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ANEXO 3 

CONTEXTUALIZAÇÃO AMBIENTAL, GEOGRÁFICA E SOCIOECONÔMICA DO 
COMPLEXO DE FLORESTAS ESTADUAIS DO RIO GREGÓRIO E SEU ENTORNO 

1. INTRODUÇÃO 
 

Visando fornecer informações adequadas aos interessados em participar do processo 
de licitação da concessão florestal das Unidades de Manejo Florestal (UMFs) localizadas no 
Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório – CFERG, o presente documento promove 
a contextualização do Complexo Florestal Estadual, das cidades de abrangência e do seu 
entorno, sob os aspectos ambiental, geográfico e social. Para tanto, são apresentados dados 
demográficos, área territorial, limites, infraestrutura básica e atividades econômicas. 

O documento também apresenta informações relacionadas à caracterização do 
Complexo de Florestas (FE do Mogno, FE do Rio Liberdade e FE do Rio Gregório), acerca da 
localização, histórico de criação, Planos de Manejo, informações socioeconômicas, fatores 
bióticos e abióticos e zoneamento estratégico. 

As informações pertinentes aos municípios foram obtidas junto ao Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE, no anuário “Acre em Números, 2017” elaborado pela 
Secretaria de Estado de Planejamento do Acre – SEPLAN, e no Zoneamento Ecológico e 
Econômico do Estado do Acre – ZEE/AC, elaborado pelo Governo do Estado em colaboração 
com a SEPLAN e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA. As informações 
concernentes ao CFERG foram extraídas dos Planos de Manejo (Planos Gestores) das 
referidas Florestas Estaduais. 

 
2. CARACTERIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA E DO ENTORNO DO 
COMPLEXO DE FLORESTAS ESTADUAIS DO RIO GREGÓRIO – CFERG 
 
2.1 Município de Tarauacá 
 
2.1.1 Localização 
 

O Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório – CFERG está inserido no 
município de Tarauacá, localizado no noroeste do estado do Acre, distando 400 km da capital 
Rio Branco (Figura 1). O município possui os seguintes limites geográficos: 

 

− Norte: estado do Amazonas; 

− Sul: município de Jordão - AC; 

− Leste: município de Feijó - AC; e 

− Oeste: municípios de Cruzeiro do Sul - AC e Porto Walter - AC. 
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Figura 1.  Município de Tarauacá - AC. 

 
 

2.1.1 Área 
 

Segundo dados publicados pelo anuário estatístico “Acre em Números - 2017”, o 
município de Tarauacá possui área territorial de 20.171,074 km², representando 12,29% da 
área do Estado, ocupando o 3º lugar em maior extensão territorial entre os municípios do 
Estado do Acre. 

 
2.1.2 População 
 

Segundo dados do IBGE 2016, a população de Tarauacá em 2010 era de 35.590 
habitantes, com estimativas para no ano de 2016 alcançar uma população de 39.427 
habitantes, o que a posiciona como a 4ª cidade mais populosa do Acre, representando 4,85% 
da população acreana. A distribuição da população residente por situação do domicílio, ou 
seja, residentes em meio urbano ou rural, está dividida de forma que 54,37% da população 
residem no meio urbano e os restantes 45,63% residem no meio rural. 

A pirâmide etária do município apresenta base larga e cume estreito, evidenciando a 
alta incidência de indivíduos adultos até 39 anos e baixa representatividade da população 
idosa, como observado na Figura 2. 
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Figura 2. Pirâmide Etária do Município de Tarauacá - AC. 

 

 
2.1.4 Indicadores Socioeconômicos 
 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é utilizado para classificar a qualidade de 
vida e o desenvolvimento humano da população. O IDH é empregado pela Organização das 
Nações Unidas – ONU desde 1993, servindo como medida comparativa utilizada para 
classificar o grau de “desenvolvimento humano” em que os países, estados ou municípios se 
enquadram, podendo ser classificados como: desenvolvidos, em desenvolvimento e 
subdesenvolvidos. 

Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 
2010), órgão ligado a ONU que visa promover o desenvolvimento e erradicar a pobreza no 
mundo, o município de Tarauacá possui IDH de 0,539, sendo, portanto, classificado como 
subdesenvolvido e, consequentemente, apresentando baixo desenvolvimento humano. Para 
fins comparativos, é apresentada a Tabela 1 com os IDHs de Tarauacá, do estado do Acre e 
do Brasil. 
 

Tabela 1. Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Tarauacá - AC. 

Local Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

Tarauacá 0,539 

Acre 0,663 

Brasil 0,727 

 

Outro indicador utilizado para avaliar o desenvolvimento de uma região é o Produto 
Interno Bruto (PIB), este indicador representa a soma (em valores monetários) de todos os 
bens e serviços produzidos em uma determinada região em determinado período. É 
subdividido em duas categorias, PIB a preços correntes, que avalia a movimentação 
monetária de bens e serviços na região, e o PIB per capita, que leva em consideração o 
número de habitantes em determinado espaço geográfico. O PIB de Tarauacá, segundo 
dados do IBGE 2013, está em R$ 335.520, e o PIB per capita, R$ 8.930, sendo assim, pode-
se observar a desigualdade monetária quando comparamos com o estado do Acre e o Brasil 
(Tabela 2). 
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Tabela 2. Produto Interno Bruto per capita – PIB per capita. 

Local PIB per capita 

Tarauacá 8.927,12 

Acre 14.733,50 

Brasil 26.445,71 

 
2.1.5 Economia 
 

O município de Tarauacá possui a base da sua economia fundamentada na 
agricultura, pecuária, pesca e no extrativismo da borracha e madeira, mas a base da economia 
ainda é o funcionalismo público. A Tabela 3 apresenta o percentual participativo por setor 
econômico. 

 

Tabela 3. Distribuição do Produto Interno Bruto (PIB) por Atividade Econômica, Tarauacá-AC. 

Setor Econômico Participação (%) 

Agropecuária 18,9 

Indústria 4,0 

Serviços 21,1 

Administração Pública 56,0 

 

2.2 Município de Cruzeiro do Sul 
 
2.2.1 Localização 
 

O município de Cruzeiro do Sul faz fronteira com o Complexo de Florestas Estaduais 
do Rio Gregório, posicionando-se a noroeste do estado do Acre, distando 635 km da capital 
Rio Branco (Figura 3). O município possui os seguintes limites geográficos: 

 

− Norte: estado do Amazonas; 

− Sul: município de Porto Walter - AC; 

− Leste: município de Tarauacá - AC; e 

− Oeste: municípios de Mâncio Lima, Rodrigues Alves e com o Peru. 
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Figura 3. Município de Cruzeiro do Sul - AC. 

 

 
2.2.2 Área 
 

Segundo dados publicados pelo anuário estatístico “Acre em Números - 2017”, o 
município de Cruzeiro do Sul possui área territorial de 8.779,403 km², representando 5,35% 
da área do Estado, ocupando o 6º lugar em maior extensão territorial entre os municípios do 
Estado do Acre. 

 
2.2.3 População 
 

Segundo dados do IBGE, a população de Cruzeiro do Sul em 2010 era de 78.507 
habitantes, com estimativa de 82.075 habitantes para o ano de 2016, representando 10,05% 
da população do Estado, sendo o segundo município mais populoso do Acre, superado 
apenas pela capital, Rio Branco. 

A distribuição da população residente por situação do domicílio está separada por 
70,47% residentes no meio urbano e 29,53% no meio rural, mostrando uma elevada taxa de 
urbanização para o município, ficando atrás somente da capital, Rio Branco. 

Similarmente ao município de Tarauacá, Cruzeiro do Sul também apresenta uma 
pirâmide etária com base larga e cume estreito, representando o alto índice de jovens e 
adultos até 39 anos e baixa representatividade de idosos, como observado na Figura 4. 
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Figura 4. Pirâmide Etária do Município de Cruzeiro do Sul - AC. 

 
 
2.2.4 Indicadores Socioeconômicos 
 

Como descrito anteriormente, os indicadores sociais são utilizados para retratar o 
estado social de um local, bem como permite conhecer o seu nível de desenvolvimento social. 
Sendo o IDH, o indicador social mais utilizado para classificação da qualidade de vida de um 
país, estado ou município. 

O IDH do município de Cruzeiro do Sul é 0,664, sendo considerado médio pelo 
Programa das Nações Unidades para o Desenvolvimento – PNUD, apresentando um valor 
superior ao observado na média estadual, com índice de 0,663 (Tabela 4). 
 

Tabela 4. Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Cruzeiro do Sul - AC. 

Local Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

Cruzeiro do Sul 0,664 

Acre 0,663 

Brasil 0,727 

 
Como já mencionado, outro indicador que avalia o desenvolvimento humano de uma 

região é o Produto Interno Bruto (PIB), sendo que Cruzeiro do Sul apresenta PIB de R$ 
1.153.034 e PIB per capita de R$ 14.243,25. A Tabela 5 apresenta o comparativo do PIB per 
capita entre Cruzeiro do Sul, estado do Acre e Brasil. 
 

Tabela 5. Produto Interno Bruto per capita – PIB per capita. 

Local PIB per capita 

Cruzeiro do Sul 14.243 

Acre 17.034 

Brasil 28.498 

 
2.2.5 Economia 

 
O extrativismo da borracha foi a principal atividade econômica no município, 

juntamente com a exploração da madeira. Atualmente, a farinha é o principal produto agrícola 
da região de Cruzeiro do Sul, por apresentar grande valor cultural e garantir a segurança 
alimentar das famílias da região. Apesar do grande apelo cultural, a farinha de Cruzeiro do 
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Sul não apresenta grande impacto na participação econômica do município, como pode ser 
observado na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Distribuição do PIB por Atividade Econômica, Cruzeiro do Sul-AC. 

Setor Econômico Participação (%) 

Agropecuária 7,5 

Indústria 10,5 

Serviços 39,4 

Administração Pública 42,6 

 
3. O COMPLEXO DE FLORESTAS ESTADUAIS DO RIO GREGÓRIO 
 

O Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório – CFERG (Figura 5), criado em 
2008 pelo Decreto Estadual nº 3.433/08, abrange três unidades de conservação de uso 
sustentável: Floresta Estadual do Rio Gregório, Floresta Estadual do Mogno e Floresta 
Estadual do Rio Liberdade. 
 

Figura 5. Composição do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório. 

 

 
3.1 Localização 
 

O CFERG está localizado na porção noroeste do estado do Acre, situado ao longo da 
BR 364, entre os municípios de Tarauacá e Cruzeiro do Sul, contudo seu domínio territorial 
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pertence integralmente ao município de Tarauacá (Figura 6). Este complexo florestal possui 
os seguintes limites geográficos: 

 

− Norte: Estado do Amazonas; 

− Sul: Fazenda Paranacre, T.I. Rio Gregório e RESEX Riozinho da Liberdade; 

− Leste: Rio Acuraua e Assentamentos do INCRA; e 

− Oeste: Rio Liberdade e áreas de quem de direito. 

 
Figura 6. Limites Geográficos do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório. 

 

 
3.2 Histórico 
 

O Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório foi criado visando mitigar os 
impactos ambientais decorrentes da concretização da BR-364, atuando também como um 
meio de produzir bens e serviços florestais de maneira legal e sob controle do Estado. 

Em 2003, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia – IMAZON apresentou 
um estudo apontando a aptidão do estado do Acre à criação de florestas públicas de 
produção. 

No ano seguinte, foram criadas as Florestas Estaduais do Rio Liberdade, do Rio 
Mogno e do Rio Gregório, no município de Tarauacá, totalizando, na época, uma área de 
496.319 hectares.  

As florestas estaduais foram criadas através dos seguintes decretos, no dia 
09/03/2004: 

 

− Floresta Estadual do Rio Liberdade - Decreto Estadual nº 9.716; 

− Floresta Estadual do Rio do Mogno - Decreto Estadual nº 9.717; 
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− Floresta Estadual do Rio Gregório - Decreto Estadual nº 9.718. 
 
A criação das Unidades de Conservação, de acordo com os decretos estaduais 

citados, objetiva a conservação, o uso sustentável dos recursos naturais através da sua 
utilização racional e a pesquisa científica. Concomitantemente, visando dar apoio à 
implementação de serviços básicos na região, foi criada duas Unidades de Gestão Ambiental 
Integrada (UGAIs), localizadas ao longo da BR-364. 

Os Planos de Manejo das florestas estaduais integrantes do complexo foram 
elaborados no ano de 2006, contendo o diagnóstico socioeconômico e ambiental, o 
zoneamento, as normas e programas a serem trabalhados nas unidades de conservação. 

Em 2007, foi publicada no DOU a Portaria 1.388, de 15 de agosto de 2007 que declara 
a posse permanente dos grupos indígenas Katukina e Yawanawá à Terra Indígena Rio 
Gregório, redefinindo sua área e perímetro, que se sobrepõe à área declarada da FE do Rio 
Liberdade. Segundo o ZEE-Acre (2010), a ampliação desta Terra Indígena agregaria 
110.064,7231 hectares à TI, sendo 49.056,90 hectares desmembrados da Floresta Estadual 
Rio Liberdade. 

Em 19/09/2008, conforme citado anteriormente, o Decreto Estadual nº 3.433/2008 
criou o Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório – CFERG, com a finalidade de 
garantir uma efetiva gestão das florestas estaduais. O decreto também estabeleceu o 
Conselho Consultivo Integrado do CFERG, criado com o propósito de contribuir com o 
planejamento e desenvolvimento de atividades nas UCs, sobretudo em assuntos relacionados 
à implantação de planos de manejo e ao cumprimento dos objetivos de criação das Florestas 
Estaduais. 

No ano de 2012, os Planos de Manejo das Florestas Estaduais foram revisados, sendo 
aprovados posteriormente em 20/08/2014, pela Secretaria de Desenvolvimento Florestal, da 
Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis – SEDENS, por meio da Portaria SEDENS 
nº 97. 

Dessa forma, foram realizados ajustes na delimitação da Florestas Estaduais e, com 
a revisão de seus Planos Gestores, a área correspondente ao CFERG passou a ser de 
430.593 hectares (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Área das Florestas Estaduais do Complexo do Rio Gregório (em hectares). 

Floresta Estadual Área Decretada Área atual1 

Gregório 216.062 212.383 

Liberdade 126.360 76.760 

Mogno 143.897 141.450 

Total 486.319 430.593 

1 Área proveniente dos arquivos shapefiles atuais das Flores Estaduais. 

 
3.2.1 Planos de Manejo (Plano Gestor) 
 

 O plano de manejo, também conhecido como plano gestor, é um documento técnico 
elaborado a partir de diversos estudos, incluindo diagnósticos do meio físico, biológico e 
social. Ele estabelece as normas, restrições para o uso, ações a serem desenvolvidas e 
manejo dos recursos naturais da UC e seu entorno. Além disso, quando for o caso, são 
definidos os corredores ecológicos associados à unidade de conservação, podendo também 
incluir a implantação de estruturas físicas dentro da UC, visando minimizar os impactos 
negativos, garantir a manutenção dos processos ecológicos e prevenir a simplificação dos 
sistemas naturais. 

Uma das ferramentas mais importantes do plano de manejo é o zoneamento da UC, 
que a organiza espacialmente em zonas sob diferentes graus de proteção e regras de uso. O 
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plano de manejo também inclui medidas para promover a integração da UC à vida econômica 
e social das comunidades vizinhas, o que é essencial para que a implementação da unidade 
seja mais eficiente. É também neste documento que as regras para visitação são elaboradas. 

No CFERG, foi elaborado um Plano de Manejo individual para cada Floresta Estadual 
pertencente ao mosaico, onde em cada qual foram estabelecidos o zoneamento, as regras de 
utilização e os programas de manejo. 

Os Planos de Manejo das Unidades estabelecem a delimitação e uso de sete zonas 
estratégicas, a saber: Zona de Conservação (ZOC); Zona de Produção (ZPR); Zona de Uso 
Especial (ZUE); Zona de Uso Público (ZUP); Zona Populacional (ZPO); Zona de Extrativismo 
e Caça (ZOE); e Zona de Amortecimento (ZOA). 

 

3.3 Caracterização  
 

Neste item é descrito o ambiente onde estão inseridas as florestas estaduais, 
utilizando-se como fonte de dados, o ZEE/AC, os Planos de Manejo das UCs e informações 
coletadas diretamente em campo. 

 
3.3.1 Fatores Abióticos 
 

Neste item são caracterizadas as principais informações acerca do meio abiótico das 
Florestas Estaduais: clima, relevo, geomorfologia, geologia, solos e hidrografia/hidrologia. 
 

− Clima 
 

De acordo com a classificação de Köppen, o clima acreano é do tipo equatorial, quente 
e úmido. Ocorrem duas estações bem definidas, uma seca e uma chuvosa. Durante a estação 
seca, que se inicia no mês de maio prolongando-se até o mês de outubro, são comuns 
períodos de “friagem”, resultantes do avanço da Frente Polar impulsionada por uma massa 
de ar Polar Atlântica que avança até a Amazônia Ocidental, provocando queda na 
temperatura. 

A estação chuvosa ocorre de novembro a abril, sendo caracterizada por chuvas 
constantes e abundantes. Apresenta alta umidade relativa do ar, chegando a atingir 90%. Os 
índices pluviométricos variam de 1.600 a 2.750 mm/ano. 

Segundo a classificação de Köppen, o clima do Complexo de Florestas Estaduais do 
Rio Gregório pertence ao grupo A (Tropical), caracterizado por apresentar, em seu mês mais 
frio, temperaturas superiores a 18°C. O tipo climático, segundo a mesma classificação, é Af 
(Equatorial ou Tropical Húmida), com a ocorrência de uma estação seca de curta duração, e 
elevados índices pluviométricos no período chuvoso. 

A temperatura média anual oscila entre 24,4 a 26,6°C. Os meses mais quentes estão 
entre setembro a dezembro, com temperaturas máximas variando entre 29,7 a 32,8°C. Os 
meses mais frios estão entre junho a agosto, com temperaturas mínimas variando entre 16,1 
a 18,4°C. 
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Figura 7. Classificação Climática de Köppen do Estado do Acre. 

 

Fonte: Köppen, adaptado por STCP. 

 

− Geologia 
 

A principal unidade geotectônica do estado do Acre é a Bacia do Acre, delimitada pelo 
Arco de Iquitos, a leste e ao norte, e pela Faixa Andina, a oeste e a sul. A bacia é formada 
principalmente por material sedimentar, ocupando quase toda extensão do estado. A 
predominância de rochas maciças é do tipo argilitos sílticos e siltitos ou rochas finamente 
laminadas com concreções carbonáticas e gipsíticas e arenitos finos, micáceos, e níveis ou 
lentes com matéria vegetal carbonizada, em geral fossilíferos. 

A unidade geológica predominante do território acreano, assim como do Complexo de 
Florestas Estaduais do Rio Gregório, é a Formação Solimões, ocupando 85% do estado e 
praticamente toda a extensão do CFERG. 

Considerando a escassez de informações e materiais disponíveis no estado do Acre, 
o estudo geológico indica algumas potencialidades de mineração nas diversas formações 
geológicas passíveis de exploração. No entanto, a falta de informações traz inseguranças da 
viabilidade de exploração, devido falta de estudos, levantamento de campo e ensaios que 
verifiquem a possibilidade de extração dos materiais existentes. 

O estudo da geologia do estado acreano também fornece informações quanto a 
estruturas tectônicas e áreas de ocorrência de sismos. Na regional do Juruá, devido 
proximidade com a Cordilheira dos Andes, foi identificado pontos de epicentros de sismos. 
Inclusive, estes estudos indicam áreas com fragilidade geológica, o qual pode acarretar 
limitações em projetos de construção civil, abertura de estradas, construção de pontes e 
outras obras que estão sendo ou serão desenvolvidas no Estado. 
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− Geomorfologia 
 

O estudo da geomorfologia do Acre objetivou avaliar a distribuição do relevo, sendo a 
altimetria o principal elemento utilizado para este fim. O Acre, por não apresentar variação 
altimétrica expressiva, busca-se diferenciar por meio de análises morfogenéticas e texturais, 
através de imagens de satélite e de radar. 

A caracterização do relevo é de suma importância para avaliação do uso e potencial 
do ambiente. Para tanto, não basta a caracterização da forma, mas também caracterizar o 
nível de aprofundamento dos vales e da densidade da drenagem. 

O estado do Acre está dividido em nove unidades geomorfológicas, sendo elas: 
 

• Planície Amazônica - “áreas planas com altitudes que variam de 110 a 270 m e está 
situada ao longo das margens dos principais rios.” 
 

• Depressão do Endimari-Abunã - “altitude variando entre 130 e 200 m. Trata-se de 
superfície suavemente dissecada, com topos tabulares e algumas áreas planas. No 
trecho que acompanha longitudinalmente o rio Abunã ocorrem relevos um pouco mais 
dissecados e de topos convexos (limite leste do Estado).” 
 

• Depressão do Iaco-Acre - “altitude variando entre 160 e 290 m, com padrão de 
drenagem dendrítico. Compreende uma superfície muito dissecada e com declives 
muito expressivos. As áreas de topo aguçado com declives fortes e as de topo convexo 
com declives medianos refletem a presença de fácies arenosa da Formação Solimões. 
E ainda um conjunto de formas de relevo de topos estreitos e alongados, esculpidas 
em sedimentos, denotando controle estrutural, definidas por vales encaixados.” 
 

• Depressão de Rio Branco - “unidade com padrão de drenagem angular, refletindo 
controle estrutural. Varia na altimetria de 140 a 270 m. Caracteriza-se por um relevo 
muito dissecado, com topos convexos e densidade de drenagem muito alta, e 
apresenta declives medianos na parte centro-norte, diminuindo para sul, onde se torna 
suave ondulado.” 
 

• Depressão de Juruá-Iaco - “altitude variável entre 150 e 440 m. Apresenta modelados 
de topos convexos, por vezes aguçados, com declives que variam de medianos a 
fortes. Suas principais formas de dissecação são a convexa e a aguçada.” 
 

• Depressão do Tarauacá-Itaquaí - “unidade com variação altimétrica de 220 a 300 m. 
Trata-se de relevos de topos convexos (com dissecação convexa) com alta densidade 
de drenagem de primeira ordem organizados em um padrão essencialmente 
subdendrítico.” 
 

• Depressão Marginal à Serra do Divisor - “unidade com altitude variando de 230 a 300 
m. Caracteriza-se por relevo dissecado de topos convexos, comportando declives 
suaves. A dissecação dessa unidade na área se dá de forma tabular, aguçada e 
convexa.” 
 

• Superfície Tabular de Cruzeiro do Sul - “unidade de relevo com altitude média entre 
150 e 270 m. Predominam relevos tabulares com declives suaves, à exceção de 
alguns trechos, como sua borda oeste, nos quais os declives são mais acentuados.” 
 

• Planaltos Residuais da Serra do Divisor - “unidade com altitudes variando entre 270 e 
750 m, apresentando padrão dendrítico e paralelo (forte controle estrutural). As serras 
constituem estruturas anticlinais assimétricas, com escarpas voltadas para leste e 
reverso para oeste, intensamente dissecadas pela drenagem atual. De norte para sul 
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tem-se as serras do Jaquirana, do Moa, do Juruá-Mirim e do Rio Branco, 
compreendendo as maiores altitudes da Amazônia Ocidental.” 
 
De todas as nove unidades geomorfológicas identificadas no estado do Acre, apenas 

três compõem o Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório, Planície Amazônica, 
Depressão do Juruá-Iaco e Depressão do Tarauacá-Itaquaí. 

A regional do Tarauacá, e consequentemente o CFERG, está predominantemente 
inserida na Depressão do Juruá-Iaco. Modelados de forte dissecação aguçada estão 
associados a rochas arenosas da Formação Solimões (Superior). Quando há predominância 
de material mais argiloso (Inferior), ocorrem formas de dissecação convexa. Tais dados 
associados a informações sobre os solos permitem verificar que, nessa regional, 
determinados usos da terra são limitados em função de uma maior vulnerabilidade do meio. 

Detalhadamente, o CFERG possui três formações geomorfológicas, sendo Planícies 
e terraços (Aptf), Colinas com dissecação média (c11) e Colinas com dissecação fraca (c12), 
conforme Tabela 8. 

 

• Planícies e Terraços Fluviais (Aptf) - “áreas aplainadas resultantes de acumulação 
fluvial, periódica ou permanentemente alagada, comportando meandros 
abandonados, ligada com ou sem ruptura de declive a patamar mais elevado.” 
 

• Colinas com Dissecação Média (c11) - “relevos de topo pouco convexo separados por 
vales em V e eventualmente por vales de fundo plano, mapeadas com dissecação 
média.” 
 

• Colinas com Dissecação Fraca (c12) - “relevos de topo pouco convexo separados por 
vales em V e eventualmente por vales de fundo plano, mapeadas com dissecação 
fraca.” 

 

Tabela 8. Caracterização do Relevo no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório 
(em hectares). 

Relevo 
FE do Rio 
Gregório 

FE do Rio 
Liberdade 

FE do Mogno  TOTAL % 

Aptf 29.066 8.894 11.128 49.088 11,40 

c11 78.714 67.866 130.322 276.902 64,31 

c12 104.603  - - 104.603 24,29 

Total 212.383 76.760 141.450 430.593 100,00 

Fonte: ZEE/Acre 2010, adaptado por STCP. 

 
A área do CFERG apresentou três tipos de relevo, como apresentado na tabela acima, 

com predominância do tipo Colinas com dissecação média (c11), com 64,31%, seguido pelo 
tipo Colinas com dissecação fraca, com 24,29% e apresentando menor representatividade, 
Planícies e Terraços Fluviais, com 11,40% do total da área do complexo de florestas 
estaduais. 
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Figura 8. Relevo do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório. 

 

Fonte: SEDENS, 2012 (Plano Gestor das UCs), adaptado por STCP. 

 

O detalhamento das unidades geomorfológicas possibilita um maior entendimento 
sobre os processos morfogenéticos pertinentes a cada uma delas. A relação 
morfogênese/pedogênese pode ser mais bem vislumbrada. A consequente definição de 
vulnerabilidade morfológica em conjunto com dados de geologia, solos e de vegetação 
permite o maior detalhamento das unidades de paisagem biofísicas, fornecendo subsídios 
para uma melhor utilização do uso dos recursos naturais pelas populações tradicionais. 

 

− Solos 
 

O ZEE/Acre identificou para o CFERG nove tipos de solos, sendo as principais classes, 
em ordem crescente de expressão territorial: argissolos, cambissolos e luvissolos. A Tabela 9 
apresenta os diferentes tipos de solo encontrados no complexo florestal, bem como o 
percentual participativo de cada solo em sua respectiva unidade de conservação. Na Figura 
9 pode ser observada a distribuição dos tipos de solo no CFERG. 

 

Tabela 9. Caracterização dos Solos no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório (em 
hectares). 

Tipo de solo 
FE do Rio 
Gregório 

FE do Rio 
Liberdade 

FE do 
Mogno 

Total % 

Argissolo Amarelo Tb Alumínico 4.261 686 - 4.947 1,15 

Argissolo Vermelho Distrófico Plíntico 3.702 - - 3.702 0,86 



 

Edital da Concorrência nº XX/2020 – Anexo 3 – Página 15 de 29 

Tipo de solo 
FE do Rio 
Gregório 

FE do Rio 
Liberdade 

FE do 
Mogno 

Total % 

Argissolo Vermelho Distrófico Típico 29.256 - - 29.256 6,79 

Cambissolo Háplico Ta Eutrófico 99.903 - - 99.903 23,20 

Gleissolo Melânico Eutrófico e Distrófico - 1.391 1.983 3.374 0,78 

Luvissolo Hipocrômico Órtico 29.062 - - 29.062 6,75 

Luvissolo Hipocrômico Órtico Típico 28.076 72.119 130.644 230.839 53,61 

Neossolo Flúvico Tb Eutrófico Típico 10.099 - - 10.099 2,35 

Plintossolo Háplico Eutrófico Típico 8.024 2.564 8.823 19.411 4,51 

Total 212.383 76.760 141.450 430.593 100,00 

Fonte: ZEE/Acre 2010. 

 

Figura 9. Solos do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório.  

 

Fonte: SEDENS, 2012 (Plano Gestor das UCs), adaptado por STCP. 

 

− Hidrografia 
 
O conceito de bacia hidrográfica pode ser associado a um sistema coletor de águas 

drenadas por um corpo principal e seus afluentes que faz convergir o escoamento para um 
único ponto de saída, formados pelas porções mais elevadas do terreno que existem em torno 
da bacia. 

Em 2002, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos definiu a Divisão Hidrográfica 
Nacional em regiões e bacias hidrográficas. O estado do Acre, nessa divisão, faz parte da 
Região Hidrográfica do Amazonas, em nível 1, da Região hidrográfica do Solimões, em nível 
2, e das Bacias Hidrográficas do Juruá e Purus, em nível 3. 
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O Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório está inserido na bacia 
hidrográfica do Rio Juruá e micro-bacias dos Rios Gregório e Liberdade (Figura 10). Os cursos 
d’água mais representativos, em relação à extensão, são os rios Acurauá, Preto e Gregório 
(Tabela 10). 
 
Tabela 10. Principais Rios e Igarapés do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório. 

Curso d’água Extensão (m) Participação (%) 

FE do Rio Gregório 340.228 100,0 

Rio Acurauá 97.895 28,8 

Rio Preto 68.944 20,3 

Rio Gregório 58.187 17,1 

Igarapé Bacuri 40.264 11,8 

Igarapé Santa Fé 32.140 9,4 

Igarapé Preto 26.810 7,9 

Igarapé Dois de Junho 15.987 4,7 

FE do Mogno 311.277 100,0 

Igarapé Boto 69.263 22,3 

Rio Gregório 56.062 18,0 

Igarapé São João 32.342 10,4 

Rio Liberdade 22.731 7,3 

Igarapé Luiz Brabo 21.601 6,9 

Igarapé Tauari 17.992 5,8 

Igarapé Zé Rodrigues 17.247 5,5 

Igarapé Antônio Carlos 16.018 5,1 

Igarapé Lorena 13.088 4,2 

Igarapé Italiano 10.763 3,5 

Igarapé Cachoeira 8.558 2,7 

Igarapé Limoeiro 8.492 2,7 

Igarapé Moreira 5.828 1,9 

Igarapé Cruzeiro 5.229 1,7 

Igarapé Brotinho 3.347 1,1 

Igarapé Tábua Lascada 2.716 0,9 

FE do Rio Liberdade 97.077 100,0 

Igarapé Tauari 33.587 34,6 

Rio Liberdade 24.773 25,5 

Igarapé São João 18.737 19,3 

Igarapé Rio Branco 11.372 11,7 

Igarapé Lavras 5.682 5,9 

Igarapé Brotinho 2.925 3,0 

Fonte: Elaborado por STCP. 
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Figura 10. Hidrografia do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório. 

 

Fonte: Elaborado por STCP. 

 
3.3.2 Fatores Bióticos 
 

O meio biótico compreende a fauna e flora da região. As informações que compõem 
este item foram extraídas do ZEE do Estado, assim como dos planos gestores das unidades 
de conservação. 
 

− Vegetação 
 

Segundo os Planos Gestores das UCs, existem no CFERG sete tipologias florestais 
(Tabela 11), sendo a Floresta Aberta com Bambu + Floresta Densa a mais representativa 
(Tabela 12). 
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Tabela 11. Caracterização da Vegetação no Complexo de Florestas Estaduais do Rio 
Gregório, (em hectares). 

Sigla Descrição Características 

FAP 
Floresta 

Aberta com 
Palmeiras 

Geralmente encontrada em áreas próximas a planícies 
aluviais de rios com grande vazão na época das cheias. 
Essa fisionomia se caracteriza por uma floresta de dossel 
aberto com presença de palmeiras, podendo também ser 
encontradas áreas com cipós. 

FAP+FD 

Floresta 
Aberta com 
Palmeiras + 

Floresta 
Densa 

Apresenta dominância da Floresta Aberta com 
Palmeiras, bem como manchas de Floresta Aberta com 
Bambu e manchas de Floresta Densa. 

FAP+FAB 

Floresta 
Aberta com 
Palmeiras + 

Floresta 
Aberta com 

Bambu 

Dominada pela Floresta Aberta com Palmeiras, nas 
quais podem ser encontradas várias espécies de 
palmeiras com manchas de floresta com sub-bosque de 
bambu. 

 

FAP - 
ALUVIAL 

Floresta 
Aluvial 

Aberta com 
Palmeiras 

Ocorre ao longo dos principais rios e alguns de seus 
afluentes, estando distribuída por todo o Estado. Em 
algumas áreas, essa floresta pode ocorrer associada a 
manchas de Floresta Densa com árvores emergentes e 
em outras áreas associada a manchas de Floresta Densa 
com dossel uniforme. 

FAP+FD+ 
FAB 

Floresta 
Aberta com 
Palmeiras + 

Floresta 
Densa + 
Floresta 

Aberta com 
Bambu 

Essa tipologia florestal ocorre nos municípios de Assis 
Brasil, Feijó, Marechal Thaumaturgo, Jordão e 
Tarauacá.” 

FABD 

Floresta 
Aberta com 

Bambu 
Dominante 

A concentração de bambus é grande, sendo que muitas 
vezes essa espécie alcança o dossel, dominando a 
vegetação. Podem também ocorrer manchas de Floresta 
Aberta com menor concentração de bambus e maior 
número de indivíduos arbóreos, bem como pequenas 
manchas de Floresta Densa. Nessa fisionomia, o sub-
bosque é denso, com árvores de pequeno porte, sendo 
que os indivíduos arbóreos com Diâmetro à Altura do 
Peito (DAP) igual a 20 cm são esparsos e pouco 
frequentes. As palmeiras também são pouco frequentes. 

FAB+FD 

Floresta 
Aberta com 
Bambu + 
Floresta 
Densa 

É caracterizada por áreas com grande concentração de 
bambus e manchas de Floresta Densa, podendo 
apresentar também pequenas manchas de Floresta 
Aberta com Palmeiras.  

Fonte: ZEE/Acre 2010. 
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Tabela 12. Vegetação no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório (em hectares). 

Tipologia 
Florestal 

FE do Rio 
Gregório 

FE do Rio 
Liberdade 

FE do 
Mogno 

Total 

ha % 

FAP 7.122 8.543 -  15.665 3,64% 

FAP+FD 150.941 2.227 37.030 190.198 44,17% 

FAP+FAB 22.773 1.543 53.245 77.561 18,01% 

FAP - ALUVIAL 19.855 3.017 7.132 30.004 6,97% 

FAP+FD+FAB - 58.857 35.197 94.054 21,84% 

FABD 5.283 - 4.997 10.280 2,39% 

FAB+FD 150.941 - -  1.682 0,39% 

ÁREAS 
ANTROPIZADAS 

4.727 2.573 3.849 11.149 2,59% 

Total 212.383 76.760 141.450 430.593 100,00% 

Fonte: ZEE/Acre 2010. 

 

Figura 11. Vegetação do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório. 

 
Fonte: SEDENS, 2012 (Plano Gestor das UCs), adaptado por STCP. 

 

− Fauna 
 

Segundo ZEE/Acre 2010, o Estado possui 89% do seu território coberto por florestas, 
no entanto o desconhecimento sobre a biodiversidade amazônica é um fator limitante para os 
gestores da Região Norte. Apesar da falta de conhecimento sobre a biodiversidade 
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amazônica, as informações disponíveis indicam um quadro de alta variedade de espécies 
para a região. 

Com relação à fauna, os grupos mais representados foram os mamíferos, as aves e 
os anfíbios. A Lista de espécies de Vertebrados do Estado do Acre apresenta 1.443 espécies 
confirmadas e mais de 55 classificadas até o nível taxinômico de gênero. O grupo de aves foi 
o que apresentou maior diversidade, com 51,4% do total, seguido de peixes com 21,6%, 
mamíferos com 13,6%, anfíbios com 7,4% e répteis com 6%. A Tabela 6 apresenta a Riqueza 
de espécies de vertebrados no estado do Acre, no Brasil e no Mundo. 
 
 

Tabela 13. Riqueza de Espécies de Vertebrados no Estado do Acre, no Brasil e no Mundo. 

Grupo Acre Brasil Mundo 

Osteichthyes 320 3.000 24.000 

Chondrichthyes 4 20 850 

Aves 769 1.677 9.050 

Répteis 91 468 6.400 

Mamíferos 203 524 4.500 

Anfíbios 111 517 4.500 

Total 1.498 6.206 49.300 

Fonte: ZEE/Acre 2010. 

Segundo o ZEE/Acre 2010, a Lista de Espécies de Vertebrados do estado do Acre não 
deve ser considerada definitiva, pois não mostra o número real de espécies, tendo em vista 
fatores como: pouco esforço de coleta; coletas mal distribuídas espacialmente; identificação 
taxonômica deficiente; e problemas com a identificação de sinonímias. 

 

Tabela 14. Caracterização da Fauna Existente do Complexo de Florestas do Rio Gregório. 

Grupo Ocorrência 

Ictiofauna 
 

O CFERG apresenta espécies de 12 famílias, tais como, arraias, pirambóia, 
poraquê, pirarucu, branquinha, jaraqui, curimatã, ubarana, piranha, pacu, 
curupeté, caranha, ueua, cachorrinho, icanga, sardinha, dourado, piabanha, 
tucunaré, acará, cará, jacundá, mandi, botinho, tamoatá, acari, chicote, jotoxi, 
cascudo, bobo, mandumbé, fidalgo, bocudo, manduví, jaú, bagre, surubim 
(pintado), tucandira, barbado e barbelo. 

Herpetofauna 
Na área do CFERG ocorrem espécies das famílias Hylidae, Ranidae e 
Bufonidae, sendo que as espécies com ocorrência são: canauaru, rã, sapo-boi, 
sapo-cururu e sapo-intano (RODRIGUES, 1992). 

Avifauna 

Espécies das famílias: Tinamiformes: Tinamidae (inhambus, codornas e 
perdizes) e Crepusculares; Ciconiformes: representados pelas famílias Ardeidae 
(garças e socós), Ciconiidae (jaburu, tuiuiú) e Threskiornithidae (colheireiro); 
Falconiformes: representados pelas famílias Acciptridae (gaviões), Cathartide 
(urubus) e Falconidae (acauã, cauré); Anseriformes: representado pela família 
Anatidae (marrecão e pato-bravo); Charadriformes: representados pelas famílias 
Charadriidae (maçarico, téu-téu), Jacanidae (piaçoca), Recurvirostridae 
(maçaricão), Scolopacidae (narceja) e Rynchopidae; Columbiformes 

Mastofauna 
Na área do CFERG, foram encontradas espécies das seguintes ordens: Cetacia, 
Sirenia, Chiroptera, Perissodactyla, Primates, Artiodactyla, Marsupialia, 
Lagomorpha, Rodentia e Edentata. 

Fonte: SEDENS, 2012 (Planos Gestores das UCs). 
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3.3.3 Socioeconomia 
 

A caracterização socioeconômica do CFERG foi baseada em três fontes de 
informação: 

 

− SEDENS (2012): Plano Gestor das Unidades de Conservação; 

− ITERACRE (2015): Levantamento dos Lotes ocupados nas UCs; e 

− SEMA (2017): informações repassadas a partir de conversas/entrevistas.  
 

O levantamento socioeconômico realizado na atualização dos planos gestores foi feito 
a partir da aplicação de questionário a famílias que residiam no interior e no entorno das 
Unidades de Conservação. A metodologia de levantamento dos dados consistia, portanto, nas 
seguintes premissas: 

 

− Abrangência do estudo:  
• Unidade de Conservação; 
• Zona de Amortecimento (10 km). 

 

− Estratificação: Nível de desenvolvimento (referência os critérios relativos aos volumes 
de produção, facilidade e qualidade de acesso, disponibilidade de infraestrutura e 
assistência técnica, além do grau de organização comunitária). 
• Alto; 
• Médio, e 
• Baixo. 
 

− Amostragem: 
• Sorteio de metade dos conglomerados das áreas de estudo (lotes). 

 
Tabela 15. Amostragem realizada para análise socioambiental do Complexo de Florestas do 
Rio Gregório. 

Local FE do Rio Gregório FE do Mogno FE do Rio Liberdade 

 IDENTIF. AMOSTRADAS IDENTIF. AMOSTRADAS IDENTIF. AMOSTRADAS 

Interior 190 40 197 40 151 40 

Entorno 520 95 561 80 779 105 

FE Mogno 197 40   197 40 

FE Rio Gregório   190 40 190 40 

FE Liberdade 151 40 151 30   

Faz. Paranacre 172 15   172 15 

PA Taquari   220 10 220 10 

Total 710 135 758 120 930 145 

Fonte: SEDENS, 2012 (Planos gestores das UCs). 

 
Dados de 2015 cedidos pelo ITERACRE apontaram para a presença de áreas 

ocupadas em lotes não demarcados (Tabela 16).  
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Tabela 16. Ocupação das Florestas Estaduais. 

Fonte: ITERACRE, 2015. 

 
Dados recentes de indicadores socioeconômicos são escassos, no entanto, na 

tentativa de identificar alterações no perfil socioeconômico da população, foi realizada uma 
pesquisa em fontes oficiais que acompanham e divulgam informações que possam nortear ou 
identificar tendências de alteração ou não no perfil apresentado em 2012, último levantamento 
realizado. 

O dado mais atualizado encontrado foi o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 
(IFDM), um indicador composto que aborda, com igual ponderação, três áreas consagradas 
do desenvolvimento humano: Emprego & Renda, Educação e Saúde. Assim, o IFDM de um 
município consolida em um único número o nível de desenvolvimento socioeconômico local, 
através da média simples dos resultados obtidos em cada uma dessas três vertentes (Figuras 
12 e 13). 

Nota-se que o IFDM apresenta uma flutuação em seus índices no decorrer dos anos. 
Em Cruzeiro do Sul há uma sutil tendência de melhora deste indicador nos anos de 2010 e 
2013 em grande parte provocada pela crescente melhora nos índices de educação. Outros 
índices, no entanto, não apresentam tendência clara de melhora, o que leva a crer que não 
há alterações que refletem mudanças estruturais nos níveis da população, em especial 
emprego, renda e saúde, mas sim flutuações momentâneas, fruto de uma situação específica 
na economia local, por exemplo. 

Os dados do município de Tarauacá são incompletos, não permitindo uma análise 
melhor estruturada embora se perceba uma pequena diferença entre o IFDM de 2013 
comparado a 2005 (inferior a 10%). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Floresta / Região 
Lotes Ocupados Lotes vazios 

(Demarcado) 
Total 

Não demarcado Demarcado Total 

FE do Rio Gregório 15 155 170 36 206 

Área Central 9 7 16 15 31 

Área do Sr. Orleir Cameli 6  6  6 

Baixo Rio Gregório  9 9 6 15 

Br-364  60 60  60 

Rio Acurauá  79 79 15 94 

FE do Rio Liberdade 31 66 97 9 106 

Não demarcada 25  25  25 

Br-364  66 66 9 75 

Alto Rio Liberdade 6  6  6 

FE do Mogno 10 197 207 19 226 

BR-364  139 139  139 

Liberdade+A22  21 21 13 34 

Não demarcada 10  10  10 

Rio Gregório  37 37 6 43 

Total 56 418 474 64 538 
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Figura 12. Evolução do IFDM, Cruzeiro do Sul - AC. 

 

Fonte: Sistema Firjan (2015). 

 

Figura 13. Evolução do IFDM, Tarauacá - AC. 

 

Fonte: Sistema Firjan (2015). 

 

Observando os dados coletados junto ao Sistema Firjan e Iteracre, percebe-se que os 
dados constantes no Plano Gestor de 2012 continuam, muito provavelmente, refletindo a 
realidade atual das comunidades residentes no interior e entrono das do Complexo de 
Florestas Estaduais do Rio Gregório – CFERG. 
 

− População 
 

Dados de 2012 provenientes do Diagnóstico Socioeconômico do CFERG indicaram a 
existência de 559 famílias vivendo dentro dos limites do complexo florestal, destes, 190 
ocupavam a FE do Rio Gregório, 218 a FE do Mogno e 151 a FE do Rio Liberdade. 

Segundo o cadastro realizado pela SEDENS, a faixa etária predominante no CFERG 
é de adultos, representando 35,86% do total, seguido por crianças entre 0 a 12 anos, com 
30,37%, jovens de 13 a 18 anos, com 25,66% e o restante, representado pelos idosos, com 
participação de 8,11% do total. A Figura 14 apresenta a composição da população em cada 
uma das Florestas Estaduais. 
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Figura 14. Composição da População no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório. 

 

Fonte: SEDENS, 2012 (Plano Gestor das UCs), adaptado por STCP. 

 
A divisão da população por gênero é bastante equilibrada, composta por 51,9% da 

população pelo sexo masculino e 48,1% pelo sexo feminino, como mostra a figura 15. 
 

Figura 15. Composição da População por Sexo no Complexo de Florestas Estaduais do Rio 
Gregório. 

 

Fonte: SEDENS, 2012 (Plano Gestor das UCs), adaptado por STCP. 

 

− Educação 
 

Dados levantados junto à SEMA em 2017 (não publicado), mostraram que o Complexo 
conta com aproximadamente 30 escolas distribuídas ao longo da BR-364 e às margens dos 
rios Gregório, Liberdade e Acurauá.  
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Escolas que atendem a Floresta Estadual do Gregório 

1. Escola Santa Terezinha-Anexo I  
2. Escola Santa Terezinha - Anexo III  
3. Escola 4 Escola Municipal Pedro Zumba da Silva  
4. Escola Municipal Pedro Zumba da Silva - Anexo VII 
5. Escola Municipal Pedro Zumba da Silva - Anexo VIII 

Escolas que atendem a Floresta Estadual do Mogno e Entorno 

1. Escola Municipal Pedro Zumba da Silva  
2. Escola Francisco Napoleão de Araújo  
3. Escola Pedro Zumba da Silva - Anexo III 
4. Escola Estatual Rural Princesa da Floresta 
5. Escola de Ensino Fundamental Aurélio Pereira de Brito - Anexo II 
6. Escola Estadual Aurélio Pereira de Brito - Sede  
7. Escola Estadual de Ensino Fundamental Cruzeiro do Sul 
8. Escola Rural  
9. Escola Estadual Mauricio Mares  
10. Escola Aurelino Pereira de Brito Anexo VI  
11. Escola Aurelino Pereira de Brito Anexo VII 
12. Escola Aurelino Pereira de Brito Anexo VII 
13. Escola Pedro Zumba da Silva - Anexo VII  
14. Escola Pedro Zumba da Silva - Anexo VIII 

Escolas que atendem a Floresta Estadual do Liberdade e Entorno 

1. Escola Estatual Rural Princesa da Floresta 
2. Escola de Ensino Fundamental Aurélio Pereira de Brito - Anexo II 
3. Escola Estadual Aurélio Pereira de Brito – Sede  
4. Escola Estadual de Ensino Fundamental Cruzeiro do Sul 
5. Escola Rural  
6. Escola Estadual Mauricio Mares  
7. Escola Magia do Saber  
8. Escola São José 
9. Escola Santa Rita  
10. Escola Extrema  
11. Escola Aurelino Pereira de Brito Anexo V 

 
O perfil educacional observado foi caracterizado pela baixa escolaridade, sendo que 

59,21% da população possuía Ensino Fundamental Incompleto, 20,65% eram analfabetos, e 
apenas 1,00% possuía nível superior completo (Tabela 17).  
 

Tabela 17. Nível de Escolaridade no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório. 

Nível de escolaridade 
FE do Rio 
Gregório 

FE do Mogno 
FE do Rio 
Liberdade 

Analfabeto 22% 22% 17% 

Ensino Fundamental Incompleto (1º ao 4º ano) 42% 41% 41% 

Ensino Fundamental Incompleto (5º ao 9º ano) 11% 21% 22% 

Ensino Fundamental Completo 18% 1% 11% 

Ensino Médio Completo 6% 14% 8% 

Ensino Superior Completo 1% 1% 1% 

Fonte: SEDENS, 2012 (Plano Gestor das UCs), adaptado por STCP. 

 



 

Edital da Concorrência nº XX/2020 – Anexo 3 – Página 26 de 29                                                                      

− Saúde 
 
Os moradores do complexo florestal dispõem de dois postos de saúde, sendo um 

localizado na FE do Rio Liberdade e o outro na FE do Mogno, ambos contam com 
medicamentos de primeiros socorros. 

O Governo do Estado do Acre, através da Secretaria Estadual de Saúde, realiza o 
projeto “Saúde Itinerante” nos 22 municípios acreanos, inclusive no CFERG. Criado em 2000, 
o projeto visa levar atendimento médico especializado, odontológico e laboratorial aos 
moradores do complexo florestal, contando com médicos especialistas, biomédicos, 
assistentes sociais, enfermeiros, técnicos em enfermagem e equipe de apoio. 
 

− Infraestrutura 
 

Ainda segundo a SEMA, no que tange à infraestrutura, pouco foi alterado desde o 
último estudo, em 2012, as principais fontes de abastecimento de água apontadas no CFERG 
foram os rios, igarapés, vertentes e açudes. A água para beber e cozinhar era obtida 
principalmente nos rios, chuvas e açudes. 

Em relação à disponibilidade de energia elétrica, apenas as famílias instaladas ao 
longo da BR 364 desfrutavam deste benefício, sendo que o restante da população não 
possuía energia convencional, fazendo utilização de geradores ou placas solares. 

No CFERG inexiste sistema de esgoto ou coleta de lixo, portanto os resíduos sólidos 
são queimados, enterrados ou jogados a céu aberto pela população. Esse material, 
depositado em locais inadequados, favorece o aumento do número de doenças e na 
contaminação dos cursos d’água. O acesso ao Crédito Instalação do INCRA, possibilitou que 
parte dos moradores tivessem banheiros, fossa séptica e água encanada em suas 
residências, melhorando a qualidade de vida dos beneficiados. 

− Renda 
 

A composição da renda familiar no CFERG é baseada na agricultura e seus derivados, 
com destaques para mandioca, farinha de mandioca, milho, banana e criações de pequenos 
animais como galinha, porco, pato e gado, no entanto, não caracterizando “pecuarização”, 
uma vez que a criação de gado aparece apenas como complemento alimentar e reserva 
econômica de alta liquidez em caso de emergência. 

A agricultura e seus derivados representavam 82% da renda familiar no CFERG, onde 
a farinha de mandioca era o produto de maior representatividade, com 45% da renda derivada 
da produção agrícola e derivados (Tabela 18). Além da importância monetária, a farinha de 
mandioca assume extrema valia na manutenção da alimentação da população do CFERG. 

Outro produto que merece destaque para a composição da renda familiar no CFERG 
é o milho, representando 16% da renda derivada da produção agrícola e derivados, este 
produto assume também a função de alimentar as criações e gerar renda para comprar 
produtos não produzidos no lote (Tabela 18). 

 

Tabela 18. Composição da Renda Familiar Baseada na Produção Agrícola e Derivados no 
CFERG. 

Produção 
FE do Rio 
Gregório 

FE do 
Mogno 

FE do Rio 
Liberdade 

Média 

R$ % 

Mandioca 3,84 3,1 0  2,31 1,2 

Farinha de Mandioca 83,70 143,87 26,22 84,60 45,5 

Milho 27,09 25,53 35,56 29,39 15,8 

Banana 23,92 39,25 28,75 30,64 16,5 

Outros 13,27 3,08 0,91 5,75 3,1 

Subtotal 151,82 214,83 91,44 152,69 82,1 
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Produção 
FE do Rio 
Gregório 

FE do 
Mogno 

FE do Rio 
Liberdade 

Média 

R$ % 

(Agricultura e 
Derivados) 

Criações 65,14 20,84 13,37 33,12 17,8 

Total 216,96 235,67 104,81 185,81 100,0 

Fonte: SEDENS, 2012 (Plano Gestor das UCs), adaptado por STCP. 

 
As famílias do CFERG possuíam fontes de renda adicionais à produção agrícola e 

derivados, sendo estas o autoconsumo, assalariamento e a transferência de renda 
(programas do Governo como a Bolsa Família) (Tabela 19). 

Sendo assim, a produção agrícola participa em média com R$ 185,81, representando 
26,5% do total da renda. O autoconsumo, ou seja, produtos como galinha, porco, gado, 
mandioca, entre outros, produzidos e consumidos pela unidade de produção, representam 
8,2% do total da renda familiar. O assalariamento é outro componente da renda familiar, e 
participa em 19,80% do total da renda. O último e mais significativo componente da renda 
familiar do CFERG é a transferência governamental, participando com 45,5% do total da 
renda, ou seja, R$ 318,62 por mês (Tabela 19). 
  

Tabela 19. Composição da Renda Familiar Total no CFERG. 

Produção 
FE do Rio 
Gregório 

FE do 
Mogno 

FE do Rio 
Liberdade 

Média 

R$ % 

Renda da Propriedade 216,96 235,67 104,81 186,81 26,5 

Autoconsumo 41,88 84,40 45,51 57,26 8,2 

Assalariamento 195,86 160,78 60,28 138,97 19,8 

Transferência 206,40 408,92 340,53 318,62 45,5 

Total 661,10 889,77 551,13 701,66 100,0 

Fonte: SEDENS, 2012 (Plano Gestor das UCs), adaptado por STCP. 

 

− Indicadores Socioeconômicos 
 

O principal índice utilizado para caracterizar as condições de vida da população vivente 
do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório foi o Índice de Desenvolvimento Familiar 
Rural (IDF-R). O IDF-R é um indicador sintético que mede o grau de desenvolvimento das 
famílias, possibilitando apurar o grau de vulnerabilidade de cada família, bem como analisar 
um grupo de famílias ou mesmo o total de unidades familiares do município. O grau de 
vulnerabilidade indica quais as condições de moradia e saneamento, os meios de 
subsistência, e o ambiente familiar, sendo que todos esses fatores compõem o estágio de 
risco social, ou seja, quando o indivíduo deixa de ter condições de usufruir dos mesmos 
direitos e deveres dos outros cidadãos, devido ao desequilíbrio socioeconômico instaurado. 

O Índice de Desenvolvimento Familiar Rural busca superar algumas limitações do 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), especialmente no quesito quantidade de 
indicadores considerados na construção do índice, além do levantamento de informações em 
nível familiar. Enquanto o IDF-R utiliza oito indicadores para composição do índice, o IDH 
emprega apenas três indicadores: renda, longevidade e educação. 

Outro índice bastante utilizado, o IDF, consiste de seis dimensões básicas das 
condições de vida, compreendendo 48 indicadores ao total, sendo adotado um sistema de 
pesos neutros na composição dos indicadores. No surgimento do IDF-R, uma das dimensões 
originais (acesso ao conhecimento) foi transformada em duas (acesso ao ensino escolar e 
acesso ao conhecimento profissional e tradicional), além de ser incluída uma dimensão 
ambiental somando um total de oito dimensões. Além disso, alguns indicadores foram 
ajustados ao contexto rural, suprimindo outros indicadores inadequados. A neutralidade dos 
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pesos é mantida, ou seja, a síntese dos indicadores de cada dimensão, bem como o IDF-R – 
resultado da síntese das dimensões –, será constituída pela média aritmética simples dos 
referidos indicadores. 

Para constituição do IDF-R, foi realizada a média aritmética simples dos referidos 
indicadores, segundo a equação e os indicadores abaixo.  

 

IDFR =
(IV + IE + IC + IT + IR + ID + IH + IA)

8
 

Onde: 

• IV (Vulnerabilidade): representa o volume adicional de recursos que uma família 
requer para satisfazer suas necessidades básicas, em relação ao que seria requerido 
por uma família-padrão; 

• IE (Acesso ao Ensino): visa mensurar o analfabetismo e o nível de educação da 
família; 

• IC (Acesso ao Conhecimento Profissional e Tradicional): mensura o grau de 
qualificação da família; 

• IT (Acesso ao Trabalho): representa a oportunidade que uma pessoa tem de utilizar 
sua capacidade produtiva; 

• IR (Disponibilidade de Recursos): visa mensurar a capacidade de geração de renda 
de uma família, a fim de satisfazer as necessidades básicas de bens e serviços; 

• ID (Desenvolvimento Infantil): indica ausência de trabalho precoce, acesso à escola, 
progresso escolar e mortalidade infantil; 

• IH (Condições Habitacionais): avalia propriedade do imóvel, déficit habitacional, 
abrigabilidade, acesso adequado à água, acesso adequado a esgoto sanitário, acesso 
à coleta de lixo, acesso à eletricidade e acesso a bens duráveis; e 

• IA (Condições Ambientais): representa o acesso aos recursos hídricos, a qualidade da 
água e destino de lixo e esgoto. 

 
O IDF-R varia de Ruim a Ótimo, sendo que quanto mais próximo de 1, melhores serão 

as condições da família. A Tabela 20 apresenta a classificação utilizada para avaliação do 
IDF-R. 
 

Tabela 20. Classificação Utilizada para Avaliação do IDF-R. 

Critério Classificação 

0,00 < IDF-R ≤ 0,25 Ruim 

0,25 < IDF-R ≤ 0,50 Regular 

0,50 < IDF-R ≤ 0,75 Bom 

0,75 < IDF-R ≤ 1,00 Ótimo 

Fonte: SEDENS, 2012 (Plano Gestor das UCs), adaptado por STCP. 

 
A comunidade da Floresta Estadual do Rio Gregório possui o menor índice de 

desenvolvimento familiar entre as FE, apresentando baixo desenvolvimento infantil e renda 
média familiar comprometida devido dificuldade de acesso ao trabalho (Tabela 21). 
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Tabela 21. Resultados dos Indicadores que compõem o Índice de Desenvolvimento Familiar 
Rural (IDF-R) do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório. 

Indicadores 
FE do Rio 
Gregório 

FE do 
Mogno 

F do Rio 
Liberdade 

Média 

Vulnerabilidade 0,55 0,58 0,57 0,58 

Acesso ao Ensino 0,28 0,29 0,29 0,29 

Acesso ao Conhecimento 0,36 0,36 0,36 0,37 

Acesso ao Trabalho 0,71 0,74 0,73 0,74 

Renda Média das Famílias 0,25 0,27 0,27 0,29 

Desenvolvimento Infantil 0,81 0,85 0,84 0,85 

Condições Habitacionais 0,30 0,33 0,33 0,33 

Condições Ambientais 0,59 0,62 0,61 0,63 

IDF-R 0,48 0,51 0,50 0,52 

Fonte: SEDENS, 2012 (Plano Gestor das UCs), adaptado por STCP. 

 
O levantamento indicou problemas quanto às condições habitacionais, renda das 

famílias e acesso ao conhecimento, sendo que estes indicadores apresentaram baixa 
pontuação para composição do IDF-R. 
 

− Organização Comunitária 
 

Atualmente, a população que reside nas Florestas Estaduais e seu entorno estão 
organizadas em 12 associações e uma cooperativa: 
 

• Associação Agroextrativista São Francisco de Assis do Rio Liberdade 
• Associação Agroextrativista Fortaleza Acreana 
• Associação dos Extrativistas da Região do Rio Tauari   
• Associação Agroflorestal da Região do Rio Gregório e BR-364 
• Associação dos Pequenos Produtores Mamoré 
• Associação dos Pequenos Produtos E Maracanã 
• Associação São Vicente 
• Associação São Pedro 
• Associação São Paulo 
• Associação Taquari 
• Associação Acuraua 
• Associação Baixo Acuraua 
• Cooperativa de Produtores Familiares e Economia Solidária da Floresta do Mogno – 

COOPERMOGNO 
 


