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Resumo 
 
O estado do Acre é um dos 27 estados brasileiros. Sua superfície abrange 164.221,36 km², equivalendo a 
4,26% da região norte do país e 1,92% do território nacional. Localiza-se no extremo sudoeste da Amazônia 
Brasileira, fronteira com Peru, Bolívia, Amazonas e Rondônia. A população totaliza 733.559 habitantes, 
distribuídos em 22 municípios. A atual área desmatada do Acre soma 20.233 km2 – ou seja, 12,31% do estado 
e 2,72% da Amazônia brasileira. Possui 45,66% do território destinado a unidades de conservação, terras 
indígenas - quatro vezes mais que a média nacional - e o dobro da média da região norte. O setor mais 
representativo na composição do PIB estadual é comércio e serviços, com participação relativa superior a 60%. 
Desde 1999 desenvolve o programa estadual zoneamento ecológico-econômico. O objetivo geral desta 
pesquisa foi avaliar os efeitos da implantação do zoneamento ecológico-econômico no ordenamento territorial 
e na dinâmica do desmatamento no estado, entre 1999 e 2010. Entre os objetivos específicos estão: análise 
dos impactos gerados pelas obras de infraestrutura pavimentação das rodovias, compilação do material 
cartográfico pré-existente, mapeamento do desmatamento por bacias hidrográficas, zonas de gestão do ZEE, 
municípios, ao longo dos eixos das rodovias BR-364 e BR-317. Além disto, foi realizada análise da relação 
entre quantidade de áreas desmatadas e dimensões das unidades fundiárias do estado e avaliada a 
contribuição do ZEE para as melhorias das condições socioeconômicas, formação dos corredores rodoviários, 
eixos de integração, e o desenvolvimento do estado. A metodologia adotada consistiu na elaboração dos 
mapas das bacias hidrográficas, unidades fundiárias, zonas de gestão do ZEE, dos municípios e 
assentamentos humanos, dos eixos das rodovias, do índice de nodalidade urbana. Para o desmatamento foi 
utilizada base de dados do Projeto PRODES (Monitoramento do desmatamento das formações florestais na 
Amazônia Legal) do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), período 1999 a 2010. Para produção 
dos mapas foi utilizado o sistema de informação geográfica ARCGIS 9.3. Para análise socioeconômica foram 
utilizadas informações do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), SEPLAN (Secretaria de 
Planejamento do estado Acre), programa estadual do ZEE e bibliografia disponível referente à área de estudo. 
Os principais resultados obtidos foram: material cartográfico temático sobre evolução do desmatamento no 
período, quantificado segundo as bacias hidrográficas do estado; zonas de gestão definidas pelo ZEE; 
unidades fundiárias que compõem o estado; municípios e faixas de influência de 5, 10, 25 e 50 km, medidos a 
partir das rodovias. A análise destas relações espaciais foi realizada a partir de relatórios de consulta espacial, 
gráficos e mapas gerados pelo SIG. Também foi realizada análise de dados sociais e econômicos do estado, 
avaliando-se mudanças socioeconômicas ocorridas entre 1999 e 2010, baseadas nos indicadores: Produto 
Interno Bruto, Índice de Desenvolvimento Humano e Geração de Emprego e Renda.  
 
Palavras chave: zoneamento ecológico-econômico, ordenamento territorial, desmatamento, desenvolvimento 
regional, Amazônia. 
 



  

Introdução 
 
Nas últimas décadas, o desmatamento na Amazônia brasileira tem causado inúmeros prejuízos 

associados à perda de inestimável biodiversidade e a degradação de serviços ambientais providos pela floresta 
tropical. Estima-se que cerca de 18% da Amazônia Brasileira tenha sido desmatada nas últimas décadas, 
principalmente na região conhecida como arco do desmatamento. A mesma abrange uma vasta área entre o 
sudeste do Maranhão, o norte do Tocantins, sul do Pará, norte de Mato Grosso, Rondônia, sul do Amazonas e 
o sudeste do Acre.  

Entre os principais fatores que tem contribuído para esse cenário temos: subsídios e incentivos fiscais 
voltados à atividade agropecuária; especulação imobiliária; assentamentos humanos realizados sem nenhum 
planejamento; falta de uma política agrícola voltada para os pequenos e médios produtores rurais; inexistência 
de assistência técnica adequada para atender a demanda da região; implantação e integração de eixos 
rodoviários; e rentabilidade de atividades econômicas, como a extração madeireira, a pecuária e mais 
recentemente, a agroindústria. 

Para buscar superar os desafios citados acima de desenvolver, porém mantendo sua integridade 
florestal, o Estado do Acre vem consolidando desde 1999 os instrumentos de gestão ambiental, com destaque 
para o Zoneamento Ecológico Econômico, doravante ZEE Acre, que além de nortear a implementação dos 
programas estruturantes do governo e estabelecer zonas específicas para conservação e proteção ambiental, 
identifica as áreas destinadas ao fomento e gestão florestal. Além disso, se constitui num grande pacto, em 
função de sua metodologia participativa.  

O ZEE Acre foi 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 os órgãos governamentais, o setor privado e 
a sociedade civil sobre um conjunto de políticas públicas voltadas para um desenvolvimento de forma mais 
sustentável. Durante 10 anos, a elaboração e implementação do ZEE vem sendo um dos grandes desafios do 
“Governo da Floresta”, que buscou uma mudança radical nos modelos de desenvolvimento regional e no estilo 
de gestão de políticas públicas no Estado.  

O ZEE Acre teve importante papel na tomada de decisões da política ambiental do Estado. Ele 
subsidiou a elaboração e aprovação de programas e projetos estratégicos, dentre eles: Programa de 
Desenvolvimento Sustentável do Acre, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID; 
Programa de Apoio às Populações Indígenas do Acre, financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES, Programa de Gestão Ambiental Integrada – PGAI/SPRN, junto ao Ministério do 
Meio Ambiente, financiado pela Cooperação Alemã /KFW; a descentralização de ações governamentais; a 
elaboração do Programa Estadual de Reforma Agrária (INCRA e Governo do Estado); a elaboração e 
implemenrtação da lei florestal, da lei de recursos hídricos do estado e a implementação de políticas públicas 
voltadas para a prevenção e resolução de conflitos socioambientais. 

A pesquisa avaliou os efeitos da elaboração e implementação das políticas públicas ambientais no 
estado do Acre no período de 1999 a 2010. Foi avaliada a dinâmica do desmatamento e as condições 
socioeconômicas do estado no período. A análise dos temas contribui para o entendimento do modelo de 
desenvolvimento vivenciado pelo estado do Acre entre 1999 e 2010.            

 
Caracterização da área de estudo 

 
Situado no extremo oeste da Região Norte do Brasil, o Estado do Acre faz fronteira com os Estados do 

Amazonas e Rondônia, os países Peru e Bolívia. Sua superfície territorial é de 164.1221,36 km², o 
correspondente 4,26% da região norte, a 3,2% da Amazônia brasileira e 1,92% do território nacional.  

O Estado possui uma grande variedade de ecossistemas, a diversidade de paisagens é imensa, tanto 



  

do ponto de vista da flora quanto da fauna, como também possui uma grande diversidade cultural. É o Estado 
da Amazônia brasileira com maior área de floresta tropical contínua intacta, considerado de mais alta 
prioridade para conservação da biodiversidade. 

O estado tem 45,66% de seu território destinado às unidades de conservação e terras indígenas, 
quatro vezes mais que a média nacional e o dobro da média da Região Norte. O potencial econômico da flora é 
imensurável. Sua biodiversidade abriga essências de grande valor madeireiro, oleaginoso, resinífero, 
aromatizante, corante, frutífero e medicinal. 

A área alterada do Estado do Acre, incluindo desmatamento e outras formas de antropização, é de 
20.233 km2, ou seja, 12,31% da sua superfície. As áreas desmatadas concentram-se, em sua maioria, ao 
longo dos eixos rodoviários da BR-364, BR-317 e AC-40, onde se destacam os problemas e conflitos 
resultantes de projetos de colonização e do avanço da pecuária e das madeireiras.  

A derrubada da floresta e a queima de vegetação por atividades humanas são as grandes 
transformadoras das paisagens acreanas nas últimas décadas. Esses fenômenos são fatores que influenciam 
a ocupação territorial e o uso dos recursos naturais da floresta e do solo. Além disso, são indicadores de 
dinâmicas de ocupação territorial, uso dos recursos naturais e desenvolvimento. 

O termo desflorestamento ou desmatamento é entendido aqui como a retirada da floresta original para 
implantação de pastagem, roçado ou outra cultura, feito por grandes fazendeiros ou pequenos agricultores, 
ribeirinhos, seringueiros ou índios.  

A ocupação do Estado do Acre historicamente está associada ao aproveitamento dos produtos da 
floresta, permitindo a preservação do seu patrimônio natural no processo de desenvolvimento econômico. Mais 
de 87% da área do Acre é composta por cobertura florestal original, o que gera condições para um 
ordenamento adequado do uso deste patrimônio, baseado na sustentabilidade ambiental, em mecanismos de 
inclusão social e no crescimento de uma economia florestal forte. 

A partir da rede hidrográfica, o governo do Acre organizou o estado em cinco regiões de 
desenvolvimento. A rede hidrográfica foi determinante face à geografia dos rios que correm no sentido 
sudoeste-nordeste, tornando extremamente difícil a comunicação entre os vales, acarretando diferenças 
ambientais, culturais e étnicas. A população do estado em 1996 era de 483.593 hab., em 2000 passou a 
581.979 hab., chegando em 2010 a 733.559 habitantes (SEPLAN Acre, IBGE, 1996 e 2010). O estado possui 
22 municípios divididos em cinco regiões de desenvolvimento. 

 
O Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Acre – Fase I 
 

A primeira fase do Programa Estadual de Zoneamento Ecologico-Economico do Estado do Acre foi 
implementada no período de 1999 e 2000 (ZEE Acre, 2000). Essa fase compreendeu a elaboração de 
diagnostico abrangendo a extensão total do Estado, 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, o que possibilitou a sistematização de informações 
que se encontravam dispersas, algumas ha mais de dez anos. Em suma, os principais produtos disponíveis da 
primeira fase do Programa Estadual de Zoneamento Ecologico-Economico do Acre incluíram (i) relatórios 
técnicos e produtos cartográficos, relacionados aos temas: Recursos Naturais e Meio Ambiente (volume I) e 
Aspectos Socioeconômicos e Ocupação Territorial (volume II), Indicativos para a Gestão Territorial (volume III) 
e produtos cartográficos; (ii) estruturação de um banco de dados georreferenciados dos levantamentos 
temáticos do ZEE-Acre e (iii) um Resumo Educativo do ZEE Acre e vídeos. 

Um dos importantes aspectos da primeira fase do ZEE Acre foi o fortalecimento de uma cultura de 
gestão participativa e democrática das políticas públicas, pautada no diálogo e no respeito mútuo entre o 
governo e os diferentes grupos da sociedade.  



  

Nesse sentido, a Comissão Estadual do Zoneamento Ecologico-Economico – CEZEE cumpriu um 
papel fundamental como espaço de debate, construção de consensos e mediação de conflitos sobre o uso do 
território, na busca do desenvolvimento sustentável. A partir da pactuacão de diretrizes do zoneamento, foi 
possível avançar na efetivação de políticas, programas e projetos de gestão territorial em bases sustentáveis. 

Outra característica relevante do ZEE Acre Fase I foi seu baixo custo financeiro em comparação com 
outros programas de zoneamento na Amazônia. Esse avanço foi possível em função da constituição de uma 
rede de parcerias institucionais e do aproveitamento de recursos humanos locais. 

O decreto no 503/99 estabeleceu a Comissão Estadual do Zoneamento Ecologico-Economico (CEZEE) 
como instancia 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 governamentais 
(representantes municipais das cinco regionais de desenvolvimento, Assembléia Legislativa) e entidades 
públicas de pesquisa. 

Constituem objetivos da CEZEE: (i) direcionar, coordenar, acompanhar e avaliar a elaboração e 
implementação do programa do ZEE/ AC, (ii) deliberar sobre todas as matérias correspondentes ao programa, 
(iii) estabelecer mecanismos de permanente participação dos atores envolvidos nas varias fases do ZEE, (iv) 
integrar os diversos atores com vistas à compatibilização de interesses de cada segmento e dos interesses da 
coletividade e (v) deliberar acerca da metodologia e escalas apropriadas e estudos e levantamentos temáticos. 

 
O Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Acre - Fase II  

 
O Zoneamento Ecologico-Economico Fase II expressa uma visão estratégica do governo e da 

sociedade no planejamento regional e gestão do território acreano e contou com a participação de diversos 
órgãos públicos e organizações representativas da sociedade acreana, por meio de oficinas e outros eventos 
voltados para a definição de objetivos, metas e metodologias de trabalho. 

A participação da sociedade foi um aspecto fundamental a ser considerado no processo de tomada de 
decisões sobre o uso do território, e as estratégias participativas foram fruto do conhecimento acumulado 
desde o ano de 2000, quando o governo do Estado elaborou o ZEE Acre Fase I. 

Para tanto, foram realizadas reuniões técnicas institucionais para definição da metodologia e 
planejamento, discussão em todos os municípios do Estado com os atores, seguidas de reuniões deliberativas 
da Comissão Estadual do Zoneamento Ecologico-Economico (CEZEE), Conselho Estadual de Ciência, 
Tecnologia e Meio Ambiente (CEMACT), Conselho de Desenvolvimento Rural e Florestal Sustentável (CDRFS) 
e Conselho Estadual Florestal (CEF), incorporando as sugestões e comentários e construindo o consenso. 

Esses procedimentos tiveram o propósito de garantir uma participação democrática nos processos 
decisórios de formulação do ZEE do Acre, bem como transparência nas ações a serem planejadas e 
executadas. 

O ZEE definiu como resultado do Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico a 
elaboração do mapa de gestão territorial do Estado do Acre, na escala 1:250.000, construído a partir do 
cruzamento dos eixos recursos naturais, socioeconomia, cultura e política, que contaram com um conjunto de 
estudos de diagnóstico e prognóstico, tendo um caráter de atualização e complementação da primeira fase.   

O ZEE também incorporou o eixo cultural-político, de forma a incorporar as expectativas e 
subjetividade dos diferentes grupos sociais. Em 2007 foi aprovada a lei n. 1.904 de 05 de junho de 2007 que 
instituiu o ZEE Acre. 

A elaboração do mapa de gestão territorial envolveu uma “estratificação” do território acreano em 
quatro grandes zonas descritas abaixo e apresentam as seguintes características gerais:  



  

Zona 1 - Consolidação de sistemas de produção sustentáveis - São áreas de influência direta das 
rodovias BR-364 e BR-317, de ocupação mais antiga do Estado com atividades agropecuárias e madeireiras. 
Também estão associadas às novas frentes de expansão e conversão das áreas florestais para o 
desenvolvimento de atividades agropecuárias.  

São áreas ocupadas pela agricultura familiar em projetos de assentamento, pequenos produtores em 
posses, médios e grandes pecuaristas e áreas florestais de grandes seringais. Parte das áreas desta zona está 
sem situação fundiária definida ou não está inserida no cadastro georreferenciado do INCRA.  As unidades 
territoriais desta zona incluem áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente (APPs). Nesta 
zona se concentra a maior proporção de propriedades com passivo florestal. 

Zona 2 - Uso sustentável dos recursos naturais e proteção ambiental - Áreas protegidas na forma 
de Unidades de Conservação de Proteção Integral (Parque Nacional, Parque Estadual, Reserva Biológica, 
Estação Ecológica, Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, etc), de Uso Sustentável (Floresta Nacional, 
Floresta Estadual, Reserva Extrativista, Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, 
Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Reserva Particular do Patrimônio Natural, etc.) e 
Terras Indígenas. Os Projetos de Assentamento Diferenciados estão contemplados nesta zona, uma vez que 
sua população é extrativista e predomina o uso sustentável dos recursos naturais. Estes projetos consistem 
das seguintes categorias: Projeto de Assentamento Extrativista (PAE), Projeto de Desenvolvimento Sustentável 
(PDS) e Projeto de Assentamento Florestal (PAF). 

  Zona 3 - Áreas prioritárias para o ordenamento territorial - Áreas demandadas por populações 
tradicionais e/ou recomendadas pelos estudos técnicos do ZEE Acre para criação de novas unidades de 
conservação, terras indígenas e projetos de assentamento diferenciados. Inclui ainda as áreas já estabelecidas 
de produção ribeirinha ao longo dos rios do território acreano.  

Zona 4 - Cidades florestais - Áreas municipais caracterizadas por espaços urbanos circundados por 
diferentes paisagens rurais com predominância de florestas. A estratificação das vinte e duas cidades acreanas 
em subzonas tem como critério sua inserção nas sub-bacias hidrográficas. 

 
Objetivos 
 

O objetivo geral desta pesquisa foi avaliar os efeitos da implantação do zoneamento ecológico-
econômico no ordenamento territorial e na dinâmica do desmatamento no estado do Acre entre 1999 e 2010.  

Entre os objetivos específicos estão: analisar os impactos gerados pelas obras de infraestrutura, pavimentação 
das rodovias, compilação do material cartográfico pré-existente, mapear o desmatamento por bacias 
hidrográficas, zonas de gestão do ZEE, municípios e ao longo dos eixos das rodovias BR-364 e BR-317 e 
avaliar a contribuição do ZEE para as melhorias das condições socioeconômicas, formação dos corredores 
rodoviários, eixos de integração e o desenvolvimento do estado. 

 

Metodologia 

 

A metodologia adotada consistiu na elaboração dos mapas das bacias hidrográficas, unidades 
fundiárias, zonas de gestão do ZEE, dos municípios e assentamentos humanos, dos eixos das rodovias, do 
índice de nodalidade urbana. Foi gerado uma coleção de mapas com os temas citados acima. Os mapas são 
na escala 1:2.500.000, pois abrange todo o estado do Acre. Os mapas são do período de 1999 a 2010 e foram 
geradas informações do desmatamento por triênio nos temas bacias hidrográficas, unidades fundiárias, 
municípios, zonas de gestão do ZEE, entre outros. Foi elaborado também um mapa que engloba o 
desmatamento por temas de 1999 a 2010. Para o desmatamento foi utilizada a base de dados do Projeto 
PRODES (Monitoramento do desmatamento das formações florestais na Amazônia Legal) do INPE (Instituto 



  

Nacional de Pesquisas Espaciais), período 1999 a 2010. Para produção dos mapas foi utilizado o sistema de 
informação geográfica ARCGIS 9.3. Para análise socioeconômica foram utilizadas informações do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), SEPLAN (Secretaria de Planejamento do estado Acre), 
Programa Estadual do ZEE e bibliografia disponível referente à área de estudo. 

 
Resultados 
 

Os principais resultados obtidos foram: a produção de material cartográfico temático sobre evolução do 
desmatamento no período de 1999 a 2010, quantificado segundo as bacias hidrográficas do estado; zonas de 
gestão definidas pelo ZEE; unidades fundiárias que compõem o estado; municípios e faixas de influência de 5, 
10, 25 e 50 km, medidos a partir das rodovias BR-317 e BR-364. A análise destas relações espaciais foi 
realizada a partir de relatórios de consulta espacial, gráficos e mapas gerados pelo SIG. Também foi realizada 
análise de dados sociais e econômicos do estado, avaliando-se mudanças socioeconômicas ocorridas entre 
1999 e 2010, baseadas nos indicadores: Produto Interno Bruto, Índice de Desenvolvimento Humano e Geração 
de Emprego e Renda.  

Para compreendermos e termos uma referência sobre o desmatamento ocorrido no Acre é importante 
entendermos a dinâmica do desmatamento no contexto da Amazônia legal Brasileira. No contexto geral o 
desmatamento da Amazônia brasileira em 1999 era de 18.226km2, chegando a 7.000 km2 em 2010 e a 4.656 
km2 em 2012 (INPE, 2012). Mesmo com a diminuição das taxas de desmatamento na região, se faz necessário 
o monitoramento e controle da Amazônia, bem como uma análise dos efeitos do desmatamento nas bacias 
hidrográficas, municípios, unidades fundiárias, entre outros temas. 

 
Figura 1: Desmatamento por Estado na Amazônia Brasileira no período 1998 a 2010. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INPE, 2010. 

Comparado com os demais estados da Amazônia, o Acre e o Amapá tem as menores taxas de 
desmatamento e os estados do Pará, Rondônia, Mato Grosso, as maiores taxas, conforme apresentado na 
figura 1. Os estados do Maranhão, Tocantins, Roraima, e Amazonas as taxas estão mais próximas dos 
estados do Acre e Amapá, ou seja, a área desmatada concentra-se abaixo de 2000 km. 

No estado do Acre os resultados em relação às taxas de desmatamento nos temas Zonas de Gestão, 
Unidades Fundiárias, Bacias Hidrográficas e Municípios, estão representados nas figuras 2, 3, 4 e 5 abaixo. 

 
 
 
 



  

Figura 2: Porcentagem da área desmatada nas Zonas de Gestão Figura 3: Porcentagem da área municipal desmatada 



  

De acordo com a figura 2, as zonas de gestão definidas pelo ZEE Acre são: Zona 1 – Consolidação de 
sistemas de produção sustentáveis, sendo a zona 1.1 - Produção familiar em Projetos de Assentamento e 
Polos, zona 1.2 – Produção Agropecuária, zona 1.3 – Manejo e proteção florestal, zona 2 – Uso sustentável 
dos Recursos Naturais e Proteção Ambiental, zona 3 – Áreas Prioritárias para o Ordenamento Territorial e 
zona 4 – Cidades do Acre. A área desmatada nas zonas de gestão no período de 1999 a 2010 é: zona 1.1 com 
26,99% de sua área desmatada, zona 1.2 com 20,01%, zona 1.3 com 5,10%, zona dois com 1,61% de sua 
área desmatada, zona três com 3,71% e zona quatro com 3,47% de sua área desmatada. Em relação ao 
desmatamento nas zonas de gestão a zona um e suas subzonas 1.1 e 1.2 concentram a maior área 
desmatada. Como é zonas voltadas a produção agropecuária e florestal, já era de se esperar um volume maior 
de desmatamento nas mesmas. A zona 2 concentra as unidades de conservação e terras indígenas, sendo o 
desmatamento mais baixo, isso se justifica em função de as mesmas terem uma legislação própria, órgãos 
federais e estaduais voltados para sua proteção, bem como comunidades residentes nas áreas que fortalecem 
a proteção dos recursos naturais. A zona 3 que trata das áreas para ordenamento territorial, a taxa de 
desmatamento é baixa. Como se trata de áreas com prioridade para o ordenamento territorial e mantém 
cobertura florestal, o desafio é ordenar o uso, porém mantendo a cobertura florestal atual. A zona 4 onde estão 
as cidades do estado, mantém uma taxa de desmatamento considerada baixa, mas como as demais zonas 
necessitam ser monitorados o avanço do desmatamento na mesma com a pavimentação das rodovias BR-364 
e BR-317. 

A figura 3 apresenta a porcentagem de desmatamento nos municípios. No período 1999 a 2010, o 
padrão de desmatamento nos municípios do estado se deu em função da ocupação do eixo das rodovias e das 
margens dos rios. Os municípios com maior percentual de desmatamento situam-se na área onde ocorreu 
primeiramente a pavimentação das rodovias.  

Os trechos da BR-364 e BR-317 são as principais ligações rodoviárias do estado. Na fronteira com o 
estado de Rondônia, tem início a BR-364 no estado do Acre, ligando a capital do Acre, Rio Branco e 
atualmente a região de Cruzeiro do Sul.  A BR-317 liga o Acre ao Peru e a Bolívia, a mesma é conhecida como 
“Rodovia Transoceânica”. Nesses dois eixos rodoviários foram se instalando os 22 municípios do estado. As 
maiores taxas de desmatamento no estado no período 1999 a 2010 estão concentradas nos municípios na 
área da BR-317, próxima a capital Rio Branco, no eixo da BR-317 sentido fronteira com a Bolívia e Peru.  

As taxas de desmatamento nos municípios do estado tem relação direta com o ano de criação do mesmo, 
tamanho da área municipal, dinâmica regional, investimentos em infraestrutura, existência dos eixos de 
integração e a pavimentação de estradas e ocupação de margens de rios e igarapés. 

O desmatamento nos municípios no período 1999 a 2010 foi o seguinte. O município de Acrelândia 
tem a maior taxa de desmatamento do estado, com 31,59% do município desmatado. O município de Plácido 
de Castro 27,21%, Porto Acre, 21,66%, Senador Guiomard 19,91%, Capixaba 16,62%, Epitaciolandia 14,52%, 
Bujari 14,20%, Brasiléia 12,27%, Rio Branco 11,45%, Xapuri 9,31%, Rodrigues Alves 6,60%, Cruzeiro do Sul 
3,99%, Sena Madureira 3,78%, Tarauacá 3,30%, Assis Brasil 2,63%, Mâncio Lima 2,34%, Feijó 2,12%, Porto 
Walter 1,94%, Jordão 1,79%, Marechal Thaumaturgo 1,77%, Manoel urbano 1,40%, Santa Rosa do Purus 
0,94%. Os municípios mais próximos da capital tiveram os maiores índices de desmatamento no estado, 
variando de 31,59% em Acrelândia a 9,31% em Xapuri, consideradas cidades próximas e com acessos 
rodoviários pavimentados desde a década de 1980. Os municípios do Vale do Juruá, Purus, Tarauacá, Envira, 
que são mais distantes da capital, até 2011 sem conexão rodoviária, apresentam taxas bem menores de 
desmatamento. Os municípios que apresentam menores taxas de desmatamento são em sua maioria aqueles 
que a forma de transporte e conexões é o rio, não havendo rodovias. As taxas variam de 6,60% em Rodrigues 
Alves a 0,94% em Santa Rosa do Purus. 

 

 

 



  

Figura 4: Desmatamento nas Unidades Fundiárias Figura 5: Porcentagem de área desmatada por Bacia Hidrográfica 

 



  

O desmatamento nas unidades fundiárias, representado na figura 4, indica um padrão de ocupação 
onde os assentamentos de reforma agrária geram 28,54% do desmatamento no estado, seguido por áreas 
particulares com 7,12%, área arrecadada 6,83%, área discriminada 6,18%, área sem estudo discriminatório 
2,73%, unidade de conservação 1,57% e terras indígenas 0,49%. Isso demonstra que o modelo de instalação 
de assentamentos rurais no estado precisa ser melhorado, pois o mesmo gera um volume considerável de 
desmatamento. Aponta também para a importância das unidades de conservação e terras indígenas no 
combate ao desmatamento, sendo as duas categorias de unidades fundiárias com as menores taxas de 
desmatamento. 

De acordo com a figura 5, o desmatamento nas bacias hidrográficas no estado no período de 1999 a 
2010 foi o seguinte: O total desmatado na bacia do rio Acre no período de 5.177,29 km2, o que equivale a 
14,78% da área total da bacia. O total desmatado na bacia do rio Tarauacá foi de 738,72 km2, o que equivale a 
3,57% da área total da bacia. 

O total desmatado na bacia do rio Envira-Jurupari foi de 516,30 km2, o que equivale a 2,24% da área 
total da bacia. O total desmatado na bacia do rio Juruá foi de 1.047,05 km2, o que equivale a 2,53% da área 
total da bacia. O total desmatado na bacia do rio Purus foi de 1.171,13 km2, o que equivale a 2,66% da área 
total da bacia. No período de 1999 a 2010 a bacia hidrográfica do Rio Acre foi a mais desmatada do estado 
com 14,78% de sua área desmatada, a bacia do Rio Tarauacá com 3,57%, a bacia do Rio Purus com 2,66%, a 
bacia do Rio Juruá com 2,53% e a bacia do Rio Envira-Jurupari com 2,24% de sua área desmatada. 

 
Figura 6: Frequência acumulada do desmatamento no Acre no período 1999 a 2010 nas zonas de 

gestão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A frequência acumulada do desmatamento nas zonas de gestão entre 1999 e 2010 é a seguinte: a 
zona 1.1 apresenta 26,99% de frequência acumulada do desmatamento, sendo que a zona abriga as áreas de 
produção familiar em projetos de assentamento e pólos. A zona 1.2 apresenta frequência de 20,01%, sendo a 
zona de produção agropecuária, a zona 1.3 de 5,10%, sendo a zona de manejo e proteção florestal, a zona 2 
de 1,61%, sendo a zona de uso sustentável dos recursos naturais e proteção ambiental, a zona 3 de 3,72%, 
sendo a zona de áreas prioritárias para o ordenamento territorial e a zona 4 de 3,48%, zona cidades do Acre. 

 
 
 
 
 
 



  

Figura 7: Frequência acumulada do desmatamento no Acre no período 1999 a 2010 nas Unidades 
Fundiárias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A frequência acumulada do desmatamento nas unidades fundiárias no período é de 28,54% nos 
assentamentos de reforma agrária, 7,12% nas áreas particulares, 6,83% nas áreas arrecadadas, 6,18% nas 
áreas discriminadas, 2,73% nas áreas sem estudo discriminatório, 1,57% nas unidades de conservação e 
0,49% nas terras indígenas. A frequência acumulada do desmatamento nas unidades fundiárias demonstra o 
padrão de ocupação do estado. A importância dos assentamentos de reforma agrária no desmatamento do 
estado, um padrão de frequência acumulada nas áreas particulares, arrecadas, discriminadas, baixa frequência 
acumulada nas áreas sem estudo discriminatório, e baixa frequência acumulada para as unidades de 
conservação e terras indígenas. 

 
Figura 8: Frequência acumulada do desmatamento no Acre no período 1999 a 2010 nos Municípios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 A frequência acumulada do desmatamento nos municípios indica um padrão de desmatamento em 
função da ocupação do eixo das rodovias. Os municípios com maior percentual de frequência acumulada de 
desmatamento situam-se na área de ocupação mais antiga, eixo da BR-364 no trecho estado de Rondônia a 
Rio Branco no Acre e a BR-317 que liga o Acre ao Peru e Bolívia (Rodovia Bioceânica). Nesses dois eixos 
estão instalados os municípios próximos à capital Rio Branco, sendo que a pavimentação das rodovias tem 
início na década de 1970, sendo em final de 1980, finalizado o trecho da BR-364 que ligou Porto Velho no 
estado de Rondônia a Rio Branco no Acre. Esse fato consolida a ligação rodoviária do Acre com as demais 
regiões do Brasil. Em 2009 a pavimentação da rodovia BR-317 ligando o Acre ao Peru e Bolívia foi concluída e 
em 2011 a pavimentação da BR-364 ligando Rio Branco, capital do estado à Cruzeiro do Sul, segunda maior 
cidade do estado, foi concluído. A frequência acumulada do desmatamento demonstra a importância das 
rodovias para o desmatamento. Outro fator importante a ser considerado é a menor frequência acumulada de 
desmatamento nos municípios que até 2011 não tinham conexão rodoviária. E alguns municípios com baixa 
frequência acumulada de desmatamento, em especial pela condição de não terem contato rodoviário, sendo a 
via fluvial a forma de transporte. 

 Figura 9: Frequência acumulada do desmatamento no Acre no período 1999 a 2010 nas Bacias 
Hidrográficas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A frequência acumulada do desmatamento nas bacias hidrográficas no período é de 14,78% na bacia 
do rio Acre, 3,57% na bacia do rio Tarauacá, 2,66% na bacia do rio Purus, 2,53% na bacia do rio Juruá e 
2,24% na bacia do rio Envira-Jurupari. A frequência acumulada do desmatamento nas bacias hidrográficas 
está relacionada ao padrão de ocupação do estado. A bacia do rio Acre apresenta uma frequência acumulada 
maior de desmatamento, em função de ser a bacia com a maior ocupação humana do estado, bem como onde 
estão instaladas as áreas de produção industrial e comercial do estado. Também é a região do estado que 
primeiro se instalou as rodovias do estado. Esses fatores conjugados colocam a bacia com maior 
desmatamento. As demais bacias hidrográficas apresentam índices de frequência de desmatamento bem mais 
baixos, se comparados com a bacia do rio Acre. Isso se deve principalmente ao fato que as mesmas até 2010 
tinham poucas áreas com trechos de rodovias pavimentadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Figura 10: Desmatamento nas áreas de influência das Rodovias Federais BR-317 e BR-364 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

O desmatamento no eixo das rodovias foi calculado com área de influência de 5 km, 10 km, 25 km e 50 
km. A área de influencia de 5 km registrou uma área desmatada de 1.596,16 km2 que corresponde a 18,45% 
da área desmatada do estado, a de 10 km registrou área desmatada de 3.148,76 km2 o que corresponde a 
36,39%, a de 25 km registrou área desmatada de 6.072,39 km2 que corresponde a 70,17% e a de 50 km 
registrou área desmatada de 7.599,85 km2 que corresponde a 87,82% da área total desmatada do estado. Isso 
demonstra a grande importância das rodovias nos processos de ocupação e de geração do desmatamento no 
estado, bem como a necessidade de geração de modelos de ocupação e pavimentação de rodovias menos 
impactantes.  

 
CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DO ESTADO DO ACRE NO PERÍODO 1999 A 2010 
  

O crescimento real do PIB – Produto Interno Bruto de 6,9%, em 2009, superou a média nacional 5,2% 
e foi o segundo maior da Região Norte e o sétimo do Brasil. Com valor corrente estimado em R$ 6.730 
milhões, o PIB do Acre participa com 0,2% do PIB brasileiro em 2009. Na série (2002-2009), apresentou o 4o 

maior crescimento em volume 44,1%. O PIB do Acre no período de 1999 a 2010 passou por significativas 
mudanças conforme a figura 11. 

 
Figura 11: PIB do Estado do Acre, entre 1999 e 2010 
 

DISCRIMINAÇÃO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Preços Correntes (1.000) 1.867 2.154 2.475 2.868 3.305 3.940 4.483 4.835 5.761 6.730 7.386 8.477 

PIB Per Capita (R$) 3.334 3.739 4.176 4.707 5.278 6.251 6.694 7.041 8.789 9.175 10.069 11.567 

Fonte: IBGE, 2010. 



  

Em 1999 de acordo com o IBGE e PNUD, o PIB per capta do estado era de R$3.334,00, passando em 
2010 para R$11.567,00 per capta. 

O IDH – Índice de Desenvolvimento Humano do estado do Acre em 1999 era da ordem de 0,729, em 
2002 passou para 0,741, em 2004 para 0,748, em 2006 para 0,763 e em 2010 chegou a 0,780. O que 
demonstra que no período houve um avanço nos índices de desenvolvimento humano no estado. 

De acordo com o IBGE (2010), a agropecuária, com taxa de volume de 14,7% em 2010, foi 
responsável por 18,6% do valor adicionado do estado neste ano. A atividade cultivo de outros produtos da 
lavoura temporária, que representa aproximadamente 62,0% do valor adicionado da agropecuária acreana, 
cresceu 22,4% em seu valor adicionado influenciado pelo aumento da produção da mandioca (19,0%). 

Contribuíram ainda para o bom desempenho da agropecuária: a atividade de cultivo de cereais para 
grãos 3,5%, reflexo do aumento da produção do milho em grão em 8,0%; e a atividade de criação de aves 
46,0%. A indústria, que participa com 12,4% do valor adicionado do estado em 2008, cresceu em volume 5,8% 
no ano de 2008 quando comparado a 2007. A Indústria acreana foi impulsionada, notadamente, pela atividade 
construção civil que expandiu 6,9% e aumentou sua participação na indústria total de 54,0%, em 2007, para 
60,0%, em 2008. 

As outras atividades que colaboraram para o incremento do setor foram: Indústrias de transformação 
com expansão de 4,8% e participação na indústria total de 27,3%; e o crescimento obtido pela Produção e 
distribuição de eletricidade e gás, água e esgoto e limpeza urbana 4,3%; e negativamente apenas pela 
Indústria extrativa -10,5%, que representa apenas 0,8% do valor adicionado desse setor. 

Os serviços, com 69,0% de participação na economia do estado, cresceram 4,8% em 2008 em relação 
ao ano anterior. As atividades que mais impulsionaram o setor de serviços foram: Comércio e Serviços de 
manutenção e reparação que expandiu 8,1% e respondeu por 20,1% dos serviços do estado; e a 
Administração, saúde e educação públicas e seguridade social que cresceu 2,6% em 2008, com participação 
no valor adicionado do estado de 33,4%. 

O salário médio no estado é de R$1.212,00, sendo que das pessoas empregadas, 36,5% tem carteira 
assinada, 20,5% sem carteira assinada e 43% com outras formas de emprego e renda. Os dados do Censo 
Demográfico (IBGE, 2010), indicam que a população do Acre é de 733.559 habitantes, dos quais 133.410 
(18,2%) são considerados extremamente pobres a partir do critério utilizado pelo Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS), que estabelece como linha de extrema pobreza o 
rendimento familiar per capita de R$ 70 mensais. 

Com apoio dos programas do governo federal e recursos próprios, o Acre tirou em dez anos, cerca de 
113 mil pessoas da condição de pobreza e 57 mil da extrema pobreza. No ano 2000, a extrema pobreza no 
estado atingia 25,9% da população, caindo para 18,2% em 2010. Isto significa que atualmente ainda existem 
133.410 pessoas, no Estado, que vivem privados das condições mínimas de bem-estar.  

De acordo com os dados do IBGE, a população extremamente pobre no Acre distribui-se de forma 
desigual entre as regionais e municípios, com as Regionais Juruá e Tarauacá-Envira, que comportam 28,1% 
da população do Estado, concentrando 51,5% da população que vive em extrema pobreza. Há situações 
extremas, como o município de Marechal Thaumaturgo que possui apenas a 14ª maior população do Estado, 
com 14.227 habitantes, e tem a 6ª maior parcela da população extremamente pobre, 5,1%, que representa 
6.849 pessoas. Porém, tanto em termos absolutos como percentuais, Cruzeiro do Sul e Tarauacá apresentam 
as maiores cifras de pessoas em situação de miséria, para a região do Alto Juruá. 

De um modo mais contundente, a proporção de domicílios cadastrados no CADUnico do Ministério do 
Desenvolvimento Social, com renda per capita até R$ 70,00 (extrema pobreza) representa cerca de 79% a 
90% para o conjunto dos sete municípios, variando entre 55 a 87% na zona urbana e de 76 a 90% na zona 
rural. Por outro lado, a proporção de famílias que saem da condição de extrema pobreza, devido ao efeito de 
adição do Programa Bolsa Família a renda familiar, variou entre 12% a 37,5%, situando-se abaixo da media 



  

estadual. Por fim, a distribuição por gênero da renda média mensal de pessoas com 15 anos ou mais de idade 
mostra que as mulheres, em geral, recebem menor remuneração do que os homens. 

 
Referencial Teórico 
 

No Brasil o marco jurídico da questão do ordenamento territorial encontra-se no inciso IX do artigo 21 
da Constituição de 1988, que a legitima como uma obrigação do Estado, mas nada diz a respeito do seu 
conteúdo. Diante dessa indefinição, há quem defenda um entendimento mais amplo de política territorial como 
envoltória ao espaço geográfico relacional de redes, fluxos, paisagens naturais, rurais, urbanas e de atividades, 
que visa modificar esse espaço, estruturando-o ou reestruturando-o. 

O tema Ordenamento Territorial surgiu de forma efetiva por ocasião da Assembléia Constituinte de 
1988, no auge da luta pela redemocratização do país. Inspirado nos “planos de ordenação do território”, à 
semelhança de experiências então em curso no continente europeu, o tema acabou consagrado em nossa 
constituição federal. 

Ordenação (termo preferencialmente usado em Portugal) ou ordenamento, (como mais 
frequentemente utilizado no Brasil), o que talvez seja mais importante notar é que o tema nasceu no país como 
instrumento de planejamento, como elemento de organização e de ampliação da racionalidade espacial das 
ações do Estado. Passados mais de 15 anos da promulgação da Constituição Federal, ainda hoje debatemos a 
melhor forma de ordenar o território (VILAS BOAS, 2001). 

No âmbito do Governo Federal, está delegada aos Ministérios da Integração Nacional e da Defesa, 
não obstante iniciativas de ordenamento constarem, de forma algo autônoma, na agenda de diversos 
Ministérios e órgãos de Governo com responsabilidades territoriais concretas. É o caso, por exemplo, do 
Ministério do Meio Ambiente, com atribuições no gerenciamento costeiro, na política de gestão de florestas, ou 
ainda na delimitação de unidades de conservação ambiental. É o caso também do Ministério das Cidades, que 
absorve atribuições sobre o zoneamento urbano e a elaboração de planos diretores Municipais, ou do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, com sua política fundiária e de promoção de assentamentos rurais. 

Em 1990, com a reestruturação da Presidência da República, foi criada a SAE - Secretaria de 
Assuntos Estratégicos e a ela subordinada, a DOT - Diretoria de Ordenação Territorial, que tinha como 
atribuições cumprir aquele preceito constitucional. A estratégia básica da DOT, contudo, limitou-se a 
elaboração de zoneamentos ecológico-econômicos (ZEE), nos planos nacional, regional e estadual, que se 
constituem, certamente, em um dos principais instrumentos de ordenamento do território. Em 1999, mediante a 
Medida Provisória 1.795/99, a SAE foi extinta e as suas atribuições referentes ao ZEE transferidas para o 
Ministério do Meio Ambiente pela Medida Provisória 1.911-8/99, e, a partir de então, os ZEEs vêm sendo 
realizados de forma sistematizada e continuada, em parceria com os estados e diversos órgãos do Governo 
federal.  

Em 2003, a Lei 10.683/03, que estabeleceu as atribuições de cada Ministério, conferiu a 
responsabilidade sobre o ordenamento territorial ao Ministério da Integração Nacional e ao Ministério da 
Defesa. Desse modo, em 2004, o Ministério da Integração Nacional, fazendo valer o que determina a 
Constituição Federal, e em cumprimento às suas atribuições, decidiu elaborar uma proposta de Política 
Nacional de Ordenamento Territorial. Elaborou os Termos de Referência e procedeu a realização de processo 
licitatório para a contratação de serviços de consultoria para a realização dos estudos. 

Em 2006 apresentou versão preliminar do Plano Nacional de Ordenação do território para discussão 
com diversos setores interessados no tema. Em 2012 ainda inexiste uma política de ordenamento territorial 
vigente, mas um processo para a elaboração da referida lei em andamento. A participação da sociedade civil 
na elaboração da mesma é de extrema importância, para que de fato seja elaborada uma política que funcione 
e possa ser aplicada. Atualmente o que temos visto na prática no Brasil são os instrumentos de política pública 



  

espacial, em especial o zoneamento ecológico econômico, sendo utilizado na gestão ou gerenciamento, seja 
territorial ou ambiental (VILAS BOAS, 2001). 

Para BERTONE e MELLO (2006) no Brasil inexiste até o momento, uma política explícita de 
ordenamento territorial. Em função disso, há mais de uma década, alguns instrumentos de política ambiental e 
territorial, como o zoneamento ecológico econômico, vêm sendo alçados à categoria de política. Mas o governo 
brasileiro tem a intenção de propor uma política de ordenamento com uma perspectiva territorialmente ampla 
que envolva a definição de diretrizes, estratégias e metas, além de instrumentos, prazos e recursos para sua 
implementação. Defende-se a ideia de que essa política deva inserir-se no marco teórico-conceitual das 
denominadas “políticas de caráter espacial”, quais sejam, a ambiental, territorial, regional, urbana, e a rural. 
Isso por entender que é fundamental enfocar o ordenamento territorial no âmbito da organização do espaço.   

Para STEINBERGER (2006) no sentido de cumprir preceitos constitucionais, os governos vêm 
assumindo o desafio de elaborar e implementar políticas públicas espaciais e planos de ordenamento territorial. 
Há mais de uma década, alguns instrumentos de política territorial e ambiental, tem sido discutidos e utilizados, 
dentre eles o zoneamento ecológico econômico. É preciso levar em conta que as diversas concepções de 
ordenamento territorial vêm evoluindo de uma subordinação estrita ao estado para a atual noção de política 
pública participativa. 

O Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) é um instrumento da política nacional de meio ambiente 
que integra os fatores ambientais que destacam as características do meio, as vocações e as fragilidades, nos 
seus diferentes aspectos: físicos, biológicos e antrópicos, prevendo as limitações do meio, se preocupando 
essencialmente com este, e não com o empreendimento em si. 

O termo Zoneamento, segundo FERREIRA (1999) significa “ato ou efeito de zonear; divisão racional 
de uma área em setores sujeitos a normas específicas para o desenvolvimento de certas atividades, para a 
conservação do meio ambiente, ou para a preservação do patrimônio cultural, etc.”, enquanto que zona 
significa “ponto, parte, local; região que se caracteriza por certas particularidades (de temperatura, de 
vegetação, de população, econômicas, sociais, etc.); região delimitada, ou parte de uma cidade, que se 
caracteriza pelo aspecto exterior, pela natureza das atividades que ali se desenvolvem”. Em síntese, o 
zoneamento significa dividir por zonas específicas uma determinada região, encontrando, assim suas unidades 
de zoneamento. 

Para CADAVID GARCÍA (1991), o zoneamento é mais que identificar, localizar, e classificar atributos 
de um território. Deve ser entendido, também, como o resultado de análises dinâmicas e regionalização de 
atributos relevantes obtendo, conseqüentemente, a integração dessas análises. É, antes de tudo, um trabalho 
interdisciplinar, balanceado, passível do uso de análise numérica (quantitativo), a ser desenvolvido no enfoque 
analítico e sistêmico, com vistas a orientar a revisão e/ou formulação de políticas de pesquisa e conservação e 
manejo integrado de recursos naturais. 

Dessa forma o zoneamento como instrumento de ordenamento territorial torna-se importante e de 
grande valia, pois agrega questões de uso, ocupação, ordenamento e as questões políticas e sociais de um 
determinado estado. 

A legislação sobre o Estatuto da Terra (Lei no 4504 de 30/11/64, Decretos: No 55.891 de 31/03/65 e no 
68.153 de 01/02/71) determina a “realização de estudos para o zoneamento do país em regiões homogêneas 
do ponto de vista socioeconômico e das características da estrutura agrária”, visando entre outras, orientar o 
uso agropecuário nas áreas sob o controle do Estado, “quanto à melhor destinação econômica das terras, 
adoção de práticas adequadas segundo as condições ecológicas, capacidade potencial de uso e mercados 
interno e externo”. O zoneamento a que se refere esta Lei seria um pouco semelhante ao zoneamento 
agrícola. 

Segundo BECKER e EGLER (1996), as unidades territoriais básicas são as células elementares de 
informação e análise para o Zoneamento Ecológico Econômico. Como em um ser vivo, cada célula contém um 
conjunto de informação fundamental à manutenção e à reprodução da vida e compõe um tecido que 



  

desempenha determinadas funções em seu desenvolvimento. Uma unidade territorial básica é uma entidade 
geográfica que contém atributos ambientais que permitem diferenciá-la de suas vizinhas, ao mesmo tempo em 
que possui vínculos dinâmicos que a articulam a uma complexa rede integrada por outras unidades territoriais. 

Enquanto entidades geográficas, as unidades territoriais básicas devem possuir contiguidade espacial, 
serem georreferenciadas e pertencerem a uma classificação tipológica que permita seu agrupamento em 
diversas ordens de grandeza. Existem várias entidades geográficas que atendem a esses requisitos básicos, 
tais como bacias hidrográficas, municípios e distritos, unidades de paisagem ou regiões geoeconômicas.  Cada 
uma dessas classificações responde a critérios próprios, que vão desde condições naturais até propósitos 
político-administrativos, e não podem, a priori, serem descartadas, pois todas são continentes de informações 
valiosas para o ZEE (op. cit , 1996). 

Para tanto, a definição das zonas ecológico-econômicas deve ser resultante de uma metodologia 
integradora, de atualização permanente e em tempo real, o que só é possível hoje com o desenvolvimento de 
técnicas de coleta, tratamento e análise de informações, dos quais devemos destacar os Sistemas de 
Informações Geográficas (SIG), que permitem o estabelecimento de relações espaciais entre informações 
temáticas georreferenciadas. 

Para CAVALCANTE (2003) o ZEE é um instrumento de organização do território que tem por finalidade 
propiciar um diagnóstico preciso do meio físico biótico, socioeconômico e sobre sua organização institucional e 
oferecer, ainda, diretrizes de ação, as quais deverão refletir os diferentes interesses dos cidadãos. Desse 
modo, contribui para um sistema de planejamento mais eficaz, onde os investimentos e esforços, tanto do 
governo quanto da iniciativa privada, sejam aplicados de acordo com as peculiaridades das zonas, as quais 
passam a ser tratadas como unidades de planejamento. 

Para atingir a preservação dos recursos naturais, voltada para o bem-estar das presentes e futuras 
gerações, o zoneamento é utilizado como instrumento de gestão e planejamento ambiental. A importância e 
potencial desse instrumento de planejamento pode ser um novo arranjo institucional do sistema de 
planejamento, ao funcionar como um sistema de informações e avaliação de alternativas, servindo como base 
de articulação às ações públicas e privadas que participam da reestruturação do território, segundo as 
necessidades de proteção, recuperação e desenvolvimento com conservação. 

Segundo SANTOS (2004) o Zoneamento ecológico-econômico compreende duas atividades: uma 
técnica que formula um bom banco de dados e informa sobre o território, definindo áreas prioritárias e 
prognósticos e outra política (que propicia interação entre governo e sociedade civil para estabelecer áreas 
prioritárias no planejamento). Santos relata também que o ZEE tem como propósito determinar a capacidade 
de suporte de uma determinada área para uma determinada ação antrópica independentemente de sua 
implementação, sempre associando a ela os fatores ambientais pertinentes, através do cruzamento das 
informações referentes à vulnerabilidade natural e as potencialidades e limitações econômicas de determinada 
região. 

Para o Ministério do Meio Ambiente (2007) “o ZEE tem sido, nos últimos anos, a proposta do Governo 
Brasileiro para subsidiar as decisões de planejamento social, econômico e ambiental do desenvolvimento e do 
uso do território nacional em bases sustentáveis”. Existem seis Decretos a respeito da institucionalização do 
ZEE (http://www.senado.gov.br) no Brasil, nos quais podem ser verificados sua estrutura organizacional, 
formação de comissão coordenadora e os seus princípios básicos, entre outras informações.  

Segundo a legislação os trabalhos de ZEE deverão ser elaborados, obedecendo aos seguintes 
princípios: “I - abordagem interdisciplinar visando à integração de fatores e processos para possibilitar a 
elaboração de zoneamento, levando-se em conta a estrutura e a dinâmica ambiental e econômica, bem como 
os valores histórico-evolutivos do patrimônio biológico e cultural do País; e II - visão sistêmica que propicie a 
análise de causa e efeito, permitindo estabelecer as relações de interdependência entre os subsistemas físico, 
biótico e socioeconômico.” 



  

Em 2002 o Decreto 4.297 de 2002 instituiu o Zoneamento Ecológico Econômico como o zoneamento a 
ser utilizado pela união, estados e municípios substituindo o Zoneamento Ambiental até então vigente na 
Política Nacional do Meio Ambiente. Com isso o ZEE passou a tornar-se um dos instrumentos mais 
importantes no planejamento ambiental de âmbito governamental no Brasil. No âmbito federal, a Comissão 
Coordenadora do Zoneamento Ecologico-Economico do Território Nacional, composta por 13 ministérios 
coordenados pelo Ministério do Meio Ambiente, tem a atribuição de planejar, coordenar, acompanhar e avaliar 
a execução dos trabalhos de ZEE. Uma das funções dessa comissão e articular-se com os governos 
estaduais, apoiando-os na execução de suas iniciativas de zoneamento, buscando a compatibilização com os 
trabalhos do governo federal. A comissão conta com a assessoria técnica de um Grupo de Trabalho 
Permanente para a Execução do ZEE, denominado Consorcio ZEE Brasil (decreto de 28 de dezembro de 
2001). 

Para a região costeira foi criado o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), por meio da Lei 
no 7.661 de 16/05/88, onde é previsto o zoneamento de uso e atividades para “orientar a utilização nacional 
dos recursos na zona costeira, de forma a contribuir para elevar a qualidade de vida de sua população e a 
proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural”. Cabe aos Estados criar e implantar seus Planos 
Estaduais ou Municipais de Gerenciamento Costeiro.  

Mesmo com o contexto de existência e utilização do ZEE, as estradas e rodovias tem um papel crucial 
para o desenvolvimento, mas também para o incremento do desmatamento, sendo necessário um olhar 
especial para a temática na Amazônia Brasileira. 

Para BECKER (1989) a abertura de rodovias na Amazônia tem sido historicamente utilizada como 
elemento central nas propostas governamentais de ocupação da região e integração da mesma ao resto do 
país. Apesar de ter sido fundamental na estratégia geopolítica do Governo Federal, a construção de estradas 
também tem ocasionado abertura de novas fronteiras, trazendo consigo impactos socioambientais 
provenientes da ocupação desordenada. 

Esse tipo de ocupação tem promovido o desmatamento acelerado, principalmente na década de 90, 
sendo que atualmente os primeiros 50 km a partir das margens das principais rodovias da Amazônia 
concentram 80% do desmatamento da região (ALVES, 2002). Acredita-se que parte dos impactos causados 
pela abertura ou pavimentação de uma estrada na Amazônia possa ser minimizada se estes investimentos 
forem acompanhados de apoio governamental em outras áreas que não somente em infraestrutura (NEPSTAD 
et al., 1999). 

A infraestrutura de transporte abre o território para atividades econômicas e promove o 
desenvolvimento ao reduzir custos de produção. Porém, segundo REID e SOUSA JÚNIOR (2005) essa 
premissa consolidou o investimento em infraestrutura como um dos maiores responsáveis pela destruição dos 
ecossistemas brasileiros. De fato, como apontam BRANDÃO JÚNIOR et al. (2007), na região Amazônica, as 
estradas foram identificadas como os principais vetores de ocupação. Dessa forma, pode-se efetuar uma 
ligação entre o desenvolvimento econômico com a implantação e a expansão das obras de infraestrutura, entre 
elas, as estradas, ferrovias, aeroportos, represas, diques entre outras, porém, a implantação de rodovias na 
Amazônia já mostrou que traz benefícios e problemas, alguns desconhecidos na região e outros já bastante 
anunciados. 

 

Conclusão 
  
 A existência do ZEE Acre possibilitou a aprovação de programas importantes para a estruturação, 
melhoria e desenvolvimento do estado no período de 1999 a 2010. Os programas apoiaram ações na área 
ambiental, na melhoria das condições de vida da população, mas os investimentos mais significativos foram 
direcionados para a implantação de infraestrutura, em especial a pavimentação das rodovias BR-317 e BR-
364. Podemos observar no período um aumento significativo de recursos oriundos dos referidos programas 



  

para serem investidos no estado. 

No contexto do ordenamento territorial os resultados foram voltados à elaboração do ZEE Acre, com a 
definição de zonas de gestão do estado, sendo uma delas a zona de ordenamento territorial. Porém avaliando 
a implementação do ordenamento territorial no período, mais uma vez observa-se que o ordenamento territorial 
ficou restrito as áreas onde foram gerados conflitos com a pavimentação da BR-364. Isso se deve em função 
do ZEE Acre ser um instrumento político e dessa forma as discussões e negociações políticas para a 
efetivação do ordenamento territorial são realizadas de forma mais lenta, pois envolve diversos setores 
interessados na discussão em busca de uma tomada de decisão. 

 Em relação à dinâmica espacial do desmatamento nas zonas de gestão, unidades fundiárias, 
municípios, bacias hidrográficas e eixos das rodovias, o desmatamento está ligado à abertura e pavimentação 
das rodovias, bem como aos modelos de ocupação para a criação de assentamentos rurais, em especial os 
assentamentos para reforma agrária do INCRA. 

 Os assentamentos rurais tem uma participação importante nas taxas de desmatamento do estado no 
período. Nas demais unidades fundiárias as rodovias e os modelos de ocupação das margens dos rios, ou com 
a pavimentação das mesmas. De fato as regiões do estado onde a BR-317 e BR-364 foram abertas e 
pavimentadas concentram o desmatamento. 

No contexto geral o desmatamento no estado do Acre, pode ser considerado baixo, em torno de 
12,31% do estado foi desmatado no período de 1999 a 2010. Porém é preciso monitorar, avaliar e atuar com 
políticas públicas que busquem o desenvolvimento do estado, mas sem gerar um aumento nas taxas de 
desmatamento. Outro fator importante é avaliar os efeitos do desmatamento por temas no período. 

Nesse sentido é importante estar atento às mudanças na dinâmica espacial do desmatamento em 
função da existência dos eixos de integração, dos corredores rodoviários criados com os países vizinhos, Peru 
e Bolívia. 

Em relação às questões socioeconômicas, foi observado no estado um avanço significativo do produto 
interno bruto, do índice de desenvolvimento humano e de geração de trabalho e renda. Com certeza a 
existência do ZEE Acre foi um propulsor para essas melhorias, em função da criação dos programas 
estruturantes. Porém ainda existe no estado um contingente grande de pessoas vivendo na linha de pobreza e 
extrema pobreza, como também diferenças significativas entre as regiões do estado e principalmente em 
relação às condições de vida na zona rural e urbana. 
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