tratados aqui, os relatórios 
técnicos podem ser consultados na Secretaria Executiva do ZEE-Acre, nas dependências da SECTMA/ 
IMAC em Rio Branco. 

Conforme mencionado anteriormente, esperamos publicar em breve uma série de materiais 
educativos, utilizando os produtos da primeira fase do zoneamento, incluindo um Atlas, CD-ROM, 
vídeos e outros. Com isso, pretendemos que os produtos do ZEE-Acre sejam aproveitados pelo maior 
número possível de usuários, incluindo prefeituras, escolas, movimentos sociais etc. 

ORGANIZAÇÃO DA PUBLICAÇÃO 
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A apresentação dessa publicação foi organizada da seguinte forma: 

• Volume I - Recursos Naturais e Meio Ambiente, trata de uma série de questões relaciona
das à paisagem biofísica do Estado do Acre, incluindo geologia, geomorfologia, climatologia, 
hidrografia, solos e aptidão agroflorestal, vegetação, biodiversidade e unidades de paisa
gens biofisicas. 

• Volume li- Aspectos Socioeconômicos e Ocupação Territorial, apresenta uma abordagem 
sobre os seguintes temas: histórico do processo de ocupação territorial do Acre; análise da 
estrutura fundiária; demografia; populações rurais e tendências na utilização de recursos 
naturais (colonos, seringueiros, ribeirinhos, pecuaristas); populações e terras indígenas; 
política florestal e diagnóstico do setor madeireiro no Acre; desmatamento e queimadas; 
caça e pesca; indicadores econômicos e sociais; infra-estrutura sócio-econômica; situação 
atual das unidades de conservação; processo de urbanizaçâo do Estado do Acre; e diagnós
tico preliminar de conflitos socio-ambientais. No final desse volume, apresentamos uma 
análise resumida sobre grandes tendências sócio-econômicas e ambientais no Acre, bem 
como um prognóstico sobre tendências futuras e pressupostos para a implementação prá
tica do Desenvolvimento Sustentável. 

• Volume III - Indicativos para a Gestão Territorial, apresenta um resumo dos principais 
indicativos da primeira fase do ZEE-Acre para a gestão territorial, abordando necessidades 
para a consolidação de atividades existentes e potenciais e para a sua eventual expansão em 
bases sustentáveis. Os temas abordados incluem: Zoneamento da Atividade Madeireira, Re
servas Extrativistas e Projetos de Assentamento Extrativistas, Terras Indígenas, Agricultura 
Familiar, Empreendimentos Agropecuários de Médio e Grande Porte, subsídios para o De
senvolvimento do Turismo no Acre e Indicativos para Unidades de Conservação. 
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• No final do Volume III, o capítulo sobre "Aspectos Fundamentais da Implementação do 
ZEE do Acre", apresenta uma abordagem sobre aspectos político-institucionais do 
zoneamento, tendo como enfoque as questões legais de sua implementação e a articulação 
entre o ZEE e um conjunto de políticas públicas relacionadas à ocupação territorial e à 
gestão dos recursos naturais em bases sustentáveis. Além disso, apresenta recomendações 
e sugestões para a próxima fase de execução do programa. 

Esperamos que esta publicação seja útil para os diversos grupos e setores da sociedade acreana 
(órgãos estaduais e federais, prefeituras, movimentos sociais, ONGs, entidades empresariais etc.) en
volvidos na busca conjunta de um novo padrão de Desenvolvimento para nosso Estado. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EsTADO Do AcRE 

O Estado do Acre, antes território pertencente à Bolívia foi incorporado ao Brasil em 1903, com 
a assinatura do Tratado de Petrópolis. Está situado no extremo sudoeste da Amazônia brasileira, entre 
as latitudes de 07°07'S e 11 °08 'S, e as longitudes de 66°30'W e 74°WGr (Figura 1 e 2). Sua superficie 
territorial é de 153 .149,9 Km2, correspondente a 3,9% da área amazônica brasileira e a 1,8% do terri
tório nacional (IBGE, 1995). 

Sua extensão territorial é de 445 Km no sentido Norte-Sul e 809 Km entre seus extremos Leste
Oeste. O Estado faz fronteiras internacionais com o Peru e a Bolívia e, nacionais com os estados do 
Amazonas e de Rondônia. (Figura 1 ). 

MT 

aOLIVL\ 

ARGEHTINA 

Figura 1 - Localização do Acre na América do Sul e Brasil (Fonte: Arquivo ZEE/AC, 1999) 
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O relevo é composto, predominantemente, por rochas sedimentares, que formam uma platafor
ma regular que desce suavemente em cotas da ordem de 300m nas fronteiras, para pouco mais de 1OOm 
nos limites com o Estado do Amazonas. No extremo ocidental situa-se o ponto culminante do Estado, 
onde a estrutura do relevo se modifica com a presença da Serra do Divisor, uma ramificação da Serra 
Peruana de Contamana, apresentando uma altitude máxima de 600m. 

Os solos acreanos, de origem sedimentar, abrigam uma vegetação natural composta basicamente 
de florestas, divididas em dois tipos: Tropical Densa e Tropical Aberta, que se caracterizam por sua 
heterogeneidade florística, constituindo-se em grande valor econômico para o Estado. 

O clima é do tipo equatorial quente e úmido, caracterizado por altas temperaturas, elevados 
índices de precipitação pluviométrica e alta umidade relativa do ar. A temperatura média anual está em 
torno de 24,5°C, enquanto que a temperatura máxima fica em torno de 32°C, aproximadamente unifor
me para todo o Estado. 

Sua hidrografia é bastante complexa e sua drenagem é bem distribuída. É formada pelas bacias 
hidrográficas do Juruá e do Purus, afluentes da margem direita do Rio Solimões. 

A população do Estado é de 483.726 habitantes (IDGE, 1996), e, atualmente, 68% está concen
trada nas áreas urbanas, notadamente na região do Baixo Acre, em função da capital, Rio Branco. 

Com vistas à uma melhor gestão, o Estado do Acre divide-se, politicamente, em regionais de 
desenvolvimento: Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá!Envira e Juruá (Figura 2), que correspondem 
às microrregiões estabelecidas pelo IBGE e seguem a distribuição das bacias hidrográficas dos princi
pais nos acreanos. 
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Figura 2- Regionais de Desenvolvimento (Fonte: ZEE/AC, 1999) 
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Recursos Naturais e Meio Ambiente 

I - RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE 

O Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre deverá representar a base técnica para a expressão 
espacial de políticas públicas e fornecer as diretrizes ambientais, sociais e ecológicas para o ordenamento do 
território1 a ser consolidado mediante instrumentos jurídico-administrativos, resultantes de um processo 
participativo. 

Os instrumentos técnicos fundamentais do ZEE requerem a análise das favorabilidades e restri
ções à apropriação do território, dos problemas sócio-ambientais decorrentes das inadequações do uso 
dos bens naturais, tendo em vista identificar procedimentos para a conservação de parcelas desse 
território e eleger as melhores alternativas para a racionalização das formas de apropriação. Nessa 
equação, compatibilizam-se igualmente os beneficios sociais, econômicos e ecológicos voltados para 
a melhoria das condições de vida da população. Neste sentido, um dos objetivos do ZEE é 
instrumentalizar as ações de governo de forma que atue conjuntamente aos demais setores da sociedade 
de acordo com os princípios de desenvolvimento sustentável. 

A viabilidade de aplicação desse paradigma vem promovendo uma mudança de postura política 
dos governantes e da sociedade em geral, provocando a revisão de conceitos e até a mudança de 
modelos anteriores de desenvolvimento, que beneficiavam determinados grupos de interesse em detri
mento do restante da sociedade. 

O Estado do Acre não fo i uma exceção a esta regra. A apropriação indiscriminada do território 
e de seus recursos naturais, como em toda a Amazônia, comprova a insustentabilidade do modelo de 
desenvolvimento baseado na dilapidação do patrimônio e comprometimento da qualidade ambiental, 
invariavelmente marcado pela falta de retorno social e econômico. 

Os subsídios à implantação de ações e programas de desenvolvimento sustentável começam 
pelo conhecimento dos recursos naturais e meio ambiente do Estado e da dinâmica socioeconômica. 
Nenhuma política de intervenção ou de planejamento estratégico logrará êxito se não partir de bases 
conhecidas dessa realidade em que pretende intervir. Para tanto, é necessário conhecer essa realidade 
e sistematizar essas informações, de tal modo que se construa um instrumento de monitoramento e 
controle do uso dos recursos naturais desse território e que se identifiquem as regiões necessárias à 
conservação e preservação de seus ambientes, como também se controlem por manejo adequado aquelas 
unidades de conservação já existentes. 

A base de dados do meio fisico e biótico do Estado encontrava-se dispersa. Num primeiro esforço 
de sistematização, foram compilados a maioria dos trabalhos e estudos até então empreendidos, publi
cados ou não, no âmbito do Acre, pertinentes ao Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre. 

Via de regra os levantamentos temáticos utilizam métodos, enfoques e sistemas de classificação 
e de representação específicos e estão disponíveis em distintas formas de agregação e em variadas 
escalas de abordagem. 

O enfoque setorial é importante na consolidação desses dados secundários. Mas ele não esgota 
o entendimento dessa realidade. Até porque as regiões identificadas no Estado estarão expressando 
estruturas e qualidades de seus atributos originais, reconstituídos pelos estudos temáticos. A atualização 
desse conhecimento demandará levantamentos de campo direcionados, tendo em vista a confirmação 
dos atributos e o preenchimento das lacunas de informações. Para que essa etapa seja eficiente e gere 
uma base segura de conhecimento sobre o Estado, é fundamental promover uma análise integrada da 
paisagem, obtida pela compilação dos dados secundários. 

A partir dos dados sistematizados, promove-se essa análise integrada de acordo com a perspec
tiva holístico-sistêmica adotada pelo ZEE, na qual o ambiente natural é concebido como um sistema 
integrado de vários elementos, interligados com constantes fluxos de matéria e energia. Esse sistema 
expressa-se na superficie terrestre como unidade de organização espacial do meio ambiente fisico, 

1 Segundo Milton Santos, " ... o território é conceituado como um conjunto de sistemas naturais e artificiais, junto com as pessoas, 
instituições e as empresas que abriga, não impo11a seu poder. O território deve ser considerado em suas divisões jurídico-políticas, suas heranças 
históricas e seu atual conteúdo econômico, financeiro, fiscal e normativo. É desse modo que constitui , pelos lugares, aquele quadro de vida social 
onde tudo é interdependente, levando também à n•são entre o local, o global (invasor) e o natural (sem defesa no caso do Brasil)". Folha de São 
Paulo, 03/08/97 - Tendências e Debates. 
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considerado por alguns autores2 como geossistema. Este, por sua vez, é composto por elementos topográ
ficos, biogeográficos, hidrológicos, pedológicos - dinamizados pelos fluxos climáticos. 

A organização deste conjunto, porém, não representa a simples somatória das partes constituin
tes. A esse conjunto do meio natural há de se inserir a ação e os fluxos relacionados com as atividades 
humanas, cuja inserção torna-se participativa tanto nas características como na dinâmica do ambiente. 
Por meio de um enfoque interdisciplinar, ancorado nesses princípios básicos, essa realidade é apreen
dida e as paisagens são reconstituídas objetivando identificar as porções do território mais homogêneas 
e as diretrizes mais adequadas para o seu desenvolvimento. 

A análise e o diagnóstico das características e do funcionamento dos elementos componentes 
dos sistemas ambientais fisico-bióticos indicam potencialidades para os programas de desenvolvi
mento, assim como seus fatores limitantes. Na sua formulação, buscando o bem-estar das populações 
e o desenvolvimento sustentado, econômico, social e político, as diretrizes de planejamento devem 
considerar as potencialidades dos recursos ambientais, e também sua capacidade de suporte, de forma 
que o embasamento fisico-biótico possa ser manejado, visando alcançar o objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável. 

Reconhece-se que os dados secundários ainda são insuficientes para resolver a equação das 
potencialidades e limitações do meio ambiente versus sua capacidade de suporte. Não se têm, sem um 
conhecimento mais aprofundado, condições de selecionar as alternativas mais adequadas visando à 
regulação dos usos desses recursos. 

Sabe-se que as áreas que apresentam características naturais mais preservadas são as Unidades 
de Conservação, os Territórios Indígenas e algumas áreas onde já se estabeleceu o processo produtivo, 
mas que não perderam suas feições originais. 

Parte da região sudeste do Estado vem sendo modificada há algumas décadas, com variados 
graus de intensidade, por processos de ocupação iniciados por desmatamentos extensos e atividades 
agropecuárias. O restante do Estado encontra-se em níveis diferenciados de alteração. 

Para que tais lacunas de conhecimento do Estado sejam preenchidas, serão empreendidos levan
tamentos de campo e análises mais aprofundadas visando embasar a proposta final de zoneamento 
ecológico-econômico. 

São expostos, a seguir, os subtemas contidos em Recursos Naturais e Meio Ambiente, com-
pilados por meio de levantamento, análise e interpretação de dados secundários: 

,-
1. Geologia 5. Solos e Aptidão Agroflorestal ,_ 

2. Geomorfologia 6. Vegetação 
,-

3. Clima 7. Biodiversidade ,_ 

4. Hidrografia 8. Unidades de Paisagem Biofísicas 

2 Ver CHRISTOFOLLETTI, A, (1991) 
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1- GEOLOGIA 

1.1 - AsPECTos METODOLÓGicos 

A compreensão do quadro natural requer a identificação de seus aspectos fisionômicos, que 
expressam as interações dos componentes físicos e bióticos. O quadro natural está organizado em 
níveis hierárquicos, segundo ordens de grandeza temporais-espaciais (CARDOSO DA SILVA, 1996) 
regidas por alguns princípios, dentre eles: 

• o meio natural reflete as interações simultâneas e sinérgicas dos fatores que lhe dão origem 
e que o transformam; 

• o funcionamento do meio natural é conduzido por diferentes tipos de dinâmicas e de ritmos 
temporais; 

• a combinação entre esses fatores, induzidos por processos climáticos, geológicos, 
geomorfológicos, pedológicos e biológicos, resultam em uma homogeneidade fisionômica 
passível de delimitação. 

De acordo com esta lógica, o Estado é identificado por meio de grandes porções de seu territó
rio, caracterizadas por padrões fisiográficos resultantes da atuação de processos tectônicos e 
paleoclimáticos, que provocaram sucessivos períodos de erosão e sedimentação em épocas geológicas 
distintas. 

O conhecimento da geologia do Estado, a partir da tectônica e das litoestruturas, visa identificar 
os condicionantes das morfoestruturas e das coberturas pedológicas, além de verificar o potencial 
mineral existente. 

Regiões poderão ser distinguidas a partir dos compartimentos topográficos que refletem os grandes 
traços morfoestruturais e a dominância de características climáticas e fitogeográficas regionais. 

O conhecimento geológico embasa a compreensão dos demais temas que se seguem, visando à 
identificação das distintas paisagens do Estado. 

A compilação dos dados secundários buscou, dentre as fontes básicas de consulta passíveis de 
espacialização, o projeto RADAMBRASIL (1976, 1977) por ter produzido os dados de levantamentos 
e mapeamentos sistemáticos na Escala 1:1.000.000. 

1.2 - A BACIA DO AcRE 

A Bacia do Acre, com aproximadamente 230.000 km2
, situa-se entre o limite ocidental da Pla

taforma Sul-Americana e a Cordilheira Andina. Esta bacia está limitada a leste e sudeste pelo Arco de 
Iquitos; a sul, pelo Escudo Brasileiro; e a oeste e noroeste, estende-se pelo território peruano, com o 
nome de Bacia Pastaza, onde se acha limitada pela Cordilheira Oriental Andina. Na porção que ocorre 
no Estado do Acre, a espessura dos sedimentos não é tão expressiva como na área subandina, onde 
além da grande espessura, predominam sedimentos marinhos, ao contrário da Bacia do Acre onde 
predomina sedimentos continentais. 

Inicialmente, a bacia se comportou como marginal e pericratônica, com áreas fontes de sedi
mentos localizadas a leste e atingindo maior profundidade de sedimentação na parte oeste. Posterior
mente, quando do soerguimento da Cordilheira Oriental Andina, a sedimentação adquiriu caráter 
continental, com a deposição de pacotes argilo-arenosos relativamente espessos. 

Esses eventos epirogenéticos (Movimentos que levam à formação de montanhas) estão represen
tados por uma subsidência geral dentro da bacia, seguida de transgressões (Quando o mar avança sobre 
continentes) marinhas vindas de duas direções opostas. Durante o Carbonífero (Tabela 1), esses movi-
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mentos epirogênicos seguiram o mesmo padrão do Siluriano/Devoniano. Movimentos diferenciais ocorreram 
durante o desenvolvimento de toda a seqüência sedimentar, especialmente no Permiano e no Cretáceo. 

Em geral, no Brasil, todos os episódios de sedimentação extensa terminaram com deposição de se
qüências continentais com pequenas ocorrências de depósitos marinhos do Cretáceo. Freqüentemente, estas 
rochas se espalham sobre os limites das bacias sedimentares Paleozóicas para as áreas cratônicas. 

1.3 - EvoLuçÃo GEoLóGICA LocAL 

No Acre, encontram-se três regiões geologicamente distintas: a área das serras Rio Branco, 
Juruá-Mirim, Moa e Jaquirana, que constituem, regionalmente, o Complexo Fisiográfico da Serra do 
Divisor, as quais são formadas principalmente por sedimentos do Cretácio e pequenas ocorrências do 
Pré-Cambriano e do Paleozóico; e as áreas com relevo mais suave, distribuídas na maior parte do 
Estado e representadas por sedimentos das formações Ramon e Solimões, e a terceira - áreas aluviais 
formadas pelos terraços fluviais e áreas aluvionares. 

A Bacia do Acre constitui uma zona de subsidência (Afundamento) pericratônica, onde ocorrem 
rochas do Paleozóico ao Terciário Superior. Durante a sua evolução, foi afetada pela orogenia andina, 
com o levantamento da Cordilheira Andina Oriental. Em contato com a Formação Moa do Cretáceo, 
afloramentos de rochas gnaíssicas, pertencentes ao embasamento cristalino de idade proterozóica, 
encontram-se numa área restrita, na Serra da Jaquirana. 

Quanto aos depósitos Cenozóicos, pertencem a esta província os sedimentos pelíticos e psarníticos 
da Formação Solimões e os aluviões Holocênicos dos terraços e das planícies fluviais. 

As unidades litoestratigráficas que ocorrem na região têm idades que vão do Proterozóico até o 
presente. As rochas mais antigas da região representadas pelo Complexo Xingu - afloramento do 
escudo cristalino - são principalmente gnaisses, granulitos, anfibolitos e veios de pegmatito, que afloram 
numa área bastante restrita na Serra da Jaquirana. 

A primeira transgressão marinha ocorreu na bacia do Acre no Carbonífero, período no qual os 
sedimentos da Formação Formosa se depositaram em ambiente marinho raso . Esta transgressão está 
evidenciada por registros fósseis nesta formação e pela presença na Formação Moa de fósseis de 
foraminíferos marinhos da família Fusulinidae. 

Após a deposição da Formação Formosa, ocorreram eventos ígneos de natureza alcalina repre
sentados por diques do Sienito República (quartzo-traquitos e quartzo-sienitos) e pequenas intrusões 
que cortam sedimentos dessa unidade. 

Cessada a atividade ígnea, a bacia do Acre entrou em subsidência com a borda leste positiva, 
propiciando uma sedimentação elástica regressiva. É, então, depositado o Grupo Acre, inicialmente 
com os arenitos com estratificação cruzada da Formação Moa, com características típicas de ambientes 
de deposição rápida de várias fontes não muito distantes. 

Um evento transgressivo atinge a bacia, depositando os folhelhos e siltitos da Formação Rio 
Azul, litologias estas que evidenciam uma suave mudança no ambiente deposicional. Esta é uma das 
diversas transgressões marinhas que ocorreram no Peru e atingiram a bacia do Acre no final do 
Campaniano. Esta formação adquire caráter cada vez mais marinho, evidenciado pela presença de 
gastrópodes e pelecípodes marinhos. 

Durante esse período transgressivo no final da deposição da Formação Rio Azul, começaram a 
ocorrer movimentos da crosta provocados pelas orogenias, afetando a bacia do Acre. Estes movimen
tos resultaram em levantamentos das áreas localizadas a leste, proporcionando uma rápida deposição 
de arenitos grosseiros que constituem a Formação Divisor, finalizando-se a deposição grupo do Acre. 

A partir do Terciário, teve início um novo ciclo deposicional, predominantemente continental, 
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com incursões marinhas. Neste ciclo, são depositados sedimentos argilo-sílticos de cor vermelha primária, 
calcários e arenitos subordinados que constituem a Formação Ramon. Estes sedimentos são originados de 
rochas preexistentes localizadas a leste da área subsidente, que constituíam áreas emersas, fornecendo ma
terial removido pela erosão. 

Neste período, a bacia sub-andina esteve sujeita aos eventos diastróficos, responsáveis pelo 
soerguimento da Cordilheira Andina. Na bacia do Acre, o Grupo Acre (Formação Moa, Rio Azul e 
Divisor) foi soerguido originando o complexo fisiográfico da Serra do Divisor. No final do Terciário 
Tardio, o Grupo Acre foi dobrado e falhado, originando a Anticlinal do Moa. 

Durante esta fase orogênica, na qual se processa o soerguimento da Cordilheira Andina, a bacia 
do Acre, que durante todo o Cretáceo e Terciário Inferior tinha sido marginal e pericratônica, torna-se 
bloqueada pelo soerguimento dos Andes, transformando-se numa bacia intracontinental. Como con
seqüência disso, processa-se uma inversão no sentido da rede de drenagem, que passa a fluir para 
leste, criando assim um ambiente tipicamente fluvial. Isto proporcionou a deposição de espessos pacotes 
argilo-arenosos, que passaram a assorear a bacia do Acre, constituindo-se, então, na Formação Solimões. 
Esta unidade litoestratigráfica teve sua deposição iniciada provavelmente depois do Paroxismo Andino 
(Eventos que deram origem a Cordilheira Andina), daí seu posicionamento no Plioceno Médio ao 
Pleistoceno. Este fato tem alicerce na deposição das camadas horizontalizadas, jazendo sobre camadas 
dobradas, marcando o início do seu ciclo deposicional. 

A ocorrência de veios de gipsita e material carbonático na Formação Solimões, indica a presen
ça de clima semi-árido, depositados em ambiente continental de água doce. 

Tabela 1 - Coluna Estratigráfica do Estado do Acre 
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O soerguimento da Cordilheira Oriental Andina, teria bloqueado a bacia do Acre, transformando-a de 
bacia marginal e aberta durante todo o Cretáceo e Terciário Inferior em uma bacia intracontinental. Associ
ada a este fato, deve ter havido uma inversão no sentido das correntes fluviais, isto originou um ambiente 
tipicamente fluvial, com algumas influências deltaicas e lacustrina salobras. A origem do material carbonatado 
deve-se ao fato de que estes sais solúveis foram carregados pelos cursos d ' água de fontes situadas a oeste 
da bacia do Acre e despejados em lagos instalados, que devem ter sido submetidos a um clima árido capaz 
de provocar evaporação suficiente para formação destes evaporitos. 

Após a deposição da Formação Solimões, houve uma retomada nos movimentos da crosta, porém 
com menor intensidade. Estes movimentos causaram reativamento de falhamentos e fraturas (refletido pelos 
lineamentos Nordeste-Sudoeste e Noroeste-Sudeste) e condicionaram o controle na drenagem. Em segui
da, durante o Holoceno são depositados os aluviões dos terraços e das planícies fluviais relacionadas à atual 
rede de drenagem. 

1.4 · liTOLOGIAS 

Como citado anteriormente, ocorrem no Estado várias formações geológicas (Tabela 1): a For
mação Solimões, a Formação Cruzeiro do Sul, que ocorre a leste da cidade do mesmo nome e mais 
cinco formações que ocorrem apenas dentro do Parque Nacional da Serra do Divisor e do seu entorno 
(Formação Ramon, Grupo Acre (com três formações), Complexo Xingu, Formação Formosa e Sienito 
República), e os Depósitos Aluviais holocênicos, que têm ampla distribuição no Estado. 

A Formação Solimões é a mais significativa em termos de superficie ocupada, estendendo-se 
por mais de 80% do Estado. Cobre quase toda a região interfluvial, com exceção do extremo oeste do 
Estado, onde se encontra o Complexo Fisiográfico da Serra do Divisor com litologias do Grupo Acre, 
e a Formação Ramon também no extremo oeste do Estado nas vertentes ocidentais da Serra da Jaquirana 
e Serra do Moa na fronteira com o Peru. 

As outras grandes formações geológicas importantes são a Formação Cruzeiro do Sul, formada 
por sedimentos mais arenosos e os aluviões da planície fluvial. Nestas áreas de várzeas encontram-se 
estas formações geológicas mais recentes que ocorrem ao longo dos rios e são compostas predomi
nantemente de sedimentos inconsolidados (seixos, areia, argila) . 

A Formação Solimões é bastante diversificada. Na sua maior parte predominam rochas argilo
sas com concreções carbonáticas e gipsíferas, ocasionalmente com material carbonizado (turfa e 
linhito ), concentrações esparsas de pirita e grande quantidade de fósseis de vertebrados e invertebrados. 
Subordinadamente, ocorrem siltitos, calcáreos sílticos-argilosos, arenitos ferruginosos e conglomera
dos plomíticos. 

A segunda grande feição geológica no Estado é constituída pelo Grupo Acre, da qual fazem 
parte três formações (Formação Rio Azul, Formação Moa e Formação Divisor), de idade cretácica e 
compostas, predominantemente, de arenitos e siltitos compactos. Estas formações originam as quatro 
serras do Complexo Fisiográfico da Serra do Divisor, a saber: 

• Serra da Jaquirana (comumente conhecida como Serra do Moa); 

• Serra do Moa; 

• Serra do Juruá Mirim; 

• Serra do Rio Branco. 

Sobre estas rochas desenvolveram-se, predominantemente, solos Podzólicos Vermelho-Amare
los Eutróficos. 
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A terceira formação geológica, a F onnação Ramon, datada do Terciário (Paleoceno-Plioceno) situa
da dentro dos limites do Parque Nacional da Serra do Divisor é constituída, predominantemente, de argilitos 
ocorrendo, subordinadamente, siltitos e folhelhos intercalados com níveis calcáreos contendo fósseis de 
gastrópodos. Sobre esta formação desenvolveram-se solos Podzólicos Vermelhos-Amarelos Eutróficos e 
Vertissolos. 

As outras litologias presentes (Formosa, Sienito República e Complexo Xingu) são de natureza 
localizada (no extremo norte da Serra da Jaquirana) e significância espacial muito baixa. 

Os Aluviões Holocênicos são os sedimentos das planícies fluviais e aluviões indiferenciados, 
sobrepondo-se discordantemente à Formação Solimões. Subdividem-se em dois grandes subgrupos: 

Aluviões lndiferenciados: 

Representam os depósitos aluviais mais antigos formando os terraços, os colúvios e os elúvios 
do sopé da Serra do Divisor. Os primeiros são caracteristicamente argilosos, siltitosos e arenosos de 
granulação fina, ocasionalmente médios a grosseiros inconsolidados, apresentando-se com estruturas 
primárias, tais como estratificações cruzadas e plano-paralelas e constituídas de quartzo e minerais 
opacos. A espessura destes depósitos variam de 1 a 6 m e o contato entre seus tipos litológicos é 
gradacional, embora, às vezes, apareçam contatos bruscos, formados por uma crosta ferruginosa. Os 
colúvios e elúvios, encontrados no sopé das serras, são areias média à grossa, de cor creme com grãos 
de quartzo angulares e subarredondados sem estrutura visível. 

Aluviões Atuais: 

São encontrados nas planícies fluviais, constituindo barrancos e praias em ambas as margens 
dos rios com até 5 m de espessura. As praias, nas partes convexas dos meandros, são sedimentos 
predominantemente arenosos de granulação fina, cores branca, amarela e avermelhada (resultante do 
intemperismo). São compactos ou friáveis. Às vezes, apresentam seqüência gradacional com areias 
muito finas com minerais opacos. É comum encontrar depósitos recentes de vegetais em carbonização 
e piritizados, ossos e madeiras retrabalhadas. 
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2- GEOMORFOLOGIA 

2.1 - AsPECTos METODOLóGicos 

A geomorfologia aborda o estudo das formas de relevo e dos seus processos. O relevo e as águas 
superficiais são elementos que se integram ao clima, vegetação e solos na organização dos sistemas 
ambientais físicos. As características desses sistemas são expressas a partir da dinâmica interativa dos 
processos físicos e biológicos, que incorporam os produtos das atividades humanas. 

O sistema ambiental físico compõe o embasamento paisagístico - o quadro referencial para que 
sejam inseridos os programas de desenvolvimento nas escalas locais, regionais e nacionais. A aborda
gem sistêmica, como concepção holística, adotada no âmbito do Zoneamento Ecológico-Econômico 
do Acre, é adequada para o estudo dos sistemas ambientais físicos, pois seus conceitos e noções 
permitem uma visão de mundo integradora, além de permitir a compreensão da estrutura, organiza
ção, funcionamento e desenvolvimento dos sistemas. 

De acordo com essa visão integradora, é significativa a contribuição dos estudos geomorfológicos 
e sua inter-relação com outros elementos do sistema ambiental, além de relevante às atividades huma-
nas. 

As formas de relevo explicitam os condicionantes da litologia, os resultados dos processos 
endógenos e exógenos e sua evolução. À primeira vista, a paisagem topográfica parece imutável na 
escala temporal de milhares de anos. Mas na escala local e pontual apresenta modificações sensíveis 
no transcurso de anos e décadas. Essas alterações são originadas por deslizamentos, abertura e evolu
ção de voçorocas, carreamento de detritos de vertentes, que são indicadores de desequilíbrios ocorri
dos num determinado território. 

Mas não basta que se interpretem essas modificações. É oportuno que se proceda à análise e 
mapeamento dos processos morfogenéticos atuais. O conhecimento desses processos, permite que se 
identifiquem as medidas para estabilizar tais ocorrências. Existe um conjunto de informações 
geomorfológicas aplicadas aos programas de controle da erosão dos solos, que poderão ser adotadas 
nas áreas mais susceptíveis. 

Os projetos de construção de rodovias, ferrovias e de manutenção e conservação de estradas, 
por exemplo, devem considerar as formas de relevo, a rugosidade topográfica, a amplitude dos vales 
e a grandeza das planícies de inundação, dentre outros aspectos. 

Também nas áreas rurais e urbanas é essencial o conhecimento das características 
geomorfológicas. As modalidades de uso do solo rural transmitem seus efeitos na intensidade da 
erosão dos solos e na dinâmica das vertentes. A implantação e o desenvolvimento das áreas urbanas 
devem considerar as formas de relevo, aliadas aos tipos de solo e rocha que compõem o meio físico. A 
ocupação de maneira inadequada acarreta problemas de degradação das áreas, de difícil ou onerosa 
solução. Lotear, implantar vias, canalizar rios, por exemplo, sem critério, implica em riscos de erosão 
e escorregamentos, acarretando a destruição de aterros, assoreamento de córregos, enchentes. 

Para atender às finalidades do zoneamento do Estado, é necessário compreender, através dos 
estudos geomorfológicos, como estão configurados os modelados de relevo e quais são os padrões de 
dissecação' que formam arranjos espaciais distintos. Por meio desses elementos, analisa-se as porções 
do território com predisposição à erosão. 

A partir dessa compreensão, são descritas as grandes características geomorfológicas das terras 
do Estado - suas Unidades Morfoestruturais representadas pela Depressão Amazônica, o Planalto 
Rebaixado da Amazônia Ocidental e a Planície Amazônica (Figura 1). 

1 Refere-se aos agentes erosivos que modificam as formas de relevo. 
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Figura 1 - Mapa geomorfológico do Estado do Acre (Fonte: RADAMBRASIL, 1976, 1977, modificado) 

Mapa Geomortológico 
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2.2 -As UNIDADES MoRFOESTRUTURAIS DO AcRE 

A Unidades Morfoestruturais do Acre são representadas pela Depressão Amazônica, o Planalto 
Rebaixado da Amazônia Ocidental e a Planície Amazônica. 

• A Depressão Amazônica (representada no Estado pela Depressão Rio Acre/Javari) alcança 
altitudes de, em geral, no máximo 300 m, representada pelas extensas planícies de idade 
Terciária desenvolvidas sobre a Formação Solimões e pela área de altitudes mais elevadas 
(até 580m) denominada Complexo Fisiográfico da Serra do Divisor; 

• O Planalto Rebaixado (da Amazônia Ocidental) foi também desenvolvido sobre a Formação 
Solimões, em área de interflúvios tabulares de relevo plano com altitudes de 250 m; 

• A Planície Amazônica é representada pelas planícies aluviais margeando os rios e pelos 
níveis de terraços descontínuos, remanescentes de sedimentos desenvolvidos durante o 
Pleistoceno Superior (Quaternário) que é a superficie mais baixa (200 m). 

2.2.1 - D EPRESSÃO AMAZÔN ICA 

Esta unidade morfoestrutural se caracteriza por uma ativa e generalizada dissecação e pelo seu 
posicionamento intermediário logo acima da Planície Amazônica e abaixo dos relevos mais conserva
dos da área. É uma extensa superficie rebaixada, estendendo-se de forma descontínua desde o meridiano 
6000 Oeste de Greenwich em direção Oeste e Noroeste, ultrapassando as fronteiras nacionais. 

A feição de relevo mais comum é a colinosa, embora ocorram também relevos com cristas, 
interflúvios tabulares e montanhosos em áreas restritas. Exemplo de relevo montanhoso dentro da 
Depressão Amazônica está na parte mais ocidental do Estado, na fronteira com o Peru, formando o 
Complexo Fisiográfico da Serra do Divisor. 

Feição colinosa 

A feição geomorfológica colinosa é talhada em sedimentos da Formação Solimões, onde se 
desenvolveu uma Floresta Aberta com Palmeiras, Bambus e Cipós sobre Argissolos2

. Em sua maior 
parte, as dimensões das colinas estão em torno de 250 m, com vales apresentando aprofundamento de 
drenagem variando de muito fraco (CIIY a fraco. Nos flancos ocidentais da área serrana, as dimensões 
das colinas são também em torno de 250 m, enquanto que o aprofundamento da drenagem aumenta 
um pouco, chegando a fraco (C12). Em outros locais, as dimensões são um pouco maiores e o 
aprofundamento da drenagem chega a mediano (C23). 

Nas proximidades da área de terraços e planícies e terraços, ocorre extensa área de interflúvios4 

tabulares (T 11 e T21) que constitui uma exceção na homogeneidade da feição colinosa que predomina. 

Feição montanhosa: Complexo Fisiográfico da Serra do Divisor 

A Serra do Divisor constitui um conjunto de relevos, composto de quatro blocos separados pela 
superficie colinosa (Cll). Tem forma alongada, segundo a direção Sul-Norte. Nos quatros blocos, a 
forma da serra é cuestiforme, cujo jront5 encontra-se dissecado em cristas alinhadas sem direção 
preferencial. 

À medida que se estendem para Oeste, vão pouco a pouco sendo substituídas por colinas de 
dimensões em torno de 250m e aprofundamento da drenagem- fraco (Cl2)- mencionadas no parágra-

col inas. 
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2 Argissolos são os solos compostos por ... Esta definição está exposta no item Solos e Aptidão Agroflorestal. 
3 O Quadro a seguir explícita essa e as demais terminologias. 
4 Interflúvios são pequenas ondulações que separam os vales, cujas vertentes são, freqüentemente, de fonna convexa, constituindo pequenas 

5 Front - o mesmo que frente de cuesta. 
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fo anterior. A Serra da Jaquirana e a Serra do Moa apresentam cristas de altitude até 650 metros e 
aprofundamento de drenagem mediana (K23). Na Serra do Moa, a parte final do reverso, mostra 
inclinação do relevo para sudeste efront abrupto, voltado para nordeste (cuest6 comfront dissimula
do). 

2.2.2 - FoRMAS DE AcuMULAÇÃO (PLANíCIE AMAZôNICA) 

• Planícies Fluviais: Áreas aplainadas resultantes da acumulação fluvial periódica ou 
permanentemente alagadas, geralmente comportando meandros abandonados (Apf). 

• Planícies e terraços fluviais médios e baixos impossíveis de serem discriminados nesta 
escala de trabalho: Área aplainada resultante da acumulação fluvial, geralmente sujeita a 
inundações periódicas e comportando meandros abandonados; eventualmente alagada, 
unida com ou sem ruptura de declive, o patamar mais elevado, que também comporta 
meandros abandonados (Aptf). 

A região da Serra do Rio Branco tem relevo residual extremamente alongado, constituindo-se 
num hog-back1 com reverso dissecado em colinas (Cl2). Na Serra da Jaquirana, encontram-se as 
maiores altitudes, entre 600-650 m. No conjunto da Serra do Divisor, as serras são recobertas por 
Floresta Densa e a litologia é Cretácea/Grupo Acre, constituindo dobras anticlinais assimétricas. 

2.2.3 - PLANALTO REBAIXADO DA AMAZôNIA OciDENTAL 

Esta unidade morfoestrutural corresponde aos baixos platôs que margeiam a planicie do rio 
Amazonas. No Estado do Acre está localizada ao longo do Rio Juruá do Rio Iaco, representados por 
interflúvios tabulares. Com altitude média de 250 metros, esta unidade é formada por litologias da 
Formação Solimões, que apresentam cobertura vegetal de Floresta Densa e Campinarana (fora do 
Estado, mas dentro da linha Cunha Gomes8). Seus solos são Podzóis Hidromórficos, apresentando 
uma rede de drenagem dentrítica. 

2.2.4 - PLANÍCIE AMAZÔNICA 

São as faixas que margeiam os grandes rios do Estado, alargando-se na direção da foz. Comporta 
extensas áreas alagadas e de inundação onde ocorrem paranás, furos, igapós, igarapés, depósitos line
ares fluviais antigos e áreas de colmatagem9 recente, além de uma grande quantidade de lagos com 
gênese e forma diferenciadas. Estes lagos estão presentes principalmente no Rio Juruá e no Rio Purus. 
Os terraços fluviais presentes na planície foram hierarquizados em três níveis. Nestes terraços, está 
presente uma rede de drenagem curta e recente, que corta tanto estes, quanto as planícies, perpendicu
larmente à drenagem principal. A cobertura vegetal nesta unidade morfoestrutural é de Floresta Aberta 
Aluvial com Palmeiras, desenvolvendo-se sobre solos Gleissolos 10

. 

6 Cuest - ou "cuesta", termo de origem mexicana, que significa forma de relevo dissimétrico constituída por uma sucessão alternada das 
camadas com diferentes resistências ao desgaste e que se inclinam numa direção, fonnando um declive suave no reverso, e um cotte abrupto ou 
íngreme na chamada frente de cuesta. 

7 Hogback - tem10 inglês usado para definir uma estmtura inclinada semelhante à de uma cuesta, mas na qual o mergulho das camadas é superior 
a JO•. 

8 Encontra-se em tramitação no Supremo Tribunal Federal, a incorporação de mil km2 do Estado do Amazonas ao território do Acre. A 
divisa entre os dois Estados é identificada pela Nova Linha Cunha Gomes. 

9 Colmatagem - designa o trabalho de atulhamento ou de enchimento realizado pelos agentes naturais ou pelo homem, nas áreas mais 
baixas ou deprimidas. 

10 Gleisssolos - compreendem os solos compostos de ... Esta definição está exposta no item Solos e Aptidão Agrofloresta l. 
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2.3- PRINCIPAIS TIPOS DE RELEVO 

A cada uma das unidades morfoestruturais descritas acima correspondem, em geral, grandes 
extensões de terreno que apresentam variações no relevo. As principais formas de relevo presentes no 
Estado são: 

2.3.1 -FoRMAS EROSIVAS (PLANíCIE AMAZôNICA) 

São representadas pelos terraços fluviais altos que são patamares esculpidos pelo rio, com decli
ve voltado para o leito fluvial, geralmente comportando meandros colmatados ou em processo de 
colmatação (Etfl ). 

2.3.2 - FoRMAS DE AcuMULAÇÃO (PLANÍCIE AMAZÔNICA) 

• Planícies Fluviais: Áreas aplainadas resultantes da acumulação fluvial periódica ou 
permanentemente alagadas, geralmente comportando meandros abandonados (Apf). 

• Planícies e terraços fluviais médios e baixos impossíveis de serem discriminados nesta 
escala de trabalho: Area aplainada resultante da acumulação fluvial , geralmente sujeita a 
inundações periódicas e comportando meandros abandonados; eventualmente alagada, 
unida com ou sem ruptura de declive, patamar mais elevado, que também comporta 
meandros abandonados (Aptf). 

2.3.3- FORMAS DE DISSECAÇÃO (DEPRESSÃO AMAZÔNICA E PLANALTO REBAIXADO) 

Todas as formas resultantes do processo de dissecação foram condensadas em três legendas 
básicas: colinas (c), cristas (k) e interflúvios tabulares (t). Estas formas são caracterizadas pelas dife
renças de topo: convexo para colinas, aguçado para as cristas e aplainado nos interflúvios tabulares. 

Legenda Caracter istlcõls 
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Os índices na Tabela 1 são usados para representar o dimensionamento das formas de relevo (ordem 
de grandeza) e para o entalhe da drenagem (intensidade de aprofundamento da drenagem) no Mapa 
Geomorfológico (Figura 1 ). A combinação destes dois índices qualifica a forma, dimensionando a posição 
espacial que ocupa e definindo a vertente. As Figuras 2 e 3 ilustram diferentes formas de dissecação em 
relação à intensidade do aprofundamento e da ordem de grandeza do relevo. 

Tabela 1 - Índices de ordem de grandeza e aprofundamento da drenagem 

lnt•Midltde de Ordem d~ gr:al'ldefa do RMvo DhsJSecado 
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<25Clm >250m < 750m di! drenaaem 
Multo fracõ:li 11 21 

Ft:líca 12 22 
Me.d:&;ma 1~ ~ 

Fortl! 1-C 24 
M:uiilofclie 15 2:5 
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1. Muito fraca 2. Fraca 

3. Mediana 4. Forte 

5. Muito forte 

Figura 2 -Intensidade do aprofundamento da drenagem (Fonte: RADAMBRASIL, 1976, 1977) 
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Figura 3- Ordem de grandeza do relevo dissecado (Fonte: RADAMBRASIL, 1976, 1977) 
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3 - CLIMA 

3.1 - ASPECTOS METODOLÓGICOS 

O conhecimento do clima do Estado é essencial para atender os objetivos do Zoneamento Ecológico
Econômico porque permite descrever as regiões que já possuem determinadas características semelhantes 
e compreender as paisagens naturais. A estruturação dessas paisagens é apreendida por meio de variáveis 
delimitadoras, identificadas mediante os levantamentos da geologia, geomorfologia, vegetação e variáveis 
descritoras, dentre elas, o clima, que não é espacializável. 

As interações biológicas que ocorrem em qualquer ambiente são determinadas por um conjunto de 
fatores que fornecem as condições para o desenvolvimento dos organismos vivos. Um dos fatores mais 
importantes é o clima, que caracteriza a quantidade e disponibilidade de água, temperatura do ambiente, 
pressão, ventos, umidade do ar, dentre outros componentes atmosféricos. A disponibilidade de água e a 
intensidade de luz determinarão o tipo de paisagem vegetal predominante numa determinada região. 

O clima é definido como sendo a sucessão habitual dos tipos de tempo, dinamizados pelas massas de 
ar. Se o tempo é algo passageiro, ou momentâneo, podendo alterar-se rapidamente, o clima é algo mais 
duradouro. Para compreender essa dinâmica climática, é necessário o conhecimento da circulação das 
massas de ar que atingem uma determinada região e identificar sua origem e as condições regionais e locais, 
determinadas por variáveis, como topografia, cobertura vegetal, dentre outras, que influenciarão essa circu
lação atmosférica. 

A caracterização referente à climatologia compreendeu uma revisão bibliográfica de trabalhos como 
PMACI I e ll1 e RADAMBRASIL (1977) assim como o levantamento e análise dos dados climáticos
precipitação e temperatura - das estações meteorológicas existentes no Estado, para o ano de 1998. 

Estas Estações estão, em sua maior parte, localizadas em núcleos urbanos ribeirinhos, o que compro
mete em parte a representatividade dos registros. Aliado a isto, a única base de dados organizada e facilmente 
disponível é a da ANEEL- Agência Nacional de Energia Elétrica, que dispõe de dados de cota e vazão de 
rios e precipitação em algumas localidades do Estado do Acre (38 postos pluviométricos e 18 postos 
fluviométricos) Figura 1. Os dados de vazão e sedimentos, da SUDAM, e de pluviometria, do INMET 
(Instituto Nacional de Meteorologia), ainda não foram disponibilizados para o presente diagnóstico . 
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Figura 1 - Estações meteorológicas existentes e sugeridas no Estado do Acre 
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-------------------------------------------------------Clima 
3.2 - TIPOLOGIA CUMÁ TICA 

De acordo com a classificação proposta por THORNTHWAITE & MATHER citado por PMACI, o 
clima do Estado é Úmido, subdividido em quatro faixas que se distribuem nos sentidos dos paralelos, confor
me tabela 1: 

• Primeiro Úmido (B 1 ); 

• Segundo Úmido (B2); 

• Terceiro Úmido (B3); 

• Quarto Úmido (B4). 

A umidade relativa apresenta-se em níveis elevados durante todo o ano, com médias mensais em tomo 
de 80-90%. 

Tabela 1 - Tipologias C limáticas do Estado do Acre quanto ao Grau de Umidade e Variação espacial das 
chuvas, segundo THORNTHWAITE & MATHER (1955) 

indlce dê Prte lp·A~CI PluYICiflltffiCQ 
T lpo c: llmá11c:o Umlâalde 

Tot al An~n~l Mé~e& 11:'1111& chuttotos Me11n mt>IIO!S-
Efetiva I (ram} Oura;;lio Epoc.a chuvosos 

B4 I 100-80 27'SG-2500 e. O!.t. ô1 , .. :11 
o 

B3 w.a ~-n~ e. ;J 7 OL!,:I AbrfMal._ ., -i ~ i-- 60-40 2250-2000 7a6 - OI.ÂINOV 8 /!tlr J1.11 01 Ago 
~ 

B1 .c.:J-20 20011'-'161l0 Ga5- Not~ a t.~ar/A.bf 

Fonte: PMACII, 11 (1990, 1994). 

Estas faixas em geral se correlacionam com as subdivisões da Zona de Vida em regiões fitoecológicas2 

das Florestas Ombrófilas, que se subdividem nas Formações Densa e Aberta, segundo a FIBGE 19923
. 

É um clima quente e úmido com duas estações: seca e chuvosa. A estação seca estende-se de maio a 
outubro. A estação chuvosa, o "inverno", caracteriza-se por chuvas constantes, prolongando-se de novembro a 
abril. Na estação seca, são comuns as "fiiagens", fenômeno e!emero, porém muito comum na região. 

A "friagem" resulta do avanço da Frente Polar que, impulsionada pela Massa de Ar Polar Atlântica, 
avança pela Planície do Chaco e chega até a Amazônia Ocidental, onde provoca brusca queda de tempera
tura, chegando em tomo de 1 0° C. 

Os sistemas extratropicais, Frente Polar e Massa Polar Atlântica, são característicos do inverno, ge
rando tempo estável e elevada amplitude térmica. 

A circulação atmosférica regional é caracterizada pela atuação da Massa de Ar Equatorial Continental 
durante todo o ano. Essa massa de ar, quente, úmida e instável, se origina na Amazônia ocidental. No verão, 
com o enfraquecimento da Massa Polar Atlântica, a Massa Equatorial Continental avança a partir da Região 
Norte, atraída pelas baixas pressões do interior do país, atravessa a região de Baixa Pressão do Chaco, 
segue em direção às demais regiões, provocando as conhecidas chuvas de verão. Ao Estado do Acre, 
sobram a instabilidade e altas temperaturas. 

Os totais pluviométricos anuais variam entre 1600 mm e 2750 mm anuais e tendem a aumentar no 
sentido Sudeste-Noroeste, como demonstram os municípios mencionados na figura2: 

1 PMACI I ( 1990) e 11 ( 1994)- Projeto de Proteção do Meio ambiente e da Comunidades Indígenas, FIBGE. 
2 Regiões litoecológicas compreendem regiões onde predomina um determinado tipo de formação vegeta l. 
3 FIBGE- Manual Técnico da Vegetação Brasileira, RJ- FIBGE, Série Manuais Técnicos em Geociências n.0 I, p. 92, 1992. 
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Figura 2 -Totais Pluviométricos, 1998 (Fonte: ANEEL-Agência Nacional de 
Energia Elétrica, 1998.) 

Na maior parte do Estado, as precipitações são abundantes sem uma nítida estação seca. Os meses 
menos chuvosos são junho, julho e agosto. A principal característica da pluviosidade no Estado é a diminui
ção progressiva da intensidade do período seco no sentido Sudeste-Noroeste, com três meses secos no 
setor Sudeste e menos de um no Noroeste (Figura 3). 
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Figura 3- Precipitação média anual- 1998 (Fonte: ZEE/AC, 1999) 
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3.3 - TEMPERATURA 

A temperatura média anual está em tomo de 24,5 °C, enquanto que a temperatura máxima fica em tomo 
de 32 °C, aproximadamente uniforme para todo o Estado. Entretanto, a temperatura mínima varia de local para 
local em função da maior ou menor exposição aos sistemas extratropicais (por exemplo, em Cruzeiro do Sul: 1 O 
o c; Brasileia: 17,4 o c; Rio Branco: 20,2 °C e Tarauacá, 19,9 °C (Figura4). 

A temperatura não constitui fator limitante ao desenvolvimento vegetal. As temperaturas mínimas abso
lutas durante as friagens são compensadas pelas máximas que ocorrem durante a tarde, provocando a inter
rupção do estado de retração metabólica que algumas plantas poderiam sofrer. Convém salientar, contudo, 
que a ocorrência de bambus, por exemplo, coincide com as áreas onde as temperaturas são menos elevadas. 
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Figura 4- Temperatura média anual , 1998 (Fonte: ZEE/AC, 1999) 
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4 - HIDROGRAFIA 

4.1 -As GRANDES BACIAS HIDROGRÁFICAS DO EsTADO DO AcRE 

O Estado do Acre é drenado por extensos rios de direção geral Sudoeste-Nordeste todos pertencen
do à rede hidrográfica do Rio Amazonas. Uma das características comuns dos rios são o paralelismo e as 
mudanças de direções dos seus cursos, resultantes de falhas e fraturas geológicas. A rede de drenagem é bem 
distribuída correndo sobre rochas sedimentares, de modo que não se formam cachoeiras. 

Os rios apresentam forma meândrica com pequenos trechos retilíneos. Este caráter meândrico dos rios 
leva à formação de bancos de areia no leito aumentando as dificuldades e as distâncias da navegação fluvial, 
o que causa implicações severas para o acesso, já que os rios se constituem no mais importante meio natural 
de transporte do Estado. 

A origem dos povoados está associada à rede de drenagem do Estado, pois ao longo de suas margens 
se localiza a maioria das cidades. 

Na parte central do Estado, os principais cursos d'água são o Rio Tarauacá, o Purus com seus afluen
tes principais pela margem direita, o Chandless e seu tributário Jaco com seu afluente pela margem esquerda, 
o Rio Macauã, e o Rio Acre com seu subsidiário, o Antimari. 

A noroeste estão presentes os rios Gregório, Tarauacá, Muru, Envira e Jurupari. Na parte oeste do 
Estado tem-se o Rio Juruá e seus principais afluentes Moa, Juruá Mirim, Paraná dos Moura, Ouro Preto, 
pela margem esquerda e o Valparaíso, Humaitá e Tejo pela margem direita. 

4.1.1 - BACIA oo AcRE-PuRus 

O Rio Purus é o segundo maior representante da drenagem do Estado. Nasce no Peru e entra no Brasil 
com a direção Sudoeste-Nordeste. À altura do paralelo de 09° OO 'S, inflecte de Oeste-Sul-Oeste para 
Leste-Norte-Leste, direção geral que mantém até receber o Rio Acre. Daí em diante, retoma a direção 
anterior de Sudoeste para Nordeste até penetrar no Estado do Amazonas. Entre os rios Chandless e Iaco, o 
Rio Purus descreve um arco com curvatura voltada para Norte. 

O curso do Purus é extremamente sinuoso e meândrico e divaga dentro de extensa e contínua faixa de 
planície. De montante para jusante, desde a fronteira com o Peru, até próximo a Sena Madureira, o rio 
desloca seu curso alternadamente se afastando ou se aproximando da borda da planície, deixando do lado 
oposto meandros abandonados. A extensão ocupada por estes meandros é muito grande, o que permite 
inferir que o Purus construiu sua planície principalmente pelo processo meândrico. 

Encontram-se meandros de várias idades (quanto mais afastados do leito atual, mais antigos eles são) 
e em várias fases de colmatação, apresentando o pedúnculo total ou parcialmente seccionado, como descri
tos a seguir: 

(!) meandro em colmatagem, com água, separado do leito do rio por estreita faixa de deposição recente 
e precariamente ligado à drenagem; 

(ii) meandros em lago, que permanecem com água, mas já sem ligação com a drenagem principal; 
(lii) meandros colmatados, sem água, com vegetação e geralmente afastados do leito do rio. 

As principais causas dessa dinâmica fluvial são o tipo de regime dos rios e a cobertura vegetal que 
ocorre na área. Por um lado, o regime dos cursos d'água, com cheias rápidas, provoca o extravasamento na 
margem convexa dos meandros e facilita a mudança do traçado dos mesmos. Por outro lado, as árvores que 
recobrem o relevo possuem raízes muito superficiais, de modo que o sistema radicular não oferece boa 
estabilidade à vegetação beira-rio, tombando sobre o leito fluvial. 

A dinâmica fluvial dos rios da região envolve outro fenômeno muito comum que é o deslizamento das 
margens. Nas enchentes, as margens dos rios ficam saturadas de água. No início da vazante, quando o nível 
da água começa a baixar, a pressão hidrostática diminui e a água anteriormente retida nas margens é liberada. 
As margens deslizam então, de forma rotacional, ou em pacotes, verticalmente. 
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Essas informações podem ser usadas no planejamento do aproveitamento das áreas de várzeas, uma 
vez que possibilitam um certo controle do processo de migração dos meandros. Partindo do pressuposto de 
que as condições de hidráulica fluvial serão mantidas desde o inicio da migração dos meandros e que estes 
teriam uma evolução normal e largura do pedúnculo próxima á 1 km, estima-se que demorariam cerca de 30-
3 5 anos para serem rompidos de sua base. 

Em diversos trechos, o curso do Purus encontra-se mais retilíneo segundo direções preferenciais Nor
deste-Sudoeste e Noroeste-Sudeste, cortando toda a faixa de deposição recente, orientado de Noroeste
Sudeste. 

A maior parte dos grandes afluentes do Purus está em sua margem direita, como o Acre, o Iaco, o 
Caeté, e o Chandless. Esses rios apresentam cursos bastante sinuosos, sem, no entanto, se constituir padrão 
meândrico típico. 

O Rio Tarauacá e seus afluentes, o Envira e o Muru têm um padrão semelhante ao Rio Purus. Confi
guram padrão sinuoso a meândrico, obedecendo à mesma tipologia de meandros descrita para o Purus e 
comportam eventuais trechos mais retos de curso. 

Excetuando-se os rios da parte oriental do Estado como o Abunã, a quase totalidade da drenagem de 
2a e 33 ordens apresenta terraços fluviais em três níveis: Altos, Intermediários, e Baixos. 

4.1.2 - B ACIA DO JURUÁ 

O Rio Juruá drena uma área de 25.000 km2, dentro do estado acreano. Possui nove importantes 
afluentes pela margem direita: Breu, Caipora, São João, Acuriá, Tejo, Grajaú, Natal, Humaitá e Valparaíso e 
nove pela margem esquerda: Amônea, Aparição, São Luiz, Paratari, Rio das Minas, Ouro Preto, Juruá
Mirim, Paraná dos Mouras e Moa. 

Recebendo as águas que drenam os cinco municípios instalados nesta região do Estado (Marechal 
Thaumaturgo, Porto Walter, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima), o Juruá corta os três primei
ros e é um dos limites territoriais do quarto. É navegável entre Cruzeiro e Marechal Thaumaturgo, por 
grandes embarcações durante a cheia ( 6 a 8 meses) e por embarcações de pequeno e médio porte, na 
vazante. É o principal canal de comunicação entre a população dos cinco municípios e destes com os 
municípios vizinhos do Estado do Amazonas. 

O Rio Juruá tem, em toda a sua extensão de 3.280 km, um desnível de 41 O m. Nasce no Peru com o 
nome de Paxiúba a 453 m de altitude, unindo-se depois com o Salambô e fonnando, daí para diante, o Juruá 
propriamente dito. Atravessa a parte noroeste do Estado do Acre, no sentido S-N, entra no Estado do 
Amazonas e despeja suas águas no Rio Solimões. O Juruá é um rio de planície, com todas as características 
de correntes de pequeno declive. Com uma bacia hidrográfica aproximada de 250.000 km2, sua descarga de 
estiagem não atinge a 900m3 por segundo. Seus principais afluentes ficam dispostos na margem direita onde 
a configuração geral é mais plana, sendo poucos os contribuintes de vulto da margem esquerda. Correndo a 
princípio na direção Norte-Nordeste, lança-se depois para Leste-Nordeste e, finalmente, é NE a direção 
geral de seu curso até a foz. 

Sinuoso em praticamente todo o seu percurso, atravessando terrenos pouco consistentes, somente na 
parte montante está mais estável no seu leito, principalmente na zona encachoeirada (Cachoeira do Gastão
a montante do município de Porto Walter), que nada mais é do que um conjunto de corredeiras niveladas nas 
cheias. Já na parte jusante, o efeito conjunto do desmoronamento dos barrancos (devido à infiltração) e da 
própria ação mecânica das águas do rio sobre as margens produz o aparecimento de um novo leito, chamado 
de "sacado". 

Sua velocidade média na estiagem é de 2,5 km!h próximo às cabeceiras e de 1,5 km/h nas proximidades 
da embocadura, sendo em certas épocas, esta velocidade bastante influenciada pelo represamento do Solimões. 
Nas enchentes, a velocidade chega a atingir 6,5 km/h em certos estirões. De modo geral, suas margens são 
baixas, possibilitando, assim, a presença de várzeas com extensões médias de 500 m, 
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localizando-se as mais acentuadas nas partes baixas do vale. Sua largura é variável, cerca de 500 m na 
embocadura, estreitando-se logo a montante para 300 e 400 m, atingindo 150 m na foz do Tarauacá, e, 
sempre em decréscimo, reduz-se em Cruzeiro do Sul a uma largura média de 100 m. 

Continuando para montante o estreitamento das margens, chega à boca do Amônea com 50 m, deven
do ser, daí para montante, mais regular o decréscimo até suas nascentes. Suas águas se apresentam constan
temente turvas, carregadas de sedimentos provenientes da lixiviação dos solos argilosos que o delimitam, 
característico de um rio de planície. 
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5 - SOLOS E APTIDÃO AGROFLORESTAL 

5.1 - AsPECTos METODOLÓGicos 

O Estado do Acre possui vários levantamentos de solos em nível exploratório que englobam toda sua 
extensão, como o RADAMBRASIL (BRASIL, 1976; 1977) e PMACI I e 11 (ffiGE, 1984; 1994). Estes 
levantamentos têm servido de base para outros trabalhos e estudos realizados na região nas mais diversas 
áreas do conhecimento. Entretanto, têm-se verificado algumas restrições no tocante ao planejamento de uso 
da terra e ao reordenamento territorial do Estado em função da escala de publicação e da desatualização de 
muitas classes de solos. Além desses levantamentos, o Estado conta hoje com levantamentos pontuais reali
zados por empresas particulares e instituições de pesquisa e ensino, governamentais e não-governamentais. 

Para atender às finalidades do Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre, elaborou-se um Mapa 
Pedológico do Estado na escala de 1:1.000.000, (Figura 1) onde foram incorporadas as informações exis
tentes, adotando-se o novo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999). 

Este mapa agrega informações secundárias de diversas escalas e a experiência de pesquisadores com 
solos desta região, sendo uma síntese e um avanço conceitual no contexto dos solos acreanos. 

A baixa disponibilidade de tempo e recurso para a execução de trabalhos de campo e a necessidade 
imediata de realizar a primeira versão do Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre determinaram que o 
método utilizado para a montagem desse mapa fosse o de compilação. 

A exemplo do mapa de solos, o único trabalho que contempla a aptidão agrícola para o Estado foi 
publicado no final da década de 70 (BRASIL, 1979), período em que se consolidava a primeira versão do 
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. A dificuldade de trabalho de campo, ausência de produtos de 
sensores remotos em escalas adequadas, associados ao baixo grau de conhecimento dos solos do Acre, fez 
com que se criasse o mito de que o Acre tem o "filé" das terras da Amazônia ou como se diz no jargão 
popular: "no Acre tudo que se planta dá" . Entretanto, esta imagem não se confirmou no decorrer de mais de 
vinte anos de exploração agropecuária, em virtude da origem sedimentar dos solos e de restrições, tais como: 

Res1rlq&n Ocorréocias 

Morf-ológ ica& EstrutW'a, presença d9 oonereções. taballnga 

Flsica& Mudança textural. baixa permeabilidade 

Qulmlea Baixo oonleú€:1o de fósforo, addez. elevada, baixa ~acidade clé retenção dê cátions 

Assim, de maneira a inovar e a permitir a inserção dos estudos de solos, considerados as atuais 
tendências de uso de solo no Estado, adaptou-se o atual sistema de aptidão agrícola das terras (RAMALHO 
FILHO & BEEK, 1994), com novos indicativos de uso, incorporando-se os sistemas agroflorestais, silvipastoris 
e o uso florestal. Integrando-se esses estudos à interpretação do Mapa Pedológico do Acre ( 1999), foi 
elaborado um Mapa de Aptidão Agroflorestal, na escala 1: 1. 000.000. 

Foram consideradas as condições do meio ambiente, propriedades físicas e químicas das diferentes 
classes de solo e a viabilidade de melhoramento, relativo a cinco fatores: fertilidade natural, excesso de água, 
deficiência de água, susceptibilidade à erosão e impedimentos ao uso de implementes agrícolas. 

A aptidão agroflorestal é uma interpretação técnica voltada para as possibilidades de uso do solo com 
práticas agroflorestais, que avança nos indicativos de uso, pois permite uma visão mais adequada do poten
cial presente nos solos da Amazônia. 
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Figura 1 - Mapa pedológico do Estado do Acre (Fonte: ZEE/AC, 1999) 

5.2 - LEVANTAMENTO DAS CLASSES DE SoLos 

A correlação de classes de solos do Acre com o novo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 
resultou no MapaPedológico do Estado, 1999, Escala 1:1.000.000. Comparando-se os resultados obtidos 
neste mapa com aquele disponível pelo RADAMBRASIL, 197611977, apresentados na Tabela 1, verifi
cam-se algumas diferenças de tratamento nas classes de solo. A quase totalidade dos solos que anteriormen
te eram classificados como Podzólicos (solos com B2 textural), foram agora incluídos na classe dos 
ARGISSOLOS, ALISSOLOS, LUVISSOLOS e NITOSSOLOS. 

Tabela 1 - Relação entre as Classes de Solos 

RADAMBRASIL 11976.. 1977 

Podzólioo Vermelho Amarelo álico Ta 
Ca rrbssolos 
Gloi Hüm.:;o é Gloí ~IXO H..lníco 
LatOSOOio vermelro Amarelo Latos.soJo ver~ Eocuro 
Poôzôlloo Vermelho l:sc:uro 
Pod.zOIIoo Vermelho Amarelo Tb Podzâko Vermelho Amarelo ~lrt1oo Ta,... 
Padzôhoo Vermelho Amarelo Eu1Jót1oo Ta 
Solos Aluviais, Areaas QuartzoSCE1 UtaESOios 
Bfuriz:i:!m <IVEm1elhado 

Verb:>SO~ 

Fonte: RADAMBRASIL, 1976,1977; ZEE - Mapa Pedológico do Acre, 1999, Escala 1:1.000.000. 

* Ocorrem somente como componentes secundários nas unidades de mapeamento. 

Millpa Ptdológlcv do 
Ae«tJ1999 

AJis.solos 
Camr:rssolos 
Gl~ ssolós 
L.a10-SSOIOS 
Nít0$SDIM 
Arg!Sdo 
LiNI&solo 
Neo$ola~ 

Chemai>SOio" 
Vc:rtlssolo~ • 

** Muitos dos Podzólicos Vermelho Amarelo plínlico Ta, que deveriam ser c lassificados como Plintossolos( em função da argila de 
atividade alta), não o foram por falta de dados na descrição morfológica; desta forma, foram mantidos como Argissolos Amarelos 
plinticos. 

' Os solos são estruturados em camadas denominadas Horizontes. O horizonte A é o horizonte superficial rico em matéria orgânica, o 
horizonte B é o horizonte sub-superficia l, geralmente enriquecido com argila e é utili zado para classi1icar o solo (hori zonte diagnóstico). O 
horizonte C é aquele que já está ma is próximo da rocha-mãe, sendo o material parenta( do solo. 
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Descrevem-se, a seguir, as Classes de Solos resultantes do mapeamento de 1999. 

Na Tabela 2, estão demonstrados os percentuais ocupados pelas classes de solos no Estado do Acre, 
onde osArgissolos ocorrem em 64% do território. A classe que ocupa menor extensão são os Luvissolos. 
Vale ressaltar a participação dos Gleissolos em 7,4% do Estado, indicando um potencial para cultivo nas 
áreas de influência de rios e igarapés. 

A representação gráfica das classes de solos encontra-se nas Figuras 3a e 3b, com a distribuição das 
classes no 1.0 e2.0 níveis categóricos. AFigura 3b detalha as classes de solos do 1.0 nível, com osArgissolos 
Amarelos ocupando a maior parte do Estado. 

1 Solos eutróficos são solos ricos quimicamente, que possuem saturação de bases(V) com um teor maior de 50%. 
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Latossolo Amarelo 

Neossolo Flúvico Cambissolo Háplico Latossolo Vermelho Amarelo 

Figura 2- Mapa de solos do sudeste acreano com fotografias de perfis representativos das classes que ocorrem 
no Acre 
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Tabela 2- Classes de Solos no 1.0 Nível Categórico, Área ocupada e Percentual em relação ao Estado do Acre 

Classe 1. o Nrvel Categórico Área (ha) % 

Ali~olos 215.150,5 1,4 
Cambissolos 3 600 550,2 24,2 
Gleis50los 1. '135 .262,2 7,4 
UI0$$010~ 291A45,0 1,9 
Nrt'OSSOlOS 115.957,6 0,8 
Argissolo 9.765.696,0 64,0 
Luvfs.solo 62.561,5 04 
Tota1 1 s. 2ss.soo,a 1100,0 
Fonte: ZEE - Mapa Pedológico, 1999, Escala 1:1.000.000. 

Figura 3a- Distribuição das Classes de Solos no 1.0 Nível Categórico no 
Estado do Acre (Fonte: ZEE - Mapa Pedológico do Estado do Acre, 1999, 
Escala 1 :1 000.000) 

Figura 3b - Distribuição das Classes de solos no 2° nível categórico no 
Estado do Acre (Fonte: ZEE - Mapa Pedológico do Estado do Acre, 
1999, Escala 1 :1 000.000) 
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Os solos têm uma relação estreita com a paisagem (vegetação natural, geologia e geomorfologia). Os 
Latossolos estão associados a superficies tabulares, que se caracterizam por um relevo plano e uma vegeta
ção de porte mais alto. Os Argissolos estão associados a áreas de relevo mais movimentado com uma 
vegetação de porte mais baixo e os Cambissolos ocorrem em áreas de relevo muito movimentado, com uma 
vegetação de porte mais baixo e com sub-bosque com ocorrência de taboca. 

O solo é um componente chave no processo de sustentação das atividades agropecuárias. No entan
to, as pesquisas sobre solos no Acre ainda não atendem qualitativa e quantitativamente às necessidades para 
que um maior número de respostas sejam dadas sobre a influência desses solos nos ecossistemas naturais e 
agropastoris em que estão inseridos. 

Os estudos existentes sobre os solos do Acre são ainda de natureza pontual devido, principalmente, às 
dificuldades de acesso às regiões de estudo e à baixa disponibilidade de recursos para a realização de 
pesquisas mais detalhadas. 

Na última década, os levantamentos de solos foram intensificados e suas contribuições têm elevado 
significativamente o conhecimento atual dos solos do Acre no que conceme à gênese, à morfologia, à fisica, 
à química e à mineralogia, o que já tem permitido estabelecer inferências sobre a melhor utilização de alguns 
deles. Os solos do Acre possuem grande variabilidade espacial. Mapas pedológicos em escalas maiores, 
com detalhamento das potencialidades e restrições, podem permitir, futuramente, um planejamento de uso 
do solo mais eficiente. 

5.3 -A APTIDÃO AGROFLORESTAL 

A aptidão agroflorestal visa indicar o uso mais adequado de uma determinada extensão de terra, a 
partir do equacionamento dos fatores básicos (fertilidade natural, excesso de água, deficiência de água, 
susceptibilidade à erosão e impedimentos ao uso de implementas agrícolas) e dos graus de limitação que 
venham a existir após a utilização de práticas agrícolas inerentes aos sistemas de manejo. 

Os sistemas de manejo são identificados pelo seu nível tecnológico, a saber: 

Identificação Nível Tecnológico 
A Baixo 
B Médio 
c Alto 

A aptidão agro florestal consiste na distribuição das terras dentro de grupos semelhantes e na incorpo
ração dos usos sustentáveis (e/ ou alternativas promissoras) às condições de solo e clima da Amazônia. 

As práticas agro florestais devem considerar as condições sociais, econômicas e ecológicas no cultivo 
ou exploração de árvores em associação a culturas de ciclo curto e/ou à criação de animais, ordenadas de 
forma seqüencial ou simultânea. Assim, a aptidão agroflorestal incorpora conceitos de potencialidades e 
restrições para o uso sustentável dos solos, como também de aspectos econômicos para subsidiar a concep
ção de mapas de gestão de recursos naturais. 

Critérios Metodológicos para a Definição da Aptidão Agroflorestal 

Para definir a aptidão agroflorestal foram considerados ónco fatores limitantes: 

• deficiência de fertilidade; 

• deficiência de água; 

• excesso de água ou deficiência de oxigênio; 

• susceptibilidade à erosão e; 
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• impedimentos à mecanização. 

De posse dos dados morfológicos, fisicos e químicos, foi definida a aptidão agro florestal dos componen
tes de cada unidade de mapeamento, que obedeceram à classificação para cada nível de manejo -A, B e C. 

Os grupos de aptidão agroflorestal estão representados por algarismos de 1 a 6, que identificam o tipo 
de utilização mais intensivo permitido pela terra, de acordo com o seu potencial e suas restrições. A partir da 
adoção desses parâmetros, o uso da terra passa a ser cumulativo. 

Uma área indicada para produção intensiva de grãos pode ser utilizada para a implantação de um 
sistema silvipastoril, com relativa perda para o produtor, que estaria subutilizando o potencial de suas terras. 
Em contrapartida, se as terras são aptas para sistemas silvipastoris, o produtor não poderia cultivar grãos, 
uma vez que estaria superutilizando a terra, aumentando a incidência de impactos negativos, tais como, baixa 
produtividade, erosão, dificuldade de manejo da área etc. 

Grupos de Aptidão Agroflorestal 

Os Grupos de Aptidão Florestal são hierarquizados de acordo com as possibilidades de uso, a saber: 

OBS: As áreas sem aptidão para outro uso são indicadas para preservação. Ressalta-se que, para a definição de áreas de 
preservação e conservação, devem ser considerados outros critérios como: biodiversidade, endemia, populações tradicio-

Grupos Posslbllkdades de Uso 

1 Ap1ldâo para &:L prod~~o JntoMlv~ eSc gr~os . 

2 
Aptidão par:. Q.!Jiur~s perenes, cspó-clcs ·tl'\.ftrforM ()o 

flore~tai,_ em monocultivos 

3 
Aptidão para ex:ploragão ele cu[turas perenes e especies 
florestais e frutiferas em sistemas agroflorestais. 

4 Aptidão para paslagem com ãnfa:se para sistemas 
agrositvipaetoris. 

5 Sem aptidão agroflores.tal, com restrições moderadas para 
<Jtlvidaâat. ·flora$l:alt. a conseqüente cuc,.j<Jção âe vetcutos. 

6 Sem aptidão agroflorcstal. índicado pera preservação da 
flora e fauna. 

nais etc. 

Foram admitidos seis grupos de aptidão para avaliar as condições de implantação de práticas 
agroflorestais, a partir da hierarquia de uso (Figura 4). As indicações visam, a partir do grupo 2, contemplar 
a exploração em pequenas áreas. Trabalhou-se com a hipótese da organização da produção baseada na 
agricultura familiar, com a exploração de pequenos módulos, envolvendo a mão de obra disponível no núcleo 
familiar. 

Ressalta-se que a agricultura familiar sustentável é aquela em que predomina o trabalho familiar nas 
atividades produtivas, incorporando diferentes níveis tecnológicos e estruturando a cadeia produtiva com 
base na agregação de valor aos produtos e no fortalecimento da organização social. 

Conforme se observa no quadro anterior, o Grupo 1 representa as terras de melhor potencial, poden
do ser utilizada mecanização sem maiores restrições. O Grupo 6 refere-se a terras inaptas para qualquer um 
dos tipos de utilização mencionados, a não ser em casos especiais para manejo florestal de baixo impacto, 
preferencialmente o não-madeireiro, desde que apresente potencial na tipologia florestal de ocorrência. 
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A Figura 4, apresenta um resumo das alternativas de uso. Pode-se avaliar que o uso menos intensivo 
de uma área pode ser uma prática recomendável, quando se tem, por exemplo, uma área com potencial para 
manejo florestal em uma área propícia para produção de grãos. No entanto, a superutilização ocasiona o que 
se vê no Estado do Acre atualmente, um mosaico de áreas abandonadas, expansão rápida da fronteira 
agrícola, desmatamentos anuais etc. 

Serrtl!lo do ;aumordo ~ lrTtal'!sldl;ad e do 1.150 
Gnrpos ele AptldDio AgtoJior~taWCJB:s.1!i!l'8 t~onbmlcM p!Nfom l!'lantts 

Se IM teto das o~ 

aptl d.Se~t eo da ti :&lstemõJs de uso 
ltmità c;·õe-s I 2 3 

"' 
6 

G 
~o ~'9n'*' ,r,rgJnol;~ !\I IMIIIO o',jJMII!i! 

~~D o>..mllrelo "'m-M-e'G Amarelo H1pocrlln1oo Crrouoo LU.Uoo C!!!l.ro'IOO t:ll'!ll!'OIICcD f!!V:r!Jiço iÔLg11MOO NgiU!,KO 
D$1r011co 

Pllr"~o 

~ 
ProdU(;~ I> ~ntemt."a de 

~ Qrãal: 

-8 
~ .. cutu~ pêtenes I!' 

A ~ ~ E.sptcle5 fklre5l:ills e 

o 1Tirtl1ltril$ em monQçutNllS< 

~ ~ Culllr.!5 peren.-es I!' 

.fi ... Clilpo::.IC!:i 1\aQS'tlts C! 

~ 
.. Srutll'(l r~s c;om <01'\f~e em 
~ 919'1ernaa aiJ!d'lorttstals fl 

'E .I PIM!õlgem cç-m 6nl(jlllil0' !Põl~a 
~ 'E ... ~mas Q!JOOI"IP86-t0fl9 
~ ... y .. 
.9 "D 

A1M:IiidB8 flíifê!il:sl!! CO')t a 1:: 1:: •~ia;~ rnoélen~d:J!l § ~ 
G: ~ P resi!N.iiÇ:t!! da •111ra t11 

"'IJI"Ij 

c Offeta Ullhmçl!o da teiJ'9, ou seja. a area t>Bm 11~ para oomvcs agrcflorestats e e&tt\ sendo c uttNada com agrcno~& ou 
com nutro uso mi!'IIM inl:ens1W~ que ~!!'I' nutri ter ~od~!n em bte:e5 5JJ5tentkl.'llis 

SIIJ)ef-ullllzaçl!o da ter1a, ou a.ela. urna tuea que tem seu L.IS() máximo loolcsdo para smema!l s•lvlpastDfls, selldo cul:ri'Bdo 
éóil'l grão5. 

' . ~ Frgura 4- Hrerarqura das Possrbrlldades de Uso de acordo com a Aptrdao Agroflorestal 

Estes sistemas de uso foram definidos conforme as seguintes concepções: 

a) Agricultura intensiva 

Agricultura praticada com alto grau de tecnificação, incluindo uso de máquinas e implementes e insumos 
agrícolas, como adubos e corretivos. São áreas normalmente de relevo plano a suave ondulado, sem restri
ção de drenagem, podendo ser ou não de fertil idade natural boa, sendo esta última restrição compensada, 
quando for o caso com o uso de corretivos e adlição de fertilizantes (Figura 5). 
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b) Exploração de culturas perenes e de espécies florestais e frutíferas em monocultivos 

Constituem, geralmente, monocultivos da pu punha, da banana, do café e da pimenta longa, comumente 
cultivados por agricultores de médio porte que dispõem de recursos para aquisição de corretivos e fertilizan
tes, além de poderem lançar mão de sementes e cultivares mais produtivos e/ou da compra de mudas enxer
tadas (Figura 6). 

Figura 6- Cultivo de café consorciado com 
milho no município de Plácido 
de Castro. 

c) Exploração de culturas perenes e de espécies florestais e frutíferas em sistemas 
agroflorestais 

Este tipo de uso consiste numa multiestratificada forma de utilização do solo, por intermédio do 
consorciamento de plantas e ou animais, seqüencial ou simultaneamente, de maneira a diversificar ao máximo a 
produção. Caracteriza-se pela adoção de práticas agroflorestais, como o uso de leguminosas, uso de cobertura 
vegetal, rotação de cultura, cerca viva, sombreamento, quebra-vento etc. 

No Estado do Acre há milhares de hectares de capoeiras e de terras ociosas que poderão ser incorpora
das ao processo produtivo por meio da utilização de sistemas de produção mais adaptados e produtivos que a 
agricultura migratória adotada atualmente pelos pequenos produtores rurais locais. Como conseqüência, au
mentará a quantidade de produtos para abastecer o mercado interno, principalmente daqueles que compõem a 
base dos hábitos e costumes alimentares da população local (Figura 7). 

Figura 7- Sistema agroflorestal 
composto de pupu
nha, café e cupuaçu , 
como culturas princi
pais, na área experi
mental da Embrapa 
Acre. 
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d) Terras aptas para pastagem com ênfase para Sistemas agrosilvipastoris 

Os sistemas agrosilvipastoris são classificados como SistemasAgroflorestais (SAFs), nos quais árvo
res e arbustos são mantidos ou cultivados em áreas de pastagens. Tanto do ponto de vista sócioeconômico 
como do ecológico os sistemas agrosilvipastoris são considerados mais sustentáveis que os sistemas de 
produção pecuária tradicionais, que utilizam gramíneas em formação homogênea (Figura 8). 

e) Manejo florestal 

Figura 8 - Bovinos se beneficiando da sombra das "'"11'rcc 

uma pastagem de braquiarão 

É a administração da floresta para obtenção de beneficios econômicos e sociais, respeitando-se os 
mecanismos de sustentação dos ecossistemas. A produção de madeira e de produtos não-madeireiros (plan
tas medicinais, óleos, essências, látex) têm, como fonte de matéria-prima, somente as florestas exploradas 
que possuem Planos de Manejo Florestal ou por meio de desmatamentos autorizados. 

f) Preservação da flora e fauna 

Este tipo de uso se define por áreas que apresentam, geralmente, fortes restrições do ponto de vista da 
topografia e da morfologia, por impedimentos fisico-químicos, por serem áreas de preservação permanente, 
ou ainda por serem locais habitados por espécies endêmicas ou ameaçadas de extinção. 

Mapa de Aptidão Agroflorestal 

Com base no Mapa Pedológico do Estado do Acre e na avaliação das classes de aptidão, foi elabo
rado o Mapa de Aptidão Agroflorestal das Terras do Acre, na Escala 1:1.000.000, Figura 9. 
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í..MI!NIII.to [ '") 
- Tftú>. !'iii'Un::lllt:r.. A~ I)."Ur-"1) ~ 
-~ f moi$ oUiffttGbl!ts: .u ~upo :: 
L.. rm-H O)M:::Tl~!'l!':r .u fJJ~'YJ 3 

r.:-m tlt!O:~~rts ~n (1~"' • 
"Rfrl<s ttlr.l!OO!I'Il6 I» (I1IIIXI 5 

• r~a ~'r5 .n fJ/IIPO & 
06....,~ - ... ;ro 

Figura 9- Mapa de Aptidão Agroflorestal do Estado do Acre (Fonte: ZEE/AC, 1999) 

As classes de aptidão relacionadas a seguir, que indicam o tipo de utilização da terra, resultaram da 
relação da classe de aptidão com o nível de manejo (Tabela 3a e 3b). Foram definidas como Boa, Regular, 
Restrita e Inapta: 

Tabela 3a - Descrição das classes de aptidão agroflorestal 

Clas1ift de 0.Kriçjo ApUdlo 

Terras. sem irntaçóes SI'QrÚicatiYas para a produ~ o susientada de um determinaoo tlp:> de prcduto, 
soa ot$el\l~noo ~$ oorx!tÇOefi oe 1n13 nep aoo1ad) ~ lJm mlnlm:l cre re!\.trt'i»es q.~e ~o pro't'OÇam 

reduç:lo de produlrvidade, nem de ber.eflcios. oo aumerto de insulTos acima de Lm rival aceiCilvel. 

Taras que apresentam llmtaçoes rrodefada.s pa-a a p-od..çêo sustentada ó:! um ~ermnado t tpo de 
~oJ;o, observardo aa oondtçOes de manejo a(t:.l;ado ~ llmltsçoes red.JZem a prcxlut.lvtwde OlJ os 

Regular benafiCJOS, e e.·andb a nac96Sidade de imunOG Ta.rs custos exigem maia- retorno a 1õE!r obtido na 
etapa c1e camerctali:.:açao dos orodl.llos Atnda que atrB1ívas, essa.s ~·antageM sao -s.et'!IStvelmente 
irleriores .àquelas aufeli(É5 (És terras da ClaS&e Boa 

Taras que apre6ef"lt:lm limitações fortes para a Jrcduçao SI.Etentada de Lm determtnado tipo de 

Restnta ~o<:Uo, ctiSesV8rd:> as concfç()cs de mt~OOJO M~acro Es.sas llmtaçOcs reduzem a pfOdttMdade ou 
os bendldos, oo então al.mertam Of> inSI.."TTlOS nocesstlrios, de tal maneim, que os eusllos só 5eriam 
JLEttfiCSdoe mergtnalmerte. 

Inapta 
Terra& ap-esentar'do oord<)Oe& que parecEITl excluir a produç:Jo 5U&entacil do I:Jp:> de úlllzil~o em 
qt..e$t$Q 
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Tabela 3b - Relação entre classes de solo, aptidão e descrição da classe 

Cl111511•s de SGio !Agtt!d oll Ap. ldiiO (") Dncrl<;;lkl d o11 c la511e dt A,pldllo .Agrotlo rn .t411 

U!tossoto Vermelho Am:~relo Te~ ~Qf'll 9pt1~ blla Pó'T.il prc>tfJ.J;)O i"rt0116tvil dtt gr~% nos 

d151:rai!co tlpco LVAd2 'l.aBC nivela teçno\'tgiC()S B e c e re!»tJiar pare !:(oouç<to I~Br<S.Mil de 
grll018 110 nlvel teo: noiOgtco A. 

TeJT~ c:Jm iiJX.d:lo resirtil JliiTil cUt!urilli peren~ e cu:ltJvlf!l de 
A~guolo 1\m~relo dl5o~rO»;c P/«14 3(.-b] apQ>;~;s Hg-!lli'lõll; • ~rfç;r~ em !Siiwm~ oagrcflorest~li nos 

nlvets h~cnolôgieo A e- B. 

Tercse e<~rn af!(dllo regulair pata cult!Jra~ perenes e eultNoe de 
Lu.·Mukl 1-ilprxr ~mie: à ó:tt:ó TIP~2 211(b) ~~!I flor~tlll's ~ frub:eru em mlló:ltu~ no nl~l 

1ecnológrco B e res~nb pilra monocutrtoll nl) nrvel ~ecnolbga:a ,._ 

TeJT~ com iiJX.dllo rl:51rtil pilril cutruril!ii perene!iõ e cu!IJ\•o5 de 
Glcu;5clo Hoapl.::o alumrnrco CiiX.il l{b) espécies fl0feetal9 e rrot!rt~ras em 'Sistemas agrouoresta J3 no '11'191 

1'cnol0glç.o 5 

Te1101S com iljXI:I~o re!iilrltl J:Qrôl cuftr.Tu perer.er. e cul1wo de 
CiJfllb5sokl Hapla:o h ur.t;r<JIICt> CXve1 3{õl) a~s tl0fustorl5 e rnrl1r~rils llfll 5$1Vmillõ ;JgTGIIOin.1il ~ no niVl.'l 

1ee 1'10 lóg ie(J ,._ 

iell'ill$ com :rJ=tl:!~o relõtrrlill J:Qrôl cultr.T:rlõ perer.qs o çuttwo do 
N~f.l(ISO~ verrnelllo eu rO:t;.o Upço NVe1 3{9) fi~B 11!1HI$tilli e frut!WiHi 8fTI Sli1\11T19l.! sgr(JIIOI'G$.1il S 110 llllf$.1 

tecnol~gco A 

At!i~Cllo c: rOrr .ço :rrgJJ,NJ;Q H pii;Q AÇ~1 !$N Tçll\llló ;r:rtor; Jl'l"" õlt~~ lla~Llõ çqm rç s;tr~Oç:; mQrtcr~rf~ 

Cltt<rnoeeolo A.r~hh'le<l Ortico MTor 1AB 
Tercse com aptillêo boa pata pro,::ll.';~O nl.eo'leiva de grl06 nos 

~ll!oltiNI nl.,.!!s lééoolôQk:C!I A e- B. 

Terna com :~pt.d5o r!!'S"Irll il p11ra cLJtur 115 perene!iõ e culll\'os de 
Ni!OS'!iclo F\Nie() Ta éul.rélftt:o RUY!!- 3Jab) e!~!l n01~!l e tn.nlfera!l tOfn llnl~!l~ l!n'r ~i!.'tl!"'ná-!1 
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Ao contrário das demais, a Classe Inapta não é representada por símbolos. Sua interpretação é feita 
pela ausência das letras no tipo de utilização considerado. 

De acordo com os dados do Mapa de Aptidão Agro florestal, considerando o primeiro componente de 
cada unidade de mapeamento, verifica-se que mais de 44% das terras do Acre são aptas para cultivo de 
espécies florestais e frutíferas em monocultivos, enquanto que apenas 2% têm aptidão boa para produção 
intensiva de grãos no nível de manejo C, conforme aponta a Figura 17. 
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Figura 1 O- Distribuição da Aptidão Agroflorestal das Terras do 
Acre, 1999 (Fonte: ZEE - Mapa Pedológico do Estado 
do Acre, 1999, escala 1: 1.000.000) 

(*)As letras que acompanham os algarismos são indicativas das classes de aptidão de acordo com os níveis de manejo e podem 
aparecer nos subgrupos em maiúsculas, minúsculas ou minúsculas entre parênteses, com indicação de diferentes tipos de utilização. 
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5.4 - RECOMENDAÇÕES 

O Mapa de Aptidão Agro florestal resultante desta primeira aproximação do Zoneamento Ecológico
Econômico apresenta uma visão macrorregional do Estado do Acre. Enquanto instrumento de planejamento 
de ocupação e uso do solo, permite o reconhecimento das potencialidades e limitações das terras nas distin
tas regiões existentes no Estado. Subsidia a ação dos órgãos de planejamento no reconhecimento dessas 
diferenças que demandarão formas adequadas de intervenção. 

Na fase seguinte do ZEE será necessário detalhar o mapa pedológico e das unidades fisiográficas, 
indicando outros usos alternativos da terra, de forma a oferecer subsídios ao planejamento territorial dos 
municípios. 

A pesquisa precisa aprofundar seus estudos no que se refere a indicadores de degradação e 
sustentabilidade, com definição de usos sustentáveis para a realidade amazônica, baseada nos cenários atuais 
de exploração da terra (incluindo pastagens, sistemas agro florestais, agricultura de derruba e queima etc.). 

Recomenda-se a montagem de um banco de dados georreferenciados de pontos de coletas de amos
tras de solo para avaliação da fertilidade, podendo ser atualizado de forma permanente. Com este instrumen
tal é possível traçar isolinhas de fertilidade para o Estado e oferecer programas de incentivos à produção em 
função do estado nutricional dos solos das diferentes regiões. 

A partir dessa base técnica, serão mais eficientes as ações destinadas a incentivar o cultivo em peque
nas áreas, associando as culturas de subsistência com práticas agroflorestais que envolvam desde o uso de 
cobertura morta até desenhos de sistemas complexos como os agrosilvipastoris. 

Neste contexto, a organização da produção em base familiar, desde que empregue manejo adequado 
dos solos, representa uma das alternativas de uso da terra com indicativos da sustentabilidade, garantindo o 
desenvolvimento econômico, com qualidade de vida e conservação dos recursos naturais. 
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6 -VEGETAÇÃO 

6.1 -AsPECTos METODOLóGicos 

O ambiente natural é o resultado da integração de vários elementos, interligados com constantes fluxos de 
matéria e energia. Identificar as fisionorruas vegetais existentes nesse ambiente conduz à compreensão das 
formas de organização desse espaço natural e da potencialidade de bens naturais, fundamentais ao desenvolvi
mento das atividades antrópicas e à preservação ambiental. De acordo com os objetivos do Zoneamento 
Ecológico-Econômico, o levantamento da vegetação deve avaliar não só seus potenciais e suas limitações para 
identificar a capacidade de suporte, visando alternativas mais adequadas para apropriação dos recursos natu
rais, como também as áreas de interesse para conservação e preservação. 

A vegetação expressa, a exemplo da geomorfologia, variáveis delirrutadoras dos arranjos naturais exis
tentes no Estado. A partir da tipologia e da distribuição da vegetação e dos prováveis potenciais de utilização 
associados, podem ser identificadas regiões e individualizadas áreas menores, nas quais estão associados outros 
atributos naturais de interesse para o zoneamento do Estado. 

Para os levantamentos da vegetação, foram compiladas e analisadas as informações disponíveis pelo 
projeto RADAMBRAS~ (1976, 1977) e a interpretação de imagens de satéliteLandsat, 1996. 

6.2 • CARACTERÍSTICAS GERAIS DA VEGETAÇÃO DO ESTADO 

No Estado do Acre ocorrem duas grandes Regiões Fitoecológicas (ou Sistemas Ecológicos Regionais) -o 
Domínio da Floresta OmbrófilaDensa (FOD) e o Domínio da Floresta OmbrófilaAberta (FOA) de acordo com 
a classificação proposta pelo Projeto RADAMBRAS~ (BRASIL, 1977). Estas duas grandes regiões fitoecológicas 
regionais estão geralmente associadas às grandes feições morfoestruturais presentes na bacia amazônica- aos 
Baixos Platôs da Amazônia, o Planalto Rebaixado da Amazônia Ocidental e Região Aluvial da Amazônia (Tabela 
1) - como também às grandes feições climáticas da região. 

Tabela 1 - Regiões Fitoecológicas no Estado do Acre e as Formações Vegetais Associadas 
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Fonte: Modificado de Brasil, 1977. 
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A terceira região fitoecológica, menor do que as primeiras - a região das Campinaranas - ocorre 
apenas numa área restrita na parte noroeste do Estado, ao no.rte da cidade de Cruzeiro do Sul. Esta forma
ção atualmente pertence ao Estado do Amazonas, até que se definam as divisas territoriais entre os dois 
Estados, identificadas pela Nova Linha Cunha-Gomes1

. 

O Domínio da Floresta Ombrófila Densa encontra-se associado às faixas climáticas B3 e B42
, de 

maior umidade relativa e maior precipitação anual no Estado, onde ocorrem rochas sedimentares cretácicas 
e terciárias da Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia, dissecadas tanto em interflúvios colinosos (For
mação Ramon), quanto em cristas (Grupo Acre), como também em rochas sedimentares de idade plio
pleistocênica (Formação Solimões) da Sub-Região do Planalto Rebaixado da Amazônia Ocidental, disseca
dos em interflúvios tabulares. 

O domínio da Floresta Ombrófila Aberta está associado às rochas sedimentares de idade plio
pleistocênica da Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia, dissecada na forma de interflúvios colinosos ou 
em relevo ondulado (Formação Solimões). 

Estas feições fitoecológicas regionais da Floresta Ombrófila Densa e da Floresta Ombrófila Aberta 
estão também condicionadas a fatores geológicos e pedológicos. Dentro destes dois grandes domínios, 
coexiste uma grande diversidade de formações vegetais, sendo que o principal fator nesta diferenciação é o 
edáfico, determinado pela qualidade dos solos. 

O Domínio da Floresta Ombrófila Aberta subdivide-se em sete grandes formações com dominância 
de palmeiras, cipós ou bambus (seja estes dominantes ou dominados). A razão desta subdivisão em diferen
tes formações deve-se ao fato de que as feições fitoecológicas regionais, sejam elas de floresta densa ou de 
floresta aberta, adquirem características peculiares de acordo com as formas de relevo nas quais estão 
instaladas. 

A diferenciação apresentada é principalmente em relação a aspectos fisionômicos e estruturais mais do 
que em aspectos florísticos. No entanto, como cada tipo de vegetação refere-se a formas de vida que são 
resultado de adaptações a variações no meio ambiente, mesmo sendo, a princípio, fisionômica e estrutural, a 
diferenciação ecológica está sempre presente, criando vários nichos para diferentes espécies vegetais e tam
bém animais. 

Estas principais formações vegetais que ocorrem no Estado possuem ampla distribuição de biomassa 
e caracterizam-se por uma diversidade arbórea significativa. No entanto, também estão presentes dentro 
destas grandes tipologias, formações florestais de distribuição restrita como os buritizais, tabocais, cipoais, 
jarinais e caranaizais, que se referem a grupamentos quase homogêneos de certos tipos de palmeiras e cipós. 

As tipologias de Floresta Ombrófila Densa caracterizam-se pela cobertura dominante de floresta 
densa com dossel emergente ou uniforme e um subosque ralo ou ausente. Pode ser subdividida pelas distintas 
unidades geológicas/geomorfológicas ocorrentes. 

Quanto aos ecossistemas de Floresta Ombrófila Aberta, que perfazem a maior parte do Estado, ocu
pam distintas unidades geomorfológicas. Neste sistema ecológico regional, as diferenciações entre estas 
diversas fisionomias florestais de floresta aberta referem-se à relativa dominância de certas espécies de 
palmeiras, bambus e cipós, com suas relativas densidades e distribuição espacial e/ou variabilidade no núme
ro de indivíduos e espécies RAD AMBRASIL ( 1977). 

O quadro a seguir apresenta essas diversas ocorrências: 

1 Encontra-se em tramitação no Supremo Tribunal Federal, a incorporação de mil km2 do estado do Amazonas ao território do 
Acre. 

2 O clima do Estado é úmido e encontra-se subdividido em quatro faixas, distribuídas no sentido dos paralelos. A faixa 83 
corresponde a uma média anual de 2250 a 2500mm de precipitação e a faixa 84 a uma média de 2500 a 2750mm ao ano. 
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6.3 - MAPEAMENTO DA VEGETAÇÃO DO ESTADO DO ACRE 

O mapeamento da vegetação do Estado e dos inventários florestais é essencial para a compreensão da 
cobertura vegetal primitiva e das áreas que já sofreram intervenções antrópicas. 

O mapeamento da vegetação visa a atualização e detalhamento das diferentes tipologias florestais, como 
também servir de base para a elaboração de mapas de potencial ex:trativista não-madeireiro, potencial madeireiro, 
mapas de áreas potenciais para florestas de manejo, identificação de áreas de alto valor biológico, dentre outros. 

Os inventários florestais objetivam obter informações sobre os recursos florestais existentes em uma deter
minada área e, assim, fornecer subsídios para fonnulação de políticas de conservação, desenvolvimento e uso dos 
recursos florestais, planejamento e administração das florestas, dentre outros. 

6.3.1 -PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Interpretação de Imagens de Satélite 

Nesta 1. a Aproximação do ZEE foi elaborada a minuta para atualização do Mapa de Vegetação do Estado, 
(Figura 1) a partir da interpretação visual de imagens do satélite Landsat TMS, que foi realizada em duas fases: 
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a) Primeira Fase: interpretação visual utilizando imagens do satélite Landsat TMS, em papel fotográfico, 
bandas 3,4 ,5 Escala 1 :250.000, Ano 1996. Para distinguir as diferentes tipologias florestais presentes 
nas imagens, foram utilizados os parâmetros tradicionais de interpretação como tonalidade, textura, 
localização e formato. Os polígonos identificados nessa interpretação foram digitalizados e editados 
usando o programa PC ARCIINFO versão 3. 5.1 e o mapa foi produzido 
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usando o programaARCVIEW versão 3. O. Para tanto, foi considerado o mapeamento existente no 
Estado, RADAMBRASIL, (BRASIL, 1976, 1977) e PMACII e ll (IBGE, 1984, 1994)3 

. Nesta pri
meira fase, foi elaborada uma minuta da cobertura vegetal do Estado, na Escala 1 : 1. 000.000, que serviu 
de orientação à escolha de áreas para a realização de um inventário florestal. 

b) Segunda Fase: com base nos levantamentos de campo, advindos dos inventários florestais de 
reconhecimento, foram reinterpretadas as imagens do satéliteLandsat TM5, em formato digital, 
bandas 2,3,4, Ano 1996. Utilizou-se o software ERDAS - IMAGINE versão 8.3.1. para 
georreferenciar as imagens, aplicação de filtros e contrastes, que facilitaram a separação das man
chas de vegetação e permitiram a identificação de manchas semelhantes4

. O mapa foi refeito 
sobrepondo o arquivo de vetores no formato ARCIINFO sobre as imagens corrigidas e os polígonos 
foram identificados usando o mesmo método. 

Levantamentos de Campo para o Inventário Florestal 

Os levantamentos de campo foram organizados visando promover o inventário florestal de algumas 
regiões do Estado e checar fisionomias existentes, subsidiando o mapeamento da vegetação. 

O Inventário Florestal realizado é um inventário de reconhecimento. Além dos objetivos elencados 
acima, buscou-se ainda: 

a) caracterizar as diferentes fisionomias; 
b) determinar a composição de espécies vegetais; 
c) fornecer estimativas de volume, abundância e área basal sem controle de precisão rigoroso; 
d) estimar o potencial madeireiro da área em estudo. 

As áreas abrangidas pelo inventário somam 2.824.755 ha e estão assim localizadas: 

Áreas Localizaçao das áreas abrangidas pelo lnventiirio Florestal 

Regoo c:e "'ffuOriCi3 da BR-317. AC-4:1 e AC-90. tCI"dó -cemo r mítes. M l8dó ~ct> da BR-317. 
11 sernJcb R1o Bran::oJAsE.'s Brasil, a frorte1ra com a BoHVJa e estado de Rond~mia e M lado dsato, J..rna 

falll-a cem 1(1) km de I argua, aproxlm3nc;:to.se do RJO laco 

li Municipios de Santa Rosa, M~re-ch~l Thaurn~t,urgo, Porto Walter e Jordão. 

Estas áreas foram definidas como prioritárias para compor os levantamentos de campo na la Fase do 
Zoneamento Ecológico-Econômico, por não apresentarem nenhum levantamento de vegetação, uma vez que outras 
áreas do Estado foram contempladas em levantamentos anteriores, a exemplo de: Inventário Florestal da BR-364 
(FUNTAC, 1992); Inventário Florestal da Floresta Nacional do Macauã (CTA, 1998); Inventário Florestal da 
Floresta Estadual do Antimari (CAVALCANTI et al. 1990), dentre outros. 

A metodologia adotada na realização do inventário florestal baseou-se nas diferentes referências bibli
ográficas sobre o assunto5. Atendendo principalmente as limitações impostas pelo prazo e pelos recursos disponí
veis, foram planejadas a instalação e a mensuração de 48 unidades amostrais conglomeradas na população, distribu
ídas de forma aleatória. 

Embora a área total a ser inventariada não fosse contínua, optou-se por considerar como uma única 
população o somatório de todas as áreas componentes do inventário florestal, de forma que as estimativas 
dos parâmetros apresentassem, ao final, maior grau de precisão, o que é expresso pelo erro de amostragem, 
em percentagem. 

3 PMACI I (1990) e 11 (1994)- Projeto de Proteção do Meio Ambiente e das Comunidades Indígenas - Mapa de vegetação (1977), FIBGE. 
4 Nem todas as tipologias norestais puderam ser checadas em campo. Alguns padrões poderão ser modificados, alterando-se a legenda, 

quando se empreender novo levantamento de vegetação no Estado. 
5 Informações mais detalhadas podem ser encontradas nos relatórios do Inventário (FUNTAC, 1999, Vol. I e 11). 
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Reforça essa opção o fato de as fisionomias que compõem a população não apresentarem variação 
volumétrica entre si, como sugere o RADAMBRASIL ( 1976)6 . 

A amostragem por conglomerados foi selecionada para ser aplicada no presente trabalho por apresen
tar como vantagens: oferecer melhor controle no trabalho de campo, ser mais rápida e de menor custo e por 
explicar a variabilidade dentro da amostra. 

O coeficiente de correlação intraconglomerados - termo que apresenta o grau de similaridade entre as 
subunidades dentro dos conglomerados- foi utilizado para avaliar o grau de homogeneidade do volume da 
floresta nos casos em que populações heterogêneas apresentam coeficiente de correlação intraconglomerados 
maior que 40%, devendo, neste caso, ser estratificada para proporcionar maior confiabilidade dos resultados. 

Em relação ao tamanho, forma e dimensões das unidades amostrais, optou-se pela utilização da unida
de conglomerada de 1 ha com sub-unidades com dimensões de 1 O por 250 m, totalizando 0,25 ha. Em cada 
subunidade, foi caracterizada a regeneração, utilizando-se uma parcela de 100 m2. 

Nas subunidades, foram medidos todos os indivíduos com DAP7 (Diâmetro a 1,30 m do solo) maior 
ou igual a 20 em (CAP8 maior ou igual a 62 em) e, na parcela de regeneração, foram medidos todos os 
indivíduos com DAP maior ou igual a 5 em e menor que 20 em, (CAP maior ou igual a 15 em e menor que 62 
em). 

Em cada unidade amostrai, foram coletadas as seguintes informações: 
• Nome vulgar das espécies; 
• CAP e altura comercial; 
• Forma de vida; 
• Classe de qualidade do fuste; 
• Estado fisico 

As espécies florestais foram classificadas em termos de seu uso comercial em : 

Grupos Comtt't~is (" ~ Espéc:ies Flontstais 

t BOéci~ fiO'"C}Sla:s ulillzadi2s r.<: lo S(.'l:or mtluS1r~l madêire~o dê R• o Brt::~. 

2 Espé\ci~ que apresentam poteocle k.laaes. pare e oomercla t:~z~u;;&,o ~o seto· ltl(.ll..s1r•81 
m~doiroiro, (CTA, 1966} 

(*) A relação das espécies que compõem os Grupos Comerciais consta do Anexo 1. 

O cálculo do volume foi realizado de acordo com a equação desenvolvida por CAVALCANTI et al. 
(1990) na Floresta Estadual do Antimari. 

Definição de Legenda 

A legenda foi definida com base no MapaFitoecológico, Escala 1:250.000, do RADAMBRASIL 
( 1977) após a identificação das diferentes manchas nas imagens de satélite. F oram agrupadas, em seguida, 
as manchas semelhantes, associadas às fisionomias existentes na área, de acordo com a caracterização do 
RADAMBRASIL (1977)9 . 

6 Segundo o RADAMBRASIL (1976) " ... não há diferença significativa entre as médias volumétricas estimadas para cada sub
região." E acrescenta: "em termos de média volumétrica, a floresta mantém uma certa homogeneidade de sua cobertura." vol. 12, Anexo, 
pág. 14. 

7 DAP - Diâmetro à Altura do Peito é a denominação da medida dos troncos das árvores, medido à 1 ,30 metros do solo, utilizado 
para o cálculo do volume das mesmas e demais avaliações dendrométricas. 

8 CAP - Circunferência Altura do Peito é a denominação de medição dos troncos das árvores, feita para calcular o DAP. 
9 A legenda composta para a atualização do Mapa de Vegetação do Estado baseou-se naquela presente no Mapa Fitoecológico 

RADAMBRASIL (1977), mas promoveu modificações em algumas tipologias florestais . Para aqueles padrões que se mantiveram no novo 
mapeamento, foram adotadas as descrições da legenda de 1977. Neste procedimento, não se compatibilizaram as ocorrências de 
vegetação com as unidades geomorfológicas do Estado, o que deverá ser feito na próxima etapa do ZEE. 

54 



----------------------------------------------------Yegetasão 

Como no RADAMBRASIL (1977), foram consideradas associações de tipologias florestais, segundo 
as quais a classificação é feita colocando-se primeiro a tipologia dominante e, em seguida, a tipologia mais 
significativa. Entretanto, devido à heterogeneidade da floresta tropical, podem ocorrer pequenas manchas de 
outras tipologias. 

A legenda reflete ainda o reconhecimento de algumas tipologias florestais, verificadas em campo por 
ocasião da execução dos inventários florestais. Na fase de descrição dessas tipologias, algumas observações 
procedentes dos levantamentos de vegetação foram mantidas, porque qualificam o estado dessas fisionomias e 
acrescentam informações atuais ao texto. 

Figura 1 - Mapa de Vegetação do Estado do Acre (Fonte: ZEE/AC, 1999) 

6.3.2- TIPOLOGIAS F LORESTAIS NO E sTADO 

De acordo com os procedimentos adotados, o Mapa de Vegetação do Estado resultou na distribuição 
de 11 tipologías florestais, identificadas através da interpretação das imagens de satélite, bem como da 
inclusão dos mesoecossistemas correspondentes às áreas mapeadas pelo RAD AMBRASIL ( 1977). Encon
tram-se no Anexo 2, as Tipologias mapeadas no Estado, conforme termínologiaFUNTAC e RADAMBRASIL 
e demais legendas utilizadas. 
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N..· Tllpldogjas Florestais;) (%) 

•:l1 P.ores1a ~berl:::lo:::m Bambu D:mn=.rrta 9.40 
>J2 =io:I'E!Sia A:et'"..a.CXU"I Barrb.. ma :S. =ia.:~ a:rn Patneira 2:62fl 
>:::r;!. P.ores1a com P.ãf'Tle!Ta err: ftsea .t<:I.TIIial 5 ,48 
>:J4. =1c resaa A:oer .a co n Pahl.:..-a 171 
•JS R:lfl!!!S1a oom P.;Jmera mais Ao1~ D;nsa 12,12 
•E Fbresta DtlcsJ mais AocêSI:a .;.tberta co:n Pah:.ára :l;HJ 
•"Jl F1o resta com Pa J'Tle!n :na is A o resta co :n Bambu 21,02 
•::JB Fbres1a com 13.::-:mbu ern.~rea .rltr,.ia l 2.04 
>)9 F1o resta OEC"".sa 0,53 
11) Fb resiaJ Abeut!l o:::m 8anJ:u mais lncc.eSa Densa 0,:56 
11 Fbres1a 01l!o-.sa Sd:xm:rta'la 0 ,47 

(*)A semelhança do mapeamento do RADAMBRASIL(1977), a classificação é feita colocando-se primeiro a 
tipologia dominante. 

Ao quadro anterior, devem ser acrescentados 7% de áreas do Estado alteradas por desmatamentos. 
Caracterizam-se como áreas de ação antrópica, encontradas principalmente ao longo das estradas, ramais, rios, 
igarapés e cidades. Também podem ser observadas pequenas manchas de ação antrópica no interior de flores
tas, que geralmente são associadas às colocações10 de seringueiros. Pode ser verificada a ocorrência das 
fisionomias identificadas em cada município, em porcentagens totalizadas para o ano de 1996, no Anexo 3. 

Descrevem-se a seguir, as fisionomias mapeadas. Todas elas resultaram da interpretação das imagens de 
satélite, porém aquelas de 1 a 7 foram checadas por meio dos levantamentos de campo dos inventários flores
tais11. As demais tipologias foram associadas às fisionomias descritas pelo RADAMBRASIL (1976, 1977). 

Tipologia 1 - Floresta Aberta com Bambu Dominante 

A floresta apresenta grande concentração de bambus, muitas vezes alcançando o dossel, dominando a 
vegetação. Em alguns trechos percorridos, verificou-se que os bambus estão morrendo. Ocorrem manchas de 
floresta aberta com menor concentração de bambus e um maior número de indivíduos arbóreos. Também 
ocorrem pequenas manchas de floresta densa; no entanto, a maior parte da fisionomia é composta por bambus 
dominantes (Figura 2). 

O subosque é denso, com arvoretas de pequeno porte (Figura 3). Os indivíduos arbóreos com DAP = 20 
em são esparsos e pouco freqüentes . As palmeiras também são pouco freqüentes e são representadas pelas 
espécies Phytelephas macrocarpa R. e p . (jarina), Astrocarium murumuru Mart (murmuru), Guilielma 
macrocarpa (pupunha brava) e Attalea excelsa Mart. Ex Spreng. (uricuri) da família Arecaceae. Algumas 
espécies arbóreas encontradas nesta tipologia estão listadas na tabela 2. 

Tabela 2 - Espécies arbóreas encontradas na fisionomia Floresta aberta com bambu dominante. 

t.hneYLIIgilr Nwre cienlifico IFilmilía 

~ AsL"'O''Ul:>~-Gt:dre tl.raca"dí ~ 
Sàls.n'l~ .:a turPUI:'t .~ ... 'n-S Fi baoeae 
c.a~ • oll.'Sea :.a r_.. tll.naea..-.:11 Uftla 
ú&~OYII!Ole.ha Ceo"ü ~ih" L. p,IJ!L-
Co-JP3 Cocca«:ta ~!.a N ei5u... ~;oi~ 
~ibil - . .Hli~'U ca.esa. tlirt"u:oeae 
~ .... a.:"- llen'o ~n: •·-'IN OUdoel F a~ 
~~l)lft;; A::&nap::i('r,;~ ~ oc ....... 10~11! 

_fl illlba ~ lhutla fr.'.eissH l:aab 1.1.1 Ri t"E-ale 

-'atxlbã co.:a; ;::.aJ)IoiL_ ~piri--
~-.dJNs "-!ltnal:.an .bber1a lk lu ;. ..stanch I! 

Niat,liJ ~~!ip TII.Laceae 
SarTÃÜTI-il de! tabx:.a ~.&,;;. BaTba ::.aiOe!-il e-
Pau-:!li~r~= T .a boeiOú.làl .. Bia.:t DOia~ H' 
I.Jcu.J ~a ., i!bUITi ato...'-3 !l<II"'Dkf ... ~~i!'õliel 

10 A expressão "colocação de seringueiros" designa os espaços de ocupação, onde se localizam as áreas de exploração, local 
de moradia e pequena produção familiar. 

" FUNTAC, 1999 Vol. I e l i 
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Quanto à abundância, essa tipologia apresentou um resultado médio de 112,6 ind/ha para D AP (Diâmentro 
a Altura do Peito) maior ou igual a 20 em, 19,3 indlha para as espécies comerciais (Grupo l) e 43,7 ind/ha para 
as espécies com potencial de utilização (Grupo 2). 

Para indivíduos arbóreos com DAP 40 em, foram encontrados 30,3 ind/ha, 11,7 indlha para o Grupo 1 e 
18,3 ind/ha para o Grupo 2. 

Quanto ao volume para indivíduos arbóreos com DAP 20 em, essa fisionomia apresentou 107,8 m3/ha, 
sendo: 34,9 m3/ha para o Grupo 1 e 58,2 m3/ha para o Grupo 2. 

Quanto aos indivíduos com DAP 40 em, os volume observados foram: 74, 1 m3/ha para todas as árvores 
31,3 m3/ha para o Grupo 1 e 48,0 m3/ha para o Grupo 2. 

Figura 2- Floresta aberta com Bambu Dominante- Aspecto 
da Abertura do dossel 

Figura 3 - Floresta aberta com Bambu Dominante- Aspecto 
do sub-bosque 

Tipologia 2 - Floresta Aberta com Bambu mais Floresta Aberta com Palmeiras 

Apresenta-se como uma mistura de fisionomias entre floresta aberta com grande concentração de bam
bu, floresta aberta com palmeiras e floresta densa em pequenas manchas (tabela 3; figura 4). 

Nas áreas próximas a igarapés, pode ser observada maior ocorrência de cipós. Ocorrem palmeiras no 
sub-bosque, tendo maior concentração deAstrocarium murumuru Mart (murmuru), e ocorrem também 
Phytelephas macrocarpa R e p. Gari na), Oenocmpus distichus Mart. (bacaba), Euterpe precatória (açaí), 
lriartea sp. (paxiubinha), lriartea exorrhiza Mart. (paxiubão ), Oenocarpus bataua Mart (patauá), Attalea 
excelsa (uricuri), Bactris maior Jacq. (marajá) eAstrocaryum sp (tucumã). 
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Nas pequenas manchas de floresta densa, ocorrem alguns indivíduos de castanheira, compondo o 
dossel e Tetragastris altíssima Aubl. Swart. (breu vermelho), compondo o estrato médio. Nessas áreas, 
principalmente na região das rodovias BR-317 e AC-90, observou-se também a ocorrência deSwietenia 
macrophylla King (mogno) e Torresea acreana Ducke (cerejeira). 

A ocorrência de bambus apresenta-se de duas formas: esparsa e em aglomerados. Também há grande 
concentração de cipós nas manchas de floresta aberta. Nestas manchas, os indivíduos arbóreos são bem 
esparsos e o sub-bosque é muito denso. 

Tabela 3 - Espécies arbóreas encontradas na fisionomia Floresta aberta com bambu mais Floresta aberta com 
palmeiras 

Nome Vulgar Nome cient ifico FamiHa 

Amarelão Aspirlosp•m•ut v~rg~slf A. OC. Apocynac&ae 

Aro o ira Astron;um lecointei Ducke Anaeardiaccac-

Cacau-da-:m<rta Th«JbromiJ C.!cao L Sterculmeeae 

Cajarana Spondifi testudfnts Anacardiaccac-

Caucf'lo Castt1Js ulei Warb. MoraCêae 

Cedro vermelho Cedrela .odonHa L. Meliaoeae 

Cerejelrn Tonre.sea acreane Duoke FabaCêae 

Coeç\1 Ccccoloba· ptmlaulata Me.s:sn. Polygoneceae 

Cumaru eetlm ApufeiBiei.rxarpB (Vog .) IMacbr. Caosal pin i<11eeae 

Cumaru ferro Dip1Q!YX ft:Jrr&a Ducko Faba~ae 

Fava oanafistula Schizolob;um .amazonicum Ducke Caesal piniaoeae 

Jatobã Hymenaea oourbãryl L Ca,e5al piniaoeae 

Marupá Jacarandá copefa (Aubl .) D. Oon Bignoniaceae 

Pau-alho Gallesia gorazemtt Phytolaceaceae 

Pau-d'arco-ama reto Tabebula serratifolia (Vahl.) NichCJ~s Bignoni aceae 

Samaúma dé t.a btxa Ceibtt sp. Bombacaeéa o 

Seringueira Hevea brssl1iensis Muel. Arg. Eupllorbiaceae 

Quanto à abundância de indivíduos com DAP 20 em, essa fisionomia apresentou 137,8 indlha para todas 
as árvores, 23 ,7 ind/ha para o Grupo 1 (espécies comerciais) e 53,4 ind/ha para o Grupo 2 (espécies potenciais). 

Para os indivíduos com DAP 40 em, os resultados encontrados foram 35,5 ind/ha para todas as árvores, 
9,6 ind/ha para o Grupo 1 e 17,2 ind/ha para o Grupo 2. 

Os volumes observados para indivíduos com DAP 20 em foram: 127,8 m3/ha para todas as árvores, 38,7 
m3/ha para o Grupo 1 e 64,6 m3/ha para o Grupo 2. 

Para os indivíduos com DAP 40 em, os volumes observados foram: 86,9 m3/ha para todas as árvores, 32,7 
m3/ha para o Grupo 1 e 49,7 m3/ha para o Grupo 2. 
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Figura 4- Floresta aberta com Bambu mais Floresta 
aberta com Palmeiras 

Tipologia 3 - Floresta Aberta com Palmeiras das Áreas Aluviais 

A floresta apresenta dossel aberto com presença de espécies de palmeiras como Geonoma sp. (ubim 
galope), ubinzinho, Euterpe oleraceae ( açaí), Oenocarpus bataua Mart (patauá),Astrocarium murumuru Mart 
(murmuru ), lriartea exOJrhiza. Mart. (paxiubão ), Phytelephas macrocarpa R e p. Garina),Iriartea sp (paxiubinha), 
Oenocarpus distichus Mart. (bacaba), Bactris maior Jacq. (marajá da terra firme). O subosque é bastante 
denso, apresentando muito cipó, sendo que, em alguns pontos, há grande concentração de pacavira (espécie de 
bananeira brava), não tendo sido identificada cientificamente (Tabela 4; Figura 5). 

A espécie Hevea brasiliensis Muel. Arg (seringueira) apresentou, nessa fisionomia, a maior concentração 
de indivíduos comparando-se com as outras fisionomias amestradas. 

Tabela 4 - Espécies arbóreas encontradas na fisionomia Floresta aberta com palmeiras em área aluvial 

Nome Vulgar Nome cientifico Famíha 

Breii.J ve~rmelho T-&~rttg~stm; ttltlssfmtt (Atlbl.) Swart Burserace:ç~~e 

Castanhe-ira Berllroflelüt excefsa H. 63. K. Lccythidaecac 
Cedro vermelho CedreJa odortt/.tt L. Melíaceae 
Cerejeira TorrtlS~.tJ acManiJ' Ducko Fabaoeae 
Copaiba-branca Copaffen~ ~p. Cacsa lpiniaocae 
fava ara_Eari Macrnlobium acacialtlolim Benl.h C~;~esa lpiniaceae 
ttaúba Mezilaurus itttuba (Mcissn) laub Laurncoac 
Mamalu C alfycophyltum acres num Rub'iaceae 
Matá-matà E.!!>Chlve-i~ra sp. Lecvthida ceae 
Pcreiro Aspldosperma macrocttrpon Mart A(pocynaceac 
Sarna üma barriguda Chcrisia spt~ciosa Bombacaceae 
Seringuena H~~a br~siliensis Muot Arg1. Eupha rbiaceae 
Ucuuba Viro/a sp. MYJisticaoeae 
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Quanto à abundância de indivíduos com DAP 20 em, essa fisionomia apresentou 153,3 ind/ha para todas 
as árvores, 7,8 ind/ha para o Grupo 1 (espécies comerciais) e 64,8 ind/ha para o Grupo 2 (espécies potenciais). 

Para os indivíduos com DAP 40 em, os resultados encontrados foram 37,5 ind/ha para todas as árvores, 
9,6 ind/ha para o Grupo 1 e 21 ,3 ind/ha para o Grupo 2. 

Os volumes observados para indivíduos com DAP 20 em foram: 129,7 m3/ha para todas as árvores, 30,2 
m3/ha para o Grupo 1 e 71 ,2 m3/ha para o Grupo 2. 

Para os indivíduos com DAP 40 em, os volumes observados foram 84,8 m3/ha para todas as árvores, 23,3 
m3/ha para o Grupo 1 e 53,2 m3/ha para o Grupo 2. 

Tipologia 4 - Floresta Aberta com Palmeiras 

Essa fisionomia se caracteriza como floresta de dossel aberto com presença de palmeiras, apresentan
do também cipós em algumas áreas. Ocorrem palmeiras como A. murumuru Mart (murmuro), Astrocaryum 
sp. (tucumã), A. excelsa. (uricuri), E. oleraceae (açaí), Bactris maior acq. (marajá), Guilielma macrocarpa 
Hub. (pu punha brava), A. wallissii Huber Qaci), Maximiliana regia Mart. (inajá) eP macroca1pa R. e p. 
Qarina), sendo esta em maior concentração. lriartea sp. (paxiubinha) nas área de baixio e margem de igarapés. 
Ocorre também bananeira brava (Phenakospermum guianensis) no subosque. 

Observou-se grande número de clareiras naturais, fato que permite levantar a, hipótese de que as 
manchas de floresta aberta com grande concentração de cipós sejam originadas de clareiras antigas. 

A espécie Hevea brasiliensis Muel. Arg (seringueira) apresentou, nessa fisionomia, a maior concen
tração de indivíduos, comparando-se com as outras fisionomias. 
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Tabela 5 - Espécies arbóreas encontradas na fisionomia Floresta aberta com palmeiras 

Nome Vulgar Nome cientifico Família 
Acapu Mlfl(Jwrtf8 sp Otoc:aceae 
Amarelao Aqpkiooperrna Vflfgasil A. OC. ~aoeae-
ArOélfi! A$tronfWf't t'ecomte.• Oucke Mat:aFdlat~ 
Botlj~O CevanHtesre sp Bombaeaceae 
Ca.Jâ Spondia.s /utea L.mn. Anacardtaeeae 
catuana amareta Q.uafea tesmannji MiJJdbr. Voch'y'Saaceae 
CatJcho C&llft'a Ut'el Warb. Moraooae 
Cedro-vermelho Cedrela oacrata L. Mellaceae 
Coaçú COCXlO'oba panlculata Mei'SoSn Pol}rgor1aceae 
cumaru-cetJm Ap(Jie.VJ Je•ocarpa (Vog ) M~r Cacsalpl maceae 
Maçarand uba Manilk.sra huberi (Duic-e) Standl sapotaceae 
Plrarara Metrodoria flavide K Kra use Rutaoeae 
Tauarl Couratari macrosperma Lecvthldoceae 

Quanto à abundância, essa tipologia apresentou um resultado médio de 139,3 ind/ha para todas as 
árvores com DAP maior ou igual a 20 em, 23,7 ind/ha para as espécies comerciais (Grupo 1) e 55,3 ind/ha 
para as espécies com potencial de utilização (Grupo 2). 

Para indivíduos com DAP 40 em, foram encontrados 39,8 ind/ha para todas as árvores, 9,3 ind/ha 
para o Grupo 1 e 19,2 ind/ha para o Grupo 2. 

Quanto ao volume para indivíduos com DAP 20 em, essa fisionomia apresentou 135,3 m3/ha para 
todas as árvores, 36,4 m3/ha para o Grupo 1 e 65,9 m3/ha para Grupo 2. 

Quanto aos indivíduos com DAP 40 em, os volumes observados foram: 95,4 m3/ha para todas as 
árvores, 30,4 m3/ha para o Grupo 1 e 51,2 m3/ha para o Grupo 2. 

Figura 6 - Floresta Aberta com Palmeiras - Grande 
concentração de Jarina (Phytelephas 
macrocarpa) 
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Tipologia 5 - Floresta Aberta com Palmeiras e Floresta Densa. 

A floresta apresenta manchas onde o dossel é aberto com presença de espécies de palmeiras como 
Geonoma sp. (ubim e ubim galope), Eutetpe precatoria Mart. (açaí), O. bataua Mart (patauá), Bactris 
maior Jacq. (marajá da terra firme), O. distichus Mart. (bacaba), I. exorrhiza Mart. (paxiubão), lriartea 
sp. (paxiubinha). A. murumuru Mart. (murmuru), pupunha baé, A. excelsa Mart. (uricuri), P macrocarpa 
R e p. (jarina), todas com pouca abundância, sendo maior a concentração de Geonoma sp. (ubim) e 
manchas de taquari, uma espécie da família Poaceae (Tabela 6; Figura 7). 

Foram também observadas na fisionomia, castanheiras e cedro vermelho. A floresta apresenta man
chas onde os três estratos são bem definidos: o dossel com indivíduos emergentes com altura aproximada de 
35 a 40 metros de altura é aberto, porém o estrato médio que possui predominância da espécie breu verme
lho é fechado, conferindo ao estrato inferior o aspecto aberto ou limpo. Apresenta manchas de floresta baixa 
com grande concentração de cipós, subosque denso e muitas clareiras naturais. Ocorre também bananeira 
brava (Phenako~permum guianensis) no subosque, porém apenas em pequenas porções. 

As manchas de floresta densa apresentam grande concentração de breu vermelho, compondo o estra
to médio. Nesta fisionomia, foi observada pouca ocorrência de seringueiras. 

Tabela 6 - Espécies arbóreas da fisionomia Floresta aberta com palmeiras + Floresta Densa 

NomeVugar Nome cientifico Família 

Al'n<trélào A$pidosperrmfl verguii A. DC. Apo.eyn<teéM 
Caucho CasiJIIa u/eiWarb. Moraooao 
Ccdro-vcrmoJho Cedrele odorets L. Moll~ecac 
Cétêiéil<t Torresee screene Ouclice F~b<t~~ê 
Maçarandubo M~tnHkttrtt hube.rf (Ouko) Sumdl &!lpotacoac 
M01rupá Jscerends copaie (Aubl .) D. Oon Blgnon~ccac 
M<lltá-m<ttá roxo Eschweifere ep. LéC'{thid~M 
Pau-cl'arroo af'I'IQrclo Tsbebuia sensb"fofia (Vahl.) NichGis Bignon~eeae 
Cum<lru.'fcrro Di/Ne!Y'( ferres Oucke Filbo.eco.c 
Juta i HymerteH pervifolie Huber Caesalpiniat;e<ae 
Marup-á Jacarenda copeie (Au'biJ D. Ocm Blgnon~ceae 
MOítá-mo.tá am;uolo E!!Chwei/erft ~· lceythidaeoac 
Mulungu-<!uro Fabaeeae 

Quanto à abundância de indivíduos com DAP 20 em, essa fisionomia apresentou 153,1 ind/ha para 
todas as árvores, 33,4 ind/ha para o Grupo 1 (espécies comerciais) e 65,14 ind/ha para o Grupo 2 (espécies 
potenciais). 

Para os indivíduos com DAP 40 em, os resultados encontrados foram 37,5 ind/ha para todas as 
árvores, 12,9 ind/ha para o Grupo 1 e 20,9 ind/ha para o Grupo 2. 

Os volumes observados para indivíduos com DAP 20 em foram: 134,5 m3/ha para todas as árvores, 
39,9 m3/ha para o Grupo 1 e 64,0 m3/ha para o Grupo 2. 

Para os indivíduos com DAP 40 em, os volumes observados foram 89,4 m3/ha para todas as árvores, 
30,9 m3/ha para o Grupo 1 e 45,5 m3/ha para o Grupo 2. 
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Figura 7 - Floresta aberta com Palmeiras mais 
Floresta Densa 

Tipologia 6 - Floresta Densa + Floresta Aberta com Palmeiras 

A floresta apresenta-se com os três estratos definidos: o dossel com indivíduos emergentes com altura 
aproximada de 3 5 a 40 metros de altura é aberto, porém o estrato médio com predominância da espécie breu 
vermelho é fechado, conferindo ao estrato inferior o aspecto aberto ou limpo (Tabela 7). 

Foi observada a ocorrência da espécie Hymenolobium sp. (Angelim) e diferentes espécies de lauráceas. 
A floresta apresenta manchas de aberta com presença de espécies de palmeiras como Geonoma sp ( ubim 

galope), Euterpe sp ( açaís ), Bactris maior Jacq. (marajá), O. distichus Mart. (bacaba),Maximiliana regia Mart 
(inajá ), O. bataua Mart. (patauá), I exorrhiza (paxiubão) e Bactris sp (marajá-açu ), todos em pouca concentra
ção, exceto Astrocarium sp. ( tucumã) que se apresenta em concentração mais expressiva. Também grande con
centração de marantáceas no sub-bosque, juntamente com Geonoma spp. (ubim e ubim galope). 

Tabela 7 - Espécies arbóreas da fisionomia Floresta Densa mais Floresta Aberta com Palmeiras 

Nome Vulgar Nome clenflflco F a mUla 
Angelim Mymenolobium sp. Fabaoeae 
Breu v e m'lel ho Tetraga.stris altissima (Aubl.) Swart B1..m~emceae 
Caslanhoira 13erthollet1S excelsa H . S . IK . LGcythidacG&tG 
Cerejeira Totni::ifitt'J ac remuJ Duc ke Fabac.aae 
Cu rn~ru-cetl m A.pulaia leiocarpa (Vog .) M acio.- C:a,e:!ll~~pjn l~oeae 

Cedr-o v onnel ho Cedrela odora ta L Mtmaeeao 
lpiJ TaoobUit':l ~· S ignon iaCGao: 
lllaúba M eZilãUtlJS ilãUbii (Mai55n) T a ub Lau.-aceae 
Juta' l-lymenaea parv1Tolia Hu b e r Caesatpin laoe;;;.e 
lOLIII'OO Oootea ~pp . Lautaoo~u 
M açamnd uloa Mnnilkar:J I'IUOOfl (IOu lke) S tandl Sapotaceae 
M alá-rnalá EscJtwefJera s p . Lecyt hi daoea e 
Samaúma branca Ceiba pentandre Gaerth. Bom bac:.'lceae 
Seringuemr.a Hevca brasiJJensls Muul . Atg. E uplmmibiacaae 
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Quanto à abundância de indivíduos com DAP 20 em, essa fisionomia apresentou 173 ind/ha para 
todas as árvores, 48 ind/ha para o Grupo 1 (espécies comerciais) e 89 ind/ha para o Grupo 2 (espécies 
potenciais). 

Para os indivíduos com DAP 40 em, os resultados encontrados foram 50,5 ind/ha para todas as 
árvores, 19 ind/ha para o Grupo 1 e 29,8 ind/ha para o Grupo 2. 

Os volumes observados para indivíduos com DAP 20 em foram: 163,8 m3/ha para todas as árvores, 
55,3 m3/ha para o Grupo 1 e 86,5 m3/ha para o Grupo 2. 

Para os indivíduos com DAP 40 em, os volumes observados foram 116,3 m3/ha para todas as árvores, 
43,1 m3/ha para o Grupo 1 e 62,6 m3/ha para o Grupo 2. 

Tipologia 7 - Floresta Aberta com Palmeiras mais Floresta Aberta com Bambu 

Esta tipologia apesar de ter sido amestrada no inventário florestal, apresentou baixa confiabilidade nos 
resultados de abundância, área basal e volume, devido ao baixo número de amostras para a área total da 
fisionomia, devendo os resultados de volume e abundância ser considerados com ressalvas. 

Essa floresta tem dominância da Floresta aberta com palmeiras onde podem ser encontradas M 
flexuosa L. f (buriti), I. exorrhiza Mart. (paxiúba), Euterpe sp. (açaí), O. bataua Mart. (patauá), A. 
pharelata Mart. (uricuri) e Orbygnia sp. (babaçu) e as espécies arbóreas dominantes encontram-se na 
Tabela 8. Essa fisionomia apresenta pequenas manchas de bambu e podem ocorrer áreas com floresta densa 
(Figura 8). 

Tabela 8 - Espécies arbóreas da fisionomia Floresta aberta com palmeiras mais Floresta aberta com bambu 

NomeVtJgar Nome científico Família 

Ablurana·branea Micropholis venulos~ (Men & Eiehl) S<lpotaCéae 
Açacu H~ c.repiian.s L. Eupt 10rbiãce.ae 
Apul FiCU$ sp. Moraeeae 
Cumaru-ce~im Apriler~ leiocltrpa (Vog.) Macbr Cae~l,pl nl.,ce;aé 
Cutnaru-fcrro Dipleryx ferrea Ouekc Fabaeeao 
F3va-branea Piptadenie sp. Mlmosaooae 
Fre' o Cordiª ªtliodrxtt (R.F} Ct!aw. Bort'lglnaeeM 
Ja.e::uoúbe Cak>phyNum br~t.sillense C amb. Ch . .r.~oiaeoao 
l ouro-wbroneo Ocote(l $1Jl. LOJur~cc~c 
M;aparajuba Pouterie sp, S<lpotaCéae 
Ma~a-matá E$Chweilera sp. Lc-eythidaocao 
Mufatclro Cslycophyfl'um spruceanum Benth Rubl~ec~c 
Põ~u·d'arco amarelo Tabebvia serrefif:ofia (Vahlj Nid'lols Btgoonlaeeae 
Sa ma Oma·mirfm ce;be r.p. Bombaeaceao 

Quanto à abundância de indivíduos com DAP 20 em, essa fisionomia apresentou 146,5 ind/ha para 
todas as árvores, 28,5 ind/ha para o Grupo 1 (espécies comerciais) e 63 ind/ha para o Grupo 2 (espécies 
potenciais). 

Para os indivíduos comDAP 40 em, os resultados encontrados foram 48 indlha para todas as árvores, 
13 ind/ha para o Grupo 1 e 26 ind/ha para o Grupo 2. 

Os volumes observados para indivíduos com DAP 20 em foram: 162,5 m3/ha para todas as árvores, 
60,4 m3/ha para o Grupo 1 e 100,9 m3/ha para o Grupo 2. 

Para os indivíduos com DAP 40 em, os volumes observados foram 119,3 m3/ha para todas as árvores, 
53,2 m3/ha para o Grupo 1 e 84,2 m3/ha para o Grupo 2. 
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Figura 8 - Floresta aberta com Palmeiras mais Floresta Aberta com Bambu 

Tipologia 8 - Floresta Aberta com Bambu em Áreas Aluviais 

As manchas observadas nas imagens de satélite que foram classificadas como Floresta aberta com 
bambu em áreas aluviais14

, apresentam tonalidade semelhante às manchas de Floresta aberta com bambu 
dominante. Entretanto, existem pequenas manchas associadas de floresta aberta com palmeiras. 

Essa fisionomia, apesar de ter tido duas amostras no inventário florestal, não foi processada como tal, 
tendo sido reclassificada após o mapeamento das áreas que não constaram do levantamento de campo. Essa 
fisionomia deve ser checada em um segundo momento, pois contrasta com a classificação do RADAMBRASIL 
(1977). 

são: 
Segundo classificação do RADAMBRASIL (1977), as comunidades correspondentes a essa fisionomia 

1) Fabo + Fdne + Fapo, nas áreas deAcrelândia e Plácido de Castro, onde as principais palmeiras 
encontradas são O. bataua Mart. (patauá), I. exorrhiza Mart. (paxiúba), Eute1pe sp. (açaí) e 
Orbygnia sp. (babaçu). As principais espécies arbóreas estão descritas na Tabela 9. 

2) Famt + Fdse, na região de Santa Rosa, Jordão, Feijó, Manuel Urbano e SenaMadureira. As 
espécies arbóreas de maior expressão na fisionomia estão descritas na Tabela 9, e as palmeiras 
são representadas por Attaleawallish Hub. Gaci),A. murumuru Mart. (murumuru) elriartea 
ventricosa Mart. (paxiúba-barriguda). 

3) Famt + Fdplu, na região de Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, algumas áreas em Feijó, bem 
como Jordão e Santa Rosa. As principais espécies arbóreas estão descritas na Tabela 9, e as 
palmeiras são A. murumuru Mart. (murumuru ), Attalea wallish Hub Gaci), lriartea exorrhiza 
Mart. (paxiuba), Euterpe sp. Mart. (açaí), O. bataua Mart. (patauá) eA. excelsa Mart. (uricuri), 
e no sub-bosque Geonoma spp. (ubim), Bactris spp. (marajá), Lepidocaryum tenue Mart. 
( caranaí), O. multicaulis Spruce (bacabi), entre outras. 

" Esta fisionomia, apesar de ter sido amestrada, não constou dos resultados do inventário e deverá ser alvo de estudos mais 
detalhados. 
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Tabela 9 - Espécies arbóreas encontradas nas áreas classificadas como Floresta aberta com bambu em áreas 
aluviais 

NOID@ Vulgar 

Ab Jrtrna-ma~raJube 2 
Mct ro'b\;1 raf"'i! 1 

Castanheira t 
Cal(mgtbal 
lngá-XIxi 1-J 

Jutai, 
M<:~Dillltr~.u~ s 
Ma1a.mata bral'l()O ~ 
Mutratrga l.JJ 

Mut.amba ., 
A~ar~ , 
Otauoo 1 

ou~t..JOO-c;edro 3 

ROKII't\o 1 

UC>.J.J~ J 

Fonte: RADAMBRASIL, 1977. 

1. Fabo + Fdne + Fapo 
2 Famt + Fdse 
3 Famt + Fdplu 

NOID@ cientifico 

Urtrane«a of excelsa 
Gw:r~ r<~u J':)5$ 
Berth:Jtiet~e axceCse H EfK 
f:JCIJS /ns~lda \M lld 
fn:Ja alba (Sw .• Wllk1 
HtmerJaB9 parvifoNa Huber 
Pottr~ OOrtliXI!Sis Hub. 
Esc.~v.<etlia'a ~ (~ ) MlefS 
Maquva ""'_,...,...,_,ia (Ducke• C C Serg 
Guaz.uma ufmloNi!l Lam 
Caryo::.argta00xr1 (Autt} Pers. 
'lcx:llvsg m&xm~ Duc~ 
'I 0011 YS~l'l N'!v('l(félta Dtrvl<e 
M•rrOCt'VóLJS f<'st!ll.,.,ttiS F. Allern 
1/t'rcm me.',fll'nn ~t 

Figura 9 - Floresta aberta com Bambu em Áreas Aluviais 

Filmilia 

sap~aceae 

Lecvthldacea.e 

Mimosaoe.ae 
Caesa~iniaceae 

Lec'/thidacooe 
Moraceae 
S1ercul.aceae 
Caryocarace.ae 

Mytl!ibcacep.e 

Tipologia 9 - Floresta Densa 

As comunidades dessa floresta são caracterizadas por apresentarem árvores emergentes com aproxima
damente 50 metros de altura. Nos dissecados em cristas e colinas, o estrato superior ocorre em grupamentos 
arbóreos menores e bastante uniformes, atingindo aproximadamente 30 metros de altura. Apresenta bastante 
regeneração arbórea nas diferentes situações topográficas, no entanto há maior número de espécies de porte 
arbustivo e palmeiras nos talvegues. 
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Pela descrição do RADAMBRASIL (1977) as comunidades representadas são: 

1) Fdne + Fdte + Fabc, na região do Bujari, que apresenta raras palmeiras representadas por nome 
vulgar paxiúbas e nome científico patauás. As principais espécies arbóreas estão descritas na 
tabela 1 O. Essa fisionomia apresenta um volume médio de madeira com 170 m3/ha. 

2) Fapc + Face + Fdte + Fdee, na região de Assis Brasil, onde podem ser encontradas as palmeiras 
lriartea sp (paxiúba e paxiúba barriguda), O. bataua Ma1t. (patauá), Maximiliana sp. (inajá), P 
macrocarpa R e P.(jarina), Euterpe sp. Mart. (açaí), Astrocaryum spp (murumuru e mumbaca) e 
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Oenocarpus sp. (bacabi). As principais espécies arbóreas estão listadas na Tabela 10. 

3) Fdne + Fapo, na região de Rodrigues Alves, a fisionomia arbórea ocorre com estrato superior de 
emergentes e a floresta aberta, onde é encontrada, apresenta grande espaçamento entre as árvo
res e pequeno número de indivíduos por hectare. As principais espécies estão listadas na Tabela 
10. As palmeiras que ocorrem com maior freqüência são I. ventricosa (paxiúba-barriguda), M 
jlexuosa L.f. (buriti) e O. bataua Mart. (patauá). Essa comunidade apresenta um volume médio 
de madeira de 150 m3/ha. 

4) Fdnu + Fapo e Fdne + Fapo, em Mâncio Lima. Segundo o RADAMBRASIL (1997) nessas comu
nidades a Floresta densa predomina, entretanto as áreas de floresta aberta de palmeiras ocupam os 
locais de solos mais úmidos e podem ser encontrados densos buritizais, quase puros, instalados nos 
locais encharcados. Outras palmeiras encontradas nessa região são), Euterpe sp. Mart.(açaí), O. 
bataua Mart. (patauá), lriartea sp (paxiuba-lisa e paxiuba barriguda). 

Tabela 1 O - Espécies arbóreas encontradas nas áreas classificadas como Floresta Densa 

Notne VUlgar Nome cientifico Famllia 

Aç~t Huroc;r~L Euphortii.'lce<:~O 
AmareiAo:z Apu.Je.ta mo.lai"AS B,h.. caesa.lp tmaoeae 
Al'ltfirí)t){l•'(lr'l81 l GU€1-•e:! kJ.mtf'tN JI.JS.S 
carapenaaba t A. e ca-apara..'ba F'lChcln Apocynaceae-
Q: ~i.'lnhctra 1 Borthoilçfs o-~cct':5<;J H BK Lo;;•tlnd;x;~c 

1-ava-cie--esp!nho •·z f.CBCJa hwtarla !:iret. K Ceesa.lplniBDeae 
lnM!io ~..J lr~asw Mirí'I0$.8Ce~ 

Janrta3 Brosantxn at.attdlum 
Juê, 1-lassetfla ~ 
Mamcrana Bomba~~611'1SS 
Mat.a-matâ J - 7.sciJnaiem o.:Klla (Poepp.} M lef"S. r-Lec<jthdaceae 
Muirí.!lttn.~ t t.t.lar.ir.J $CJ(Xtlohvl:tl muak,e) c c Bcrq Moruc~e 

Mun.tl 1 Ptt:troearp~.Js. à!l'JcNancttS Huber 
P<HHJiho. Ga'~G~sia aa.razs.rna Phvtolaoc::aoeaa 
Tanlll'bl.K:a -s 'f'erm.rl'l'al.ta am-azOOJGa 
T~~rt 'l Q)J.Jn_ll'.w-1 fJl.khm Sarcw Lo:.;•tl,d;x;cc:ic 
UcUUJa 1-% V .reJa me.~rr.n.~ Benou;1 Mvru;::H:~ceae 

Fonte: RADAMBRASIL, 1977. 
1. Fdne + Fdte + Fabc 
2. Fapc + Face+ Fdte + Fdee 
3. Fdne + Fapo 

Tipologia 1 O - Floresta Aberta com Bambu + Floresta Densa 

Essa é uma floresta mista que apresenta grande concentração de bambus e manchas de floresta densa, 
podendo apresentar também pequenas manchas de floresta aberta com palmeiras. Segundo o RADAMBRASIL 
(1977), as comunidades representadas na região são: 

1) Fabo + Fdne + Fdee - localizada na região de Sena Madureira e Bujari, apresenta o domínio da 
Floresta aberta de bambu, cobrindo o relevo dissecado em colina e ondulado e a Floresta densa 
apresenta cobertura de emergentes. As principais espécies encontradas nessa comunidade estão 
listadas na Tabela 11. 

2) Fdne + Fdte + Fabc - caracterizam-se por recobrimento de Florestas densas nos relevos mais 
aplainados e nos topos das colinas, sempre com sub-bosque ralo. As encostas e os vales são 
ocupados por grupos de Floresta aberta com bambu. As principais espécies encontradas nessa 
comunidade estão listadas na Tabela 11 . Existem raras palmeiras, representadas por lriartea sp 
(paxiúbas) e O. bataua (patauá). O volume médio encontrado foi de 170m3. 
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Tabela 11 - Espécies arbóreas encontradas nas áreas classificadas como Floresta Densa 

1\kmeoVIIIg.- ~u....tlfioo Fanll~a 

Al:l'=u"a-a a tbJ.~Sl) Sa jXJia ~;a! 
"'":;-Et.HTlêl- ga , T.:i..a:;asuís ~ ~a!o_b.) s-... -at. 3.-.J"1:8'ir...e9E! 

Ca rrp;; na ;jtill .!lo; .• IG' ...... 1la t1:::tat 
Casl::rtl=-a ~ Sen"tn"~gag ~ H e t; ...E!C'!1tl:1aoeae 
F :wa-:ie-es:r. ~ 1.:1 ~ t..!o'là':"e 8'el -( Caesat;.ri&:eae 
..1Jâ &! '-;'asse':.'a SP. 
Pa_-a!.-.o r 5a"ese to-~ ~,.1:8~ 

ll7-U::a ~ •.. "nJt:;< 'f"'ett.-;-n• 5enc-st 11',-si a::a::êa e 

Fonte: RADAMBRASIL, 1977. 
1. Fabo + Fdne + Fdee 
2. Fdne + Fdte + Fabc 

Tipologia 11 - Floresta Densa Submontana 

Segundo o RADAMBRASIL (1976), na região de Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, as 
comunidades encontradas são Fdue + Fapu (Tabela 13). Essa floresta apresenta árvores de grande porte, com 
indivíduos densamente distribuídos quando a altitude é aproximadamente 600 metros. Ocorrem grupamentos 
densos de árvores emergentes, com altura aproximada de 35 metros. Já nas superfícies dissecadas, a floresta é 
mais baixa e de cobertura uniforme, com alturas aproximadas de 30 metros. O sub-bosque apresenta-se mais 
aberto nas áreas menos dissecadas e mais denso nos vales. Apresenta como principal característica a presença 
de uma espécie do gênero Tachigalia, da qual freqüentemente são encontrados indivíduos mortos ainda em pé 
na floresta. 

Nas porções mais baixas das encostas e dos vales, são observadas Florestas abertas de palmeiras, tendo 
como espécies mais freqüentes O. bataua (patauá), Euterpe sp (açaí), O. distichus Mart. (bacaba), M jl.exuosa 
L.f. (buriti), lriartea sp. (paxiúba), e Guilielma sp.(pupunharana). 

Tabela 12 - Espécies arbóreas encontradas nas áreas classificadas como Floresta Densa 

!tom e Vu)Ja" Ko.ae ciertill co Pcmiüa 

~a ~:i:<. .sa plta :!): re 
Lcx:n:-;; OclGes !:{l:. Lanc&:-
P..t<ta- --:1 ;:J ã tra r.cc Esc.f'Rrefi.; córs IF~.I !.lers. l..ec!Jot;": j : acere 
Seri r.;g J ES- ::. .hle-.a:; ~":: ...... él. .i>.rg. Eu~::reae 
Um~.:b:~ '.oroo me IÍii"d ±l.:ui st. li'?r" sf...c:acere 

Fonte: RADAMBRASIL, 1977. 

15 O nome breu-manga é utilizado para duas espécies diferentes Tetragastris altíssima (Aub.) Swart.e Protium tenuifolium 
(Engl.) Engl., ocasionado por diferenças culturais de uma região para outra. 
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Tabela 12 - Deserção dos Ecossistemas apresentados pelo RADAMBRSIL 

Sigla Ecossi&tamas 

F (I pu Roresta TrOJ)~I oensa oas area~ ae l)lanrele- ~U.Jvl~l. f)eflcxJicemer(e I!'IUrdaOas eorn 
oobertura arbórea urdormo? 

Fdple 
Rotesta Tropical Derlsa das ár8iJ& de planlcie <:~t.~.Niaf pe;-tooicarr.erte iru-.dacbs <:em árvores 
emerqentes 

Fé~U Rot<t}::it1:2 Tropcijl Dc:nsa das .atCtllío de terrai{:Jlío eon· oobettura U"jforrnc 

Fdse Ror,esta Tropc~l Densa~ área$ ele le11aços corr arvores emergentes 

Fdhu R01esta nopcal Densa ctM áreas. Soe(t méf'ltares de oo•~~o pia to <:om <:otettura unírori'T"'e 

Fclhe- Roresta Ttopcal Dem::a das áreft$ S«imentare$ ele ba•110 plato <:om .arvores ernef~ntes 

Fcfe Ro.resta Trop!GCIJ Densa das ár~B& sechmertare& de relevo ci:s&eeado El1'l cri&t:Js com árvore'S 
emergentes 

Fdee: 
Ror esta Tropcal Deflf>a das áreas sed rnentares de rele'.to dissecado em cohras com árvores 
t:mergtmlé$ 

fdnu Ro.resta Tropcal Denr..a das .àireas sedrD2ntares de rele'.oo ondulado oom oobe.rtua uruforme 

Fóne R01est~ Tropcml Densa das .arMs ~n"ltf''ttlrct. de rele\•o ondultlcfo co1'1 t '1/'Cfts cmetgont~ 

Fdl.re Florema Trop~l Densa Q8s. éree~ $Ubmomares (!e relevo dl9.$ec;aó0 com çct)ertura de 
árvore& emar~errte& 

Faml R01esta Ttopi~ a~tta olwiol d!ls ~1cos do p1anfcíes, peri<xi-t~mento inuntll!léiM, com 
palmeiras 

fam1 Roresta Tropcal aberta ah.NIBI das. éreas de planlcaes, pem1anentemert.e mundadas - 1gap0 

Falt ROfe&a Tropcal Aberta al~!'.'lal das arees de terr~os com <:lj.X> 

Famt Roresta Tropcal Aberta aluvial das. éreas detaraços com palme1ras. 

Facp Ro.resta Tropcal Aberta das áreas sedimentares de bal«l platô com cipó 

Fapp Florema 1 ropjcal Aberta das areas sedimentares. de bab!o ~ato com pa1rrerag 

Fabp r:lores.ta Tropcal Aberta dae éreas sedimentares. de bab!o platô com ba"l'lbu 

F are Flore9l:a Tropcal Abert'ai das. areas sedrmentares. de Jlla10 d1s.-secado com crp!) 

Fapc Floresta Tropcal Aberta das éreas sedimentares. de pla10 dis-secado com palme.ras 

Fabc Roresta Tropcal Aberta das ~reas sedimentares de pla10 dis-secado com bambu 

fapo Roresta Tropcal Aberta das trreas sedrmentares de relevo ordulado com palme1raa 

fabo Roresta Tropcal Aberta das áreas sedrmentares de relevo Ol'dulado com bambu 

f a pu Roresta Tropical Aberta das áreas submontanas de relevo dissecado com palmeiras 

AfJ Áreas antrópica& utilizadas para agropeouâ.rra 

Fonte: RADAMBRASIL, 1977. 

6.4- PADRõEs DE DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS EsPÉCIES E AFINIDADES FLoRíSTICAs 

6.4.1 -ASPECTOS M ETODOLÓGICOS 

A partir da investigação da distribuição geográfica de mais de 250 espécies e da análise de 157 distribuições 
não amplas, no herbário do NYBG- New YorkBotanical Garden, em vários volumes da Flora Neotrópica e no 
TROPICOS, foram selecionadas as ocorrências de espécies mais significativas para a 
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região. Foi verificada a existência de padrões bem definidos de espécies, na escala estadual e fora dela, 
relevantes às finalidades do ZEE. 

6.4.2 -PADRõEs DE DISTRIBUIÇÃO NO E sTADO 

Dois padrões climáticos bastante distintos são observados no Acre. Enquanto que, no sudeste, regis
tram-se 1 a 2 meses secos ao longo do ano, no noroeste praticamente não há estação seca. O período seco 
no sudeste favorece a ocorrência de espécies com distribuição relacionada às formações secas, como as 
florestas sernidecíduas, cerrados e matas secas. No noroeste do Estado, principalmente na região da Serra 
do Divisor, são encontradas espécies com distribuição andina. 

A bacia do Alto Juruá difere da bacia do Alto Purus, ainda que sejam afluentes do Rio Solimões e 
contíguas no Acre. Bertholletia excelsa H.B.K (Lecythidaceae ), por exemplo, tem seu limite ao noroeste do 
Rio Iaco, afluente do Purus, e não é encontrada na bacia do Juruá. Attalea tessmannii (Arecaceae), por sua 
vez, é conhecida apenas na bacia do Alto Juruá e foi encontrada por botânicos, pela segunda vez, apenas em 
1992. 

A região do Alto Juruá, incluindo a área do complexo da Serra do Divisor, é considerada pelos espe
cialistas em palmeiras HENDERSON ( 1991 ), como sendo uma dentre aquelas de maior diversidade do 
grupo. Ali registram-se pelo menos 70% do total de espécies referidas pelo autor, como ocorrentes na 
Amazônia Ocidental. No Acre, encontram-se mais espécies de palmeiras do que em toda a Bolívia. 

No Parque Nacional da Serra do Divisor, uma das regiões mais ricas em espécies desse grupo16, já foi 
registrada aEuterpe longevaginata, uma palmeira que, embora não seja considerada uma espécie tipica
mente andina, ocorre nas elevações andinas, chegando, inclusive, à América Central. 

6.4.3- P ADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO DENTRO E FORA DO E STADO 

Espécies restritas à ecorregião Sudoeste da Amazônia 

DINNERSTEIN et ai. (1995) considera as áreas contíguas do Brasil - Peru e Bolívia - a ecorregião 
Sudoeste da Amazônia, cuja vegetação abrange unidades geograficamente discretas de tipos maiores de 
habitats. O padrão encontrado para a ecorregião, é o mais comum, correspondendo a27,4% 17

. O quadro a 
seguir apresenta as espécies e os locais de ocorrência. 
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16 Ver também SOS AM.AZÔNIA (1998); FERREIRA, Evandro. (com.pes.) 

Nl;b. 

17 Este padrão chega a 42,7%, incluindo-se as espécies restritas ao sudoeste do Estado, mas tende a aumentar, em direção 
ao norte de Loreto e Amazonas, no Peru, reforçando o status único da flora acreana no Brasil. 
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Afinidades Andinas e com Florestas de Altitude 

A ocorrência da maioria das espécies que indicam afinidades andinas (Tabela 14) se dá predominan
temente na região da Serra do Divisor e nos terrenos dissecados das terras baixas no limite noroeste do 
estado, na bacia do Juruá, próximo à fronteira com o Peru (Figura 1 0). 

Tabela 14 - Espécies que guardam Afinidades com a Região Andina 

Espécie-s Aftrudades 
Aph&ndrs nsta6a PJemctlte dos Andes e Amaz&IIB Ockllen1al 
Cis.sus descoo~v Serra do OMs.or· vàrias_pert.es. do Equlldor 
C~tnca~sbYida Serro oo ~ Andes d<t Vene;zuda até Bdlvia.jQ0-2000 m 
Esdi\\'Cit:fa .;md'VrQ Acnr OO!mct'lte dc:e Asldes desde Cdé!mbia ate Bdl..;a 
MoJ7c.lenn pnmurrera Ato AI ru.â ~ernoolc dos Mdés no Pêl:ü e no E_g_u~da 
We.!LVtilt ~~U$oU!í PieiTICfltc dos Andes -c .Amoaz:doia o::idootal I em declives) 

Figura 10 - Afinidades da flora acreana com a região andina, formações sobre areia branca (Campinas e Campinaranas) 
e regiões secas (matas secas, semidecíduas e cerrado), correspondente as tabelas 3 e 4 

Na serra, os paredões rochosos e solos rasos e instáveis são cobertos por uma vegetação e flora 
especial com alta concentração de elementos andinos: 

• Dicranopygium cf rheithrophilum (Cyclanthaceae ), parece especializada ao ambiente rocho
so e úmido das margens do Rio Moa; 

• Cyathea bipinnatifida (Cyatheaceae), em paredões sobre igarapés. Fora dali, é conhecida 
apenas nos Andes, desde a Venezuela até a Bolívia, entre 850-200 m de altitude; 

• Ladenbergia (Melastomataceae) é predominantemente andina, com a exceção de poucas es
pécies que "descem" até a Amazônia Central; 

• Cespedesia spathulacea (Ochnaceae) apresenta distribuição principalmente andina, mas tam
bém ocorre em solos arenosos e encostas rochosas na Amazônia Ocidental, nas proximidades 
da Serra do Cachimbo no Pará e no Mato Grosso, com uma ocorrência incomum nos arredores 
de Manaus; 
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• Eschweilera andina (Rusby) J. F. Macbr. (Lecythidaceae), ocorre no Acre (Rio Tarauacá) e 
tipicamente no piemonte dos Andes desde a Colômbia até a Bolívia; 

• Aegiphila spicata (Rusby) Mold. (Verbenaceae ), é um arbusto com afinidades andinas encon
trado no Acre apenas em Marechal Thaumaturgo. Ocorre no Peru em elevações médias nos 
Departamentos de Lo reto, Ucayali e Huánuco, mas chega até 1500-2000 m em Pasco (Peru) e 
em La Paz (Bolívia); 

• Monolena primuliflora (Melastomataceae) no sub-bosque de florestas sobre declives menos 
fortes. Tem ocorrência andina, principalmente, sendo encontrada também nas encostas baixas 
orientais dos Andes, no Equador e no Peru; 

• Wettinia augusta (Arecaceae) ocorre em elevações mais baixas, somente nas florestas adja
centes aos Andes ou localizadas ao longo de rios cujas nascentes estão nos Andes. 
Além deste gênero, Aiphanes, Aphandra, Chamaedorea, Chelyocarpus, Dictyocaryum, Iriartea 
e Phytelephas, também são citadas (KAHN & FERREIRA, 1995) como palmeiras tipicamente 
subandinas. Outra palmeira que ocorre no Brasil somente ao redor da Serra do Moa, é 
Dictyocaryum ptarianum, cuja distribuiçã.o principal se dá em florestas de altitude, como os 
tepuis da Venezuela, ocorrendo também em baixios. 

Campinas e outros ambientes sobre areia branca 

As espécies relacionadas a ambientes sobre areia branca (Tabela 15) constituem excelente material 
para verificação de padrões de distribuição geográfica em função de alta especialização de habitat. A fisionomia 
e a composição florística dessas formações são determinadas principalmente pelo nível do lençol freático 
(freqüentemente raso), e conseqüentemente pela drenagem do solo. 

Tabela 15 - Espécies que apresentam afinidades com formações vegetais que se desenvolvem sobre areia branca 
(campina e campinarana) 

EtopeC'~ 

MlxtMho~ Rvmor..r firntufil 
L.;:U;.v .11,.00' !:I .a Iam bertt{:I{)B Rem~.auiel 

Nti1.1CJeopsl.S atJbfrJI!o.lts Rlll.zter.arua trdtamheta 
Pa;;ia'n98 g~ Sym~p~ 

RarJ.IltCO rlt~'u Ttltcl.r'lds\'l:l .l)ar.ljCfl!Js 

Rü~t~ SDE~Ctdb.WS 

Em zonas úmidas na Amazônia, ambientes sobre areia branca ocorrem esporadicamente, com exceção do 
alto Rio Negro do Brasil, Colômbia e Venezuela, onde tais ambientes predominam. As formações vegetais variam 
entre vegetação rala, aberta e quase arbustiva, chamada "campina" (Pará e Amazonas) e "bana" (Venezuela), até 
formações florestais com alta densidade de árvores finas, chamadas "campinaranà' ou "caatinga amazônica aber
ta", no Amazonas NELSON (1992) e ''varillal" (Loreto, no Peru). 

No Acre, as campinas e ambientes associados ocorrem apenas na bacia do Alto Juruá, nas proximidades de 
Mâncio Lima, na região do Igarapé Humaitá e dos rios Bagé e Machadinho, normalmente em áreas drenadas por 
água preta. As espécies acreanas associadas com formações sobre areia correspondem por enquanto a 8,3% 
daquelas distribuições mais restritas. 

Por enquanto, os dados botânicos sobre as zonas arenosas no Acre são escassos, mas suficientes para uma 
análise preliminar das suas afinidades. Perto de Mâncio Lima, as poucas áreas mais abertas das chamadas campi
nas, muitas delas localizadas em ramais de estrada e, portanto, sujeitas à perturbação, contêm alguns elementos 
clássicos conhecidos nas campinas de outras partes da Amazônia, por exemplo, o líquen Cladonia sobre areia 
branca exposta, além de freqüentes ervas do gênero Pedicularis (Lentiburaliaceae) e, 
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especialmente, Xyris (Xyridaceae) e algumas gramíneas (Poaceae). Nas margens das áreas abertas, ocor
rem pequenas árvores no gênero Humiria (Humiriaceae) e uma Bombacaceae desconhecida. Remi) ia ulei 
K. Krause (Rubiaceae ), comum nas bordas das campinas, também é conhecida nas campinaranas do alto 
Rio Negro e campinas do alto Rio Madeira. 

Na região de Mâncio Lima, existem mais dois tipos de campina. Uma apresenta uma alta densidade de 
árvores finas com cerca de 5 m de altura, a grande maioria delas representada por uma Araliaceae do gênero 
Dendropanax. O estrato herbáceo é dominado por Danaea oblanceolata (Pteridophyta) e por um Anthurium 
(Araceae) terrestre, ambos ocorrendo em pequenas elevações ao nível do solo, formadas por suas próprias 
raízes, o que mantém as partes aéreas das plantas acima das inundações temporárias durante as chuvas. Recen
temente foram encontradas árvores no gênero Mollia (Tiliaceae ), características de florestas inundadas por 
águas pretas. Ruizteriana trichanthera (Vochysiaceae) tem sido encontrada no alto Rio Negro, em São Paulo 
de Olivença, no alto Solimões, em Jenaro Herrera na Amazônia peruana central, na Guiana venezuelana e ao 
nordeste de Mâncio Lima, sempre no mesmo tipo de ambiente, floresta de campina no seu sentido acreano. 

A outra fisionomia de campina acreana apresenta um dossel mais alto (8-1 O m) com emergentes não 
ultrapassando 20 m de altura. Ali ocorrem as mesmas espécies encontradas na fisionomia anterior e ainda 
palmeiras arborescentes, ervas da família Marantaceae (Calathea e Ischnosiphon ), além de Himatantlnts sp. 
( Apocynaceae) e as B urseraceae, Trattinnickia burserifolia Mart. e Pro ti um sp. 

Solos arenosos formam a base de vários outros ambientes nos arredores da Serra do Moa, inclusive das 
matas de tabuleiro, onde ocorrem plantas com afinidades ao alto Rio Negro e/ou com os Andes. Rapatea 
spectabilis e/ou R. muaju são encontradas nos baixios dos tabuleiros, e também no alto Rio Negro, assim 
como na Amazônia Ocidental (principalmente no Peru) onde ocorrem solos arenosos sobre um lençol freático 
superficial. As Rapateaceae também são características dos Andes e, principalmente, da Guiana venezuelana, 
onde mostram um centro de diversidade. 

As Rubiaceae constituem um elemento de destaque nas campinas acreanas. Platycarpum acreanum, já 
mencionada como Taxon endêmico, é conhecida apenas nas campinas de Mâncio Lima e de Humaitá (Alto 
Juruá). Remi) ia .firmula já foi citada nos arredores de Cruzeiro do Sul; R. ulei K. Krause ocorre na mesma 
região, nas campinas de Mâncio Lima. Esta última também ocorre na Colômbia (Guainía, Valle dei Cauca), no 
Equador (Moronoa-Santiago ), Peru (Lo reto) e na Venezuela (Amazonas), enquanto R . .firmula é encontrada 
na Venezuela (Amazonas) e Bolívia (Santa Cruz). Alibertia hispida Ducke foi coletada em solos arenosos na 
Serra do Moa e é conhecida do Amazonas (campinas na Reserva Ducke, Livramento no Rio Madeira) e do 
Peru (solos arenosos perto de Iquitos). 

Formações secas 

Um significativo número de espécies relacionadas com as formações secas como o cerrado lato sensu, 
a caatinga e o chaco stricto sensu, incluindo também algumas formações semideciduais que se distribuem até o 
sul do Brasil, são encontradas preponderantemente na região sudeste do Acre (Figura 1 0), onde há uma esta
ção seca de 1 a 2 meses. 

Tabela 16 - Espécies com distribuições em regiões secas: matas secas, matas semi-caducifólias e savanas 

Espéc.le 
hl1.bWiti)S ~&lê'rtÚI COid/8 &e.'lt:Aolst18 f.l.acha€!i'lll.'Jt JJibStJ.'tl 
JJ.ro flf'lfXw:il rmz ~· ~t'tl~ ~i'l;l\i-" Yõlr PfO(t~oN;fr?S. ~~-'ff1 1!PTtanl)[l 
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As mlltflWI~bum S..car llll'o!'O& ma éuct111thum PlalrtJOdit.NJI efi!W!tJS 
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Em 1953, Adolpho Ducke e George Black publicaram uma análise da fito geografia da Amazônia brasileira, na 
qual fizeram a primeira observação de que, no Acre, existe forte afinjdade com regiões mrus secas. 

Essa análise confinna este padrão e apresenta uma lista de várias espécies (Tabela 16) além daquelas mencio
nadas por Ducke e Black. No Acre, foi documentada a ocorrência de espécies com distribuições no Cerrado, no 
Nordeste do Brasil e até no Paraguru, assim como em outras regiões com matas subtropicrus, trus como bosque seco 
tropical, mata semi-caducifólia. Estas espécies correspondem a 17,8% do total. Apresenta distribuição não ampla, a 
mruoria sendo árvores. Esta afinidade forte com zonas mrus secas reflete o clima estacionai no sudeste do Acre. Além 
dos fósseis abundantes de animrus característicos do Cerrado e de ambientes abertos, a presença dessas espécies 
constitui evidência de mudanças climáticas no passado geológico que afetaram a cobertura vegetal. 

A rustória pretérita e a presença de um corredor seco composto por formações abertas podem explicar a 
presença de espécies relativamente bem distribuídas em regiões secas, na flora do sudoeste do Estado. As formações 
secas ou florestas abertas de transição geralmente são atingidas por uma precipitação anual de menos de 1600 mm, 
enquanto que muitas florestas tropicrus úmidas recebem mrus de 2000 mm '8 . O corredor de vegetação xérica, 
conforme proposto por BUCHER (1982), inclui a caatinga do nordeste do Brasil e o Chaco (Argentina, Paraguru e 
Bolívia) e percorre as ProvínciasAtlântico-Paranaense e Amazônica. 

PRADO & GIBBS (1993) alertam quanto à existência de muitas discussões relacionadas à contração das 
florestas úmidas e à pouca atenção dada para a influência das mudanças climáticas ocorridas no passado sobre a 
expansão da vegetação semidecídua e decídua. A partir de mapas de distribuição de algumas espécies, os autores 
evidenciam uma ligação entre a flora da vegetação das caatingas, no nordeste, com áreas dos cerrados do Brasil 
Central e o Chaco do Paraguai, Argentina e Bolívia. Trus autores postulam que espécies envolvidas na expansão
retração cíclica podem ser encontradas nas caatingas e em algumas vegetações semidecíduas dos Estados de São 
Paulo e Paraná, das florestas do vale do alto Rio Uruguru e daquelas que circundam o sistema Paraguru-Paraná. 

Baseados na análise de várias espécies arbóreas, PRADO & GIBBS (1993), descobriram que elas se distri
buem, num arco, desde a Caatinga do Nordeste do Brasil à metade austral daAmazônia, incluindo partes do Cerrado 
e do Chaco. Algumas também ocorrem além dos limites boreais da Amazônia, em certos casos chegam às matas 
secas daAmérica Central. O extremo noroeste do arco sul termina no Acre, assim como em partes de Rondônia, em 
Pando, na Bolívia, Madre de Di os, no Peru, e em "ilhas" de vegetação mais seca no oeste e noroeste do Peru. 

Um dos exemplos mrus evidentes dessas afin.idades é dado pelaAmburana cearemis F r. Aliem. (F abaceae). Esta 
espécie ocupa grande parte do arco sul, citado pelos autores ( op.cit) desde o Ceará até o Pa.fae,OUID, chegando ao Acre e 
em Madre de Di os, no Peru, sendo disjunta em Pasco. Celtis pubescens Spreng (Ulmaceae) tende mais para o sul, 
ocorrendo em território brasileiro, na Bahia, Mato Grosso, Distrito Federal, Minas Gerrus, São Paulo e Acre. Na Bolívia, 
em Santa Cruz, La Paz, Pando e Tarija; e no Paraguru e na Argentina. 

Platypodium elegans Vogel (F abaceae) exemplifica a distribuição seca circum-amazônica, pois além do Acre, 
é encontrado na Colômbia (Antioquia, Meta), Venezuela (Lara), no Nordeste do Brasil, no Cerrado (Mato Grosso, 
Minas Gerrus, Goiás, e São Paulo), na Bolívia (Santa Cruz) e no leste do Paraguai. Aspidosperma macrocmpon 
Mart. (Apocynaceae) é disjunta na Guiana e no Amapá mas ocorre principalmente no arco sul, no Brasil (Goiás, Mato 
Grosso, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Acre, Minas Gerais, Rondônia, Bahia, Pará, Tocantins, Maranhão e Amazo
nas). 

Um número não trivial de espécies ocupa apenas uma parte da margem mais úmida do arco sul e/ou as 
"ilhas" de matas mrus secas no Peru, o que pode camuflar suas afinidades mrus secas. Gymnosporia magnifolia 
(Loes.) Lundell (Celastraceae) ocorre na Bolívia (Santa Cruz e Beni) e em "ilhas" no Peru (Loreto/Pacrutea, Pasco/ 
Oxapampa, e San Martín/Tocache Nuevo ). Dalbergia gracilis Benth. (F abaceae) é encontrada na Bolívia (Santa 
Cruz, Pando, Beni), no Peru (Madre de Di os) e no Brasil (Acre, Rondônia, 

18 Ver DALY, (no prelo} 

74 



-----------------------------------------------------Yegetasão 

Mato Grosso, e Amazonas). Samanea tubulosa (Benth.) Bameby & J. W. Grimes, burdão de velho, (Mimosaceae) 
é conhecida do Paraguai, da Argentina e das regiões mais secas do Equador ( Guayas, Manabi), mas também em 
"ilhas" no Peru (San Martín!Tarapoto, Cusco!fmgo Maria), assim como na Bolívia (Beni, La Paz, Santa Cruz, Pando) 
e no Brasil, nos estados do Acre, Mato Grosso, Rondônia e Pará, mas neste último estado ocorre na conhecida ''Faixa 
Avi', uma zona que recebe menos chuva e tem matas mais secas. 

Utilizando a idéia de POR (1992) sobre a existência passada de florestas semideciduais da bacia do Rio Paraná 
e de florestas residuais e de galeria ao longo das principais bacias fluviais (Rio Paraná-Rio Paraguai), pode-se afirmar 
que espécies típicas de fonnações mais secas, utilizando essa rota, poderiam atingir o oeste da Amazônia. O Rio 
Paraguai e tributários do Rio Madeira, no oeste, como o Guaporé, funcionariam como corredores para as migrações. 
Muitas florestas semideciduais do tipo aluvial ( sensu IBGE 1992) distribuem-se pela depressão pantaneira do Mato 
Grosso do Sul, margeando rios da bacia hidrográfica do Paraguai. 

Conforme OLIVEIRA-FILHO & RATTER (1995), muitos rios que atravessam as galerias do oeste e do 
norte da Província Cerrado, favorecem mais a ligação da flora dessa região com as florestas pluviais da Amazônia do 
que com aquelas que ocorrem na porção central e sul. 

RATTER ( 1987) cita a existência de manchas de florestas semidecíduas na região mais seca da "hiléia" no 
Mato Grosso e outros enclaves. As afinidades, no sudeste do Acre com regiões mais secas não são anômalas, mas 
representam distribuições relictuais numa zona de transição climática. A conservação da flora acreana deve incluir 
áreas de vegetação que representam esta parte do espectro das afinidades da flora. 

6.5 - REcuRsos NÃo-MADEIREIROS 

6.5.1 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

As paisagens naturais constituem sistemas ambientais que são passíveis de delimitação e análise, em função de 
possuírem detenninadas características comuns. Uma vez procedidas essas espacializações, identificam-se os atribu
tos ambientais que condicionam os usos e ocupação do território. Esses atributos são elementos qualificadores dessas 
paisagens, pois demonstram suas potencialidades e vulnerabilidades em face das ações antrópicas. 

Alguns autores tratam os estudos de potencialidades e vulnerabilidades de uma determinada região como 
indicadores dos níveis de estabilidade e da capacidade de suporte de ecossistemas19

. Para que esta equação possa 
ser respondida, são essenciais os levantamentos dos atributos qualificadores desses ambientes. De acordo com os 
objetivos do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado, a identificação do provável estoque madeireiro20 e não
madeireiro pode permitir verificar as potencialidades e limitações desse território em face das ações de planejamento 
previstas. 

Para avaliar os recursos não-madeireiros, foram elaboradas tninutas de ocorrência desses produtos, a partir do 
Mapa Fitoecológico Escala 1: 1. 000.000, projeto RADAMBRASIL ( 197 6, 1977) e F olhas SC. 19 Rio Branco, 
Folhas SB. 19 Juruá, Folhas SB/SC. 18 Javari/Contamana, ambas na Escala 1:250.000 (BRASIL, 1976, 1977, 
1977a). 

O MapaFitoecológico BRASIL (1976, 1977) apresenta as tipologias florestais subdivididas nas comunidades 
florestais predominantes. Para cada uma destas comunidades, foram computadas as espécies de maior ocorrência. 
Deste resultado elaborou-se o Mapa de Ocorrência de Produtos Não-Madeireiros, na Escala 1: 1. 000.000, que 
apresenta a situação registrada em meados da década de 70, data da fonte utilizada. Tais informações deverão ser 
atualizadas em levantamento de campo a ser executado posteriormente. 

19 Ver JUNK, Wolfgang I. "Capacidade Suporte de Ecossistemas: Amazônia como estudo de caso" - Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônica, (pp.51-63) in: Análise Ambiental: estratégias e ações, Rio Claro, SP: Centro de Estudos Ambientais- UNESP, 
1995. 

20 Foi realizado em 1999 um inventário florestal em algumas áreas do Estado, com a finalidade de identificar regiões mais 
vulneráveis/potenciais e contribuir na elaboração do ZEE- Mapa de Vegetação do Estado do Acre, conforme apresentado no item 1.6 
VEGETAÇÃO. 
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6.5.2- LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO DAS OcoRRÊNCIAS DE PRODUTOS NÃo-MADEIREIROS DO E sTADO 

O Mapa de Ocorrência de Produtos Não-Madeireiros, (Figura 11 ), concluído a partir da composição 
das minutas do projeto RAD AMBRASIL ( 197 6, 1977), não é um mapa de abundância, já que ainda não foram 
realizados inventários quantitativos destes produtos. Este mapa apresenta as espécies características das comu
nidades florestais presentes nas paisagens do Estado. 

De acordo com os objetivos do ZEE, o levantamento e o mapeamento dessas ocorrências devem sub
sidiar a elaboração do mapa de áreas indicativas para a criação de novos Projeto de Assentamento Agroextrativistas 
-PAEs e Reservas Extra ti vistas -RESEX, onde se prevê o manejo florestal não-madeireiro. 

'"= . 

Figura 11 -Mapa de Ocorrência de Produtos Não-Madeireiros (Fonte: ZEE/AC, 1999) 

Os critérios utilizados para a seleção de espécies não-madeireiras para o zoneamento foram: 

(I) serem culturalmente extraídas e utilizadas na região; 

(TI) terem potencial de mercado; 

(Ill) incluírem-se nas prioridades do Governo. 
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Tabela 17 - Espécies Não-Madeireiras selecionadas para o Mapeamento de Ocorrências no Estado do Acre 

Especl~s u .. 
l'tocne Gle-ntif lco Home DDDUlar 

[He-1-elill t.rosAefr&!!: Muel Arg &m~uelrQ ~sdo8 ss~. couro \t'6991BI pneus. a~te:sanstoo 
Bl!!ftttol~ e.rc~ H.a K Caslllnnein~ lndU!Sirill ·211rnentlcc <~r&.:!san~. er~J!Jõ:r 
Cilr.apa p.r~.e llnr:llrob!i! Ó!IIOI"!!eefitllll!l ~ ~fll lrtdü~trlil {:OS Ir~ 
A - C.c;p.,~OJ lll~IJ~'J.Iil O~bT 

B- C~I'Wa ~"!l'~ 
C - C~ra rnullllltl!l 

c~oo 0!110 rM~t:ln;rl ~ Pl"lt 1rw;lllstrlil oos~ 

JQQ(IC;{J,'.J~~ P<o11 lfi:rrOO Ftoxo f lp(II'!JI'Q Oi!~ i! m(MJICini!l ( ~Jrrt! ÇiJ~r1gef!il) 

EuU!Tppt-s;tt:á~a Murt. I Aç;~r So:.m . pd.p.l" da:m 
PM~'/.8~ o'1\8CtOC1l/(C\& R. e~ J:uin01 Bliiu~l:r.ri -m:rrfim t.>l!~ 
Astrocti!r'lllm mL~uru fila!t Murmui'(J I Oleo DC!f91 lr<ll.i$"I:J1a coameuca 
Oo!!o.llOC"I!Vp!.I.S b.!l~:abll t~rt 

8:8é.àoo CJl!l:'tl~ . dóc~ 
~oc.:vpus m.:lpa;J M;at 

C'elloc&rpua bal'stus r~.art. Pa'..rull Crea-nl!!l dacl!!l 6leos 
M81k~lt!Aut»a U Burlh P'OII)a 1.13r.a cren~ dOI!~ óleo. et~Q3 

A partir da seleção das espécies observadas no mapeamento (Tabela 17), classificou-se o potencial 
natural dessas espécies segundo o número de ocorrências, a saber: 

Pottnel~ Nat.u'* NUmero d• o corrltlclas 

1 f'ISiar-.ficanle 01 
E!al)!!l 02 
MédiO 03-04 
Alto ;.04 

Aplicando-se esta classificação, verificou-se que toda a área central do Estado, que corresponde às 
áreas de ocorrência de Floresta Aberta com Palmeiras sobre cambissolos, mostrou um alto potencial. Nessa 
área ocorrem quatro ou mais espécies (seringueira, açaí, murrnurú, patauá,jarina, buriti, andiroba, copaíba, 
ipê roxo e bacaba). 

Destas espécies, a mais comum foi o murmuro que ocorreu em todas as paisagens do Estado, sendo 
classificada como de "alto" potencial. No exercício desse mapeamento, verificou-se ainda que, das 11 espé
cies selecionadas para estudo, não houve ocorrência de todas elas, simultaneamente, em todas as paisagens. 

Dentre as espécies de interesse, destacam-se: açaí, patauá , murmuro, seringueira e castanheira, com 
predomínio em todo o Estado. 

6.5.3 - RECURSOS GENÉTICOS SIGNIFICATIVOS 

Do Banco de Dados da Flora do Acre, que apresenta um total de 1 O. 000 registros, foram seleciona
dos 621 com informações sobre categorias de uso, que envolvem, desde matérias primas e produtos (mate
rial para construção, fibras etc.), alimento (incluindo aditivos e bebida), remédios, alimentos para animais, 
usos socioculturais até poções (incluindo venenos e repelentes). Desse conjunto de categorias de uso, foram 
selecionadas para análise as espécies com registros sobre alimento, material e produtos. 

21 Segundo SEBRAE (1995) esta espécie oferece o melhor óleo. Presente na RESEX Chico Mendes. 
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Categoria Alimento 

Na categoria alimento, foram encontradas muitas palmeiras apresentando uso amplo entre a popula
ção tradicional e algumas com reconhecido valor de mercado. Entre elas, destacam-se: 

Nome Populat Nome Cientifico 

Acal Et.18r.o& 1)1~'6na Mart 
PataUâ OetXJC.arpUS batal.la Mart 
ba.caba 0Eli'XJC.9rpus baceba Mart 

Buritl Ma!J.!ltla i1a~uosa l. f. 
Goc~o Atta.ls9 tGlSSt'tlannú Burrot 

O cocão vem despertando interesse comercial em função da qualidade de óleo produzido pelas se
mentes. 

Outras fiutíferas com ampla utilização incluem espécies da Família Anacardiaceae: 

Espic:ies Frutlferl1S 
Ocorrências 

Nom• populilr Nome c:i• ntiraco 

Cajàs Sp:7o?:.Vi!S g~J D Miten. & ~ly, E S'la s. cspé(: i os ooo rrctm pr Cf tT tr.ci 1:1 f 'li t:r41l e~n 
Spon:;\'SS mcm.b.l') L ver m.ombm e SplJf)das fbres.ta de terra f1rme, mas tsmt::.'oém sAo 
l?lOI?lO!Yl L var alo~ J D MltC:h & Da tr enooot'll~ em 11orestas ebeftas e va r.z:eas 

c i::J i <.lr.l.ll~ SJ]Oi):{'EJ.s tsstuc:i.vws J. O. ~ilch & ~lv) 
RtiOVdí<:J ~'ri?.\"~ Ph:wch. & Tn~:~n1.:1 e Enoon~.OOM ern d1VêtSC$ ê!ITibtCr1lc:$, s&o 

BaCUIS Rhs8dia bartrhafmana PJancn & Tnana; esparsamerte comercializados e .a~esen1am 
OU5laceae l~randePOten~ldeuso 

uma Affonar;:eee com frutos muno saoor~ é 
E.r"Nira caju OnychOpsfafurn xrukcfffi R E. F r enoorrtra.d3 em florestas de terra firme Ainda nflo é 

oorrentemet1e comerclallzac:tA 
A~ spp, Rol.\fll\:1 6'1PP Perten::em â Famllla Annanaceae 

Somam-se às espécies fiutíferas pesquisadas, algumas que podem ser consideradas recursos genéti
cos significativos, das quais destacam-se: 

• o jaracatiá (Jacaratia digitata (Poepp. & Endl.) Solms; Caricaceae); 

• várias espécies de ingá (Inga spp.;Mimosaceae); 

• o jenipapo (Genipa americana L.; Rubiaceae); 

• os araçás (Eugenia spp. ; Myrtaceae); 

• a piquirana (Caryocar pallidum A. C. Sm; Caryocaraceae). 

Durante os inventários floristicos, foram registradas muitas espécies tais como, Rubiaceae, Sterculiaceae, 
Moraceae e Sapotaceae. Além de elevado potencial econômico, estas espécies possuem sabores diversos, 
são utilizadas pelas comunidades tradicionais, mas ainda não foram identificadas pelos especialistas. Espéci
es desconhecidas como estas devem ser cuidadosamente investigadas por botânicos e ecólogos. 

Categoria Matérias-Primas e Produtos 

Estas espécies apresentam ampla ocorrência no Acre e são muito exploradas em função do potencial 
madeireiro. São elas: 
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Nome popular Nome cientifico Familia 

mog-o Sw.'S!enia mar;roph}'l."a Kirg 
cedro Cedrea c:x:Jolata L Melit'lceae cutnetu ae<:helro Ambl.vartD ~.SLS 
cereJeira Too-esea ac.raa'la D-JCke 
peroba Aspldo.sperma mac.roccrpum Martt 
tlmarelM As,o.cospey·mtJ vMg<)S" A. DC ~yf'lilCe{Jé 
carapana!.'.ba Ait»dos.oerma sp. 
sarraÚira br;mr:::a CGoospp 

Bàti~otWQ samalmai barriguda Chon.sia sw 
rouro roGa Aru.ba bt.U'CheJ.w Kos,'lern 

La uracea.e 
rouro it:aüba MenlaurttS tfauba fMeissl T<:~u'b ex Mez 
p;.:l•.J d'aroo Tebetlwa S!:!rr'et\'0.\a NICh &qnontaceae 
meu '-'emtelho Tetragastos a\'Jssuna (Aubl) SWart 9..Jrseraceae 
a~nôba Ciaosta .ra:;-eJI'X)SB Ru!Z & Pav) Moraoeae 
t;I,Jn"J&rU ferro t;Jiptery:x rerrea (Vog 1 Mact;:.r Fa~oeae 
mulatesa CaJ;'COphyNt.m b.rast.'fense Camb Rublaceae 

Ainda que essas espécies mencionadas tenham ocorrência generalizada no Estado, destaca-se are
gião do Rio Jaco, provavelmente uma das últimas grandes reservas de mogno do Acre. 

Categoria Fibras 

Dentre as espécies que produzem fibras e que são amplamente utilizadas pelas populações tradicio
nais, destacam-se: 

Nome popular Nome clenttftco Famllla 

tirrtló Evodianthus funrrer {P<lit.) L1ndman Cyclan(haceae timbóaçu Tr r JS bfssectus (Vell.) Har1 
Der4e de me ceoo A10e.Wa tJbourbo<.r Au~ Tihaceae 

~açava 
Aphancfra nfi:atra Balslev & A. J Hend A.recttceae Phytefepl'?as macrocar:oa Ruz et. Pav. 

A jarina ou marfim vegetal, foi uma espécie muito utilizada na confecção de produtos artesanais e botões, sendo 
novamente muito procurada. 

Categoria Alimento e Madeira 

Dentre as espécies que fornecem alimento e madeira, 20 são priorizadas por RUIZ et al. (não publicado) em 
seu trabalho no Acre, envolvendo análises de listas de espécies de estudos etnobotânicos e entrevistas com seringuei
ros. Estas espécies devem ser cuidadosamente estudadas quanto à sua estrutura, dinâmica populacional e manejo, 
considerando-se o amplo valor econômico e os recursos genéticos regionais significativos que possuem. 

Do Banco de Dados podem ser extraídas diversas espécies afins e/ou congenéricas a plantas cultivadas, 
consistindo em valiosa reserva genética para melhoramento ou solução de problemas de erosão genética. 

Embora as espécies medicinais não tenham sido aqui analisadas, destaca-se que essa categoria de uso também 
se constitui em um recurso potencialmente útil para a economia local, além de caracterizarem recursos genéticos 
regionais significativos. 

Confusões taxonômicas relacionadas ao gênero Hevea (seringueira) impedem análises precisas sobre a distri
buição desse grupo de espécies extremamente importante para a economia regional. Análises limitadas ao Banco de 
Dados e o pouco conhecimento sobre a distribuição populacional de espécies economicamente 
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importantes limitam a elaboração de um mapa sobre distribuição geográfica. Poucas espécies estão restritas 
a áreas geográficas específicas, mas exceções devem ser destacadas. 

A castanheira (Bertholletia excelsa) tem sua distribuição limitada ao noroeste do Rio Jaco, não ocor
rendo espontaneamente na bacia do Juruá. Estudos prestes a se iniciarem permitirão a médio prazo abordar 
esse assunto com mais propriedade. O cocão e a piaçava apresentam uma distribuição geográfica restrita à 
bacia do Alto Juruá. O açaí pode ser encontrado em todo o Estado, preferencialmente em áreas mais eleva
das de florestas densas de terra firme. A bacaba, o patauá e o buriti também apresentam uma ampla ocorrên
cia, mas ocorrem preferencialmente em áreas mais úmidas e nos baixios. Ajarina ocorre em áreas de flores
tas abertas com palmeiras e, raramente, em florestas densas. 
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7 - BIODIVERSIDADE 

Biodiversidade é um termo que diz respeito à riqueza natural da biosfera, às espécies animais e vege
tais, terrestres e aquáticas. A fragilidade de alguns ecossistemas frente à crescente destruição imposta por 
inúmeros fatores tem contribuído para o desaparecimento de várias espécies. Há uma considerável capaci
dade de recuperação da natureza, mas essa capacidade nem sempre tem conseguido superar o ritmo de 
destruição das últimas décadas. Para entender essa situação, no âmbito do Estado do Acre, são apresenta
dos os estudos sobre a biodiversidade faunística e a biodiversidade floristica. 

7.1 - BIODIVERSIDADE FAUNÍSTICA 

De acordo com os objetivos do Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre, a identificação da 
biodiversidade faunística objetiva qualificar as distintas regüões do Estado e subsidiar a escolha de áreas 
prioritárias para conservação, pelo seu alto valor biológico. Tais metas só poderão ser cumpridas se forem 
implementados novos levantamentos faunísticos. A escolha de áreas prioritárias para o direcionamento des
tas atividades passa pelo entendimento da importância da biodiversidade num Estado como o Acre, limítrofe 
da Amazônia com o Peru e a Bolívia. 

7.1.1 -ASPECTOS METODOLÓGICOS 

O presente capítulo apresenta o resultado da compilação e sistematização da informação bibliográfica 
existente sobre a fauna de vertebrados do Estado, compreendendo aves, anfibios, mamíferos, peixes e rép
teis, em um banco de dados. 

Cerca de 8.250 registros de vertebrados foram catalogados neste acervo, provenientes de 116 refe
rências bibliográficas. A maior parte das citações, cerca de 53%, refere-se a formas de distribuição, sem 
coletas ou observações de campo. 

Conforme a Figura 1, o grupo faunístico de que se tem mais informação, até o momento é o dos 
mamíferos, presentes em 53% das referências sistematizadas. As aves estão em 2° lugar no Estado, se 
caracterizem como um bom bio-indicador de paisagens, pela facilidade de visualização e por serem sensíveis 
a alterações ambientais. 

~ ltQ ...,,.. , f .,ud!M ltlAíln..._ oom 
1Grupoa h Wiitll!c;oll, 11111 'it 

Figura 1 - Percentual dos estudos realizados com Grupos 
Faunísticos, no Estado do Acre em % 

Comparou-se os registros de grupos faunísticos provenientes dos pontos de coleta com as Unidades 
de Conservação e Terras Indígenas do Estado e verificou-se que a maioria das ocorrências registradas 
encontra-se no interior dessas áreas. Esse fato evidencia as lacunas de informação para o restante do Estado 
e sinaliza para a necessidade de novas coletas zoológicas. 

A partir desses resultados, elaborou-se o Mapa de Pontos de Coleta Zoológica e Ocorrência de 
Espécies Ameaçadas de Extinção, na escala 1: 1. 000.000, Figura 2. 
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Figu ra 2- Mapa de Pontos de Coleta Zoológica e Ocorrência de Espécies Ameaçadas de Extinção (Fonte: ZEE/AC, 
1999) 

7 .1.2- L EVANTAMENTO DE E SPÉCIES 

A Lista de Espécies apresenta cerca de 1. 319 espécies confirmadas, além de 116 animais que só foram 
identificados até o nível de gênero (podendo significar uma nova espécie ou não). Do resultado dessa soma, tem-se 
que as Aves foi o grupo que maior riqueza de espécies apresentou, conforme se verifica na Figura 3. 

!11ildo do Ao,. & IE"pkl[n 'di! Fauna d• 
V.rt•bradoll por ~llCIII 

Figura 3 - Percentual das espécies da Fauna de Vertebrados 
por ocorrências em %(Fonte: ZEE - Banco de Dados da 
Biodiversidade, 1999) 

A Tabela 1 demonstra a riqueza de espécies da fauna de vertebrados do Acre em comparação com o 
total de espécies conhecidas no Brasil e no mundo, conforme dados disponíveis em BRASIL (1998). 

Dois grupos destacam-se: mamíferos e aves. Cerca de 40% dos mamíferos do Brasil e 5% dos mamífe
ros do mundo ocorrem no Acre. No caso das aves, cerca de 45% das espécies existentes no Brasil e 8% das 
existentes no mundo, ocorrem no Acre. 

Os peixes catalogados no Estado representam menos de 1 O% da riqueza ictiológica do Brasil. Essa 
relação pode variar muito no futuro, tanto pelo número de coletas no Acre ser muito pequeno, como pelo fato 
de a estimativa de 3. 000 espécies de peixes brasileiros de água doce ser conservadora. O desconhecimento 
sobre a fauna ictiológica da Amazônia ainda é significativo (BRASil..,, 1998). 
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Tabela 1 - Riqueza de Espécies de Vertebrados no Estado do Acre, no Brasil e no Mundo, em Número e 
Porcentagem 

Fonte: ZEE - Banco de Dados; BRASIL, 1998. 
a - somente peixes de água doce 
b - peixes de água doce e marinhos 

O status de conservação das espécies foi baseado nas seguintes fontes: Lista das Espécies da Fauna 
BrasileiraAmeaçada de Extinção do IBAMA(Portarian.0 1.522 de 19/12/1989), Apêndices da CITES (Convention 
on Intemational Trade in Endangered Species ofWtld Fauna and Flora) e a classificação daiUCN-1996 (International 
Union ofConservation ofNature). 

As espécies consideradas ameaçadas foram aquelas que se encaixaram em pelo menos uma das seguintes 
classificações: 

a) constar da Lista do IBAMA; 

b) 

c) 

estar classificada pelaiUCN como "Vulnerável" ou ''Em Perigo"; 

constar do Apêndice I da CITES (critérios da IUCN e CITES). 

Das 180 espécies de vertebrados citadas nas Portarias do IBAMA, cerca de 16% ocorrem no Acre Tabela 
2. Isso é relevante, pois o Estado do Acre representa menos de 2% do território brasileiro. A maior incidência de 
espécies ameaçadas de extinção encontra-se nas áreas que já foram bastante alteradas pelo desmatamento 1 

. 

No caso dos mamíferos essa proporção é ainda maior: nesse grupo 28% das espécies consideradas 
ameaçadas pelo IBAMAocorrem no Acre. 

7.1.3- ReCOMENDAÇÕES 

Com as informações disponíveis, é possível fazer as seguintes considerações e sugestões para a Segunda 
FasedoZEE: 

1) Os resultados obtidos na Primeira Fase do ZEE indicam uma alta riqueza de espécies de vertebrados, 
apesar dos poucos levantamentos realizados. Um levantamento mais sistematizado deverá priorizar: 
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a) Grupos faunísticos indicadores de diversidade (ex: peixes, aves, quirópteros, pequenos mamíferos, 
anfibios e artrópodes ); 

b) Coleta de dados nas áreas menos estudadas do Estado (entre Rio Tarauacá e Rio Iaco) e no extremo 
leste (região mais desmatada, que apresenta a maior área com ocorrência de espécies ameaçadas de 
extinção). A análise estatística da fauna do Estado está baseada em dados ainda 

' Ver ZEE - Mapa de Pontos de Coleta Zoológica e Ocorrência de Espécies Ameaçadas de Extinção, op.cit. 



-------------------------------------------------Biodiversidade 

preliminares. É importante que seja ressaltada a completa falta de conhecimento zoológico sobre algu
mas regiões do Estado e a possibilidade de, em se tratando de Amazônia, existirem ainda espécies 
desconhecidas e não descritas nestes locais. Este conhecimento é subsídio fundamental para qualquer 
trabalho de macrozoneamento do Estado; 

c) Dentre as espécies animais a serem estudadas, destaca-se a utilização da avifauna como grupo indica
dor, pois: 

• Pode-se afirmar que o grupo possui um grande número de espécies e grande especialização 
quanto à preferência de habitats, permitindo sua utilização como excelentes indicadores dosam
bientes e de seu grau de conservação/alteração; 

• Constitui excelente instrumento para a realização de zoneamento ambiental e de planos de mane
jo de unidades de conservação ( STOTZ et al , 1996)2 ; 
O grupo avifauna apresenta maior quociente número de espécies registradas/horas de eiforço 
amostra/ que qualquer outro grupo animal; 

• Metodologias de avaliação ecológica rápida, envolvendo bioacústica. Esta metodologia também 
aumenta muito a probabilidade de registro de espécies raras e de hábitos críticos, cujo registro é 
bastante di.ficil quando são utilizadas as metodologias tradicionais que envolvem somente captura 
de exemplares. 

2) Novas Unidades de Conservação a serem propostas devem ter, se possível, um tamanho mínimo de 100.000 
ha para manter o máximo de biodiversidade (PERES & TERBORGH, 1995), preservando populações gene
ticamente viáveis de grandes vertebrados, que ocorrem no Estado e estão ameaçados de extinção; 

3) Uma proteção mais efetiva do entorno das Unidades de Conservação (exigência legal de uma faixa de 1 O km) 
é extremamente importante para a preservação da fauna por servir como zona tampão e para ajudar a proteger 
espécies que não existem dentro da Unidade de Conservação (caso do Parque Nacional da Serra do Divisor); 

4) Considerando que os lagos marginais funcionam como locais de desova para muitas espécies de peixes (SAN
TOS, 1995), pode-se eleger esse critério para a escolha de rios prioritários para preservação da ictiofauna e 
para a realização de novas coletas. Na escala aproximada de 1:1 .000.000, o Rio Purus e o Rio Juruá se 
sobressaem em quantidade de lagos marginais; 

5) Como os rios funcionam como barreiras geográficas para várias espécies, delimitando inclusive a distribuição 
de subespécies (HAFFER, 1969, 1992; PERES et al., 1996), novas Unidades de Conservação devem 
contemplar os interflúvios de grandes rios que atualmente não estão inseridos em nenhuma Unidade de Conser
vação de Uso Indireto. Assim, a área mais indicada está situada entre o Rio Juruá e o Rio Iaco; 

6) As espécies indicadas como de Alta Prioridade para Conservação Biológica3 são pouco amestradas em 
termos de estudos faunísticos, principalmente nas áreas, que sobrepõem a Terra Indígena Alto Rio Purus e o 
Rio Envira. Parte dessas áreas encontram-se situadas entre os rios Tarauacá e Iaco, reforçando a necessidade 
de coletas zoológicas sistematizadas a serem realizadas nessa região do Estado4

; 

7) As informações zoológicas atualmente disponíveis não são suficientes para indicar com segurança áreas 
prioritárias para criação de novas Unidades de Conservação de Uso Indireto. Já é possível 

'STOTZ, D. F.; FITZPATRICK, J. W. ; PARKER III ; T.A., MOSKOVITS, D. K. Neotropical Birds - Ecology and Conservation. The 
University of Chicago Press, Chicago and London, 1996, 478 p. 

3 Tais espécies foram definidas com base em informações do Workshop Macapá -1 999. 
4 Ver Mapa Pontos de Coleta Zoológica e Ocorrência de Espécies Ameaçadas de Extinção, op.cit. 
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indicar, porém, duas regiões do Estado onde novas coletas devem ser realizadas, considerando-as como 
pontos referenciais de amostra: 

a) região 1 - a região situada entre o Rio Tarauacá e o Rio Iaco, enfocando as Áreas de Alto e 
Médio Valor Biológico; 

b) região 2 - o extremo leste do Estado (municípios de Porto Acre, Senador Guiomard, Acrelândia, 
Rio Branco, Plácido de Castro e Capixaba), em grande parte desmatado. 

Essas duas áreas do Estado apresentam algumas das características que as habilitam a serem candidatas 
a abrigar novas - Unidades de Conservação, tais como: alta prioridade faunística e florística; interflúvios de 
grandes rios (Região 1 ); fragmentação provocada pelo desmatamento; existência de fisionomias de paisagem 
que não estão representadas em nenhuma Unidade de Conservação ou Terra Indígena (Região 2); inexistência 
de Unidades de Conservação de Uso Indireto (ambas as regiões). Assim, em termos zoológicos, na Segunda 
Fase do ZEE, essas duas regiões devem ser consideradas como áreas prioritárias para detalhamento de 
infonnações com vistas a sua preservação, tanto pelo seu valor biológico como pelo grau de desmatamento 
a que estão submetidas. 

Tabela 2 -Animais ameaçados no Acre Conforme Classificação da IUCN -1996, do IBAMA, Portaria n.0 1.522/89 e do 
CITES 
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7.2- BIODIVERSIDADE FLORÍSTICA 

De acordo com os objetivos do Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre, a biodiversidade florística 
objetiva identificar e qualificar as distintas regiões do Estado e subsidiar a escolha de áreas prioritárias para 
conservação. 

Com base nos estudos realizados, na região do Alto Juruá foram encontrados os maiores valores de 
diversidade arbórea. Nesta região, existe uma concentração do maior número de espécies, provavelmente 
endêmicas, e dela abrem-se estreitas relações de distribuição geográfica com o piemonte andino. 

Somente nessa região do Estado são encontradas as formações sobre areia branca- campinas - e as 
florestas submontanas. 

A região da bacia do Purus é a grande lacuna no conhecimento florístico e da diversidade arbórea, 
sendo também promissora em relação a novas ocorrências de endemismos e de espécies novas. 

A bacia do Acre conta com o maior índice de densidade de coletas. Suas áreas mais antropizadas e de 
maior fragmentação florestal, situadas no Baixo Acre, são, no entanto as de menor conhecimento florístico. 

Alguns países Latino-americanos estão empenhados na criação e manejo de sistemas nacionais de 
áreas protegidas. No Brasil, o "Projeto Parques e Reservas"5 tem por objetivo a conservação das florestas 
brasileiras "in situ", por meio da integração de áreas privadas e públicas, em Corredores Biológicos. 

Tais esforços visam interligar as Unidades de Conservação e garantir que os corredores biológicos no 
Acre, do ponto de vista da flora e da vegetação, interliguem regiões fronteiriças com o Peru (Santa Rosa e 
Marechal Thaumaturgo) e Bolívia (Plácido de Castro, Brasiléia, Epitaciolândia e Acrelândia ), onde novos 
taxa foram descobertos e endemismos identificados. 

7.2.1 -ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Com vista a identificar essas distintas regiões e levantar as áreas prioritárias para conservação, analisa
ram-se os inventários florísticos quantitativos existentes no Estado e cerca de 15.000 registros integrantes do 
Banco de Dados da Flora do Acre (Parque Zoobotânico- UF AC). 

Os estudos incluíram: 

a) cálculo do índice de coletas botânicas (IDC- N. 0 de Espécies no herbário/1 00km2
) em várias 

escalas- municípios, bacias hidrográficas, fisionomias vegetais; 
b) identificação, quantificação, análise e mapeamento de espécimes-tipo, novos taxa, e novos 

registros para o Brasil; 
c) cálculo de índices de diversidade arbórea a partir de 14 inventários quantitativos realizados no 

Estado. 

Apresentam-se, a seguir, alguns aspectos sobre a flora do Acre, relevantes para uma abordagem mais 
geral do ZEE6 . 

5 Este projeto está sendo desenvolvido dentro do subprograma "Áreas Protegidas e Manejo de Recursos Naturais Renováveis'', no 
âmbito do PPG-7 (Brasi i-MMA 1999). 

6 Para maiores informações sobre a Biodiversidade Florística, consultar os Relatórios integrantes do ZEE - Zoneamento 
Ecológico Econômico do Acre. 
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7.2.2 -A FLORA ooAcRE 

Índice de Densidade de Coletas por Municípios e Bacias Hidrográficas 

Um dos indicadores comumente utilizados7 para medir o grau de conhecimento existente sobre a flora 
de uma determinada região é o Índice de Densidade de Coletas - IDC. Este índice é o resultado do número 
de espécimes coletadas existentes no herbário/1 00 km2 (Tabela 3). Seu uso revela lacunas no conhecimento 
de áreas geográficas e de tipos de vegetação, sendo uma estatística essencial na determinação de prioridades 
de investimentos relacionados à conservação. 

Em um total de 153.150 km2 de superfície, o Estado apresentou em 1999, 13.642 registros de cole
ções botânicas8

, atingindo um IDC de 8, 9 coletasll 00 km2
. Até 1971, o Acre registrava apenas 0,2 coletas 

em cada 100 km2
. O Acre ainda é uma das regiões do oeste da Amazônica pouco conhecida floristicamente; 

uma vez que, para uma área ser considerada conhecida floristicamente, precisa apresentar em torno de 50 
coletas por 100 km2 (CAMPBELL, 1992). 

Tabela 3 - indice de densidade de coletas -IDL, para o Estado do Acre 

r..nlelpia 1\raa r krií~) N." Oôlttas. IDC 

J\crQ'Ma<J 160:(7 ::>.;;. r- ;-'!6 
!!'.J.J.tn :t:j~l.8 ~ l&I•U 
Ci:Jphõ.IID 1 nota so ~64 

~~f~ Ido~ Ct~s,t•t: ?C66EI ~1 .1!11)8 

1'-'o'lt~ ~1.71J 2\l.l',HJ :l"Ji!ii e.. 1'1 
;..,: 10 8.'11 n oo 9.91:52,.&1 il.:z:!.4. 1::Z.Je 

·ou~nl 1~ ~~ 1S~ 
Ãgs.r;. f:',IA:&I l .. ilf50 
!tt!b IINJ ,.; :;.'X\_.., 9:2). :t215 
í:P w: Kll an:::e 1~J o DOO 
~!:J;.JI1 .!ln:J.6 ~I 1386 
~:JI:Miatul Bncla dou Ai:IIJI &7.1tn,(l U115 11..89 
~1Ut'l ~1~n'J ~''I ,_2 ".l_TI ~~i 
aT-s~o2 15Cki 3. 1 :XOI .'..9',;t 

~ lt.b::l Uretr.!i ::!l!o29! :2..7 2' ll:2:6 SCD 
!ó:JI:Mir.Mul Bncla dou Purus. 110.824,(1 2.~ 8..182 

11..121!J D 00 ~ ut t e&1.~ 1H1 1.0~ 

li.~'ltU! LiTii:J ~692.2 2'1l50 ~'SIJ 

~~ Qr;"'it I l1'1:>11JY't11U'gtt 7me ~I 1077 
~~·tu \"!_t!~ ~·~ l"" ~t 1!;.~ 
;.,:odn!lliM !"'>\!e 33-H ~~ 7'15 2.29 
=n111 22 i'"21 6 92 04] 
~n;.t! E-6QS ~ o o~ 
IZimlllttá 115 120.~ 1 oQ1 1 IH~ 
Sllbi!!M lll Bacli:J. do JI:IU3 75.22J..:S s..5:24l 8..81 
T!Mnl t sa 1!5fiJI ta.84.'2 B.!ll) 

Fonte: IDC calculado a partir da versão 07/1 999 do Banco de Dados da Flora do Acre. 

7 Ver Prance, 1977; Vink, 1981. 
8 Encontram-se ainda desconhecidos quanto à origem da coleta, cerca de 100 registros. Outros 300, oriundos de Santa Rosa, 

estão em fase de processamento no herbário da Universidade Federal do Acre e não foram incluídos nesta oportunidade. 
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Conforme apresentado na Tabela 3, os municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, 
Mâncio Lima e Tarauacá são os únicos com mais de 1. 000 coleções. Mâncio Lima e Brasiléia apresentam os 
maiores valores de IDC, 4 3, 90 e 22, 15 coletas/1 00 km2· , respectivamente. Epitaciolândia e J o r dão não 
registram nenhuma coleta. 

A bacia do Purus é uma grande lacuna no conhecimento florístico regional (SILVEIRA et a!. I997) 
apresentando o menor IDC: 6. 62 coletas/I 00 km2. Embora alguns municípios pertencentes à bacia do J uruá 
apresentem valores de IDC relativamente altos, outros como J ordão, F eijó e Rodrigues Alves apresentam 
baixa densidade de coletas, limitando o IDC da bacia em 8.67 coletas/ IOO km2. A bacia do Acre, a que mais 
vem sofrendo com as mudanças nos padrões de uso da terra, revela o maior IDC para o Estado (II. 89 
coletas/ I 00 km2). 

Densidade de coletas por hábitat 

O filtro aplicado ao campo vegetação selecionou II. 004 registros com informações sobre a distribui
ção de coletas por habitat. As Florestas de Terra Firme (também consideradas aqui a densa e a densa 
submontana) representam o tipo de vegetação mais coletado no Acre. As Florestas Inundáveis (incluindo as 
várzeas, baixios e ambientes associados), ao contrário de tendências detectadas na Amazônia Central, são as 
menos coletadas. Um pequeno número de amostras (252) origina-se das campinas e campiranas, presentes 
apenas em áreas pontuais da bacia do Alto Juruá. 

7.2.3- E SPÉCIES DE V ALOR ESPECIAL PARA C oNSERVAÇÃO: ESPÉCIMES TIPO, NOVOS TAXA E NOVOS REGISTROS 

a) Espécimes tipo 

Cerca de 316 espécimes constam no Banco de Dados da Flora do Acre como sendo material tipo -
espécime utilizado na descrição original da espécie. Quase 50% desses tipos foram coletados por Emst Ule 
no Alto Juruá e Alto Acre, em 1901 e 191 O, respectivamente. Trinta anos depois do primeiro, outros 1 O% 
foram coletados por Boris Krukoff, que atravessou a região do Rio Macauã, em 193 3. As demais espécimes 
só voltaram a ser coletadas na década de 60 e prosseguem até o momento. Dessas, cerca de 25% não 
dispõem da data em que a coleta foi realizada. 

b) Espécies e Gêneros Novos para a Ciência 

O sudoeste da Amazônia e a região compreendida pelo Acre continuam a ser uma fronteira biológica. 
V árias espécies novas foram descobertas recentemente e ainda não foram publicadas pelos especialis

tas. Rhodostemonodaphne napoensis Madrifíán (Lauraceae ), conforme o especialista no grupo, é conheci
da da ciência apenas por três coletas, uma delas oriunda do Acre. 

No período de 1971-1997, um novo gênero deMelastomataceae e 15 novas espécies foram desco
bertas no Acre (Tabela 4), 13 delas na bacia do Alto Juruá. Psittacanthus amazonicus (Loranthaceae), por 
exemplo, foi descoberto por Ule em 1901 na foz do Rio Tejo (Alto Juruá) e somente em 1992 foi re
descoberta na mesma localidade (Figura 4). 
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70° oo · 

Figura 4 - Localização aproximada das áreas onde novos taxa foram descobertos no Estado do 
Acre, no período de 1968 a 1997. O tamanho dos círculos corresponde á abrangência 
de mais de uma ocorrência. O círculo maior na bacia do Juruá, por exemplo, abrange 
a localização de cinco novos taxa, coletados nos municípios de Cruzeiro do Sul e 
Mãncío Uma (Fonte: ZEE/AC, 1999) 

Tabela 4 - Novos taxa coletados no Estado do Acre no período de 1968 a 1997 
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Fami'lia Nome cientifico 

Araeeae P!'llb;;eQctron retl/,faflum CI'Oflt 

R\Jt4 eceae ladenbei"!;;IB sp, nov 
L.sura.ceae .Am.ba s:p, nov 
erome!llaceae Guzmanfa sp, nov 
MellS!Ceee T rlchlr18 5Q n "'. 
Rutimaeae Faramea verl.x;iftara C. M. Taylor 

Rutimaeae Coussarea sp . nov. 
Dl eniaeeae OO.'k'X:.ttrpus sp . nov 
Pooeeae Otvro sp, MO\I. 
Annonaeeae Pse-L~t.Jndto sp_ nov. 
Fel\aee-Qe Cfitotii arbore-8 Hotfmanns ex Benth var. 

,ose.udoarmzon.éa Fantz 
Oostae~ta-e Co.sws sp. nov. 
PIDeroeeae P\!)ef SD. no v 
Melieceae- Tn":M18 sp_ nOY'. 
Melastcmatsoeae gen. IXfw'. 

A.nnonaceae KL:1robef1'3 oomita CIUilrOJ 
Aristdo::h1soeae Anstaloclua da(yJ F 13cnzélez 
Sapindaceee Ave!ThoxJ.'Um sp nov. 
I C<ld mu::eae Calatofa sp. nO'I 

Fonte: Banco de Dados da Flora do Acre - UFAC, 1999. 
Nota: 

Murüc. (1) Hiibitat (2) 

cs Fp 
cs Ftf 
ML F v 
ML Ft1 
ML FAb 
UM FAb 
TA Ftf 
MT Ftf 
PV Ftr 
PV I Ftr 
PV Ftr 

SM FAb 

SG F v 
TA I F v 
TA TI 
TA Ftf 
SM Ftr 
TA Ftf 
MT Ftf 
e.u FAb 

(1) Municípios: CS=Cruzeiro do Sul; ML=Mâncio Lima; MU=Manoel Urbano; MT=Marechal Thaumaturgo; PV=Porto Valter; 
SM=Sena Madureira; SG=Senador Guimard; TA=Tarauacá; XA=Xapuri 
(2) O termo hábitat é utilizado como designação geral para o local da coleta, em função da alta heterogeneidade relacionada 
à terminologia utilizada pelos coletores para definir o tipo de ambiente. 
Hábitat: Fp=Fior. primária; Ftf=Fior. de terra firme; Fv=Fior. de várzea; FAb=Fior. aberta com bambu; Ti=Terraço inundável. 
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c) Novos registros para o Brasil 

No período de 1991 a 1998, 13 taxa foram considerados os primeiros registros para o Brasil, conforme 
Tabela 5. Apesar das lacunas existentes na bacia do Purus, em apenas três anos, quatro desses novos registros 
foram documentados nas microbacias desse rio. Em dois anos -93 e 94 -, quatro novos registros foram documen
tados na bacia do Alto Juruá e três Pterídophytas foram coletadas, em 98, na bacia do Acre. 

Tabela 5 - Relação de espécies coletadas no Acre (1991-1998), consideradas novos registros para o Brasil 

Famma Espécie Munie. Hábitat 

Mel~stanataceae Mk:onia triptinervis Ruiz & Pav. SM FD 
Laurac-oae Nectaltdra purpursa (Ru iz & Pav.) Mez SM --
BOfaginÇ~,Ceae C-oráia williamsi1 G Agostini ex; G.Q'-'rBI SM F v 
Myltaceae Campomanes.e specbsa (Diels) McVaugh MT F v 
Asteraceae MIKan.ia s ryg.ta B. L. Rob. BR --
L.au raCêae RhodO$femotJod.aphrte n.apoertsJS Madn MJ1 TA --
Fabaceae Platymrscium stiputare Benth TA F v 
Erylhroxylac:eae Erylhrox.ylum palens RUiz & Pav. MU Ftf 
P'tendo phyta Adlélnfumpoeppigianum {Kuhn} Hieran . A8 FO 
Moraceae Ftus pcpanoGiStandl. TA Ftf 
Pteridophvta Pleris !Jaenk~ana C. Presl AS FAb 
Ptendo p-hyta Tect.ar.lêl draconop~'Sfa {D. C. Eaton) Copél. BR Fd 
Moraceae Poutsenia ftfmftta (Miq.) StandJ MT F1f 

Municípios: SM=Sena Madureira; MT=Marechal Thaumaturgo; BR=Brasiléia; TA=Tarauacá; MU=Manoel Urbano; AB=Assis Brasil 

Hábitat: FD=Fioresta densa; Fv=Fioresta de várzea; Ftf=Fioresta de terra f irme; FAb=Fioresta aberta com bambu. 

7.2.4- PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA, ENDEMISMO E RARIDADE 

O conceito de raridade está intimamente relacionado a endemismo. Confonne GASCON (1994), endemismo 
é um termo relativo sujeito à definição da área na qual a espécie é encontrada. Dessa forma, um taxon pode ser 
endêmico a uma ecorregião, a um país, a um estado, a uma bacia, a uma pequena unidade política como município 
e até mesmo a um microhábitat. 

A partir dessas considerações, a análise de raridade e endemismo das espécies selecionadas com base nos 
critérios mencionados em padrões de distribuição geográfica e afinidades florísticas, foi realizada em quatro dife
rentes escalas: 

• raras e endêmicas de parte do Acre e localidades contíguas da Bolívia ou do Peru; ecorregião Sudo-
este da Amazônia ( sensu DINNERTEIN et al. 1995); 

• restritas à Amazônia ocidental (incluindo Bolívia, Peru, Equador e Colômbia); 

• raras (menos de 5 coleções) e endêmicas ao sudoeste da Amazônia; 
• outras espécies endêmicas ao sudoeste daAmazônia; 

O padrão encontrado para a ecorregião (Figura 4) é o mais comum- correspondendo a 27,4% (ou 42,7% 
se incluídas as restritas ao sudoeste-ver adiante) - das analisadas. Esse padrão aumenta a partir do sudoeste para 
incluir o norte de Lo reto e Amazonas no Peru, o que reforça o status único da flora acreana no Brasil. 

O número de espécies endêmicas, raras ou não, aumenta quando se abrangem outras partes daAmazônia 
sul-ocidental (Figura 5) como aquelas do sul do Peru, do norte da Bolívia e daAmazôniaEquatoriana 
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e Colombiana e de algumas localidades no ocidente do Amazonas e/ou de Rondônia (raramente norte de 
Mato Grosso) no Brasil. As espécies deste padrão representam 27,4% das espécies não espalhadas. Isto 
reforça o fato de que o sudoeste da Amazônia possui uma flora distinta do restante da Bacia e de que a flora 
acreana tem afinidades florísticas mais fortes com o sudeste do Peru e o extremo norte da Bolívia do que com 
demais partes da Amazônia brasileira. 
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Figura 5- Distribuição de espécies restritas à Amazônia Ocidental, incluindo oeste da Amazônia brasileira, 
partes contíguas da Bolívia e do Peru, Equador e Colômbia 

Considerando a escassez de coletas e a restrição na distribuição geográfica, foram definidas duas 
classes de raridade: uma incluindo as espécies que apresentam 5 coleções ou menos (Tabela 6) e outra 
incluindo aquelas raras no Acre e com distribuição pontual em outra região do Brasil (Tabela 7). Dentre as 
raras com 5 ou menos coleções, a maioria apresenta apenas uma coleta; Aristolochia dalyi F. González 
( Aristolochiaceae ), por exemplo, foi descrita em 1998 e parece restrita ao Alto Juruá. 

Tabela 6 - Espécies Raras e Restritas ao Sudoeste da Amazônia 
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OBS.: Com exceção de Psychotría acreana (Floresta 
de Várzea) e Platycarpum acreanum (Campina), todas 
as demais ocorrem em Floresta de Terra Firme, estas 
espécies raras compreendem até 5 coleções. 
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Tabela 7 - Espécies raras de ocorrência em floresta de terra firme 

Espécie I' Distriibúção 

JU~~"S :iCI'ea'la .:s-.1 r riana hre: ::q ...alb- rza-,a 113 ..~.:H ;c '"l:Je:• 
SR~e..o;::ota !:-p"S-.~'2 •.~tez .~.ue: f:q ..a Ib- ._ .. iê:pl) 
5.1::1?tlt!:i ~-:u.Vrn~ Ct:rl:: I h:nr :q .... lb'" rs~·J- \!:er.ezue.éi V1rJBOO.:ast 
1(=-a,~ P,'ilS~ h:re:. ?e ,.. ... IJ-i--t= r(• 
Plt; =~U:P iuua.·a.w h:re: :t:le .. - (Arre.2DI"'35 . I.J:n:tD~ 
B.lnr.-.2Tlt '; ~i!i-121 h;w" C:Slrrtia .~~ 
.ca. ?.ma 1.5'-!.i hn:.. Brasi:' ( Pa:-ã , ./4 ~5 r;35;1 P. io Neg;-J I 
. Cb.r-_.t-.:.~-c--v. a:.-= :ruv AC_ Sm_ h:ne:.~la.S 

&.~:i q:.=~~oga U tt.•.;w~]l h:nr .emapã ~ PEru (l.cfl!tDIP=; r...a..(• 
.cms ga.nelt:oia Sb.:.d h::n!:. Ma;a::Jã) 

1a:x:a"Lrn 1..1.':!i En;L & K... K.r=--LISE' h;re: Dlia Li 

As bacias do Alto Juruá e do Alto Purus são as regiões onde mais registros foram reportados pela 
primeira vez para o Acre e para o Brasil, destacando-se como regiões onde provavelmente mais registros de 
endemismos e raridades poderão ser encontrados. 

NELSON et al. ( 1990) lembram para o fato de que muitas indicações de áreas de refúgio coincidem 
com áreas bem amestradas por coletas botânicas e alertam para o fato de que endemismos são artefatos da 
baixa densidade de inventários florísticos. 

Com o aumento do conhecimento florístico de uma região, a amplitude de distribuição e a extensão 
das comunidades tomam-se mais refinadas. Portanto, áreas geográficas que fornecem novas informações 
com respeito à amplitude de distribuição são prioritárias para inventários e para conservação. 

7.2.5- DIVERSIDADE ARBÓREA 

Diversos inventários quantitativos, servindo a diferentes propósitos, já foram realizados no Acre. Des
ses estudos, apenas sete inventários executados pelo convênio SOS Amazônia!UFACIIBAMAe outros 
sete, pelo convênio UFACINYBG , permitem calcular com segurança índices de diversidade. 

Os 14 inventários analisados distribuem-se pelas seguintes Florestas e Bacias Hidrográficas: 

"i. Fbres13 .6J..r.;aJ r.a regão de Và~:sa Bacia d:l =uts 
4 F k:Jresla El:nsa Bacia d:l .ilae .. ::,; F bres13 ,6l:a-.a Bacia d:l ~\J' u.3 

As campinas e campinaranas pennanecem desconhecidas quanto a sua composição florística, estrutura e 
diversidade. A Bacia do Purus ainda é uma lacuna no conhecimento da diversidade florística e também da diversidade 
arbórea. O transecto localizado na bacia do Purus é o único estabelecido fora de Unidades de Conservação, já que 
sete estão no Parque Nacional da Serra do Divisor e seis nas duas Reservas Extrativistas. 

Os valores de riqueza e diversidade arbórea calculados para os inventários quantitativos no Acre são meno
res do que aqueles encontrados, recentemente, em estudos na Amazônia Central (OLIVEIRA, 1997) e Amazônia 
Equatoriana (V ALENCIAet al. 1994) esta última localizada na Amazônia OcidentaJl0 . As regiões pré-andinas, 
incluindo aqui o Estado do Acre, são consideradas as mais diversas (GENTRY, 1988). 

A diversidade é alta para todas as fonnações florestais estudadas no Acre e, muito alta, para a Floresta 
Aberta com Palmeiras da Bacia do Rio Juruá. 

9 Universidade Federal do Acre e New York Botanical Garden. 
10 Tais padrões seguem aqueles encontrados por GENTRY(l 988). 
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Todos os inventários analisados, com poucas exceções, apresentam um elevado número de espécies raras. 
A presença de um elevado número de espécies com baixa densidade e as diferenças marcantes na composição e 
estrutura floristica, toma dificil a caracterização e a comparação entre áreas. Nesse sentido, as avaliações relacio
nadas à importância genérica (OLIVEIRA, 1997), são úteis, a médio prazo, para a caracterização das comunida
des e para comparações entre amostras. 

7.2.6- BIOMASSA VIVA AciMA DO SoLo (BVAS) 

A Biomassa Viva Acima do Solo (B VAS) é estimada, indiretamente, através dos valores de D AP ou de 
CAP (circunferência à altura do peito) convertidos à D AP, para 23 inventários estudados. 

Os maiores valores de biomassa estão em Floresta Aberta com Palmeiras e Floresta Densa, com exceção 
da floresta densa da Serra da Jaquirana, onde a toposseqüência estudada apresentou, em seu terço superior, uma 
floresta com estrutura bastante peculiar, conhecida por "floresta anã". 

A Floresta Aberta com Bambu apresentou valores menores de biomassa total. A biomassa nestes ecossistemas 
deve variar mais do que nas demais formações em função da sua dinâmica particular. 

O papel das árvores grandes na retenção da biomassa florestal fica evidente quando se analisa a proporção 
da biomassa total representada pelas 1 O espécies mais importantes (cerca de metade do total) e a identidade 
dessas espécies. Em programas de extração de madeira, as árvores grandes são evidentemente as escolhidas e a 
redução da biomassa no final do processo não é proporcional à redução da densidade de árvores, podendo 
resultar em drástica modificação na estrutura da floresta. 

7.2.7- RECOMENDAÇÕES 
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a) De acordo com os estudos efetuados, verifica-se que a região do Alto Juruá destaca-se em valores 
de diversidade arbórea. Mas existem poucos inventários floristicos e quantitativos nas formações 
sobre areia branca (campinas) e nas florestas submontanas. Recomenda-se a realização de inventá
rios floristicos e quantitativos nessas formações sobre areia branca, já que as poucas manchas de 
vegetação que se desenvolvem nesse tipo de ambiente, principalmente na região de Mâncio Lima, 
vêm gradativamente sendo perturbadas pela abertura de estradas e instalação de habitações. Esse 
tipo de vegetação no Acre ainda está desprotegido. Propostas de criação de Unidades de Conserva
ção para essas áreas devem ser discutidas. 

b) A região da bacia do Purus foi alcançada por expedições botânicas apenas em 1997 e 1998; foram 
as primeiras na história que percorreram áreas do Chandless e Alto Purus, na região de Santa Rosa, 
também na divisa com o Peru. A região da bacia do Purus, é a grande lacuna no conhecimento 
florístico e da diversidade arbórea, sendo também promissora em relação a novas ocorrências de 
endemismos e de espécies novas. Tanto inventários quantitativos como florísticos devem ser realiza
dos na região, com vistas ao zoneamento do Estado. 

c) A bacia do Acre possui o maior índice de densidade de coletas, embora seja uma das bacias mais 
alteradas. Em decorrência da fragmentação florestal, intervém-se em populações de espécies com 
distribuição espacial fonnalmente contínua. A dinâmica dessas populações necessita ser entendida 
para que se executem procedimentos que impeçam sua extinção. Os acessos rodoviários já implan
tados podem facilitar programas de coletas e monitoramento na região. 

d) Projetos de pesquisa binacionais, envolvendo o Peru e a Bolívia, podem acelerar a velocidade do conhe
cimento sobre a diversidade biológica regional. Unidades de Conservação no Acre ainda não implementadas 
efetivamente estão sujeitas a um amplo espectro de ameaças e merecem atenção. 



-------------------------------------------------Biodiversidade 

e) Estudos sobre ecologia da paisagem devem ser estimulados nas áreas mais antropizadas. Por 
meio desses estudos, questões como sobrevivência de espécies, dinâmica de comunidades e 
ecossistemas, identificação de matrizes, origem, tamanho e forma de manchas de hábitat e o 
papel de corredores de hábitat na facilitação da dispersão são importantes para um zoneamento 
adequado e correto. 

f) A vegetação nas margens dos rios pode ser considerada como corredores naturais. Devem ser 
revistas as políticas que regulamentam a ocupação e o uso dessas áreas. 

g) Devem ser estimulados estudos sobre metapopulações visando ao conhecimento da dinâmica 
de populações que estão sendo fragmentadas, com implicações diretas sobre a manutenção dos 
corredores biológicos. 

A extração seletiva de madeira, associada à posterior formação de pastagens, especialmente na bacia 
do Acre e parte do Purus, pode estar comprometendo seriamente populações economicamente importantes. 
Como o Acre apresenta uma vocação eminentemente florestal, estudos sobre erosão genética e sustentabilidade 
também merecem destaque. 

7.3- BIBLIOGRAFIA 

STOTZ, D. F; FITZPATRICK, J. W.; PARKER ill, T. A ; MOSKOVITS, D. K. Neotropical Birds-Ecology 
and Conservation. The University ofChicago Press, Chicago and London, 1996, 478 p. 

DINNERTEIN, E.; OLSON, D.M.; GRAHAN, D.J.; WEBSTER,A L.; PRIMM, S. A ; BOOKBINDER, 
M. P.; LEDEC, G A conservation assessment of the terrestrial ecoregions of Latin ame rica and the 
Caribbean. Washington, WWF, The World Bank, 1995, 129 p. 

GASCON, K. J. Rarity. Population and Community Biology. Series 13. Chapman & Hall, London, 
1994, 205 p. 

GENTRY, A H. Tree species richness of upper Amazonia forests. Proc. Nat. Acad. Sei. n. 85, p. 156-
159, 1988. 

HAFFER, J. On te "river ejject" in some fores birds o f Southern Amazoniam. Boletim do Museu Paraense 
Emílio Goeldi, Zoologia, n. 8, p. 222-245, 1992. 

HAFFER, J. Speciation inAmzonianforest birds. Science, n. 165, 3889 v. , p.131 -137, 1969. 

NELSON, B. W.; FERREIRA, C. A C.; SILVA, M. F. ; KAWASAKI, M. L. Endemism centers, refugia 
and botanical collection density in Brazilian Amazonia. Nature, n. 345, p. 714-716, 1990. 

OLIVEIRA, A A , Diversidade, estrutura e dinâmica do componente arbóreo de uma floresta de terra 
firme de Manaus, Amazonas. São Paulo, 1997. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 

PERES, C. A , TERBORGH, A J. Amazonian nature reserves: na analysis o f the defensibility status o f 
existing conservation uni ts and design criteria for the future. Conservation Biology, n. 9, p. 34-46, 
1995. 

SANTOS, A A , Estratégias para o uso sustentável dos recursos pesqueiros da Amazônia. Rio de 
Janeiro: Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, 1995, 45 p. 

95 



Zoneamento Ecológico-Econômico --------------------

SILVEIRA, M.; BROW, I. F ; NOGUEIRA-BORGES, H. B.; et al. Acre um exemplo dos "buracos 
negros" no conhecimento da diversidade da flora Amazônica. Ciência Hoje, n. 22, p. 64-65, 1997. 

VALENCIA, R. ; BALSLEV, H.; PAZ Y MINO, G C. High tree alpha-diversity in Amazonian Ecuador. 
Biodiv. Conserv, n. 3, p. 21-28, 1994. 

96 



Unidades de Paisagem Biofísicas 

8- UNIDADES DE PAISAGEM BIOFÍSICAS 

8.1 -AsPECTos METODOLóGic o s 

A identificação das unidades naturais do Estado, denominadas de Unidades de Paisagem Biofisicas
UPB - no âmbito do Zoneamento Ecológico-Econômico, foi feita por meio de integração temática, apoiada 
na análise dos dados secundários disponíveis. Este exercício metodológico buscou ultrapassar os limites 
tradicionais da abordagem setorial, por meio de um esforço de percepção global e sistêmica dos fatores que 
intervém na dinâmica sociedade - natureza. O resultado deste trabalho visa apresentar uma primeira aproxi
mação balizadora das atividades subseqüentes ao Diagnóstico Ambiental. 

O ZEE do Acre tem como marco programático o paradigma do desenvolvimento sustentável para 
conduzir o processo de planejamento e administração dos conflitos existentes ou previsíveis entre sociedade 
- natureza. Esses conflitos se originam das necessidades e demandas sócio-econômicas e das condições de 
sustentabilidade social, econômica e ecológica. 

Com base nos princípios contidos na Agenda 21, ECO 92, evoca-se o preceito de "racionalidade e de 
poupança dos recursos naturais como base para a conciliação da sustentabilidade ecológica, econômica e 
social" LAGET (1995), BARBIERI (1997), como compromissos dos governos em geral. 

Os conhecimentos obtidos mediante a compilação e sistematização dos dados secundários são insufi
cientes, ainda, para identificar a capacidade de suporte dos ecossistemas e as conseqüentes alternativas, 
visando à regulação dos usos desses recursos. 

As unidades naturais identificadas neste exercício de integração temática expressam estruturas e qua
lidades de seus atributos originais. Tais unidades foram reconstituídas por meio de estudos temáticos e são 
marcos de referência para estudos posteriores, buscando completar as lacunas de informações sentidas 
nesta oportunidade. 

A compreensão do quadro natural requer a identificação de seus aspectos fisionômicos, identificados 
pela interação dos componentes fisicos e bióticos e pela distinção de características relevantes, segundo 
níveis de organização. 

Esses níveis de organização expressam-se, em ordem de grandeza, do geral para o particular, distin
guindo-se as Regiões Naturais, as Sub-Regiões Naturais e as Unidades Naturais, aqui denominadas Unida
des de Paisagem Biofisicas. 

As Regiões Naturais correspondem a grandes porções do território caracterizadas por padrões 
fisiográficos, resultantes da atuação dos processos tectônicos e paleoclimáticos, que provocaram sucessivos 
períodos de erosão e sedimentação em épocas geológicas distintas. 

As Sub-Regiões são individualizadas a partir das morfoesculturas e da configuração da rede hidrográfica, 
associadas com as coberturas pedológicas e com as Formações vegetais. As Sub-Regiões contêm as Unida
des Naturais ou Unidades de Paisagem Biofisicas. 

As Unidades de Paisagem Biofisicas (UPB) correspondem às áreas homogêneas. Elas refletem a 
correlação local das associações de geoformas com as litoestruturas e com as associações de solos e, 
destas, com as Sub-Formações vegetais. Estas unidades de paisagem não são espaços artificiais, obtidos 
pelo cruzamento de diversos temas, mas refletem unidades naturais, resultantes da combinação de variáveis 
fisicas e bióticas. 

A combinação das variáveis, determinadas por processos climáticos, geológicos, gemorfológicos, 
pedológicos, hidrológicos e biológicos, resulta em uma homogeneidade fisionômica, passível de delimitação. 
Os levantamentos temáticos utilizaram métodos e sistemas de classificação específicos. Para empreender a 
identificação das unidades naturais, foram feitos exercícios analógicos e digitais, a partir de sínteses e agrega
ções sucessivas dos aspectos temáticos. 

Segundo esses procedimentos, a estruturação desses arranjos naturais é apreendida por meio de 
variáveis delimitadoras, descritoras e qualificadoras: 

• delimitadoras: a geomorfologia e a vegetação compreendem as variáveis delimitadoras doses
paços naturais; 
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• descritoras: o clima, o regime hidrológico, a fauna e a biodiversidade, por exemplo, não definem 
contornos das unidades, porém contribuem para descrever os ambientes; 

• qualificadoras: tais variáveis indicam os potenciais e as limitações intrínsecas a cada unidade 
natural. Dentre essas variáveis, podem ser estudadas: os jazimentos minerais, o potencial agrí
cola dos solos, a disponibilidade hídrica superficial, o regime hidrológico, a vocação ecológica, 
o provável estoque madeireiro e extrativista. 

8.2 - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

tos: 
O exercício de delimitação e estruturação das paisagens biofísicas do Estado resultou em dois produ-

• Mapa de Unidades de Paisagem Biofísicas, escala 1: 1.000.000; 

• Organização do Banco de Dados Georreferenciado. 

Para a elaboração desses produtos foram cumpridas as seguintes etapas: 

• análise estrutural da paisagem natural do Estado, seleção dos atributos físicos e bióticos a serem 
usados; 

• cruzamento dos mapas temáticos através de um sistema de informações geográficas; 

• identificação dos polígonos de Unidades de Paisagem Biofísicas gerados pelos cruzamentos, 
geração do mapa básico de Unidades de Paisagem Biofísicas; 

• descrição de cada categoria de Unidades de Paisagem Biofísicas em relação aos seus atributos 
biofísicos; 

• construção de um banco de dados relacional. 

8.2.1 - Mapa de Unidades de Paisagem Biofísicas - UPBs 

Para a elaboração deste mapa foram sobrepostos os mapas temáticos do Levantamento de Recursos 
Naturais do Projeto RADAMBRAS~ (1976, 1977) na escala de 1: l. 000.000. A idéia inicial era delimitar 
as UPB's na escala de 1:250.000 com os mapas do RADAMBRASIL atualizados pelo IBGE através do 
Projetos PMACI I e 11, apoiados por interpretação de imagens de satélite LANDSAT TM, de 1998. Como 
estes materiais não foram disponibilizados em tempo hábil, optou-se por realizá-lo com os mapas originais do 
RADAMBRASIL ( 197 6, 1977) na escala de 1 : 1. 000.000, apesar das limitações de escala e da desatualização 
de dados. 

O resultado obtido com a identificação das Unidades de Paisagem Biofísicas, ainda que necessite de 
atualização, apresenta uma visão geral da estrutura dos ambientes biofísicos presentes no Estado e permite 
sua setorização em paisagens homogêneas. 

A sobreposição foi realizada através do Sistema de Informações Geográficas, Arclnfo, dos seguintes 
mapas: Geológico, Geomorfológico, Pedológico, Mapa Fitoecológico e o Fisionômico Ecológico. O cruza
mento destes mapas gerou uma minuta com 11 1 polígonos (unidades espaciais distintas), distribuídos em 80 
categorias. 

8.2.2 - Banco de Dados Georreferenciado 

As categorias de UPBs diferem entre si em pelo menos um dos temas dos mapas utilizados em sua 
identificação. Os 111 polígonos estão descritos em termos dos atributos de cada mapa temático em um 
Banco de Dados Georreferenciado. 
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Os atributos destas 111 UPBs foram registrados neste banco de dados relacional, formando um sistema de 
informações sobre a natureza, a quantidade e as condições das paisagens biofisicas das terras do Estado. Através 
deste Banco deDados de UPB's, é possível selecionar informações de diversas naturezas, como ilustrado na 
Tabela 1. O sistema permite, através da utilização de Banco de Dados ( Access ), integrar arquivos que contêm 
variada informação sobre os recursos naturais do Estado por meio de um Sistema de Informação Geográfica 
(Arclnfo). 

A relação entre estas duas fontes possibilita a seleção e análise de grupos de dados e, simultaneamente, sua 
representação em forma de mapas temáticos. O procedimento empregado é baseado na capacidade de "consulta 
dirigida" dos programas gestores de banco de dados, através do qual é possível agrupar variáveis - no caso 
polígonos de UPBs, - segundo determinados campos dos arquivos de dados que contêm informações sobre as 
variáveis UPBs- no caso, atributos destas Unidades de Paisagem Biofisicas. 

Tabela 1 - Atributos utilizados para definir as Unidades de Paisagens Biofisicas 

I Campo Descrição do Parâmetro 
NOME Código d'e ldenlfficação da UPB 
REGIÃO ln'tErfhJJvial 011 Planície M.r.rial 
GEOL Lilnklgia 
GEOM Unidade Morfoeslnólral 
PéDO Classe de Sokl 
ViEG E Tipobgia Vegel!al 
COMU CorrM!lidades Vege~is Presentes 
RELE Foll'llaS d'e Relevo 

8.3 - CoMPARTIMENTAÇÃo DO QuADRO NATURAL 

A compartimentação do quadro natural do Estado refere-se a porções do território que se caracterizam por 
distintas complexidades, representadas por Regiões, Sub-regiões e Unidades Naturais, aqui denominadas de 
Unidades de Paisagem Biofisicas. 

8.3.1 - Regiões Naturais - Nível I 

O primeiro nível em que foi subdividida a paisagem biofisica acreana foi "região", com base na associação 
dos conhecimentos morfoestruturais, fitogeográficos e climáticos, de abrangência regional, conforme se observa na 
Tabela2. 

Tabela 2 - Regiões Naturais do Estado do Acre 

Compartimentos Morfoestruturai s Regiões Fitogeograficas Regiões Climãticas 
TERRA FIRME . corréspolild~ às .áreas Florestal Equatorial Continenlal ínte-rfl uviais, não s-ujeitas à tnundação 
VARZEcAS - são as. Planrcies Aluviais. Floresta l ~quatorial Conti nen•al 

8.3.2 - Sub-Regiões Naturais - Níveis 11 a VIl 

Os elementos identificadores e descritores das Sub-Regiões foram as Morfoestruturas, as Formações Ge
ológicas, as Coberturas Pedológicas, as Formações Vegetais, as Unidades de Relevo e as Comunidades Flores
tais. Foi considerada, ainda, a rede hidrográfica, como marco de referência para a correlação com os demais 
elementos da paisagem, conforme Tabela 3. 

Cada um dos elementos temáticos que contribuíram para o entendimento dessas sub-regiões estão descri
tos, pela ordem, do Nível 11 ao Nível VII. 
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Tabela 3 - Sub-Regiões Naturais - Atributos das Unidades de Paisagem Biofísicas do Estado do Acre 

Nl .. ell NfYelll NIYII . NIYelfV ltNti V IW.el VI NIYtl VIl 

Unllt:IIMs 
Unidades UI'W.<Rdn 1Jnldade1~ 

TI pologllls 
RegiiKJ tii!DmOifol grolqglca pedDI~Cõtl relevo nQlftlls ComunldadK florntlll 

ógll!iK domln.JMH 

~R* 
F~~ 

l'k!~~ .r. ~:~«a De ~~FiM C 

~ Pillll'll!t!z F~~·~tFl'lbe 
F;lpç•F~ •F(tlo. ·~ .. fll;t~A~•1t 
F$p-;•F<lto:I•F(I"' 

E PIICUIOI~ ~r'I.JW F<~fiC4'<~•FHl)ç 
~ Ewnbu DoolJllll'til 
~ 

F4peoFIIIX"• FftC;ç 
10 f'clfm l.tl~tl 

C !!~~ Or~IJ9 c: lct~ ... bfo't! lle F;,p::<>F«:c-f'·~F~ 
H F~~.lbc+i:lee p. ,s;,,men a.n bu ();m r'IKio 
Q. Lllli:w.:lkiiJ Cr"!5!:11s fõ~~IX'4'""" 
c. 

~II!Mi ,r.bmil de f'11x:41-~~X"+fdleo ~ 
~ Alssabs Fbno F~.;::õllx +Fdleo 
~ Clpo!$ 

Fo3,pe~ 

~ F1orH10I DamõJ F.WC.-4l'~-tfdee 

i F.l.J:o"f'd-"C .. F~"C+Filee 

• ~ ~"C+Fapo 
5 D ~~f;jp) ;z "§: F~~Fcn.+f3íx= 
"' l FQ!rn w;:J~ F~+fH-:I(;+fl'~ i ..... c. FllW>I)'i Pll'JI):U:OOJ C<Jir CJ:IO F~~ns;, Rre+ F r:lle+f"õ! pc 

o lP".JC:(!IlQ) FQ>e+F~ 
rw~F~fii i!Q 

CllullCAcnt 
P~IIXIIII M OIT'.ll'l holr!J Flortitõl DIIIKII 

Fd!iU+FD~ (Cr.rt:oc;QO) !3o.Jlm:rillllllo1 
Rf'U+FIIpc 
fd-.,+f i!W 

~- f cj\le+ f IÇ)C 

~~ Fd!<tHFr.~ 

P~~ Atie>!JII ~lit~fr(A 
f.~Jl lll:p<H:ta 

- ~ F C Hil l)fO (ll) 
~f11w QI 

f ~+f acp+f 21PI1 g .. Sul 
P00ra ~~~~ 

f"ch'+ I' ac p+fa P1J 

.si (P.:IIIi!o:em) 
Hll rGmOI1' l'!l!l Czrnpr:~nuu 

f"d"u+FIIPJ) 

~ ... 
Fdle+FII,llb 

~J.. Fl!W+Fd~ 
Q. RIIII+FallptFilpp 

Rlll'l+ Flí!lp 
C~p_ ~JI~ C;Jtp_ G.rum 
F4m1+f~11~u 
f:,m~+f~ll"hhu+Frrr 
I :mtl+f dpu+P I 

~ t 10"1!".11111\Dert:ll fõ~~mt+f'"aml>fósu 
~ 

M I\'111 f.:mtl -c 
Hunt+f' d5e . i .. 

Ol!pósb:>s. f: ~.,_,5 f":mt1+fm+fa~tu 
~ -c HIJO: enE>:I'!I 

t~I!Oirnlb5 
Plmo .. ~;.!o F--mrt+l'm+f dlftl J e (OUI!Ilemã!IQ) Gram001511 Fmri+Fdpu 

::: ... rtlu'3-1\õ1 d:l5 
F.JJt.;:: iiC pot F õr't+ F~ 1!il PI'IJ~ Q. Run!+ FM4+Fll t 
Fi~J~.;::;;mt+Fds. 

FilrmtFD!t 
P roctn P.adõo P .:Kic 

Nível 11 

As "unidades morfoestruturais" correspondem às grandes feições geomorfológicas presentes nas ter-
ras do Estado. 

Na região interfluvial (terra firme) estão presentes duas grandes Unidades Morfoestruturais: 

• Depressão Amazônica (ou Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia); 

• Planalto Rebaixado da Amazônia Ocidental (sub-região do mesmo nome). 

• APianícieAluvial (várzea) coincide com a terceira grande unidade morfoestrutural: 

• PlanícieAmazônica(ou Sub-Região Aluvial daAmazônia). 
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Dentro da planície aluvial podem ser encontrados vários ambientes diferentes (planícies, terraços, 
praias) que são condicionados pelo regime de inundação dos rios. 

Nível 111 

Este Nível refere-se às formações geológicas associadas às três grandes unidades morfoestruturais: 

• Formação Solimões; 

• Formação Ramon; 

• Grupo Acre (com 3 formações: Complexo Xingu, Formação Formosa e Sienito República, 
todas fazem parte da Depressão Amazônica); 

• Formação Cruzeiro do Sul ocorre no Planalto Rebaixado da Amazônia Ocidental; 

• Depósitos Aluviais Holocênicos na Planície Amazônica. 

Como visto, apesar de ocorrerem no Estado várias formações geológicas, as Formações Solimões, 
Cruzeiro do Sul e Aluviões Holocênicos apresentam atributos significativos para a identificação de áreas, no 
âmbito do Zoneamento Ecológico-Econômico que têm significância espacial para os propósitos de planeja
mento. Destacam-se, a seguir, as duas formações predominantes nas terras firmes e várzeas: 

a) Formação Solimões 

Esta formação representa 80% da superfióe do Estado e é formada de várias litologias. Com tamanha 
extensão e variedade na sua composição litológica, pode-se inferir que esta formação tenha dado origem a 
diversos tipos de solos (argissolos, cambissolos, latosssolos). 

b)Aluviões 

Na Planície Aluvial ocorrem os Aluviões lndiferenciados, que correspondem aos depósitos aluviais 
mais antigos em terraços, colúvios e eflúvios do sopé da Serra do Divisor. Os Aluviões Atuais são encontra
dos nas planícies fluviais, constituindo barrancos em ambas as margens dos rios com até 5 m de espessura e 
as praias, nas partes convexas dos meandros. 

Nível IV 

O quarto nível de diferenciação na estrutura das paisagens resulta da existência de várias classes de 
solos em cada unidade morfoestrutural e formação geológica. Cada uma destas formações geológicas, deu 
origem a diversos tipos de solos diferentes como mostra a Tabela 3. 

Na Formação Solimões, como é a maior e mais diversificada em termos de composição litológica, 
encontra-se a maior diversidade de tipos de solos: Argissolos, Cambissolos, Latossolos e Alissolos. Ainda na 
Depressão Amazônica, mas na Formação Ramon, ocorrem apenas Argissolos. No Complexo Fisiográfico 
da Serra do Divisor, onde ocorre o Grupo Acre, encontram-se principalmente Argissolos. No Planalto Re
baixado da Amazônia Ocidental, onde ocorre a Formação Cruzeiro do Sul, ocorrem os Alissolos e os 
Podzóis Hidromórficos. Finalmente, na Planície Aluvial, ocorrem os Gleissolos e os N eossolos. 

Nível V 

As Unidades de Paisagens uma vez delimitadas pelas variáveis identificadoras, são descritas pela 
ocorrência de solos e pelas distintas formas de relevo. Existem 6 principais formas de relevo no Estado, para 
as quais concorrem os padrões de drenagem. 
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a) NaPlanícieAluvial: 
• Planícies; 
• Terraços; 

b) NaDepressão: 
• Colinas; 
• Cristas; 
• Montanhas; 

c) No Planalto Rebaixado: 
• Interflúvios tabulares. 

Associação dos Níveis 11, ID, IV e V 

Detalham-se, a seguir, as associações de solos e relevo encontrados no Estado, de acordo com as 
unidades morfoestruturais e geológicas. 

Depressli.o Amazônica 

a) Formação Solimões 

a 1) Argissolos ( ex-Podzólicos Vermelho-Amarelo Eutróficos) 

Os Argissolos da Depressão Amazônica, na Formação Solimões, são cobertos por Floresta Aberta de 
vários tipos (Tabela 3), em relevo colinoso suave ondulado a ondulado. Dentro desta grande classe de solos, 
estão delimitados 23 tipos (15 na folha Javari Contamana [PAla PAIO] e 8 na Folha Rio Branco (PAJx a 
PA8x)). Como cada uma destas categorias, apesar de ser uniforme em termo da unidade pedológica predomi
nante, apresenta diferenciação em termos de alguns fatores (seja no número e/ou no tipo de unidades pedológicas 
subordinadas e/ou micro relevo associado), devem-se considerar as implicações dessas diferenciações para o 
ZEE, o que justifica uma nova subdivisão das unidades de paisagem. 

a2) Cambissolos (Ce e Cd) 

Os Cambissolos são predominantes na parte central do Estado, resultantes da intemperização dos 
argilitos silticos e síltitos argilosos da Formação Solimões. Ocorrem em área cujo relevo é de ondulado a 
forte ondulado com vegetação dominante de Floresta Aberta e, às vezes associado à Floresta Densa. 

A limitação imposta pelo tipo de relevo onde tais solos normalmente ocorrem (cristas-forte ondulado) 
impede que sejam explorados na mesma medida de sua alta fertilidade natural e de seu grande potencial 
agrícola. Além do tipo de relevo dificultar essa atividade, soma-se a drenagem semi-impedida, em função dos 
sedimentos argilosos de pouca permeabilidade. 

Ocorrem apenas duas subunidades de Cambissolos no Estado. Uma perfaz a maior parte da área 
central e a outra, uma pequena mancha a leste de Sena Madureira. Esta última estende-se numa grande faixa 
marginal ao longo do Purus, no estado do Amazonas. Esta pequena subunidade se caracteriza por ser distrófica, 
possuir argila de atividade baixa e textura argilosa. Ocorre em relevo ondulado. 

a3) Latossolos (LVd) 

Os Latossolos VADistróficos correspondem à quarta grande classe de solos ocorrentes no Estado. 
São derivados dos sedimentos da Formação Solimões. A floresta que o recobre é densa e o relevo é plano. 
Apresenta-se apenas em duas subunidades. 
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a4) Alissolos (ex- Podzólicos VA Álicos - PB) 

Este tipo de solo, como classe dominante, ocorre principalmente a leste e oeste do Rio Acre. Manifes
ta-se também em pequenas manchas entre Sena Madureira e Rio Branco, ao longo da BR-364. É derivado 
das rochas com sedimentos mais grosseiros, determinando boas propriedades físicas e morfológicas. A con
sistência é plástica ou pegajosa quando molhada, o que o torna bastante susceptível à erosão. A cobertura 
florestal dominante é a Floresta Densa. O relevo é, em sua grande maioria, de plano a suave ondulado, 
estando correlacionado às formas dos intertlúvios tabulares e colinas de todas as dimensões. No total, ocor
rem 20 subunidades desta classe de solo no Estado. 

b) Formaçlio Ramon 

Os Argissolos da Depressão Amazônica na Formação Ramon ocorrem em dois sub-tipos que, além 
de variarem em termos de suas características pedológicas, variam também no relevo desenvolvido sobre 
eles (relevo colinoso e suave ondulado). São também cobertos por dois tipos de Floresta Densa ( dossel 
uniforme e dossel emergente). 

c) Grupo Acre 

Os Argissolos sobre o Grupo Acre (Formação Divisor, Formação Rio Azul e Formação Moa), ocor
rem em dois subtipos e apresentam, em correspondência com as três formações, três grandes diferenciações 
de relevo: montanhoso, forte ondulado e um relevo mais arrasado. Sobre todas estas subunidades ocorre a 
mesma fisionomia- Floresta Densa Submontana, embora com comunidades distintas. 

Planalto Rebaixado da Amazônia Ocidental 

d) Formação Cruzeiro do Sul 

d 1) Podzol Hidromórfíco 

É originado de sedimentos arenosos da Formação Cruzeiro do Sul. Ocorre sob vegetação de 
Campinarana, aparecendo em caráter de dominância apenas na legenda HP e como inclusão ( subdominante) 
com os Podzólicos Álicos (PB 11 ). 

Planícies Aluviais 

e) Depósitos Holocênicos 

e 1) Gleissolos (Hidromórfícos Gleyzados Eutrófícos e Distrófí.cos) 

São solos desenvolvidos sobre sedimentos recentes do Quaternário, de textura argilo-siltosa, susten
tando uma vegetação de Floresta Aberta Aluvial ou uma Formação Pioneira Graminosa. Esses solos são 
formados durante o período de inundação. Quando ocorrem ao longo das planícies e terraços fluviais, asso
ciados a solos aluviais, apresentam fertilidade alta. 

Nas formações pioneiras graminosas (vegetação das praias) aparecem associados a podzólicos. Estes 
solos estão sempre associados, em caráter dominante, com argissolos e neossolos, estando a cobertura 
vegetal representada pela Floresta Aberta Aluvial e a Formação Pioneira Graminosa. Estão subdivididos em 
quatro subunidades (Hge 1, Hge2, Hge3, e Hgd 1 ). 
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e2) Neossolos (Solos Aluviais Eutróficos e Distróficos) 

Tais solos são pouco desenvolvidos, jovens, com predominância de material originado dos sedimentos 
depositados pelos rios durante o processo de enchentes e vazantes. A diferença entre as camadas é tênue, de 
modo que não guardam entre si diferenciação pedogenética, estando intimamente ligadas aos tipos de sedi
mentos depositados. Estão sempre associados aos Gleissolos nos locais de terraços mais atingidos pelas 
águas, como as planícies de inundação nas unidades de mapeamento Hge 1 e Hge3, e como inclusão nos 
Alissolos (p. ex., Podzólicos Álicos (PB4)). 

O relevo é plano, coberto por Floresta Aberta. A drenagem é moderada ou imperfeita, altamente 
influenciável pelo nível do lençol freático. 

Nível VII 

Nesta primeira aproximação do ZEE, feita em escala 1: 1. 000.000 optou-se por considerar "Comuni
dade" como a última "camada" ou atributo utilizado para descrever a unidade de paisagem. As fisionomias 
florestais mapeadas, via de regra, não são homogêneas, sendo subdivididas em 'comunidades" ( espacializadas 
no mapa fisionômico ecológico do RADAMBRASIL 1977, 1978) e, mais tipicamente, num conjunto de 
comunidades que, no Estado, variam de uma a quatro comunidades distintas. Estão normalmente associadas 
ao ambiente físico em que se encontram e ultrapassam 40 tipos diferentes, conforme Tabela 4. 
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Unidades de Paisagem Biofísicas 

Tabela 4 - Comunidades vegetais presentes no Estado do Acre e sua associação com o ambiente físico em que 
ocorrem. 

Comunidade-. Vegetal• Tlpologla Flof!H1ar & Amblen•e Fl•lco 

1. FLGREST A DENSA 
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1 2 Z OI~M":~ em C.rli!l:II'!J ( I< 

f'-dt.oli 1 .2.2 - n:rr•<mlll"ff" 
fl'dru I "2 "2-7, Unlarr_. 
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2 1 ~t'nenloos Rec<f'mel!l d~'l Planlc~ Allh1a.,_ ... ~rzea'l) 
., 1 1 1-'!!!ntd!!!! 1!!!'!2rl•i!!m!!rA!: lrun<!Md>uo 

I Mil 7 1 1-1 AU..Url :x.rrrr eu>ó 
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2:.2: 1>/Qil:a ~~m.uoe-~ flrra fimlfll 
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z.z 4 Rok!oJO T~bühu 
Fi1DII 2.2 4-1 com Pai'TII!' • i15>. 
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~ A$ A UVI.U.S. 
3.1 Al~~:l ~rrrrrklôle IOOltootl~r:ilf'>ilrohl n.....-'l<lt}dôltf 
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4 1 Are3'5 ~r1mkla~ 
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8.3.3 - Unidades de Paisagem Biofísicas 

O cruzamento dos diferentes mapas dos atributos descritos na seção anterior gerou um mapa de Unida
des de Paisagem com 80 categorias diferentes de UPB's e um total de 111 polígonos (Figura l ). Mais de um 
poligono pode pertencer à mesma categoria de UPB, o que significa dizer que estes dois ou mais poligonos são 
exatamente iguais em relação aos atributos biofisicos utilizados para defini-los. 

O Mapa final das Unidades de Paisagem Biofisicas (Figura 2) encontra-se descrito na Tabela 5, sem as 
subdivisões de paisagens, de distintas categorias. 
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Tabela 5 - As Unidades de Paisagem Biofísicas do Estado do Acre 

LD!lllldô11 UnldaiiH IM P.llsaiJIITI l!lafish:as 
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Fclb FICQ:SI'Q Dtlosa sc«lfe lntcriHI_.C16 T&War~ da Famaçl!o SQ~Jr'rl(~Qs CO"' S~~ prooomnarte100n:e A1o~ (F«am 

rdert'tícaC'il!i 14 sub-ttrYisflesj 

F~· Floce:sta .r..tltlf1a can Plfmárti 1111 A!aniele A-~ Tlfl1)C)Illl181T"40te lnundida t;.ptf"l em Sd~ Ho:.tom.xrcos 
a~ El.Jra'jcs 1Hilt1 1-tQa, HQCJI tFaii'Tlldi5Tir:..:~ DhLilldM$1!1e$1 

Fac FltJ"C1ó~ .~em-. çcrn ~lrr.etre~ cm R~ e.~~;~ PIII"IO ~ Tc:rTIIÇQ5 ~~ 4 El11 ) dn Plõm~e ,4ji,N~I em ,St;lr;r;; 
Hllt'«!l.!'!r!IÇII5 ~.:1!$ ar~ot'!. e.,PSIO'I~P13~mj!lr.ll'!l11~ Q!l '8Jhd~ 

F~1 FI~ Atl~ ço;rn iõ"\l'rr!l)r!J(. di! F'19111Cie AIWAI ~ncot~te Jny~ ~ Sç!Qi!; lillti(ll'l(rfiçQ& e 
iUM11s ~trcficm. (kgelj (Fallm ldi5Tirfic~ 02 !àldMS6es1 

A este conjunto de paisagens, foram acrescentadas as áreas alteradas, denominadas neste mapeamento 
como Ap - Áreas Antrópicas. 

Figura 1 - Mapa de Unidades de Paisagem Biofísicas - em destaque as regionais do Alto Acre, Baixo Acre e Purus 
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ANEXO 2- TIPOLOGIA FLORESTAL DO E s TADO Do AcRE 

ilpologaa Florestõlll 

1. FI. Alií!'cUI tom bll:nbu 
dcmln:ml>e 

2. IFl Abetla cJbambLJ-+ FI. 
o\bertil " palmeira 

3 FI . a~a cl palm$118 em 
ár.ea aiLMal 

4. FL Abl!rbl c/ palmeit3 

5 FI. A.be-13 cl patmeil'fl -+ 
FL den!!l!l 

6 FI ders:. ~ FI A~rta 
çipilme~ 

7 F! I Alt8tõl c/ p:.lmelril 'f'· 

Fl. Anl:fb c/ bambu 

S. IFl Ábl!rl3 d laambu l!rn 

õ'lrl!õl õi iLIIIõll 

9 FI. clerm 

10. Fl Ab&rtll cl barrtltl -+ 
FI. Dema 

, 1 e, DellS.il !il11ml:lftlna 

Fonte Z EE/AC, 1999. 
Nota: 

FUNiAC RADAM 

Faa 
FõiO; 

FABD F .ao 
F da 
F do 
Fdb 
Faa 

FAB t- F'AP F ao 
Fl;lt) 
FdD 
F ao 

FAP- nf"li!! 
Fac. 
Fu 
F de 
Faa 
Fac 

FAP F ao 
F ao 
FdQ 
Fan 
F ao 

FAP't'FO F di! 
FdD 
F do 
Faa 
F a a 

FD-+ -AP F de 
Fdb 
F da 
Faa 

FAP ._FAB F ao 
Feia 
F ao 

FAB-~ial Fac 
Fõl'll 
F'.aõl 

FD F ao 
F <:lo 

hfl. B -t f!t) 
t:;l;t 
Fdü 

FD-
Fd'J sulllnorttana 

Unidades de Paisagem Biofísicas 

Munh:iplos 'l4 

P'IN, JD, CS, SR, ltoiT, SM. P,IU, FJ, TA. 

P\l't'. MT 
AC RB XA, 

RB, E!R, AB. TA . 'O 
9,43 

BJ 
rA r.n 
CS fiiN TA RB. AB BR srA SR 
AC. RB. BJ. XA SP_. 
AO RB SM 6J 26.11 

AC PC Re SM 
PC 
I A , J~O, F J MU, .SR , Slil, I!! R' XA, IR!:!. I!!J 

~. 4 !:1 à.iL RA. MT P\c't TA CS 
EP ::::.P 
TA FJ SR . MU Slit, 
C.S MT 
RB 'AA PA 7,77 
PW 
Ci' AA 
t.lL RA. TA CS FJ SR AB SJ.i 
p,s, BJ 
t.l L, RA ÇS, BR XA SM, CP 12.12 
t.lL RB PA 
ML CP PC SG 
lto,L, RA, CS, TA FJ. SM 
PC Ji.C BJ IRB 
RA BR sr.t XA 7.~ 
CS EP 
EP' PC AC 
RA PW ._n JD FJ TA MU. S~.t 
BJ PA 2',02 
TA 
AC PC 
JD FJ TA SR. MU z.o~ 
çg PW MT 
AB 
BJ 0,53 
ML RA 
SJ.t 0,3-3 
BJ. S~1 

t.ll., RA M [!.,47 

Municípios: PW=Porto Walter; JD=Jordão; CS=Cruzeiro do Sul; SR=Santa Rosa do Purus; MT=Marechal Thaumaturgo; SM=Sena 
Madureira; MU=Manuel Urbano; FJ=Feijó; AB=Assis Brasil; BJ=Bujari ; PA=Porto Acre; PC=Piácido de Castro; 
EP=Epitaciolândia; CP=Capixaba; ML=Mâncio Lima; RA=RodriguesAives; SG=Senador Guiomard. 
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ANEXO 3 ·PERCENTUAL DAS ÁREAS DAS FISIONOMIAS POR MUNIClPIO 

PERCENTUAL DA-S FISIONOMIAS 

WNICII>Ios 2 • FAB• 3 • FAP • $ • FAP • I • FD• 7 • FAP • &• FAB • 10•FABi' tt · FD • 1 - FAlO FAP ........ 4-FAP FO FAP FAI ttiNIII 1-FD 
• FO tUibMOI'titli 

tt- OI-8Mat8JffttNO TOIOI 

A.cr.unct~ 3.n 13,ga 0.00 0.00 6.53 44,78 0.00 321 000 0.00 0.00 27.72 100.00 

Msts8tas.t 2.03 s.n 0,00 0.00 13,29 000 0,08 000 86< 0,00 0,00 120 100.00 

~la 8.40 10.14 16.72 0,00 3e.40 4.62 0,00 0.00 000 0.00 0 ,00 20.72 ~~ - 2,98 23,20 2,Q2 1),01 13,41 22,18 3,78 0.00 3.00 3,00 0,00 25 55 6UJtri 100.00 

Capu;aba 0.00 0,&9 11J2 27.73 29,« 0.00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 3031 100.00 

lcrw•todo Sul 2.63 27.6' 10Ejq 5.54 15,16 23,23 e.55 125 000 0,00 1,18 421 100,00 

I f<I .. CioiAnCII• 0,00 0.00 21.67 0.00 0.06 ... 63 0.00 0.00 000 0.00 0.00 3:3.75 100.00 ,.,., U 1 42,68 •o• 0.68 10,78 11,26 1l o.9 498 000 0,00 0,00 230 100,00 

Jetd:IO 6.48 36.4g 7,11 0,00 0,00 0.00 16.15 372 000 0,00 0 ,00 007 100,00 

wanutl Ufblf'() us 3438 8,05 uo 0,00 0,00 38,3& 6.L3 000 0,00 0.00 081 100.00 

WM«hll Thaul'l'\ftl'cm 2631 19,38 1,77 1,3.) 0.00 000 49 ,09 2.18 000 0,00 0,00 o•1 100.00 

wa .. .,l.,.• 0,43 0,00 1115 0,06 31,711 3M2 0,00 0.00 6e4 0,00 1023 408 100,00 

1'16cldo Go CtMro 0.04 O, S. 2,09 0,00 29,(16 25,1!3 0,00 0.00 000 0,00 0.00 •• as 100,00 

Porto Acre 0.10 4,27 O,JT 1U7 49,89 1,43 1,16 000 000 0,00 0,00 2811 100.00 

PortoWlllt« 2074 33,34 5,S3 4,6e 0,97 000 32.76 143 000 0,00 O,U 011 100,00 

'llo8!&'><0 9.72 2MO 8.58 30.15 3.12 1,96 0,00 0.00 000 0,00 0.00 20.07 100.00 

RodtD.ie'S AlVes 0.00 0,00 •• 3 002 389< 39,00 000 000 4M 0,00 425 7JD tDO,CO 

santa Rcs.a $.62 63.411 •.u e ... U7 000 3,06 330 000 0,00 0 ,00 004 100,00 

~na Maô.J1e~r-a 10.n 21.11-< uo 13.23 4,88 1,26 3973 o lt 000 1,78 0.00 279 100,00 

SenadOf OJ-omard 0.00 2,96 000 0,00 45,63 o co 0,00 000 000 0,00 0,00 01 ., 100.00 

1Mi1UOK.il 2314 2427 2.27 O.J$ 782 o 86 34.~ ~;)g 000 0,00 0.00 329 100.00 

Xoouó 6.57 28,13 21,11-< 105 13,54 0,90 0,00 0.00 000 0,00 0.00 17.17 100,00 

TOial V,t3 :16.17 5.•8 1.n 11,12 7,20 l1.Q(l 200 0$3 O,J6 0 ,.47 7 •D 1DO,OD 

Fonle: ZEE/AC. 1999. 


