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ANEXO 5 

INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO DE FLORESTAS ESTADUAIS DO RIO 
GREGÓRIO E SEU ENTORNO 

1. INTRODUÇÃO 
 
O trabalho de análise da infraestrutura do Complexo de Florestas Estaduais do Rio 

Gregório e do seu entorno, tem o objetivo de apresentar as possíveis alternativas para o 
escoamento da produção dos produtos a serem gerados na concessão florestal. 

Neste aspecto são apresentados dados relativos às principais alternativas de acesso 
ao Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório, incluindo as opções fluviais, 
rodoviárias, infraestrutura portuária existente, principais aeródromos e aeroportos regionais.  

Pata tal, são apresentadas informações para cada um dos modais de transporte e o 
detalhamento do acesso às UCs. 

 

− Modal Hidroviário; 

− Modal Rodoviário; 

− Modal Aeroviário; e 

− Acesso às Florestas Estaduais. 
 
Por fim, este Anexo visa retratar as oportunidades e limitações logísticas da 

infraestrutura da área, assim como os polos madeireiros do Estado, para que essas 
informações possam ser inseridas no planejamento e na elaboração das propostas. 

 
2. MODAL HIDROVIÁRIO 

 
Devido à dimensão continental da Região Hidrográfica do Amazonas, composta por 

um grande número de rios a serem analisados, bem como, por decorrência do traçado e da 
relevância de determinados rios à navegação interior, a Região Hidrográfica do Amazonas é 
dividida em 3 sistemas hidroviários (Sistemas Hidroviários do Amazonas, do Madeira e do 
Tapajós) que somam 17.293 km. 

Considera-se que as principais hidrovias que poderiam participar do escoamento dos 
produtos das concessões florestais no Estado são: Rio Acre, Rio Branco, Rio Envira, Rio 
Juruá, Rio Tarauacá, Rio Amazonas e Rio Solimões. 

Embora a hidrovia do Rio Madeira não tenha ligação com os rios acreanos, pode ser 
uma via de escoamento de madeira para o Porto de Belém, a partir do Porto de Porto Velho 
(RO), o qual pode ser acessado através do modal rodoviário. 

 
2.1 Sistema Hidroviário do Amazonas 

 
As condições de navegabilidade ao longo dos rios da bacia Amazônica são 

condicionadas pela presença da Depressão Amazônica, uma região onde predomina uma 
superfície extremamente plana, dissecada por extensos e prolongados processos de erosões 
fluviais, originando um modelado de baixas colinas, com pequenas altitudes em relação ao 
nível do mar. 

O sistema hidroviário do Amazonas é composto por uma série de vias atualmente 
navegáveis por diversos tipos de embarcações. Os rios de maior importância – Amazonas e 
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Solimões – comportam embarcações marítimas desde a foz no Oceano Atlântico até 
Tabatinga, na tríplice fronteira Brasil-Peru-Colômbia, o ano todo. 

Em relação à navegação comercial, as melhores condições físicas se apresentam nos 
meses de cheia, quando o nível d’água se eleva significativamente e permite a passagem de 
comboios maiores. Contudo, na época de seca os inúmeros obstáculos naturais, aliado às 
baixas profundidades, restringem a passagem de embarcações comerciais. 

 
2.1.1 Hidrovia do Rio Amazonas 
 
Tabela 1. Diagnóstico de Navegabilidade do Rio Amazonas. 

Item Informações 

Extensão 

Total: 6.850  

Território Brasileiro: 3.165  

Hidrovia: 1.434 

Declividade média 1 cm/km. 

Largura média 5 km 

Profundidades mínimas Em torno de 30 m 

Sinuosidade 

Relativamente longilíneo; 

Poucos meandros; 

Presença de arquipélagos fluviais (o traçado da rota de navegação 
pode resultar mais sinuoso que o esperado em alguns trechos). 

Vazões médias a jusante 
Estação Seca: 109.000 m³/s  

Estação chuvosa: 290.000 m³/s 

Navegabilidade Ano todo 

Restrições  

(época seca) 

Visibilidade restrita devido às queimadas, fortes chuvas ou 
nevoeiros; 

Afloramentos rochosos (época de seca); 

Trecho 124, próximo à cidade de Itacoatiara (AM); 

Trecho 138, a cerca de 60 km a jusante de Manaus (AM); 

Profundidade: pode afetar as condições de navegabilidade de 
embarcações de grande calado. 

Barreiras Não há barramentos, pontes ou outras construções hidráulicas que 
representem em dificuldades relevantes à navegação. 

 
2.1.2 Hidrovia do Rio Solimões 
 
Tabela 2. Diagnóstico de Navegabilidade do Rio Solimões. 

Item Informações 

Extensão 
Total: 1.700 

Hidrovia: 1.523 

Declividade média -- 

Largura média -- 

Largura mínima 500 m e 2 km 

Profundidades mínimas 
(Julho e Outubro) 

4 metros - Entre Manaus (AM) e Coari (AM) 

3 metros - Entre Coari (AM) e Tabatinga (AM)  

Sinuosidade 

Relativamente longilíneo e possui poucos meandros ao longo de 
seu percurso; 

Trecho mais sinuosos: entre Tefé (AM) e Tabatinga (AM). 
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Item Informações 

Vazões médias a jusante 100.000 m³/s 

Navegabilidade Ano todo, com restrições de calado na vazante. 

 
O leito do rio muda frequentemente, havendo mudança dos canais 
navegáveis de um ano para o outro. 

Restrições  

Época Seca: formação de praias e surgimento de pedrais; 
Tabatinga há um pedral importante à jusante do Porto de Tabatinga. 

Época Chuvosa: troncos e galhadas de árvores representam em 
riscos à navegação, concentrando-se na porção mais profunda dos 
canais, onde a corrente de água é mais forte; 

Visibilidade restrita devido às queimadas, fortes chuvas e de 
nevoeiros. 

Barreiras 
Não existem barramentos ou pontes que representem em 
limitações à navegação. 

 
2.2 Rios do Acre 

 
No Acre, embora não existam hidrovias formalizadas pela Marinha do Brasil, nos rios 

de maior porte, em particular em áreas sem acesso contínuo por estradas a partir de Rio 
Branco, tais como Feijó, Cruzeiro do Sul, Santa Rosa do Purus e Tarauacá, a navegação 
comercial é de grande importância. 

 
2.2.1 Hidrovia do Rio Purus/Acre 
 
Tabela 3. Diagnóstico de Navegabilidade dos Rios Purus e Acre. 

Item Informações 

Extensão 
Total: 1.700 

Hidrovia: 1.523 

Declividade média -- 

Largura  
Superiores a 800 (próximos a foz do rio Purus); 

Inferiores a 40 m (região de Rio Branco). 

Profundidades mínimas 
(junho a novembro) 

2,5 metros - 80 km a jusante do município de Boca do Acre; 

1,2 metros - 20 km de Boca do Acre, na passagem Igarapé Preto; 

0,8 metro - trecho de Boca do Acre até Rio Branco (90% do tempo). 

Sinuosidade 

Os índices de sinuosidade são elevados: diversos trechos 
meandrados, curvas muito acentuadas; 

Ocasiona dificuldades de manobra e em grande atraso para se atingir 
o destino final. 

Vazões médias 
350 m³/s próximo à Rio Branco 

13.000 m³/s na foz 

Navegabilidade 

Navegável durante o período de cheias, apresentando apenas alguns 
pontos críticos; 

Na época de estiagem as profundidades são muito reduzidas a ponto 
de impossibilitar a navegação de embarcações comerciais, 
principalmente à montante de Boca do Acre (AM). 

Restrições  

Estação Seca: formação de lagoas pelo isolamento de canais ao 
longo do rio; 

Estação chuvosa: troncos de árvores e a formação de bancos 
oferecem sérias restrições à navegação e, em alguns casos a 
navegação pode ficar obstruída; 

Trecho entre foz no Solimões, até cerca de 800 km para montante:  
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Item Informações 

Estação seca: sérias restrições, devido aos baixios e pedras, 
determinando o estreitamento dos canais de navegação ou a redução 
das profundidades; 

Estação chuvosa: sem restrições importantes; 

Trecho partir da foz do Acre, até a barra do Iaco, por cerca de 290 km: 

Estação seca: barrancas altas; 

Estação chuvosa: velocidades instantâneas das correntes aumentam 
bastante, fato que dificulta a navegação neste trecho. 

Barreiras 

Pontes e Passarela: todas localizadas sobre o rio Acre, dentro do 
perímetro urbano de Rio Branco. Por se situarem no extremo final 
montante da hidrovia, estas não representam em um empecilho à 
navegação. 

 
O leito é periodicamente modificado em sua configuração, essas alterações ocorrem 

principalmente nas cheias, determinando sensíveis modificações no leito dos rios e, 
consequentemente, o canal navegável também sofre constantes mudanças nesse período, 
promovendo dificuldades que são agravadas pelos desmoronamentos das margens, exigindo 
cuidados redobrados para sua navegação. 

 
2.2.2 Hidrovia do Rio Juruá 
  
Tabela 4. Diagnóstico de Navegabilidade do Rio Juruá. 

Item Informações 

Extensão 
Total: 3.280 km 

Hidrovia: 2.310 km 

Declividade média 5 cm/km 

Largura mínima 
300 m próximo à foz 

70 m nos trechos mais de montante. 

Profundidades mínimas 
(junho a novembro) 

1,0 m (cerca de 700 km, entre as cidades de Eirunepé (AM) e 
Cruzeiro do Sul. 

Sinuosidade 

Um dos rios mais sinuosos da Bacia Amazônica; 

Formação de inúmeros sacados que vão alterando o curso do rio e 
criando novos caminhos; 

Sinuosidade ocasiona em grandes dificuldades de manobra e em 
grande atraso para se atingir o destino final.  

Vazões médias 2.600 m³/s 

Navegabilidade 
Navegável em toda sua extensão apenas durante o período de 
cheias, apresentando apenas alguns pontos críticos. 

Restrições  

Comum o problema com repiquetes, uma vez que, deixando de 
chover apenas um dia, o nível do rio pode baixar em cerca de dois 
metros; 

Pontos críticos: pedrais, bancos de areia, áreas alagadiças de pouca 
profundidade, troncos; 

Entre Eirunepé (AM) e Cruzeiro do Sul (AC) a principal passagem é o 
Paraná do Javi, onde não deve ser navegado na seca. 

Barreiras 
Não existem barramentos ou outras construções que representem em 
dificuldades à navegação. 
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2.2.3 Hidrovia do Rio Tarauacá 
 
Tabela 5. Diagnóstico de Navegabilidade do Rio Tarauacá. 

Item Informações 

Extensão 
Total:  

Hidrovia: 410 km 

Declividade média -- 

Largura mínima 
Variam muito ao longo de sua extensão, sendo que em poucos 
trechos a hidrovia o rio apresenta larguras mínimas superiores a 100 
metros. 

Profundidades mínimas 
1,2 m no período de estiagem; 

Pode chegar a 30 m no período chuvoso. 

Sinuosidade 
Altos índices de sinuosidade; 

Nenhum trecho com sinuosidade inferior a 2,0. 

Vazões médias 820 m³/s 

Navegabilidade 
Apenas por pequenas embarcações ao longo de toda a hidrovia, com 
profundidades mínimas de 1,20 m. 

Restrições  
Processos intensos de erosão e sedimentação, com a presença de 
muitos bancos de areia ao longo de todo o traçado do rio. 

Barreiras 
No trecho da hidrovia foi identificada apenas uma ponte, no extremo 
montante da hidrovia, na cidade de Tarauacá (AC), não impeditiva à 
navegação. 

 
2.2.4 Hidrovia do Rio Envira 
 
Tabela 6. Diagnóstico de Navegabilidade do Rio Envira. 

Item Informações 

Extensão 

Total:  

Hidrovia: 150 km (desde sua foz, no rio Tarauacá, até a cidade de 
Feijó). 

Declividade média -- 

Largura mínima Oscilam entre 40 e 130 m 

Profundidades mínimas 
Estação seca: 1,20 m 

Estação chuvosa: 30 m 

Sinuosidade Altos índices de sinuosidade (média de 2,2) 

Vazões médias 450 m³/s 

Navegabilidade Apenas por pequenas embarcações ao longo de toda a hidrovia 

Restrições  

Processos intensos de erosão e sedimentação, com a presença de 
muitos bancos de areia ao longo de todo o traçado do rio que podem 
alterar o canal navegável, e tornar a rota de navegação ainda mais 
sinuosa e estreita que a esperada, tornando as distâncias navegáveis 
muito superiores às distâncias traçadas em linha reta e ocasionando 
em maiores dificuldades de manobra e em grande atraso para se 
atingir o destino final. 

Barreiras 
Possui uma ponte construída, no segmento mais a montante da 
hidrovia, na cidade de Feijó (AC), não impeditiva a navegação. 
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2.2.5 Navegação nos rios do Acre 
 
Ao observarem-se os dados de vazão média dos rios, verifica-se que as maiores 

vazões são encontradas nos Rios Purus e Juruá (Figura 1). 
 

Figura 1. Vazão Média Anual dos principais trechos navegáveis dos rios do Acre. 

 
 
Nos rios Juruá, Acre e Purus a demanda de vazão para navegação no período de 

águas altas corresponde a aproximadamente 1.300,00 m3.s-1 (Rio Juruá), 1.200,00 m3.s-1 (Rio 
Purus) e 555,4 m3.s-1 (Rio Acre), enquanto no período de águas baixas os valores de vazão 
correspondem a 513,86 m3.s-1 (rio Juruá), 190,28 m3.s-1 (Rio Purus) e 193,51 m3.s-1 (Rio Acre). 

 
Tabela 7. Valores médios para as vazões máxima, mínima e média m3.s-1. 

Estação da ANA Máxima Média Mínima 

12360000 - Foz do Breu 501,46 176,9 48,23 

12370000 - Mal. Thaumaturgo 906,42 390,72 130,11 

12390000 - Porto Walter 995,69 547,34 230,67 

12500000 - Cruzeiro do Sul 1.361,70 900,95 513,86 

12650000 - Envira 895,8 490,79 242,47 

13170000 - Santa Rosa 1.203,53 472,27 190,28 

13310000 - Sena Madureira 20,83 16,13 14,23 

13450000 - Assis Brasil 265,31 55,24 10,46 

13470000 - Brasiléia 350,57 120,58 44,37 

13550000 - Xapuri 434,37 210,22 95,85 

13600002 - Rio Branco 555,44 347,73 193,51 

 
Além da vazão do rio, o calado é um fator importante na determinação da capacidade 

de navegação. Rios de calado muito reduzido (alto Rio Acre e alto Rio Tarauacá) não 
permitem deslocamentos de embarcações de grande porte na época de estiagem, enquanto 
rios de maior calado permitem a navegação de embarcações maiores, tanto no período de 
águas baixas quanto no período de águas altas e médias (rios Juruá, Purus e Acre). 
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No período de estiagem o calado varia de 0,7 m a 4,0 m, enquanto na época de águas 
altas varia entre 6 m e 15 m. 

Figura 2. Calados máximo e mínimo dos principais trechos navegáveis dos rios do Acre. 

 
 
Os rios do Acre são navegáveis em épocas de águas médias e altas, quando o calado 

pode variar desde mais de um metro até pouco mais de 14 metros, em alguns casos. Tal fato 
implica na redução da capacidade de transporte de carga na época de águas médias, 
enquanto na época de águas baixas os rios são navegáveis apenas por embarcações com 
capacidade menor ou igual a 10 toneladas (Tabela 8). Na época de águas médias e altas as 
embarcações com capacidade de 100 a 800 toneladas, de acordo com o trecho de rio 
considerado, podem navegar para escoar a produção. O período de águas altas é mais crítico 
em termos de transporte terrestre, uma vez que a maioria das estradas vicinais (ramais) se 
torna intrafegável por veículos, havendo necessidade da utilização do transporte hidroviário 
pelos rios que suprem essa demanda de escoamento de parte da produção. 

 
Tabela 8. Capacidade de carga de embarcações (toneladas) nos períodos de águas baixas e 
de águas médias e altas nos rios do Acre.  

Regional Rio Trecho Época 
Capac. 

Embarc. 

Juruá Rio Juruá 

Cruzeiro do Sul/ 
Porto Walter 

Águas médias / altas 800 

Águas baixas 10 

Porto Walter / Mal. 
Thaumaturgo 

Águas médias / altas 300 

Águas baixas 6 

Mal. Thaumaturgo / 
Foz do Breu 

Águas médias / altas 250 

Águas baixas 4 

Tarauacá/ 
Envira 

Rio Tarauacá 
Foz do Envira / 

Jordão 

Águas médias / altas 400 

Águas baixas 4 

Rio Envira 
Foz do Envira / 

Seringal Califórnia 

Águas médias / altas 400 

Águas baixas 4 

Purus 

Rio Purus 
Boca do Acre / Santa 

Rosa 

Águas médias / altas 400 

Águas baixas 4 

Rio Iaco 
Foz do Purus / Sena 

Madureira 

Águas médias / altas 400 

Águas baixas 4 

Baixo Acre Rio Acre 
Boca do Acre / Rio 

Branco 

Águas médias / altas 500 

Águas baixas 10 



 

Edital da Concorrência nº XX/2020 – Anexo 5 – Página 8 de 26 

Regional Rio Trecho Época 
Capac. 

Embarc. 

Alto Acre Rio Acre 

Rio Acre / Xapuri 
Águas médias / altas 300 

Águas baixas 7 

Xapuri / Brasiléia 
Águas médias / altas 200 

Águas baixas 4 

Brasiléia / Assis 
Brasil 

Águas médias / altas 100 

Águas baixas 2 

 
2.3 Sistema Hidroviário do Madeira 

 
O Sistema Hidroviário do Madeira é composto por 3 potenciais hidrovias formadas 

pelos trechos navegáveis dos rios Guaporé, Madeira e Mamoré, localizados dentro dos limites 
da bacia hidrográfica do Madeira. 

O rio Madeira recebe destaque dentre os afluentes do rio Amazonas. Consiste em uma 
hidrovia já em atividade, possuindo boas condições de navegabilidade desde sua foz até Porto 
Velho, apresentando apenas obstáculos sazonais e pontuais. 

A variação anual das profundidades da água no rio Madeira é da ordem de 12m. 
Durante o período de cheias, o rio Madeira sofre influência do rio Amazonas, ocasionando 
grandes áreas de inundação, alagando as corredeiras existentes no trecho de jusante do rio 
Madeira. Os trechos mais críticos correspondem ao segmento entre Humaitá e Porto Velho, 
onde aparecem corredeiras e afloramentos rochosos durante a época de seca. 

Destacam-se também os processos de erosões de margens verificados em extensos 
trechos do rio e que ocasionam em problemas localizados de assoreamentos, que afloram 
principalmente durante o período de seca, quando as profundidades são mais baixas. 

Devido à ausência de sistemas de eclusas nas Usinas Hidrelétricas – UHEs Santo 
Antônio e Jirau, a navegação fica impedida à montante da barragem de Santo Antônio. 

 
2.3.1 Hidrovia do Rio Madeira 
 
Tabela 9. Diagnóstico de Navegabilidade do Rio Madeira. 

Item Informações 

Extensão Total: 1.420 km 

Declividade média -- 

Largura mínima -- 

Profundidades mínimas 
Entre a foz do rio Madeira e Humaitá: 3 metros 

Entre Humaitá (AM) e Porto Velho (RO): 2 metros 

Sinuosidade 
Não possui problemas com trechos sinuosos (índices de sinuosidade 
não ultrapassam valores de 1,3). 

Vazões médias 22.000 m³/s 

Navegabilidade 

Durante a época de seca, devido às baixas profundidades, alguns 
anteparos naturais pontuais podem ocasionar em maiores 
dificuldades à navegação, contudo, mesmo nessa época, há 
navegação de grandes comboios, com até 18.000 t. 

Na época de águas altas, as profundidades médias podem atingir 25 
m. 

Restrições  
Estação seca: bancos de areia, pedrais e corredeiras em muitos 
trechos da extensão do rio, que apesar de não interromperem a 
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Item Informações 

navegação, aumentam o tempo de viagem e os riscos para a 
navegação; 

Afloramentos rochosos entre Humaitá (AM) e Porto Velho (RO); 

Período chuvoso: transporte de troncos de madeira; 

Muitos troncos boiando no rio na época chuvosa; 

Dependendo do nível do reservatório na barragem de Jirau, o trecho 
entre Abunã e Nova Mamoré torna-se não navegável. 

Barreiras 

De Porto Velho (RO) (trecho 107) para montante destaca-se a 
existência das UHEs Santo Antônio e Jirau (trechos 108 e 119, 
respectivamente), que não possuem eclusas construídas, e consistem 
atualmente nos obstáculos físicos mais relevante à navegação desta 
hidrovia. 

 
2.4 Navegação de cabotagem 

 
A navegação de cabotagem, aqui definida como o transporte por embarcações 

marítimas entre portos brasileiros, pode ser vista como concorrente ou complementar ao 
transporte hidroviário interior. As cargas transportadas no Amazonas por barcaças podem ser 
transferidas para embarcações marítimas para posterior transporte ao longo do litoral 
brasileiro. 

A única área onde a competição entre o transporte hidroviário interior e a navegação 
de cabotagem ocorre é ao longo do rio Amazonas. Entre Manaus e qualquer porto a jusante, 
as cargas podem ser transportadas por barcaça ou por embarcação marítima. 

Atualmente, o frete transportado entre portos brasileiros está restrito a embarcações 
de bandeiras domésticas operadas por brasileiros individualmente ou por uma empresa de 
navegação brasileira (chamada Empresa Brasileira de Navegação – EBN), de acordo com a 
Lei 9.432/97. Embarcações estrangeiras são permitidas apenas para serem utilizadas em 
navegação de cabotagem, navegação interior, navegação de apoio off-shore e navegação 
entre portos quando fretadas por uma EBN, para a qual é exigida uma autorização. São 
concedidas autorizações se uma embarcação de bandeira brasileira do tipo requerido não 
estiver disponível, seja declarada de interesse público ou se a embarcação estrangeira for 
substituída por uma em construção no Brasil.  

 
Tabela 10. Distâncias de transporte entre os principais portos da Região Norte. 

Origem Destino Distância Média (km) 

Belém (PA)  

 Barcarena (PA) 60 

 Itacoatiara (AM) 1.432 

 Manaus (AM) 1.642 

 Porto Velho (RO) 2.553 

 Santana (AP) 525 

 Santarém (PA) 889 

Manaus (AM)  

 Barcarena (PA) 1.581 

 Itacoatiara (AM) 197 

 Itaituba (RO) 1.052 

 Porto Velho (RO) 1.231 

 Salvaterra (PA) 1.700 

 Santana (AP) 1.301 

 Santarém (PA) 768 
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Origem Destino Distância Média (km) 

Porto Velho (RO)  

 Barcarena (PA) 2.518 

 Itacoatiara (AM) 1.138 

 Santarém (PA) 1.706 

 
Tabela 11. Distâncias de transporte entre os principais portos do país.  

Origem Destino Distância média (km) 

AM 

BA 4.502 

CE 2.957 

ES 5.396 

MA 2.293 

PE 3.813 

PR 6.629 

RJ 6.033 

RN 3.333 

RS 7.475 

PA 

BA 2.890 

CE 1.494 

ES 3.798 

MA 1.091 

PA 1.065 

PB 2.004 

PE 2.211 

PR 5.294 

RJ 4.411 

RN 1.792 

RS 5.943 

SP 5.055 

 
2.5 Instalações Portuárias 

 
Considerando as principais hidrovias que tem potencial de atender ao escoamento 

da produção proveniente da Concessão Florestal no CFERG, destacam-se 3 (três) 
instalações portuárias: 

 

− Porto de Cruzeiro do Sul - Acre; 

− Porto de Rio Branco - Acre; e 

− Porto de Porto Velho – Rondônia. 
 

2.5.1 Porto de Cruzeiro do Sul 
 

− Terreno portuário: 47.701,26m² 

− Guarita: 14,56m² 

− Sistema de abastecimento: 7,39m² 

− Prédio Administrativo: 345,82m² 

− Apoio Banheiros: 29,12m² 

− Galpão/Sede SUFRAMA: 407,49m² 
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− Galpão Armazém: 407,49m² 

− Cantina: 29,12m² 

− Vias, Pátio de manobra e Rampas de acesso: 7.081,75m². 
 

Figura 3. Estrutura do Porto de Cruzeiro do Sul. 

 
 

O Porto fluvial do município de Cruzeiro do Sul é propriedade do Estado do Acre e 
tem como principal rota de transporte o trecho Manaus-AM à Cruzeiro do Sul-AC. 

 

Produtos transportados 
Manaus - Cruzeiro do Sul: Materiais de construção 

Cruzeiro do Sul - Manaus: Farinha 

Operação (período da Cheia) 

Aproximadamente 10 balsas  

Carregamento: manual 

Tempo de Carregamento da Balsa: aproximadamente 1 semana 

Tráfego: 6 balsas/mês 

Custos 
Manaus - Cruzeiro do Sul: R$ 0,30/kg 

Cruzeiro do Sul - Manaus: R$ 0,10/kg 

 
Figura 4. Estrutura do Porto de Cruzeiro do Sul. 
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O acesso aquaviário é realizado pelo Rio Juruá e o acesso rodoviário pode ser 

realizado através da BR-364. O rio apresenta pontos críticos que dificultam a navegação 
durante a vazante. 

 
2.5.2 Porto de Rio Branco 

 
O Porto de Rio Branco (localizado na Rua Epaminondas Jacome - Bairro Cadeia 

Velha) atualmente encontra-se desativado, sendo utilizado apenas para o transporte de 
perecíveis, que chegam por meio de produtores rurais residentes das áreas próximas a Rio 
Branco, que segue para Boca do Acre. Segundo profissionais da Prefeitura (Secretaria de 
Agricultura e Floresta - SAFRA) que trabalham no local, as balsas pararam de atracar no 
estabelecimento cerca de 20 ou 25 anos atrás. Com a chegada da BR todo o fluxo pesado do 
Rio foi migrado para a rodovia. Atualmente existe um projeto de revitalização do Porto cujo 
responsável pela elaboração são os técnicos do DERACRE (Departamento Estadual de 
Estradas de Rodagem, Hidrovias e Infraestrutura do Acre). 

A Unidade Portuária possui uma rampa de ancoragem para balsas, um pátio de 
manobra e um depósito de mercadoria. O porto é composto por uma sede administrativa em 
bom estado de conservação e 02 galpões frechados de 250,00m² e 01 galpão aberto de 
150,00m². 
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Figura 5. Porto Fluvial de Rio Branco. 

 

 

O Porto fluvial do município de Rio Branco é propriedade do Estado do Acre. Nos 
últimos anos vem sofrendo com erosões e deslizamento de massa de suas margens. 

O porto foi projetado para operação em uma rampa de embarque de cargas e 
descargas. Atualmente, parte desta estrutura está prejudicada em função do deslizamento de 
talude da pista de manobra. 

 
Figura 6. Estrutura do Porto de Rio Branco. 

  

Galpões fechados 

Sede administrativa 

Galpão aberto 

Rampa de cargas 
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2.5.3 Porto de Porto Velho-RO 

 
O Porto de Porto Velho localiza-se na margem direita do Rio Madeira, a cerca de 2 km 

de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, a uma distância de 80 km à montante da foz 
do Rio Jamari. É administrado pela Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondônia (SOPH), 
por delegação ao estado de Rondônia.  

O Porto de Porto Velho é classificado como Porto Organizado definido no artigo 2º da 
Lei 12.815/13, e as operações portuárias devem ser realizadas por operadores portuários com 
fulcro no artigo 2º, inciso III da referida Lei. Mas, ao mesmo tempo, não realiza navegação de 
longo curso, não opera navios, visto que está instalado em um rio interior e opera apenas 
embarcações (balsas). 

O Porto de Porto Velho é um porto fluvial que atende exclusivamente a navegação 
hidroviária interior, não sendo visitado por navios de navegação marítima de longo curso ou 
de cabotagem. Assim sendo, toda a movimentação de cargas do porto tem sua origem, 
fundamentalmente, no tráfego entre Porto Velho e Manaus, portanto, nos rios Madeira e 
Amazonas. 

O acesso ao Porto de Porto Velho pode ser feito por rodovia (rodovias BR-364 e BR-
319) ou pelo rio Madeira. Não existe acesso ferroviário na região, tampouco de dutovias, 
contudo, o Governo Federal projeta a construção da Ferrovia Ferronorte e a duplicação da 
BR-364 de Sapezal à Porto Velho. 

A rodovia Porto Velho-Rio Branco é inteiramente asfaltada, com pista de rolamento e 
acostamentos de cada lado. 
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A profundidade do Rio Madeira no Porto varia ao longo do ano, podendo atingir 17 
metros no período de cheia e 2 metros na vazante. O rio apresenta pontos críticos que 
dificultam a navegação durante a vazante, que deverão ser objeto de dragagem e/ou 
derrocagem. 

A ligação fluvial de relevância ao Porto de Porto Velho é feita pelo Baixo Madeira, que 
vai da foz até o início das cachoeiras, cerca de 1.100km da foz e um pouco a montante de 
Porto Velho. Admite a navegação de embarcações (balsas) de até 6,10 metros de calado no 
período das cheias (março/abril), e de embarcações calando até 2,10 metros no período da 
seca (agosto/setembro). 

Em razão de suas características (calado máximo, largura da rota de navegação, raios 
de curvaturas e declividade velocidade), as embarcações utilizadas no transporte de cargas 
na hidrovia são constituídas basicamente de chatas e barcaças com formação de comboio e 
empurrador. 

 

− Instalações físicas - As instalações físicas do Porto de Porto Velho resumem-se às 
instalações de acostagem, armazenagem, apoio, vias internas de circulação e de suprimento. 
Não há obras de abrigo nem obras de contenção, devido a boa localização do porto e 
características das margens, com taludes inclinação naturais estáveis. 

− Cais Flutuante - esse ponto de operação atende a movimentação de contêineres, 
granéis sólidos, carga geral, além de carga de projeto, sendo composto de 02 (dois) módulos 
flutuantes com 25m de largura e 115m de comprimento, ligados à margem por uma ponte 
metálica de 113,5m de vão. Possui 5 berços. As barcaças graneleiras possuem prioridade de 
atracação no berço que apresenta um carregador de granéis. 

− Um barranco de talude estável, mais a jusante, atendido por duas gruas fixas com 
capacidade operacional máxima de 3,5 t e um guindaste móvel portuário (MHC) de 
capacidade de 70t de propriedade da operadora portuária Hermasa Navegação da Amazônia 
S.A, instalado através de um termo de cooperação com a SOPH, operando carga própria e 
de terceiros.  

− Pátio das gruas - nesse local são efetuadas as operações de carga e descarga de 
produtos das balsas através da utilização de 02 (duas) gruas com capacidade de 3,5t usadas 
para movimentação de carga geral e 01 (um) guindaste de capacidade de 40t que vem sendo 
usado para o descarregamento de adubo/fertilizante.  

− Rampas Ro-Ro (“roll-on/roll-of”) - Operação típica no embarque - desembarque de 
carretas que se destinam às cidades de Manaus (AM), Belém (PA), Cruzeiro do Sul (AC), 
Itacoatiara (AM) entre outras inúmeras carretas, na maioria das vezes, sofrem um transbordo 
de mercadorias no pátio localizado acima das rampas. Nestas operações são usadas duas 
rampas do tipo “Charriot”.  
 
Tabela 12. Esquema Operacional do Porto de Porto Velho. 

Local de atracação Tipos de movimentação 

Cais Flutuante 

− Embarque/Desembarque de contêineres. 

− Embarque/Desembarque de carga solta. 

− Embarque/Desembarque de carretas. 

− Embarque/Desembarque de granéis sólidos. 

Pátio Das Gruas − Carga/Descarga de mercadorias nas embarcações 

Rampas Ro-Ro 
(’roll-on/roll-off) 

− Transbordo de mercadorias de caminhão para carreta e 
embarque/desembarque na balsa com cavalo mecânico.  

− Transbordo de mercadorias de caminhão para carreta e 
embarque/desembarque sem cavalo mecânico.  

− Embarque/Desembarque direto de carreta na balsa sem transbordo e 
com cavalo mecânico.  
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Local de atracação Tipos de movimentação 

− Embarque/Desembarque direto de carreta na balsa sem transbordo e 
sem cavalo mecânico.  

 
As instalações de armazenagem existentes são constituídas por três armazéns 

cobertos para carga geral e por seis pátios descobertos, sendo quatro pavimentados e dois 
de terra batida.  

Os pátios pavimentados são denominados Pátio das Rampas, Pátio dos Guindastes, 
Pátio de Containers e Pátio de Espera de Graneis Sólidos. O Pátio das Rampas serve para o 
estacionamento de caminhões e carretas destinados ao embarque nas balsas ou que terão 
suas cargas transbordadas para outras carretas. O Pátio dos Guindastes serve ao 
estacionamento de carretas cuja carga destina-se ao transbordo na grua e no guindaste MHC.  

Os Pátios de Containers e Pátio de Espera constituem a retaguarda de pátios do porto, 
servem ao estacionamento de caminhões e a estocagem de containers. 

 

− Movimentação de Produtos 
 
Na Hidrovia Madeira-Amazonas são movimentados diversos tipos de cargas, tais 

como: complexo soja (grãos, farelo e óleo), milho, arroz, açúcar, fertilizantes, carretas, 
derivados de petróleo, cimento, hortifrutigranjeiros, eletroeletrônicos, veículos, produtos 
frigorificados, seixo, bebidas e carga geral diversificada.  

 
Tabela 13. Movimentação principais produtos 2007/2016. 

Produto 
Movimentação (t) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Soja 2.000.899 1.694.024 2.117.895 1.922.620 1.925.685 1.480.540 1.494.441 

Adubo 64.855 76.354      

Fertilizante       125.596 

Milho 319 551.650 680.454 976.449 780.032 1.006.056 530.324 

Contêineres 8.142  3.044 9.717 68.051 12.000 1.985 

Carretas 88.808  118.522 101.348 197.037 182.000 161.043 

Açúcar 33.948 33.600 36.688 54.916 104.753 62.000 32.939 

Madeira 471 3.010 3.686 3.720 1.442 9.522 9 

Telha  1.822      

Brita 14.136   9.786 7.296   

Carretas exp. 30.835 175.866 57.964 65.375 107.043 100.408  

Contêineres imp. 364 5.204 2.393 9.163 20.165 42.408  

Calcário       1.641 

Farelo de soja       7.497 

 
Além do Porto Público de Porto Velho, existem vários terminais privados na capital de 

Rondônia que movimentam os mais diversos tipos de mercadorias. 
 
Granéis líquidos 
a) Petróleo Sabbá S/A – SHELL  

b) Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga – IPIRANGA  
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Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, gás em botijão  
c) Amazonas distribuidora de gás liquefeito de petróleo Ltda – AMAZONGÁS  

d) Sociedade Fogás Ltda – FOGÁS  
 
Granéis sólidos  
a) Transportes Bertolini Ltda – BERTOLINI  

b) Amaggi Exportação e Importação Ltda – AMAGGI/HERMASA  

c) Cargill Agrícola S/A – CARGILL  
 
Carga geral 
a) Itaituba Indústria de Cimentos do Pará S.A – NASSAU  
b) J.F. de Oliveira Navegação Ltda. – PASSARÃO 
 
3. MODAL RODOVIÁRIO 
 
3.1 Rede Rodoviária do Estado do Acre 

 
Os grandes eixos rodoviários no Acre são formados pelas rodovias federais BR-364 

com 871 km, e a BR-317, com 415 km, interligando ao longo de seu traçado dezoito dos 
vinte e dois municípios acreanos. Essas rodovias fazem a integração regional, nacional e 
internacional, no entanto, nenhuma está inteiramente concluída e, no aspecto 
internacional, há que considerar os investimentos rodoviários a serem feitos no lado 
peruano para estabelecer a conexão brasileira à rede pan-americana. 

 
Tabela 14. Extensão das Redes Rodoviárias Federal, Estadual e Municipal, por Situação e 
Tipo de Leito. 

Tipo Federal Estadual Municipal Total 

Pavimentada 1.109,40 347,8 430,2 1.887,40 

Em obras de pavimentação 110,1 40 - 150,1 

Leito Natural - 183 4.054,00 4.237,00 

Implantadas - 9 2.536,50 2.545,50 

Em obras de implantação - - - - 

Planejadas 388,1 - - 388,1 

TOTAL 1.607,60 579,80 7.020,70 9.208,10 
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Figura 7. Rede Rodoviária do Estado do Acre. 

 
 

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, as 
distâncias entre as capitais foram definidas a partir da menor extensão pavimentada usando 
rodovias federais, estaduais ou municipais (Tabela 15). 

 
Tabela 15. Distância Rodoviária de Rio Branco às Demais Capitais do Brasil. 

Região Capital Distância (km) 

Região Norte Belém 4.931 

 Boa Vista 2.230 

 Manaus 1.445 

 Palmas 3.764 

 Porto Velho 544 

Região Centro-Oeste Brasília 3.123 

 Campo Grande 2.684 

 Cuiabá 1.990 

 Goiânia 2.924 

Região Nordeste Aracajú 4.763 

 Fortaleza 5.396 

 João Pessoa 5.356 

 Maceió 5.039 

 Natal 5.533 

 Recife 5.243 

 Salvador 4.457 

 São Luís 4.968 

 Teresina 4.900 

Região Sudeste Belo Horizonte 3.584 

 Rio de Janeiro 4.007 
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Região Capital Distância (km) 

 São Paulo 3.604 

 Vitória 4.109 

Região Sul Curitiba 3.669 

 Florianópolis 3.976 

 Porto Alegre 4.196 

 
4. MODAL AEROVIÁRIO 

 
O sistema aeroviário é de suma importância no Acre, devido às grandes distâncias 

entre o Estado e outras capitais do país, além da falta de uma ligação terrestre adequada 
entre a capital, Rio Branco, e os municípios do interior.  

O modal aeroviário do estado do Acre é composto por dez pistas de pouso e 
decolagem, sendo três de uso público e sete de uso particular, e dois aeroportos (Tabela 16).  

 
Tabela 16. Aeródromos do Estado do Acre. 

Tipo e Localização Latitude Longitude Superfície 

Públicos    

Cruzeiro do Sul (Aeroporto de Cruzeiro) 7° 35’ 58’’ S 72° 46’ 10’’ W Asfalto 

Plácido de Castro (Aeroporto de Rio Branco) 9° 52’ 8’’ S 67° 53’ 53’’ W Asfalto 

Tarauacá 8° 9’ 17’’ S 70° 46’ 58’’ W Asfalto 

Novo Aeródromo de Feijó 8° 8’ 27’’ S 70° 20’ 50’’ W Asfalto 

Xapuri 10° 38’ 1’’ S 68° 33’ 2’’ W Grama 

Privados    

Rio Branco (Fazenda Água Limpa) 9° 58’ 13” S 67° 29’ 12” W Grama 

Rio Branco (Fazenda Nictheroy) 10° 16’ 3” S 67° 41’ 53” W Grama 

Jordão 9° 11’ 25” S 71° 56’ 49” W Asfalto 

Manoel Urbano 8° 50’ 57” S 69° 15’ 59” W Asfalto 

Marechal Thaumaturgo 8° 57’ 34” S 72° 46’ 47” W Asfalto 

Porto Walter 8° 16’ 18” S 72° 44’ 43” W Asfalto 

Santa Rosa do Purus 9° 26’ 47” S 70° 28’ 58” W Grama 

 
Apenas duas empresas realizam transporte aéreo no estado do Acre, Gol e Latam, 

com voos domésticos para Brasília e Porto Velho (Tabela 17). 
 

Tabela 17. Empresas Aéreas Atuantes no Estado do Acre. 

Empresa Origem Destino Frequência 

Gol 
Rio Branco 

Brasília 

Diário 
Porto Velho 

Cruzeiro do Sul 

Cruzeiro do Sul Rio Branco 

Latam Rio Branco Brasília Diário 
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Além das companhias Gol e Latam, o estado do Acre possui algumas empresas que 
realizam o serviço de aerotáxi, realizando voos de curta distância, viabilizando o translado em 
épocas de chuva, onde a BR-364 fica intransitável (Tabela 18). 

 
Tabela 18. Empresas de Táxi Aéreo Atuantes no Estado do Acre. 

Cidade Empresa 

Rio Branco 

Envira Táxi Aéreo 

Ocidental Táxi Aéreo 

Ortiz Táxi Aéreo 

Radial Aerotáxi 

Rima - Rio Madeira Aerotáxi 

Rio Branco Aerotáxi 

TAP - Táxi Aéreo Pauiniense 

Cruzeiro do Sul Tucano Táxi Aéreo 

Feijó Rima - Rio Madeira Aerotáxi 

Tarauacá 
Rima - Rio Madeira Aerotáxi 

Rio Branco Aerotáxi 

 
5. ACESSO ÀS FLORESTAS ESTADUAIS DO RIO GREGÓRIO 

 
O acesso às Florestas Estaduais do Rio Gregório pode ser feito pelas vias rodoviária, 

fluvial ou aérea. 
 

5.1 Rodoviário 
 
5.1.1 BR-364 

 
Por meio rodoviário o acesso é efetuado pela rodovia BR-364, que liga a capital do 

Estado, Rio Branco, à Cidade de Cruzeiro do Sul passando pelo limite sul das Florestas 
Estaduais do Mogno e Rio Gregório e pelo limite norte da Floresta Estadual do Rio Liberdade. 
A partir de Rio Branco se faz a interligação com o restante do país, através da mesma rodovia. 

A BR-364 é asfaltada em sua integralidade, muito embora as condições do pavimento 
sejam bastante ruins, especialmente no trecho entre as florestas e o município de Sena 
Madureira. 

 
Tabela 19. Distâncias das Florestas até Principais Municípios. 

Município Gregório Mogno Liberdade 

Cruzeiro do Sul 210 140 120 

Tarauacá 50 83 110 

Rio Branco 498 533 560 

 
5.1.2 Estradas internas e Ramais 

 
As estradas internas limitam-se às que dão acesso aos lotes e casas dos moradores 

das Florestas Estaduais, localizadas ao longo da BR-364. Não há estradas ou ramais para 
acesso ao interior da Floresta. 
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5.2 Fluvial 
 
O transporte fluvial, até a década de 70, era a principal via de acesso à região onde 

estão localizadas as Floresta Estaduais, tendo perdido importância após a construção da BR-
364. 

Os rios Liberdade, Gregório, Acurauá e o Igarapé Tauari são os cursos d’água mais 
importantes na navegação, no entanto, embora não haja estudos publicados acerca da sua 
navegabilidade, sabe-se que são navegáveis por pequenas embarcações no período de 
cheia. 

Há relatos de que se pode trafegar com pequenas balsas pelo rio Liberdade nos 
períodos em que o rio está cheio para transporte de máquinas e equipamentos. Neste caso, 
o acesso deveria ser feito pelo Rio Juruá. 

Para o acesso à F.E do Rio Gregório, os rios Gregório e Acurauá e seus tributários 
garantem o acesso ao interior da UC, porém, com precariedade no período da seca. Pelo rio 
Acurauá é possível se deslocar até a cidade de Tarauacá (AC) e Envira (AM), enquanto que 
pelo Gregório é possível chegar aos municípios de Ipixuna e Eirunepé (AM). 

O acesso à F.E. do Rio Liberdade pode ser feito através do Rio Liberdade, tributário 
do Rio Juruá. Porém, a distância e as dificuldades de navegação (especialmente no verão 
com o baixo nível das águas) inviabiliza este tipo de acesso. A região central é acessada no 
verão através dos “varadouros” e no inverno pelos rios Liberdade e Tauari, e igarapés Extrema 
e São João.  

Para acessar a F.E. do Mogno é possível se deslocar através dos rios Liberdade e 
Gregório, tributários do rio Juruá. Porém, a distância e as dificuldades de navegação 
(especialmente no verão com o baixo nível das águas) inviabilizam este tipo de acesso. No 
entanto, foi possível constatar que os moradores da região do baixo Gregório mantêm 
relações com os municípios de Ipixuna e Eirunepé localizados no estado do Amazonas. 

 
5.3 Aéreo 

 
Como alternativa ao acesso às florestas existem voos regulares (terças e quintas) de 

Rio Branco para Tarauacá (escala em Jordão), companhia Rio Branco Aerotáxi.  

As cidades de Cruzeiro do Sul e Rio Branco são atendidas por voos diários das 
empresas GOL e TAM com destinos para Brasília e Porto Velho. 

Adicionalmente, as cidades de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó, possuem empresas 
de Taxi Aéreo, as quais podem ser utilizadas para voos programados. 

 
6. POLOS MADEIREIROS DO ACRE QUE PODEM SER BENEFICIADOS PELAS 

CONCESSÕES 
 

A região do Baixo Acre, especialmente os municípios de Bujari, Porto Acre e Rio 
Branco, concentra a maior parte da madeira produzida no Acre, junto com o município de 
Sena Madureira (Região do Purus) correspondem a mais da metade de toda madeira em tora 
produzida no Estado (Tabela 20). 
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Tabela 20. Quantidade e valor dos produtos, carvão vegetal, lenha e madeira em tora, da 
extração vegetal de madeiras em 2015. 

 

Município 

Carvão Vegetal Lenha Madeira em Tora 

Qtdade. 

(1.000 t) 

Valor 

(R$ 1.000) 

Qtdade. 

(1.000 m³) 

Valor 

(R$ 1.000) 

Qtdade. 

(1.000 m³) 

Valor 

(R$ 1.000) 

A
lt

o
 A

c
re

 

Assis Brasil 5 4 4.916 64 550 47 

Brasiléia 39 32 18.740 244 2.193 186 

Epitaciolândia 55 47 17.500 245 12.389 1.177 

Xapuri 14 16 9.617 135 5.412 465 

Subtotal 113 99 50.773 688 20.544 1.875 

B
a
ix

o
 A

c
re

 

Acrelândia 240 175 4.775 65 11.545 1.039 

Bujari 146 108 7.401 93 35.588 3.025 

Capixaba 489 391 4.578 55 18.253 1.643 

Plácido de Castro 92 75 13.675 186 5.280 449 

Porto Acre 478 416 19.726 262 27.713 2.356 

Rio Branco 157 172 28.611 343 45.000 3.600 

Senador Guiomard 48 44 14.490 193 485 39 

Subtotal 1.650 1.381 93.256 1.197 143.864 12.151 

J
u

ru
á
 

Cruzeiro do Sul 75 98 106.540 1.601 4.081 388 

Mâncio Lima 88 68 13.200 198 3.185 303 

Marechal Thaumaturgo 12 12 56.256 619 3.200 304 

Porto Walter 6 7 30.555 336 1.080 103 

Rodrigues Alves 31 25 41.687 459 5.589 419 

Subtotal 212 210 248.238 3.213 17.135 1.517 

P
u

ru
s
 

Manoel Urbano 31 37 1.711 22 21.262 1.722 

Santa Rosa do Purus 12 12 4.528 51 2.320 167 

Sena Madureira 68 60 22.843 336 56.084 4.767 

Subtotal 111 109 29.082 409 79.666 6.656 

T
a
ra

u
a
c
á
-

E
n

v
ir

a
 

Feijó 194 241 24.117 271 18.956 1.801 

Jordão 22 24 19.643 255 1.521 149 

Tarauacá 165 160 28.810 452 3.627 355 

Subtotal 381 425 72.570 978 24.104 2.305 

Total  2.467 2.224 493.919 6.485 285.313 24.504 

 
O Estado do Acre possui atualmente 34 empresas licenciadas, sendo a maior parte na 

região do Baixo Acre. 

O Governo do Acre há alguns anos estabeleceu um conjunto de políticas que 
contribuíssem para o uso sustentado dos recursos florestais do Estado. Entre as ações 
adotadas foi realizado um investimento no desenvolvimento e implantação de projetos 
industriais por parte do setor público com o intuito de agregar valor ao recurso florestal, 
gerando emprego, rendas e impostos localmente.  
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O princípio destas ações é de que o setor público assumisse a responsabilidade pelo 
desenvolvimento do projeto industrial e, se necessário, participar da implantação em parceria 
com o setor privado. O gerenciamento das operações, no entanto, é realizado pelo setor 
privado.  

Dentro deste contexto, o governo do Estado do Acre implantou complexos industriais 
com foco na utilização de produtos oriundos da produção florestal: fábricas (pisos, laminados, 
serrados, dentre outros) e movelarias que permitissem a geração de emprego e renda de 
pequenos e micro empresários vinculados ao ramo da marcenaria. 

 

− Fábrica de Xapuri 
 
O Complexo Industrial Florestal de Xapuri é uma aliança público-privada-comunitária, 

gerido também pelo governo do Estado, por meio da Agência de Negócios do Acre – ANAC.  

Com uma capacidade de produção (produto beneficiado) de 800m³/mês, a indústria 
produz pisos, decks, batentes, vistas, forros e pergolados, destinados ao mercado externo, 
especialmente Europa, China, Estados Unidos e Peru. 

As atividades no complexo foram retomadas em 2017, para abastecer a indústria, 
pretende-se adquirir madeira provenientes de planos de manejo de terceiros, propriedades 
próprias (a serem adquiridas) ou mesmo compra de madeira em tora de outras empresas. As 
espécies de interesse são, a princípio, cumaru ferro, jatobá, garapeira, tauari. 

 

− Fábrica de Tarauacá 
 
A fábrica implantada em Tarauacá é um empreendimento originado de uma parceria 

entre o governo do Estado e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES. Atualmente a indústria está desativada, mas conta com estrutura de barracões e 
máquinas com capacidade de atuar em duas linhas de produção independentes, serrando 
anualmente, cerca de 40 mil m³ em toras. 
 
Figura 8. Indústria de Tarauacá. 
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Fonte: STCP, 2017. 

 

− Polos Moveleiros 
 
O Estado do Acre possui 9 polos moveleiros instalados, dos quais 8 (exceção de 

Tarauacá) estão em operação. 

Tratam-se de estruturas de galpões, com cerca de 400m² construídas pelo Governo 
do Estado, cedidas a profissionais do setor moveleiro do estado. 

Tratam-se de microempresas, marcenarias em sua maioria, que atendem ao mercado 
local através do fornecimento de móveis, portas, caixilhos, janelas, entre outros. 

 
Tabela 21. Polos Moveleiros do Acre. 

Município Status N° Galpões 
N° de empresas / 

Cooperados 

Brasiléia  Ativo 12 12 

Epitaciolândia Ativo 10 10 

Acrelândia Ativo 10 10 

Xapuri Ativo 8 8 

Rio Branco Ativo 26 26 

Sena Madureira Ativo 12 18 

Feijó Ativo 12 16 

Tarauacá Inativo - - 

Cruzeiro do Sul Ativo 16 17 

Total  106 117 
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Figura 9. Polos Moveleiros do Estado do Acre. 

 
Polo de Xapuri 

 

  
 

Polo de Epitaciolândia 
 

  
 

Polo de Brasiléia 
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Polo de Feijó 
 

  
 

Polo de Tarauacá 
 

 

Polo de Sena Madureira 
 

 
 

Polo de Cruzeiro do Sul 
 

  

 


