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APRESENTAÇÃO 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), Lei nº 9.985 de 18 de julho de 

2000, no seu Art. 27 estabelece que todas as Unidades de Conservação (UC) devem dispor 

de um Plano de Manejo (PM) definido como: 

“Documento técnico mediante o qual, com fundamentos nos objetivos gerais de uma Unidade de 

Conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o 

manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da 

unidade”. 

Passados três anos de sua criação, o Parque Estadual Chandless (PEC) inicia em 2007 a 

elaboração de seu Plano de Manejo. A elaboração deste Documento vem preencher esta 

importante lacuna. 

Esse Resumo Executivo contém, de forma resumida: a contextualização da unidade de 

conservação nos âmbitos internacional, federal e estadual; a contextualização da região da 

UC; a descrição das características ambientais e socioeconômicas locais; e as ações 

prioritárias para a implementação da área, apresentadas no Plano de Manejo do Parque 

Estadual Chandless. 

  

CONTEXTO DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO 

Este Plano de Manejo teve por base as orientações do Roteiro Metodológico para 

Elaboração de Planos de Manejo de Unidades de Conservação de Proteção Integral, 

elaborado pelo IBAMA, em 1996, em parceria com a cooperação técnica Brasil-Alemanha - 

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), do Roteiro Metodológico de 

Planejamento – Parque Nacional, Reserva Biológica e Estação Ecológica (2002), também 

desenvolvido por aquele Instituto, e da oficina sobre Planos de Manejo, entre técnicos da 

GTZ e do ICMBio realizada em fevereiro de 2007, para nivelar o conhecimento sobre 

planejamento e Roteiro Metodológico de Planejamento para UCs de proteção integral do 

bioma amazônico. 

Para a elaboração do Plano de Manejo, foram estudados os recursos ambientais e a 

situação política, econômica e social do PEC e seu entorno, por meio da realização de 

Avaliação Ecológica Rápida (AER), que abrangeu os seguintes temas: mamíferos, aves, 

anfíbios, répteis, peixes, lepidópteros e vegetação. No que diz respeito ao meio físico, foram 

realizados estudos sobre os temas: geomorfologia, solos e hidrologia. Em relação aos 

aspectos sociais e econômicos, foi realizada uma avaliação socioeconômica. 

O Plano de Manejo do PEC foi desenvolvido em quinze etapas descritas a seguir: 

1
a
 etapa: 1

a
 Reunião Técnica - Organização do planejamento (SOS Amazônia, Rio Branco, AC);  

2
a
 etapa: Coleta e análise das informações disponíveis e elaboração dos projetos de pesquisa 

necessários; 

3
a
 etapa: Reconhecimento de campo e articulação política e institucional (PEC, Santa Rosa do 

Purus, Manoel Urbano e Sena Madureira); 
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4
a
 etapa: Reunião aberta nos municípios e terras indígenas - TIs (entre planejamento detalhado, 

preparação, realização e sistematização de resultados); 

5
a
 etapa: Primeira fase dos levantamentos de campo (Avaliação Ecológica Rápida, Meio Físico e 

Socioeconomia), sistematização e análise dos resultados (região do PEC); 

6
a
 etapa: 2

a
 Reunião Técnica de Planejamento – Primeira Oficina de Planejamento com 

Pesquisadores (SOS Amazônia, Rio Branco, AC); 

7
a
 etapa:  Segunda fase dos levantamentos de campo (Avaliação Ecológica Rápida e Uso Público), 

sistematização e análise dos resultados (região do PEC); 

8
a
 etapa: 3

a
 Reunião Técnica de Planejamento – Segunda Oficina de Planejamento com 

Pesquisadores (SOS Amazônia, Rio Branco, AC); 

9
a
 etapa:    4

a
 Reunião Técnica – Oficina de Planejamento Participativo (Sena Madureira, AC) 

10
a
 etapa:  Elaboração dos Encartes 1 e 2; 

11
a
 etapa:  Elaboração do Encarte 3; 

12ª etapa:  5ª Reunião Técnica - Reunião de estruturação do planejamento (Plano de Manejo da UC); 

13
a 
etapa:  Elaboração do Encarte 4 – Planejamento; 

14
a
 etapa: 6

a
 Reunião Técnica: Avaliação e ajustes finais da versão preliminar do Plano de Manejo 

(SOS Amazônia, Rio Branco, AC); 

15
a
 etapa: Entrega e aprovação da versão final do Plano de Manejo (incorporados os devidos 

ajustes) e do Resumo Executivo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Parque Estadual Chandless é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, 

localizado no centro-sudoeste do estado do Acre e mantêm sob proteção uma área de 

695.304 hectares, representando 4,23% do território do estado do Acre, de floresta em 

grande parte primária, situado na fronteira Brasil-Peru. Foi criado pelo Decreto Nº 10.670 de 

02 de setembro de 2004.  

Esta unidade de conservação situa-se nas bacias hidrográficas do rio Chandless e de 

afluentes do rio Purus (igarapé Chambuiaco) que apresenta UCs de proteção integral, 

concessões madeireiras, áreas indígenas de várias etnias (incluindo povos indígenas em 

isolamento voluntário), reservas extrativistas, áreas de assentamentos, de agricultura, de 

pastagem e núcleos urbanos com características distintas. A unidade é gerenciada pelo 

Estado, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA). Outras UCs de 

proteção integral no Acre são o Parque Nacional da Serra do Divisor (PNSD) com 844.636 

ha, criado em 1989, e a Estação Ecológica Rio Acre (EERA), com 77.500 ha, criada em 

1981. Estas duas unidades, juntamente com o PEC cobrem cerca de 9,88% da superfície do 

Estado. O mapa de localização do PEC é apresentado na Figura 1. 
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Figura 1. Situação e Localização do Parque Estadual Chandless, no Estado do Acre 
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Na tabela 1 apresentam-se, sinteticamente, os dados do Parque Estadual Chandless, 

visando à contextualização das características principais da UC. 

 
Tabela 1 - Ficha Técnica do PEC 

 

FICHA TÉCNICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Nome da unidade de conservação: Parque Estadual Chandless  
Unidade Gestora responsável: – Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA 

Chefe Atual: Jesus Rodrigues Domingos de Souza 

Endereço da sede Rui Barbosa, 135 Centro. Rio Branco/AC CEP 69.900-120 

Telefone + 55 68 3224-3990 / 3224-8786 / 3223-2760 

Fax + 55 68 3224-3990 

E-mail sema@ac.gov.br 

Site 
Não tem site específico, mas algumas informações 
podem ser obtidas em www.seiam.ac.gov.br 

Superfície da UC (ha) 695.303,00 ha  

Superfície da ZA (ha) 611.323,50 ha 

Município(s) que abrange 
Manuel Urbano (67%), Santa Rosa do Purus (24%) e 
Sena Madureira (9%) 

Estado(s) que abrange Acre 

Coordenadas geográficas 
Entre 09º 18‟ 28” e 10º 33‟ 54” latitude S; 69º 21‟ 13” e 70º 
37‟ 10” longitude W de Gr. 

Data de criação e número do 
Decreto 

02 de setembro de 2004, Decreto Estadual N
o
 10.670 

Marcos geográficos referenciais 
dos limites 

Norte: Projeto de Assentamento Santa Rosa e Terra 
Indígena Alto Rio Purus, separados pelos igarapés 
Canamarí, Jutaí, Acre, Maloca, rio Chandless; Sul: 
Seringal Santa Helena e Terra Indígena Mamoadate; 
Oeste: República do Peru, separado pela linha limite 
internacional, rio Chambuiaco e rio Purus; área banhada 
pelo rio Chambuiaco; Leste: Floresta Nacional Macauã e 
Reserva Extrativista Cazumbá-Iracema 

Bioma e ecossistemas 

Bioma Amazônico: composta de Floresta Tropical 
Caducifólia com bambu no sub-bosque, Floresta Tropical 
Caducifólia com palmeiras no sub-bosque, Floresta 
Ombrófila Aberta de Influência Aluvial, Formações 
pioneiras de influência fluvial, Vegetação sobre lagoas de 
igarapés denominadas localmente como “queimadas” 

Temperatura Média Entre 24 e 25º C 

Precipitação Média Entre 1.773 e 2.086 mm de chuva por ano 

Relevo 
Relevo plano, suave ondulado a ondulado; planícies e 
terraços fluviais alagados periodicamente ou não; 
ocorrência de muitos lagos.  

Altitude 188 a 368 m 

Principais rios 
Rios Chandless e Chambuiaco e igarapés Cuchichá, 
Chandles-chá, Santo Antônio, Pumajali, Chambira 

Acessos 
Fluvial através do rio Chandles, afluente direito do rio 
Purus; aéreo pousando na fazenda Jussara; terrestre pelo 
Projeto de Assentamento em Santa Rosa do Purus 

Regularização Fundiária 
Segundo os dados do INCRA a situação está 
regularizada, porém 20 famílias residem na área do 
Parque em situação indefinida 
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FICHA TÉCNICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Atividades ocorrentes 

Educação ambiental  
Não existe um projeto em andamento, mas 
esporadicamente o chefe da unidade ministra palestras 
nos municípios do entorno 

Proteção da UC Fiscalização Esporádica 

Visitação Não 

Pesquisa Iniciadas com a elaboração do Plano de Manejo 

Atividades conflitantes 
Caça, pesca, agricultura e pecuária de subsistência; 

População residente no interior do PEC 

Plano de Manejo Primeira versão em elaboração 

Conselho Consultivo Sim 

Logomarca 

 
 

 

 

2. ENFOQUE INTERNACIONAL 

O Parque Estadual Chandless (PEC), localizado nos municípios de Sena Madureira, Santa 

Rosa do Purus e Manuel Urbano do estado do Acre, é a segunda maior unidade de 

conservação deste Estado, totalizando 695.303 hectares, o que representa cerca de 4% de 

sua área. Nesta região existe uma das maiores concentrações mundiais de áreas protegidas 

adjacentes e fronteiriças, em uma região globalmente prioritária para conservação. Localiza-

se em parte da linha de fronteira internacional de 2.183 quilômetros. Essa faixa de até 150 

quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres é considerada fundamental para a 

defesa do território nacional, conforme o Artigo 20 da Constituição Federal de 1988. 

Atualmente, a criação de unidades de conservação e de terras indígenas (TI) situadas na 

faixa de fronteira encontra-se submetida à apreciação e ao "assentimento prévio" do 

Conselho de Defesa Nacional (CDN). 

No Peru, o Sistema Nacional de Áreas Naturais Protegidas – SINANPE é o conjunto de 

Áreas Naturais Protegidas pelo Estado, em todas as suas categorias. Para a sua gestão, 

somam-se as instituições públicas de nível nacional, regional e municipal, além de todos os 

atores privados, vinculados a elas. Atualmente fazem parte do SINANPE 61 áreas naturais 

protegidas. Ao longo da fronteira internacional com Peru, o PEC faz limite com a Reserva 

del Estado para Povos Indígenas Aislados de Madre de Dios e a Reserva Territorial 

Murunahua na Região de Ucayali, ambas para povos sem contato; e com duas Áreas 

Naturais Protegidas, a Reserva Comunal Purús, em Ucayali e Madre de Dios, e o Parque 

Nacional Alto Purus, em Ucayali. 



PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL CHANDLESS 
RESUMO EXECUTIVO 

6 

 

 

A parte mais extensa da fronteira internacional do PEC é com a Região de Ucayali, cuja 

capital é Pucallpa, especificamente com a Província de Purús, que tem cerca de 4.300 

habitantes, cuja capital é Puerto Esperanza. Ali vivem, assentados na bacia do Purus, os 

seguintes povos indígenas: Mastanahuas, Chaninahuas, Junikuin, Ashaninka, Madija, 

Sharanahuas, Yine e Amahuaca.  

O Brasil e o Peru são respectivamente os detentores da primeira e da segunda maior área 

amazônica e em razão disto foram firmados vários acordos de cooperação, inclusive sobre 

questões fronteiriças Amazônicas. Porém, a interação variada ao longo da faixa de fronteira 

dos dois países dificulta uma correlação entre o tipo de interação fronteiriça e a natureza 

dos acordos bilaterais estabelecidos. 

Com a instituição da Comissão de Vizinhança Brasil-Peru, criada a partir 1996, o 

relacionamento bilateral Brasil-Peru, ganha projeção com a criação de grupos de trabalho 

em áreas prioritárias do relacionamento bilateral, versando sobre Cooperação Amazônica e 

Desenvolvimento Fronteiriço, Cooperação Técnica, Integração Física e Transportes, Meio 

Ambiente, Promoção Econômico-Comercial e Segurança e Desenvolvimento na Amazônia, 

além da Comissão Mista Cultural e do Grupo de Trabalho sobre Interconexão Fluvial. 

Os estados/departamentos e cidades fronteiriças por sua vez têm um papel de suma 

importância no quadro das relações bilaterais. Nesse sentido destaca-se a criação do 

Comitê de Fronteira Brasil-Peru visando servir como foro de discussão dos problemas das 

relações entre cidades fronteiriças, que são muitas vezes relevantes para a relação bilateral 

como um todo.  

No âmbito dos acordos e tratados internacionais que podem influenciar na gestão do PEC, 

deve ser considerada, ainda, a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), que entrou 

em vigor em dezembro de 1993, reconhecendo a soberania dos estados sobre seus 

recursos biológicos e genéticos, bem como o direito de cada estado determinar, por lei 

nacional, o regime de acesso aos recursos da biodiversidade. 

 

3. ENFOQUE FEDERAL 

O Bioma Amazônico, com quase 370 milhões de hectares, cobre quase metade do território 

brasileiro (43,2%). Este bioma possui como característica mais marcante, o fato de abrigar a 

maior floresta tropical do Planeta, o que equivale a 1/3 de todas as florestas tropicais 

úmidas, o maior banco genético, conter 1/5 da disponibilidade mundial de água doce e 

poder possuir até 20% das 1,5 milhões de espécies vegetais já catalogadas entre outros 

excepcionais atributos ambientais. 
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Segundo dados do ICMBio em 2008, quando foram levantadas informações para elaboração 

deste PM, 6,96% da Amazônia brasileira encontra-se protegida dentro de UCs de Proteção 

Integral – principalmente em Parques Nacionais, Reservas Biológicas e Estações 

Ecológicas - e outros 13% da floresta se encontram dentro de UCs de Uso Sustentável, 

como Reservas Extrativistas e Florestas Nacionais, entre outras categorias. Observa-se na 

distribuição das UCs federais um equilíbrio entre as de Proteção Integral e as de Uso 

Sustentável, enquanto as UCs estaduais são predominantemente do grupo de Uso 

Sustentável, tendo inclusive uma grande participação de APAs (Tabela 2). 

Das 48 UCs de Proteção Integral federais, 23 são Parques Nacionais perfazendo uma área 

total 17.647.460 ha o que corresponde a um pouco mais de 3,53% de terras sob Unidades 

de Conservação. Sob a responsabilidade dos governos estaduais estão mais 39 Parques 

Estaduais com uma área de 4.748.865 ha ou 0,95% do total de Parques nas UCPI. 

 

Tabela 2. Unidades de Conservação na Amazônia Legal. Total Geral por Grupos e Categorias e 
Órgãos Gestores 
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Federal 131 63.827.525  54.922.976 51,86% 10,97% 

Proteção Integral 48 31.235.895  27.298.354 25,78% 5,45% 

Estação Ecológica 15 6.680.396  6.365.632 6,01% 1,27% 

Parque Nacional 23 20.844.569  17.647.460 16,66% 3,53% 

Reserva Biológica 9 3.710.821  3.285.153 3,10% 0,66% 

Reserva Ecológica 1 109  109 0,00% 0,00% 

Uso Sustentável 83 32.591.630 4.967.008 27.624.622 26,09% 5,52% 

Área de Proteção Ambiental 4 2.473.550 71.083 2.402.467 2,27% 0,48% 

Área de Relevante Interesse 
Ecológico 

3 20.864 - 20.864 0,02% 0,00% 

Floresta Nacional 32 18.443.042 4.642.132 13.800.910 13,03% 2,76% 

Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável 

1 64.735 - 64.735 0,06% 0,01% 

Reserva Extrativista 43 11.589.439 253.793 11.335.646 10,70% 2,26% 

Estadual 164 59.124.581 8.148.227 50.976.354 48,14% 10,18% 

Proteção Integral 60 12.694.298 3.029.684 9.664.614 9,13% 1,93% 

Estação Ecológica 9 4.615.708 1.056.695 3.559.013 3,36% 0,71% 

Monumento Natural 2 32.410 - 32.410 0,03% 0,01% 

Parque Estadual 39 6.584.337 1.835.472 4.748.865 4,48% 0,95% 

Reserva Biológica 6 1.257.943 37.517 1.220.426 1,15% 0,24% 

Reserva Ecológica 2 103.900 100.000 3.900 0,00% 0,00% 
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Uso Sustentável 104 46.430.283 5.118.543 41.311.740 39,01% 8,25% 

Área de Proteção Ambiental 29 19.344.772 4.712.362 14.632.410 13,82% 2,92% 

Floresta Estadual 15 12.348.059 38.018 12.310.041 11,62% 2,46% 

Floresta Extrativista 2 1.085.688 307.665 778.023 0,73% 0,16% 

Floresta de Rendimento 
Sustentado 

18 1.470.759 20.608 1.450.151 1,37% 0,29% 

Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável 

15 10.310.376 38.907 10.271.469 9,70% 2,05% 

Reserva Extrativista 25 1.870.629 983 1.869.646 1,77% 0,37% 

Amazônia Legal 295 122.952.106 17.052.776 105.899.330 100,00% 21,15% 

 * Cálculo efetuado pelo Sistema de Informações Geográficas do ISA. Nas APAs, foram descontadas as extensões de UCs 
mais restritivas inseridas em seus limites. Foram descontadas as áreas de UCs que ficam fora da Amazônia Legal. As áreas 
marítimas das Resex Marinhas, Parques e APAs foram descontadas apenas para estabelecer a porcentagem protegida em 
relação à extensão territorial da Amazônia Legal. As sobreposições entre UCs foram descontadas na categoria menos 
restritiva. As sobreposições em TIs foram descontadas da extensão das UCs. 
Fonte: Dados até 06/06/2008 (http://www.socioambiental.org/uc/quadro_geral em 24/10/2008). 

As UCs de proteção integral da categoria de manejo referente aos parques nacionais e 

estaduais da região amazônica estão apresentadas na Tabela 3. Dentre o total dos 46 

Parques listados para a Amazônia em 2009 (26.743.373 ha), o PEC representa 2,6% da 

área total em parques. Quando são considerados somente os parques estaduais a 

percentagem sobe para 10,38% e em relação aos parques nacionais 3,46%.  

 

Tabela 3. Parques no Bioma Amazônia 

 

 PARQUES NACIONAIS ÁREA (ha) UF ILC 

1 Amazônia 1.114.496 PA Decreto 73.683 - 19/02/1974 

2 Pacaás Novos 765.801 RO Decreto 84.019 - 21/09/1979 

3 Pico da Neblina 2.200.000 AM Decreto 83.550 - 05/06/1979 

4 Araguaia 557.714 TO Decreto 84.844 - 24/06/1980 

5 Jaú 2.272.000 AM Decreto 85.200 - 24/09/1980 

6 Monte Roraima 116.000 RR Decreto 97.887 - 28/06/1989 

7 Serra do Divisor 840.954 AC Decreto 97.839 - 16/06/1989 

8 Serra da Mocidade 377.937 RR Decreto s/n - 29/04/1998 

9 Viruá 227.011 RR Decreto s/n - 29/04/1998. 

10 Serra da Cutia 283.611 RO Decreto s/n - 01/08/2001 

11 Montanhas do Tumucumaque 3.887.000 AP Portaria 182/02-N - 31/12/2002 

12 Serra do Pardo 445.392 PA Decreto s/n - 17/02/2005 

13 Jamanxim 859.722 PA Decreto s/n - 13/02/2006 

14 Rio Novo 537.757 PA Decreto s/n - 13/02/2006 

15 Juruena 1.957.000 MT Decreto s/n - 05/06/2006 

16 Campos Amazônicos 873.570 AM Decreto s/n - 21/06/2006 

17 Nascentes do Lago Jarí 812.141 AM Decreto s/n - 08/05/2008 

18 Mapinguari 1.572.422 AM Decreto s/n - 05/06/2008 

19 Anavilhanas 350.018 AM Lei 11.799 - 29/10/2008 

 Subtotal 20.050.546   

 PARQUES ESTADUAIS ÁREA (ha) UF ILC 
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 PARQUES NACIONAIS ÁREA (ha) UF ILC 

20 Nhamundá 195.900 AM Decreto 12.836 - 09/03/1990. 

21 Serra do Araçá 1.818.700 AM Decreto 12.836 - 09/03/1990 

22 Serra dos Parecis 38.950 RO Decreto 4.570 - 23/03/1990 

23 Candeias 8.985  RO Decreto 4.572 - 23/03/1990 

24 Belém (Parque Ambiental) 1.340 PA Decreto 1.552 - 03/05/1993 

25 Utinga 1.300 PA Decreto 1.552 - 03/05/1993 

26 Rio Negro Setor Norte 178.620 AM Decreto 16.497 – 02/04/1995 

27 Rio Negro Setor Sul 257.422 AM Decreto 16.497 – 02/04/995 

28 Serra dos Martírios-Andorinhas 24.897 PA Lei 982 – 25/07/1996 

29 Serra dos Reis A 2.244 RO Decreto 7.637 - 07/11/1996 

30 Serra dos Reis 36.442 RO Lei 764 - 29/12/1997 

31 Cantão 90.018 TO Lei 1.319 - 04/04/2002 

32 Cristalino 184.900  MT 
Decreto 1.471 - 09/06/2000 

Decreto 2.628 - 30/05/2001 

33 Araguaia 230.000  GO Lei 7.517 - 28/09/2001 

34 Monte Alegre 5.800 PA Lei 6.412 – 09/11/2001 

35 Xingu 95.024 MT Decreto 3.585 - 07/12/2001 

36 Igarapés do Juruena 227.817 MT Decreto 5.438 - 12/11/2002 

37 Guajará Mirim 258.813 RO Lei 1.146 - 12/12/2002 

38 Corumbiara 586.031  RO Lei 1.171 - 31/12/2002 

39 Samaúma 51 AM Decreto 23.721 - 05/09/2003 

40 Cuieiras 55.800 AM Decreto 23.721 - 05/09/2003 

41 Chandless 695.303  AC Decreto 10.670 - 02/09/2004. 

42 Guariba 72.296 AM Decreto 24.805 - 19/01/2005. 

43 Sucunduri 808.312 AM Decreto 24.810 - 21/01/2005 

44 Tucumã 80.945 MT Decreto 5.150 - 23/02/2005 

45 Araguaia 223.170 MT Lei - 8458 - 17/01/2006 

46 Matupiri 513.747 AM Decreto 28424 - 27/03/2009 

 Subtotal 6.692.827   
 
Fonte: http://www.icmbio.gov.br/ em 25/05/2009, http://www.socioambiental.org/uc/830/geral em 25/05/2009 e 
http://www.seiam.ac.gov.br em 25/05/2009  

Em termos de tamanho, dentre os parques estaduais do bioma Amazônia, o PEC ocupa a 

terceira posição. Do total de federais e estaduais juntos (46 parques) ocupa o 14º lugar.  

 

4. ENFOQUE ESTADUAL 

Situado na área de transição entre as Terras Baixas Amazônicas e a Cordilheira Andina o 

estado do Acre abriga uma grande variedade de ecossistemas e habitats, grande riqueza de 

tipologias vegetais, gradientes topográficos e tipos de solos. Além da floresta tropical úmida 

típica (floresta ombrófila), abriga diversos outros ecossistemas como floresta submontana, 

formações sobre areias brancas (campinas, campinaranas), florestas abertas de bambu, 

cipós, palmeiras, aluviais inundadas e não-inundadas, flora de ambientes rochosos (Serra 

do Divisor), florestas tropicais caducifólias nos mais variados tipos de ambientes físicos 

possíveis.  

Durante os trabalhos da Avaliação Ecológica Rápida para a elaboração deste Plano de 

Manejo do PEC, uma importante fitofisionomia, não relacionada ainda para o Estado, foi 

detectada. Tratam-se das Florestas Tropicais Caducifólias com palmeiras no sub-bosque e 
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das Florestas Tropicais Caducifólias com bambu no sub-bosque, cuja análise é 

desenvolvida, pormenorizadamente, no Encarte 3 do Plano de Manejo desta UC. 

No Acre são encontradas cerca de 40% das espécies de mamíferos e 45% das espécies de 

aves do Brasil, além de 16% das espécies de animais brasileiros ameaçados de extinção 

(conforme Portaria Nº 1.522/89 do IBAMA). Apesar deste alto potencial para conservação é 

provável que parte significativa de seu valor biológico ainda esteja desprotegida, pois nem 

todos os seus ecossistemas encontram-se protegidos formalmente e nem as UC existentes 

estão interligadas por corredores locais que permitem o intercâmbio genético entre suas 

populações de animais e plantas. 

As Áreas Naturais Protegidas do Acre são constituídas basicamente pelas UCs e TIs que 

representam 45,66% das terras do Estado, sendo que desta porcentagem 31,10% são 

referentes às Unidades de Conservação (9,52% de Proteção Integral e 21,58% de Uso 

Sustentável) e 14,55% de Terras Indígenas (ACRE, 2006). Conforme apresentado na 

Tabela 4. 

As unidades de conservação estaduais existentes no Acre são administradas pela 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e, segundo levantamentos realizados em 

2005, recobrem uma área correspondente a 11,73% da área do Estado, sendo 4,23% 

relativa às UC de proteção integral e 7,5% relativa às florestas estaduais, conforme 

apresentado na Tabela 4. Estão agrupadas em seis categorias: Parque Estadual (PE); 

Parque Urbano; Horto Florestal; Parque Ambiental; Florestas Estaduais. 

 

Tabela 4. Áreas Naturais Protegidas do Estado do Acre, 2006 

 

Categoria Área (ha) 
Percentual do 
Estado (%) 

I - Unidades de Conservação de Proteção Integral 

Estação Ecológica do Rio Acre  84.387  0,51  

Parque Nacional da Serra do Divisor  784.079  4,77 

Parque Estadual Chandless  695.303  4,23  

Subtotal  1.563.769  9,52  

II - Unidades de Conservação de Uso Sustentável 

Área de Proteção Ambiental Igarapé São Francisco 30.004 0,18 

Área de Proteção Ambiental Lago do Amapá 5.224 0,03 

Área de Proteção Ambiental Raimundo Irineu Serra 909 0,01 

ARIE Seringal Nova Esperança 2.576 0,02 

Reserva Extrativista Alto Juruá  538.492  3,28  

Reserva Extrativista Chico Mendes  930.203  5,66  

Reserva Extrativista Alto Tarauacá  151.199  0,92  

Reserva Extrativista Cazumbá-Iracema  733.680  4,47  

Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade  320.118  1,95  

Floresta Nacional Macauã  177.047  1,08  

Floresta Nacional Santa Rosa do Purus  152.575  0,93 

Floresta Nacional São Francisco  19.139  0,12  

Floresta Estadual do Antimary 45.639  0,28  

Floresta Estadual Mogno  143.897  0,88  

Floresta Estadual Rio Liberdade  77.303  0,47  

Floresta Estadual Rio Gregório  216.062  1,32  
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Categoria Área (ha) 
Percentual do 
Estado (%) 

Subtotal  3.544.067  21,58 

Total de Unidades de Conservação  5.107.836  31,10  

III – Terras Indígenas 2.390.112  14,55  

Total de Áreas Naturais Protegidas  7.497.948  45,66  

Área Total do Estado  16.422.136 

 
Fonte: SEMA, IBAMA, ITERACRE, 2006. (apud ACRE, 2006). 

Existem atualmente no estado do Acre, 34 terras indígenas que estão destinadas a 14 

povos indígenas das línguas Pano, Aruak e Arawá. A população estimada é de 12.167 

índios, que representam cerca de 1,9% da população atual do Estado (630.328 habitantes), 

estimada pelo IBGE para 2004. Ocupam 2.390.112 ha correspondendo a 13% da superfície 

do Estado. Embora não sejam unidades de conservação, o modo de vida das populações 

indígenas ainda assegura um grau significativo de proteção quanto à cobertura florestal 

destas terras, o que faz o Governo do Estado, considerar estas áreas como áreas 

protegidas e parte do SEANP.  

Ocorrem, ainda, etnias isoladas, sem contato com a sociedade, que têm o seu território 

tradicional ao longo da fronteira internacional Brasil-Peru. Uma destas etnias pouco 

conhecidas ocorre logo ao sul do PEC. Por estas e outras ocorrências tem sido 

recomendada a identificação de diversas áreas de ocupação indígena ainda não 

regularizadas no Acre, dentre elas, a dos Manchineri do Seringal Guanabara, Jaminawa do 

Guajará, Jaminawa da Asa Branca, Jaminawa do Rio Caeté, Nawa, Kaxinawá do Seringal 

Curralinho e Xinane, bem como a revisão de limites das terras Mamoadate, Nukini e 

Jaminawa-Arara do Rio Bagé, já regularizadas. 

 

 

5. ENFOQUE REGIONAL 

A região do PEC é constituída pelos municípios de Manuel Urbano, Santa Rosa do Purus e 

Sena Madureira que juntos formam a Regional Purus, totalizando 4.050.729 de hectares, 

que corresponde a 24,67% da área total do Estado. Até a década de 1970 o Alto Purus era 

formado somente por Sena Madureira que depois foi desmembrado para formar o município 

de Manuel Urbano que por sua vez foi desmembrado para dar origem ao de Santa Rosa do 

Purus. Os três municípios congregavam, em 2007, uma população de 45.326 pessoas, 

representando apenas 7% da população total do Estado. 

Ocupa 24% das terras do município de Santa Rosa do Purus, 67% de Manuel Urbano e 9% 

de Sena Madureira. Limita-se ao norte com o Projeto de Assentamento Santa Rosa, do 

INCRA e a Terra Indígena Alto Purus; ao sul, com o seringal Santa Helena e a TI 

Mamoadate; a oeste está separado por aproximadamente 114 km de faixa de fronteira com 

a República do Peru e a leste, com parte da Reserva Extrativista Cazumbá-Iracema e da 

Floresta Nacional do Macauã. As áreas protegidas vizinhas ao PEC juntamente com a 

Estação Ecológica Rio Acre, a Terra Indígena Cabeceira do Rio Acre, a Reserva Extrativista 

Chico Mendes, e os Projetos de Assentamento Extrativista Santa Quitéria e Remanso, um 
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conjunto, de mais de 2,5 milhões de hectares, de áreas protegidas ou de uso especial 

contínuas. 

5.1. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO 

A região onde o PEC está inserido se localiza no domínio fitogeográfico da Amazônia, o qual 

abrange toda a região Norte, nos estados do Amazonas, Roraima, Pará e Acre, bem como 

nos estados de Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e oeste do Maranhão, perfazendo 

49,29% do território, sendo o maior bioma terrestre do País. 

O Acre apresenta como principal aspecto da temperatura um clima equatorial quente e 

úmido, caracterizado por elevadas temperaturas e umidade relativa do ar, bem como altos 

índices de precipitação pluviométrica. A temperatura média anual está em torno de 24,5ºC, 

enquanto a máxima fica em torno de 32ºC, aproximadamente uniforme para todo o Estado. 

Na estação seca (de maio a setembro), coincidente com o inverno das regiões tropicais, não 

obstante as médias térmicas manterem-se altas, costuma-se registrar quedas de 

temperatura por ocasião de invasões de frentes frias do sul e sudeste o país, deslocadas 

pela Cordilheira dos Andes para E-NE, fenômeno localmente conhecido por “friagem”.  

Com relação aos principais aspectos do regime de chuvas o padrão de distribuição das 

chuvas é irregular, com um período marcadamente seco, de reduzidas precipitações médias 

mensais e pequena amplitude de variação nos meses de junho, julho e agosto, e outro 

período chuvoso, com altas precipitações médias mensais e grande amplitude de variação 

nos meses de setembro a maio. Os totais pluviométricos anuais variam entre 1.600 mm e 

2.750 mm anuais e tendem a aumentar no sentido Sudeste-Noroeste.  

No estado do Acre, a principal unidade geotectônica é a bacia do Acre, que se encontra 

delimitada pelo Arco de Iquitos (a leste e ao norte) e pela Faixa Andina. Essa bacia é 

formada principalmente por material sedimentar pouco consolidado de idade cenozóica, que 

ocupa quase toda a extensão do território acreano. Predominam rochas maciças 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. Entre as unidades geológicas, a Formação Solimões se destaca 

ocupando cerca de 85% do território acreano. Caracteriza-se por sedimentos 

essencialmente argilosos depositados em ambiente flúvio-lacustre no Terciário; também 

apresenta porções arenosas depositadas em ambientes mais energéticos. A região do PEC 

é a porção do estado do Acre de maiores altitudes (370 m) a exceção da Serra do Divisor no 

Vale do Juruá (Cruzeiro do Sul). Caracteriza-se pela ocorrência de áreas relativamente 

planas (0-3%) ainda conservadas nos interflúvios tabulares e áreas dissecadas em colinas e 

cristas de topo convexo. 

O PEC está essencialmente contido na bacia do rio Purus. O curso do rio Purus é 

extremamente sinuoso e meândrico e divaga dentro de extensa e contínua faixa de planície. 

Ao longo de seu curso há vários trechos meandrantes e meandros abandonados, em outros 

há percursos retilíneos denotando um forte controle estrutural segundo direções 

preferenciais NE-SW e NW-SW, cortando toda a faixa de deposição recente, orientado de 

NW-SE (Cavalcante, 2006). A maior parte dos grandes afluentes do Purus está em sua 

margem direita, como o Acre, o Iaco, o Caeté, e o Chandless.  
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A regional do Purus caracteriza-se pela presença de solos com argilas ativas e 

quimicamente férteis. Os Cambissolos se destacam nessa regional com distribuição de 45% 

do território, abrangendo quase totalmente os municípios de Santa Rosa do Purus e Manuel 

Urbano e parte sul do município de Sena Madureira. Outro aspecto importante dessa 

regional é a ocorrência dos Vertissolos, ate então desconhecidos para as condições 

acreanas e pouco prováveis para o ambiente amazônico. Essa ordem de solo predomina em 

Sena Madureira, com 9% da regional. Também é preciso destacar os Argissolos nessa 

regional, com 33% de toda a área, recobrindo grande parte desse Município (ACRE, 2006). 

Na região do PEC predomina a ocorrência de três grandes tipos de fisionomias florestais, a 

saber: (1) Floresta Aberta com Bambu + Floresta Aberta com Palmeira; (2) Floresta Aberta 

com Palmeira + Floresta Aberta com Bambu; e (3) Floresta Aberta com Bambu dominante e 

Floresta Aberta com Bambu em áreas aluviais. Em contraste com a Amazônia Central e 

Oriental, onde predominam as Florestas Densas, a paisagem no estado do Acre é 

caracterizada pela presença das Florestas Abertas.  Enquanto naquelas o dossel é formado 

por árvores grandes que tocam os seus ramos e copas, determinando uma cobertura mais 

densa ao nível desse estrato, as Florestas Abertas recebem essa denominação em função 

do dossel apresentar uma densidade menor de árvores grandes. Essas florestas têm um 

sub-bosque dominado por palmeiras, bambus, cipós e plantas herbáceas de grande porte, 

geralmente denominadas sororocas. 

Durante os estudos efetuados para a instrução deste Plano de Manejo (Expedição de 

Reconhecimento, julho de 2007; Avaliação Ecológica Rápida, fevereiro e agosto de 2008; 

Sobrevôos, 2007 e 2008), foi evidenciada a presença de mais um elemento fitofisionômico 

para esta região, a Floresta Tropical Caducifólia. A característica mais marcante da 

vegetação do PE Chandless é o comportamento caducifólio do dossel das suas florestas 

nas áreas de terra firme. Esta é a principal razão que impede a classificação das formações 

florestais da UC como Floresta Ombrófila Aberta, conforme proposto no manual técnico da 

vegetação brasileira (IBGE, 1992). Este manual oferece como alternativas para a 

classificação das florestas do PE Chandless a possibilidade de denominá-las Florestas 

Tropicais Semicaducifólias ou Caducifólias. 

Em relação à fauna, sua macro-caracterização regional está relacionada à sua inclusão no 

domínio morfoclimático “Amazônico” ou das “Terras Baixas Florestadas Equatoriais” e na 

sub-região “Brasiliana” e a sua província faunística “Amazônica” ou “Hiléia” de Mello-Leitão 

(1947). 

Considerando-se a lepidopterofauna (borboletas e mariposas), a região deve possuir uma 

fauna de mais de 1.300 espécies, considerando que em áreas próximas, como Vila 

Thaumaturgo, Acre, Parque Nacional do Manu, Madre de Dios, Peru, e Cacaulândia, 

Rondônia, possuem este número de espécies. 

O rio Purus, na área do estado do Acre, possui 237 espécies de peixes, cerca de 4% do 

número de espécies de peixes estimado para as Américas do Sul e Central e 73,1% das 324 

espécies reconhecidas para o Acre (ACRE, 2006). 

Atualmente, 134 espécies de anfíbios foram catalogadas para o Acre. Estudos recentes 

realizados na região do Alto Juruá no estado do Acre registraram 126 espécies 

representantes das três ordens viventes: Anura, Caudata e Gymnophiona. Os inventários 
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mais próximos tanto no Brasil quanto no Peru e Bolívia revelaram um número similar de 

espécies, com exceção dos inventários realizados no extremo oeste do estado do Acre com 

126 espécies e em Rondônia com 112 espécies. Para Rio Branco foram registradas 64 

espécies, Parque Nacional Manu 82 espécies, Balta 55 espécies, região de Cuzco 

Amazônico 63 espécies e no Departamento de Pando – Bolívia, 73 espécies. 

Com relação aos répteis, os dados para o Acre não são muito inferiores aos obtidos para os 

anfíbios. Dados de literatura indicam a existência de mais de 120 espécies vivendo em 

ecossistemas aquáticos e terrestres.  

O estado do Acre pode ser considerado uma das áreas de maior riqueza ornitológica de 

toda a Amazônia, com a possibilidade de ocorrência de cerca de 600 espécies de aves 

numa mesma localidade. Os inventários de avifauna realizados no Parque Nacional da 

Serra do Divisor e na Reserva Extrativista do alto Juruá revelaram a presença de 485 e 543 

espécies, respectivamente.  

As primeiras informações de que se tem notícia sobre as aves da região do rio Purús, onde 

está situado o PEC, foram compiladas e analisadas por Nils Gyldenstolpe, a partir de 

material coligido por vários naturalistas viajantes, principalmente Olalla (Gyldenstolpe, 

1951). Neste trabalho, nota-se que já naquela época havia uma concentração de 

informações sobre a avifauna do médio e baixo rio Purus, provavelmente devido à 

dificuldade de acesso às cabeceiras do mesmo rio. A região do alto Purus, onde se encontra 

o PEC, recebe as primeiras informações relativas a sua avifauna nos estudos para a 

elaboração do plano de manejo do PEC. 

Pode-se estimar a existência de cerca de 55 espécies de mamíferos de grande e médio 

porte na região do PEC. Logicamente, somente estudos mais específicos e de longo prazo 

poderão tornar essa estimativa mais realista.  

5.2. ASPECTOS HISTÓRICOS E CULTURAIS 

A história do Alto Purus pode ser organizada em cinco fases: a primeira é indígena, pré-

colombiana e imemorial, durante a qual predominaram relações sociais, culturais e 

comerciais entre diferentes sociedades que habitavam o Purus.  

A segunda fase é de expedições com objetivo de reconhecimento do território e seus 

habitantes e de investigação científica que ocorreram na segunda metade do século XIX, 

entre 1861 e 1864, organizadas por Manuel Urbano da Encarnação e William Chandless, 

que fizeram as primeiras descrições a respeito dos grupos nativos que viviam no rio Purus e 

seus afluentes.   

A terceira fase corresponde à expansão das atividades de exploração da seringueira (Hevea 

brasiliensis) e do caucho (Castilloa elastica), nas últimas décadas do século XIX e primeiras 

do século XX, por brasileiros vindos do litoral e peruanos da serra e da selva, que ocuparam 

as margens do Purus, seus afluentes e tributários, inclusive o rio Chandless, da foz às 

cabeceiras. Conflitos de fronteira entre caucheiros peruanos e seringalistas brasileiros 

influenciaram a formação da sociedade regional. Euclides da Cunha, designado para chefiar 

a Comissão Mista Brasileiro-Peruana, percorreu o Purus até sua foz em 1904 e 1905, e 

levantou subsídios que resultaram em acordo de limites firmado em 1909 pelo Tratado do 

Rio de Janeiro.  
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A quarta fase ocorreu nas décadas de 1960 e 1970 do século passado, período do governo 

militar e sua política de incentivo à ocupação da região. O rio Chandless foi palco de 

conflitos entre moradores tradicionais, indígenas e fazendeiros que, de forma fraudulenta, 

"compraram o rio" e exploraram a madeira, o comércio de peles de fantasia e a pecuária.  

A quinta fase corresponde à atualidade, ou seja, à arrecadação das terras do rio Chandless 

pelo INCRA e sua transformação, em 2004, em uma unidade de proteção integral, o Parque 

Estadual Chandless.  

As duas terras indígenas que fazem limite com o Parque Estadual Chandless estão 

registradas e são habitadas pelas etnias Manchineri, Jaminawa, Kaxinawá e Kulina (Madijá) 

além dos grupos isolados, totalizando uma área de 576.776 hectares e uma população de 

3.387 pessoas. No município de Santa Rosa do Purus 63% da população é indígena, maior 

índice do estado do Acre.  

A Terra Indígena Mamoadate foi demarcada em 1985 com uma área de 313.647 ha, 

abrangendo as margens direita e esquerda do rio Iaco, do igarapé Mamoadate até a 

fronteira do Brasil com o Peru. É a maior terra indígena do Acre e moram ali 937 Manchineri 

e 168 Jaminawa e um número indeterminado de índios isolados conhecidos como Mashko. 

Existem sete aldeias Manchineri: Extrema, Lago Novo, Peri, Jatobá, Alves Rodrigues 

(Sétimo Céu) e Laranjeira; e quatro aldeias Jaminawa: Betel, Cujubim, Boca do Mamoadate 

e Salão (ainda em reconhecimento).  

A TI Alto Purus fica localizada do lado direito do rio Purus onde moram os Kaxinawás e 

Kulinas, já do lado esquerdo moram comunidades não índias. É área tradicional do povo 

Kulina (ou Madijá como se auto-denominam) hoje também habitada por índios Kaxinawá 

provenientes do Peru e do Envira e que começaram a chegar em 1975. Antes dos Kaxinawá 

estima-se que a população Kulina totalizava 500 pessoas. Hoje os Kaxinawá são em maior 

número que os Kulina: 1.409 e 873, respectivamente. 

Nas cabeceiras dos afluentes dos rios Juruá e Purus, em território fronteiriço entre Peru e 

Brasil existe uma população flutuante, de etnia desconhecida, grupo humano reduzido 

numericamente, mas disperso em uma vasta área, conhecido regionalmente como "brabos" 

e denominados de Mashko pelos outros grupos indígenas que habitam os rios próximos.  

As pesquisas arqueológicas realizadas no Acre desde 1977 permitiram definir para o vale do 

Purus/Acre uma grande tradição ceramista (Quinari) constituída por 5 diferentes fases que 

englobam os sítios com estruturas geométricas de terra. A Tradição Quinarí, portanto, se 

caracteriza pela junção de cinco conjuntos de sítios, somente um dos quais não tem 

associação observada com estruturas de terra (fase Jacuru). Seu foco é constituído pelas 

fases Quinari, Iquiri e Yaco, ocupando o trecho entre o Abunã e o Yaco (sentido 

genericamente leste-oeste) e das proximidades das fronteiras com o Amazonas à foz do 

Xapuri no Acre (sentido norte-sul). 

5.3. USO E OCUPAÇÃO DA TERRA E PROBLEMAS AMBIENTAIS 

DECORRENTES 

A região de influência do PE Chandless passou por um processo de urbanização nos 

últimos anos. Em 2002 havia um equilíbrio entre as zonas rural (47,5%) e a urbana (53,5%). 

Em 2007 essa correlação se alterou: 60% da população estavam na zona urbana e 40% na 
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zona rural. A maior taxa de urbanização é de Sena Madureira (62,39%) seguida por Manuel 

Urbano, igual a 58,10%; Santa Rosa do Purus ainda tem maior concentração de pessoas na 

área rural, sendo a taxa de urbanização igual a 36,09%. Em termos de ordenamento 

territorial o Alto Purus apresenta uma realidade típica do Acre, que é a forte presença de 

unidades de conservação e terras indígenas; além disso, ali está a maior concentração de 

projetos de assentamento no Estado. No total são 27 territórios assim distribuídos: 19 

destinados a projetos de colonização com uma área de 527.540 ha; 6 unidades de 

conservação com uma área de 1.918.493 ha e 2 terras indígenas com área de 576.776 ha. 

Outro aspecto importante do ordenamento territorial é o fato de todos os projetos de 

assentamento apresentar ociosidade, ou seja, o número de pessoas assentadas está 

aquém da capacidade de ocupação prevista. Isso significa que não há necessidade de 

abertura de novas áreas para regularizar o acesso à terra ou para inserir população 

migrante que possa acorrer à região em decorrência do asfaltamento da BR-364. 

As Terras Indígenas brasileiras situadas no entorno imediato do PEC, TIs Mamoadate e Alto 

Purus, já foram descritas no item anterior. A seguir são caracterizadas as demais áreas 

protegidas localizadas no entorno imediato do PEC.  

A Reserva Extrativista Cazumbá-Iracema, localizada na bacia do rio Caeté, nos municípios 

de Sena Madureira e Manuel Urbano desempenha importantes papéis sociais e ambientais: 

ajuda a fixar a população no campo, evitando aumento da pobreza na periferia da cidade, 

contribui para a economia local/regional, fornece serviços ambientais, ajuda a conservar 

amostra representativa da floresta amazônica, funcionando, ainda, como zona tampão 

contra impactos ambientais sobre o PEC e contribuindo para assegurar a integridade dos 

recursos naturais em um vasto território contínuo do Alto Purus. 

A sudeste da RESEX, cortadas pelo rio Macauã, estão a Floresta Nacional do Macauã 

(173.475 ha) e a Floresta Nacional do São Francisco (21.600 ha), UCs de Uso Sustentável. 

As condições socioeconômicas são muito semelhantes às da RESEX, com pequenas 

diferenças, em razão do maior isolamento da área e menor densidade demográfica, que traz 

vantagens (maior disponibilidade de recursos e menor potencial de conflito entre os 

moradores) e desvantagens (maior dificuldade de acesso à cidade e aos serviços de saúde). 

Santa Rosa do Purus possui um Projeto de Assentamento (PA Santa Rosa) com 37.460 ha 

e capacidade para 370 famílias. O PA Santa Rosa foi criado em 2000, pelo INCRA, no ramal 

denominado “Espigão” localizado a cerca de 1 km da cidade. O ramal tem 27 km no total, 

ficando a pouco menos de 3 km do limite da área do PEC em sua porção sul. Por volta do 

quilômetro 18, há uma “manga” no ramal, que segue em direção ao centro da cidade.  

Os lotes do PA estão dispostos ao longo de todo o ramal e da “manga”. Foram distribuídos 

59 lotes, mas até o presente momento o Projeto se encontra desabitado, por não dispor de 

infra-estrutura que possibilite o assentamento das famílias, tais como estradas, assistência 

técnica, escolas etc. Na maioria das áreas ainda não há plantio ou cultivo de qualquer 

produto. São poucos os pequenos produtores que plantaram hortaliças, frutas, verduras ou 

legumes em parte da sua área. 
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Atividades Produtivas no Entorno do PEC 

A economia do Alto Purus está concentrada nas atividades agropecuárias e no extrativismo. 

Analisando o conjunto das atividades, apresentado na Tabela 5, percebe-se que, além das 

já citadas, o setor mais importante em termos de valor adicionado é o da administração 

pública, tanto em Manuel Urbano quanto em Santa Rosa, que apresentam uma distribuição 

bastante semelhante do valor gerado. Em segundo lugar vem a pecuária nestes municípios. 

Já em Sena Madureira a economia tem peso maior do que o Estado na geração de renda 

para o município estando a administração pública em segundo lugar. Nos três municípios as 

atividades industriais são irrelevantes e a de serviços apresenta uma participação 

semelhante, entre 12% e 20%.   

 
Tabela 5 - Participação dos Setores Econômicos no Valor Adicional dos Municípios do Alto 
Purus, por Setor Predominante, em 2005 

 

Município Agropecuária Indústria Serviços Adm. Pública Total 

M.Urbano 24,47 5,28 16,96 53,29 100,00 

S.R.Purus 24,47 4,89 12,33 58,31 100,00 

S.Madureira 46,12 5,11 19,89 28,88 100,00 

 

Fonte: Acre (2009) - Acre em Números 2007-2008. 

Nesta região a agricultura é de base familiar, com baixo nível tecnológico e baixa 

produtividade, voltada principalmente para a subsistência com pequeno excedente para o 

mercado local. Os principais produtos são arroz, feijão, milho e mandioca. Os índios 

Manchineri em Sena Madureira e Kaxinawá em Santa Rosa se destacam no cultivo do arroz 

e da mandioca. Em decorrência da distância em relação aos centros de abastecimento e da 

baixa renda monetária, a população local utiliza a caça e a pesca para complementar a 

alimentação cotidiana. A pecuária tem grande importância na economia local no Alto Purus 

e está concentrada em Sena Madureira que abastece o mercado local e de Rio Branco. O 

efetivo do rebanho bovino cresceu entre 2002 e 2006 em todos os municípios, com exceção 

do último ano em Santa Rosa do Purus. 

Os principais problemas relativos à produção são: (1) o desenvolvimento de modelos de 

pecuária extensiva que não são adequados para a região; (2) a relação custo/benefício da 

pecuária para o pequeno produtor é desproporcional; (3) o uso do fogo para manutenção de 

pastagens que é econômica e ecologicamente incorreto; (4) a diminuição dos recursos 

pesqueiros; (5) a destruição gradativa da floresta e a perda de seu valor social, cultural, 

ambiental e ético; (6) a poluição e assoreamento dos rios e igarapés, provocada pelo uso 

desordenado de seus recursos; (7) êxodo rural, e dificuldades para implementação de SAFs 

(assistência técnica, escoamento de produção, etc). 

Extrativismo 

Apesar da não existência de seringueiras e nem de castanheiras no PEC, o extrativismo 

florestal da borracha e da castanha ainda tem relevância na economia do entorno do 

Parque. Sena Madureira é o segundo maior produtor de borracha natural bruta subsidiada 

do Estado; em 2005 foram produzidos 407.303 kg de borracha e de castanha e representam 
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importante fonte de renda no município de Manuel Urbano, assim como de Santa Rosa do 

Purus. Haja vista a RESEX Cazumbá-Iracema ser uma área de ocupação antiga, e ter a sua 

economia centrada no setor primário, principalmente no extrativismo da borracha e da 

castanha - que, aliás, só é encontrada na parte leste do Estado, não ultrapassando os 

limites do rio Purus. Em Santa Rosa do Purus o agroextrativismo é praticado apenas pelos 

agricultores familiares que extraem óleos vegetais, resinas, cipós e frutas silvestres.  

Na regional do Alto Purus a extração da madeira e a produção de carvão, não são muito 

expressivas. No entorno imediato do PEC, além dos desmatamentos no PA Santa Rosa, 

existem pedidos de aprovação em trâmite na SEMA de planos de manejo florestal na região 

vizinha ao PEC, correspondendo à área do Seringal Guanabara. Em Santa Rosa do Purus o 

potencial madeireiro é notório e deve ser melhorado mediante técnicas de manejo florestal, 

orientadas por instituições de pesquisa e proteção do meio ambiente. 

Atividade pesqueira e caça 

Em relação à pesca, na região foi desenvolvido o Projeto Alto Purus por iniciativa conjunta 

da WWF-Brasil, Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (SEAPROF) do 

Acre e a Colônia de Pescadores de Manuel Urbano. Atuando desde 2003, capacita 

comunidades locais para o manejo do pirarucu, maior peixe de água doce do Planeta. 

Durante as entrevistas efetuadas nos trabalhos de campo da Avaliação Ecológica Rápida, 

para instrução deste Plano de Manejo, ficou muito clara a preocupação dos entrevistados 

quanto à redução da quantidade de peixes no rio Chandless nas duas últimas décadas. 

Segundo o senso de alguns entrevistados, a redução da disponibilidade de peixes se deve 

principalmente ao excesso de pesca no trecho próximo à foz do rio Chandless, na calha do 

rio Purus, e em áreas próximas a Manoel Urbano e Sena Madureira. 

A caça praticada nessa região visa principalmente a segurança alimentar das famílias, 

apesar da caça comercial e amadora ser realizadas com freqüência por habitantes que 

vivem hoje nas cidades. Isso tem se tornado comum, visto que, além de ser uma prática 

culturalmente aceita na Região, a fiscalização por parte dos órgãos responsáveis é 

insuficiente.  

Problemas Decorrentes da Localização da Região em Fronteiras Internacionais 

Um movimento pela construção de uma estrada ligando Puerto Esperanza, na Província de 

Purus, a Iñapari e Assis Brasil, ou seja, à Rodovia Interoceânica, ocorreu em 29 de 

setembro de 2007. Foi uma iniciativa de um grupo de pessoas sob a justificativa de quebrar 

o isolamento da região e atrair os benefícios da estrada para o Alto Purus. O movimento 

contou com apoio da Igreja Católica, empresários e políticos locais e regionais. Projeto de lei 

foi apresentado no Congresso Peruano em 2005 propondo a declaração do Eixo Vial 

Nacional Iñapari-Puerto Esperanza de necessidade e utilidade pública. O traçado da estrada 

acompanharia, bem próximo, o trecho da fronteira internacional que coincide com os limites 

do Parque Estadual Chandless, da Terra Indígena Mamoadate e da Estação Ecológica Rio 

Acre. A Associação Indígena Ecopurus, que executa o Contrato de Administração da 

Reserva Comunal Purus rechaçou a iniciativa da estrada "porque terminará com nossos 

bosques e nossas vidas de indígenas do rio Alto Purus". Eles denunciaram que está em 

perigo não somente a Reserva Comunal como o Parque Nacional Alto Purus e criticaram o 

projeto de lei proposto. Denunciaram também que os defensores da estrada – Igreja 
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Católica de Puerto Esperanza e Madre de Dios e agentes com interesses econômicos nos 

recursos naturais, madeireiros e colonos, estão negociando com o governo e assumindo a 

representação da região para ter uma estrada atravessando os territórios indígenas sem 

autorização.  

 A região do Alto Purus abriga a maior concentração de mogno que ainda se encontra 

preservada na Amazônia peruana e vem sendo objeto de pressão de madeireiros ilegais 

que não somente afetam a biodiversidade da área como exploram as comunidades 

indígenas e os grupos sem contato. O crescimento da atividade madeireira no Peru se deu a 

partir da metade da década de 90. Financiada por empresas madeireiras e comerciantes de 

Puerto Maldonado, a extração de madeiras nobres progressivamente adentrou os rios 

Tahuamanu, Las Piedras e Los Amigos, em algumas das principais regiões de habitação e 

de deslocamentos das populações indígenas "em isolamento voluntário", tais como o 

Parque Nacional del Manu, a Zona Reservada Alto Purús e a área então pleiteada pela 

Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) para a criação de uma 

"reserva territorial" para os "isolados" Mascho-Piro. As atividades dos madeireiros geraram 

impacto ambiental nos territórios dos "isolados", como o surgimento de doenças até então 

desconhecidas, e algumas vezes "correrias" (tomada das terras tradicionalmente ocupadas 

por seringueiros e povos nativos) a exemplo das promovidas por caucheiros e patrões 

seringalistas no início do século passado. 

O aumento no tráfico de pasta base de coca pode representar um risco desde que se 

delineou uma rota que, de acordo com Iglesias e Aquino (2006) começa na cidade de Puerto 

Maldonado, sobe o Rio de Las Piedras e dali segue por terra até as cabeceiras do rio Iaco e 

ou do igarapé Abismo, cujas nascentes ficam no Peru. O risco deriva do fato dessa ser uma 

rota também utilizada por indígenas isolados que circulam pela TI Mamoadate e PEC 

durante o verão. Encontros entre estes grupos poderiam resultar em graves conflitos.  

Conflitos de Uso em Unidades de Conservação e Projetos de Assentamento 

Dentre os vários tipos de conflitos identificados, destacam-se também os conflitos sócio-

ambientais em unidades de conservação e projetos de assentamento: 

 Nas Reservas Extrativistas, de forma geral, entre os principais conflitos identificados, 

destacam-se: (1) a entrada de novos moradores na UC sem consentimento; (2) desmate 

superior ao permitido anualmente à percentagem permitida; (3) abandono do 

extrativismo e início de pecuarização; (4) caça e pesca realizadas por moradores e não 

moradores; 

 Na Reserva Extrativista Cazumbá-Iracema: (1) pavimentação da BR-364: a estrada 

que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, e que passa por Sena Madureira, dando acesso 

ao ramal que leva a RESEX Cazumbá-Iracema será asfaltada. Este processo de 

asfaltamento deverá aumentar a circulação de pessoas pela região norte da Reserva e 

provavelmente contribuirá para uma ocupação desordenada da zona de amortecimento; 

(2) áreas privadas: A existência de áreas sob domínio privado na Unidade, em especial o 

seringal Cachoeira, ainda parcialmente ocupado pelo proprietário, tem gerado conflitos 

no uso dos recursos e do território, dificultando o acesso a algumas localidades, a 

realização de projetos de pesquisa e desenvolvimento, ações de fiscalização e controle 

e melhoria da qualidade de vida da população;  



PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL CHANDLESS 
RESUMO EXECUTIVO 

20 

 

 

 Nos Projetos de Assentamento, destacam-se: (1) desmatamentos realizados fora do 

estabelecido pelo Plano de Uso; (2) retirada ilegal de madeira; (3) reconcentração, às 

vezes irregular, de lotes distribuídos pelos assentamentos, recriando as grandes 

propriedades nas áreas de reforma agrária. 

5.4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS ECONÔMICAS DA REGIÃO 

A pecuária firmou-se como principal alternativa econômica para região. Fomentada pelo 

sistema financeiro, poderá converter-se na única opção econômica da região pela rapidez 

de retorno de seus investimentos, estimulando a adesão de pequenos proprietários e até 

índios. Nas terras indígenas Mamoadate, Alto Purus, a atividade da pecuária constituirá o 

principal agente direto e indireto de desequilíbrio ambiental que poderá gerar escassez 

ainda maior dos recursos naturais dos territórios indígenas e seu entorno. 

A expansão da pecuária nos projetos de colonização e assentamento agrícola (em 

execução e projetados) também se transformará em agente potencial de desequilíbrio 

ecológico. 

5.5. CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO 

A primeira contagem populacional do município de Santa Rosa do Purus, realizada em 

1996, registrou a existência de 1.663 pessoas; quatro anos depois, o Censo de 2000 

apontou um crescimento de 37.5%, totalizando 2.246 pessoais e a nova contagem de 2007 

apresentou um incremento ainda maior, de mais de 75%. A população atual do município é 

de 3.948 pessoas. 

De acordo com o Censo de 2000, a população de Santa Rosa do Purus está concentrada na 

zona rural (1.728 pessoas, 77% do total), isso se explica pelo fato do Município ter sido 

criado há 15 anos e não apresentar oportunidades de trabalho na área urbana. Interessante 

observar que a população indígena do município está distribuída em diferentes etnias como 

Jaminawa, Kaxinawá, Kulina, em 27 aldeias, com uma população total de 2.139 pessoas, ou 

seja, 54% do total dos habitantes do Município. Há uma tendência de crescimento 

continuado da população em Santa Rosa do Purus, uma vez que existe um esforço 

concentrado da prefeitura de atração de novos moradores. Parte desse trabalho envolve a 

construção de casas para serem sorteadas em um novo loteamento que a Prefeitura está 

organizando, para as pessoas que não têm residência própria. Este loteamento encontra-se 

na região próxima ao ramal que dá acesso ao Projeto de Assentamento (PA Santa Rosa) e 

ao Parque Estadual Chandless. 

O município depende exclusivamente dos repasses do Governo do Estado não arrecadando 

recursos próprios para fazer outros investimentos. Não há indústrias ou fábricas, sendo a 

maior parte dos empregos gerada pelos órgãos públicos, principalmente a prefeitura, que 

recentemente realizou um concurso para provimento de cargos (motorista, merendeira, 

auxiliar administrativo, professor, entre outros). A população economicamente ativa é 

formada basicamente por trabalhadores rurais, funcionários públicos, pequenos proprietários 

rurais e pequenos comerciantes. Dessa forma, boa parte da população encontra-se 

desempregada ou subempregada, trabalhando em condições precárias devido à falta de 

alternativas melhores de renda. 



PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL CHANDLESS 
RESUMO EXECUTIVO 

21 

 

 

Santa Rosa do Purus tem uma das piores médias de IDH do estado do Acre, um dos 

motivos para esse resultado pode ser nitidamente visto ao analisar-se a jovialidade do 

Município, ainda muito atrasado em relação aos demais, apresentando indicadores tanto 

nos setores saúde, educação, renda e infra-estrutura muito abaixo da média brasileira e, em 

alguns casos negativos quando comparados aos outros municípios do estado do Acre. 

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 1991), em 1991 a situação 

de Manuel Urbano, apesar de melhor que a apresentada por Santa Rosa do Purus, ainda é 

considerada ruim na maioria dos indicadores. Os índices de condições de vida em relação à 

infância, educação, habitação e grau de desigualdade, apenas para citar os mais 

importantes, são todos considerados ruins, estando bem abaixo dos índices levantados para 

o Brasil. 

O município de Manoel Urbano foi criado em 1976, tem uma área de 1.063 km², está 

localizado na margem esquerda do rio Purus a 203 km de Rio Branco. A região foi explorada 

no período de expansão da borracha, final de século XIX. Em 1936, a pedido dos 

moradores, passou à categoria de Vila e quarenta anos depois se desmembrou do 

município de Sena Madureira. Durante todo esse tempo, o município permaneceu isolado, 

sem acesso rodoviário permanente. O projeto de asfaltamento da BR-364, que conecta as 

sedes dos municípios acreanos à capital do Estado, deverá estabelecer, a partir deste ano, 

conexão permanente com Manuel Urbano. O isolamento favoreceu a proteção aos recursos 

naturais da região; o asfaltamento da rodovia, apesar dos cuidados tomados pelo governo, 

certamente irá afetar a dinâmica sócio-econômica local, seja atraindo população para as 

áreas urbana e rural, seja porque estradas secundárias serão demandadas, como, por 

exemplo, uma ligação entre a cidade de Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus e outra em 

direção a Feijó.  

A contagem populacional do Município, realizada em 2007, totalizou 7.148 pessoas. No 

geral, a população de Manuel Urbano cresceu 30% na última década, resultado coerente 

com o isolamento e falta de oportunidades de renda e de trabalho que o município 

apresenta. De acordo com o Censo de 2000, a população de Manuel Urbano estava 

distribuída de forma equilibrada entre a zona urbana (3.281 pessoas, 52% do total) e a rural 

(3.093, 48% do total), essa característica estava associada ao isolamento e às limitadas 

opções de renda na área urbana. Mas os dados de 2007 apresentam uma modificação 

desse perfil, houve uma transferência populacional da zona rural (que agora conta com 

2.995 pessoas ou 41,9% do total) para a urbana (4.153 pessoas ou 58,1% do total). A taxa 

de urbanização deve ser crescente nos próximos anos à medida que a cidade passará a ser 

ponto de circulação rodoviária pela BR-364 em direção a Rio Branco. 

A principal fonte de renda dos habitantes de Manuel Urbano é a agricultura familiar, o 

extrativismo de borracha vegetal e a agropecuária. Segundo dados da RAIS (Relação Anual 

de Informações Sociais), em 2000 havia 396 estabelecimentos rurais, 3 de serviços e 2 de 

comércio; não existiam estabelecimentos industriais ou de construção civil. A cidade contava 

apenas com uma agência bancária da Caixa Econômica Federal e uma usina geradora de 

energia elétrica movida a diesel. Em termos de estrutura de renda e emprego, em 2005, 

observou-se uma alteração nessa distribuição: a administração pública passou a gerar mais 

de 50% do valor adicional do PIB, sendo seguida pela agropecuária e pelos serviços. 

Atualmente é o setor público o maior empregador de Manuel Urbano, evidenciando uma 

grande dependência dos recursos governamentais na economia do Município. Em termos 
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de finanças públicas, o Município depende essencialmente de transferências 

governamentais federais e estaduais. 

Em comparação com um passado recente, hoje o município de Santa Rosa do Purus 

apresenta uma infra-estrutura mais desenvolvida, com prédios mais organizados dos 

poderes federal, estadual e municipal: Prefeitura, Câmara de Vereadores, Secretarias de 

Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Obras, Secretaria Indígena, Centro Integrado 

de Segurança Pública, além de serviços como eletricidade 24 horas gerada por Usina, 

estação de tratamento de água do Departamento Estadual de Água e Saneamento (DEAS), 

serviço de telefonia fixa e móvel e acesso à internet via rádio da Brasil Telecom, serviço de 

correios e unidade da Polícia Federal. Por meio de uma parceria entre o Governo do Estado, 

Universidade Federal do Acre e Prefeitura de Santa Rosa do Purus, são oferecidos cursos 

em nível superior no Centro de Cultura e Florestania. Quanto ao abastecimento de energia, 

há uma proposta de se fazer uma interconexão elétrica com o Peru. 

O município de Manuel Urbano tem infra-estrutura precária, tanto urbana quanto rural. O 

transporte fluvial é feito por balsas e por pequenos batelões que circulam no rio Purus. A 

Rodovia BR-364, que liga o município a Sena Madureira, não oferece condições de tráfego 

no período invernoso, que começa, geralmente, com as primeiras chuvas de outubro e vai 

até o final de abril, condenando os moradores da região ao completo isolamento. A cidade 

possui uma usina geradora de energia elétrica de motores a diesel, com uma potência 

instalada de 450 KWA. Em 2007, segundo levantamento do IBGE, a frota que circulava na 

cidade era formada por 115 veículos. 

5.6. VISÃO DA COMUNIDADE SOBRE A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Para obter uma visão das comunidades residentes no entorno, de seus representantes, de 

lideranças da Região e autoridades municipais sobre o Parque Estadual Chandless e as 

expectativas da população quanto ao futuro da Unidade, foram levantadas essas questões 

através de entrevistas realizadas durante o levantamento de campo da socioeconomia em 

2008.  

O que poderia ser visto como oportunidade é percebido como risco. Segundo o prefeito de 

Santa Rosa do Purus, um dos complicadores para o crescimento do Município é o fato de 

estar cercado por Áreas Protegidas (Terras Indígenas, Parques e Florestas). Ele acredita 

que, por esta razão, não há como garantir um grande crescimento ao longo do tempo para o 

Município. Ao ser perguntado sobre a possibilidade do Parque Chandless atrapalhar esse 

crescimento, o prefeito de Santa Rosa do Purus respondeu que provavelmente o Parque 

não trará prejuízos ao Município; ao contrário, poderá trazer benefícios, porque pode 

despertar o interesse para o turismo ecológico, gerando emprego e renda para a população; 

além disso, também contribui com a conservação da floresta. Mas não há uma visão clara a 

respeito de como desenvolver as potenciais ligações entre a cidade e o Parque.  

Grande parte da população de Santa Rosa do Purus já ouviu falar do Parque e faz uma 

referência à unidade como Reserva, porém muitos não têm a menor noção do objetivo da 

UC. Ao serem perguntados sobre a possibilidade de prejuízos ao Município, devido à 

existência do Parque, a maioria acredita que isso não ocorrerá e alguns não tiveram opinião 

sobre o tema. Aparentemente eles não vêem as unidades de conservação como um 

problema ou um entrave ao crescimento do Município.  
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Pelo contrário, a visão que a maioria compartilha é a de que as unidades, e especificamente 

o Parque Estadual Chandless, podem ser responsáveis por trazer inúmeros benefícios ao 

Município e à comunidade residente. Principalmente porque pode despertar o interesse de 

estrangeiros para o turismo, pode gerar emprego e renda para os moradores de Santa Rosa 

do Purus, que certamente serão contratados para prestar serviços ao Parque.   

A dúvida que ficou ao final da pesquisa foi no sentido de entender se os moradores estavam 

falando o que os pesquisadores queriam ouvir com relação à unidade, visto que todos 

sabiam que são funcionários do governo do Estado e trabalham na Secretaria do Meio 

Ambiente, ou se realmente eles têm essa percepção ambiental.  

A pesquisa sócio-econômica realizada para o Plano de Manejo perguntou a opinião dos 

moradores sobre o Parque e, sinteticamente, as respostas foram as seguintes, em relação a 

vantagens e desvantagens oriundas da criação do Parque:  

Vantagens:  

 Protege os moradores de conflitos e invasões; 

 O rio não será mais motivo de especulação fundiária e sentem-se seguros por isso; 

 Não entram mais pessoas para caçar e pescar como faziam antes da criação do 

Parque, depredando os recursos usados pela comunidade; 

 Agora o rio é protegido para quem mora ali. 

Desvantagens: 

 Não podem ampliar a criação de gado. Um morador afirmou que abriu um pasto para 

colocar duas cabeças para abastecer a família de leite, um dos itens mais caros da 

alimentação, quando Parque foi criado e agora não pode mais; 

 Não pode caçar onça que ameaça a criação doméstica e o gado; 

 Não sabem o valor da área onde moram e não têm segurança de que poderão viver 

melhor com a indenização a que terão direito; 

 Se não podem expandir a plantação e a criação de gado na reserva, não vão poder 

viver e terão que sair;  

 O Parque não vai oferecer trabalho, vai ser melhor sair; 

 Não podem mais vender peixe, que costumavam trocar por combustível;  

 Não teve nenhuma mudança desde que o Parque foi criado e por isso não vêem 

vantagem.  

5.7. ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 

Foram identificados vários projetos e programas em várias instâncias e órgãos 

governamentais ou não, que possuem o perfil de sustentabilidade previsto e desejável para 

a região. Entre estes se destacam: 

 Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre – Contrato BID OC/BR 1399 

cujo objetivo é gerar emprego e distribuir renda através do fortalecimento da 
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economia florestal do Estado. Financiará ações em estabelecimento e gestão de 

áreas protegidas, sistema de gestão ambiental, apoio à preservação de culturas 

tradicionais, promoção de negócios, certificação de produtos, geração de 

tecnologia, transferência de tecnologia, manejo florestal comunitário e extrativista, 

programa de apoio aos produtores e defesa sanitária. 

 Projeto: BNDES - Sub-componente 3: Desenvolvimento Social que prevê, entre 

outras ações, apoio às populações indígenas dos municípios de Assis Brasil e 

Sena Madureira com desenvolvimento de infra-estrutura, edificação da sede de 

organizações indígenas, execução de plano de sustentação em TIs, 

instrumentalização das comunidades indígenas e organizações de apoio. 

 Inclusão Digital em Manuel Urbano - Em parceria com a Prefeitura de Manuel 

Urbano, o Ministério Público do Estado do Acre (MPE) inaugurou no dia 9 de 

julho de 2008, por meio de um Termo de Cooperação, a sala de inclusão digital 

no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no município de Manuel 

Urbano. 

 Projeto de Assentamento Florestal do Ministério do Desenvolvimento Agrário - 

Novo modelo de assentamento para a Região Amazônica pretende aliar 

produção familiar e preservação ao meio ambiente. O principal potencial dos 

imóveis é o manejo florestal, com viabilidade econômica e sustentabilidade 

ambiental. O projeto integra as estratégias do novo Plano Nacional de Reforma 

Agrária (PNRA), que prevê o respeito aos biomas, diferenças regionais, tradições 

e ao meio ambiente.  

 Programa Áreas Protegidas da Amazônia – ARPA - Programa do Governo 

Federal, com duração prevista de dez anos, para expandir, consolidar e manter 

uma parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) no Bioma 

Amazônia, protegendo pelo menos 50 milhões de hectares e promovendo o 

desenvolvimento sustentável da região. 

5.8. IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS ESTADUAIS 

A principal ferramenta desenvolvida pelo Estado para ordenar a implementação de suas 

políticas públicas ambientais trata-se do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do 

Acre (ZEE-AC). O ZEE-AC tem a atribuição de fornecer subsídios para orientar as políticas 

públicas relacionadas ao planejamento de uso e ocupação do território. Sua primeira fase 

(de 1999 a 2000) compreendeu um amplo diagnóstico do Estado. O ZEE-AC, fase II, foi 

instituído pela Lei 1.904 em 05 de junho de 2007, e tem como objetivo geral orientar o 

planejamento, a gestão, as atividades e as decisões do poder público, do setor privado e da 

sociedade em geral, relacionadas ao uso e ocupação do território. 

Um avanço significativo de ordenamento territorial tem sido o aumento das áreas destinadas 

a unidades de conservação de proteção integral e uso sustentável, associada a efetivação 

da Lei Estadual Nº 1.426 de 27/12/2001, que introduziu o Sistema Estadual de Áreas 

Naturais Protegidas (SEANP). Desde o ano de 2000, a área total destinada a áreas 
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protegidas no Acre aumentou de 2.642.672 para 5.826.232 hectares, o que representa um 

acréscimo de 120,5%. 

As políticas públicas ambientais do Estado estão sendo implementadas por meio de 

estratégia conjunta de secretarias e autarquias que compõem a área de desenvolvimento 

sustentável do Governo Estadual. Esta política, denominada Política de Valorização do 

Ativo Ambiental Florestal, principal mecanismo de implementação do ZEE, está alicerçada 

em dois planos, o Plano de Recuperação de Áreas Alteradas e o Plano de Valorização do 

Ativo Ambiental Florestal. 

5.9. MOSAICOS DE ÁREAS PROTEGIDAS 

De acordo com o ZEE–AC, o “mosaico” de áreas protegidas do Vale do Acre-Purus está 

distribuído na maior parte da fronteira sul do estado do Acre e em todo o seu limite 

ocidental, ao longo da fronteira Brasil-Peru. Está inserido na "faixa de fronteira" (Lei n° 

6.634/79) e integra o "Corredor Ecológico Oeste-Amazônico", no âmbito do Projeto 

"Corredores Ecológicos", do Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do 

Brasil (PP-G7), embora esse corredor ainda não tenha previsão de ser implementado. Esse 

mosaico é formado por 13 territórios de diferentes categorias (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Mosaico de Áreas Protegidas do Vale do Acre-Purus 

 

Categorias Quantidade Municípios Extensão (ha) 

Terras Indígenas 5 4 889.544 

Reservas Extrativistas 2 7 1.653.997 

Florestas Nacionais 2 2 195.075 

Estação Ecológica 1 1 77.500 

Parque Estadual 1 3 695.303 

Projetos de Assentamento Extrativista 2 3 86.748 

Subtotais                            13 9 3.598.167 

 
Fonte: Iglesias e Aquino 2006. 
OBS.: Pequena parte da FLONA Santa Rosa do Purus incide no Município do mesmo nome, portanto, no Vale do Purus; não 
foi incluída neste quadro, mas no mosaico do Vale do Juruá.   

Existe ainda, no território acreano, ao longo da fronteira internacional Brasil-Peru, um outro 

corredor formado por três unidades de conservação (Floresta Nacional Santa Rosa do 

Purus, Reserva Extrativista Alto Juruá e Parque Nacional Serra do Divisor), e seis  terras 

indígenas (Xinane, Kampa e Isolados do Rio Envira, Alto Tarauacá, Kaxinawá do Rio 

Jordão, Kaxinawá/Ashaninka do Rio Breu, Kampa do Rio Amônia). Juntos estes dois 

corredores totalizam 4.596.019 ha, que representam, aproximadamente, 61% do total de 

áreas protegidas do estado do Acre. (7.497.948 ha).  

 

 

6. PARQUE ESTADUAL CHANDLESS 

Este item apresenta o diagnóstico do PEC e de sua ZA, a partir da caracterização de seus 

aspectos abióticos, bióticos, sociais e econômicos, visando orientar as proposições de 

metas, objetivos, programas e ações específicas de manejo. 
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6.1. ACESSO À UNIDADE 

O acesso partindo-se de Rio Branco é realizado através do município de Manuel Urbano ou 

de Santa Rosa do Purus e, em ambos os casos, são necessários o uso de diferentes 

modalidades de transporte, nos diversos trechos.  

A única possibilidade de acesso ao PEC com uma só modalidade de transporte é o aéreo, 

partindo tanto de Rio Branco, quanto de Santa Rosa do Purus e de Manuel Urbano é 

pousando na Fazenda Jussara (norte do PEC, quase na divisa com a TI Alto Purus) em vôo 

fretado. É uma pista desativada, sem manutenção e sem registro na Infraero. Durante a 

Avaliação Ecológica Rápida (AER) a pista da Jussara foi roçada e utilizada pelos 

pesquisadores. Atualmente encontra-se em fase de recuperação, tendo em vista sua 

localização estratégica para acesso à Unidade. 

Entre Rio Branco e Manuel Urbano o acesso, além de aéreo em avião bimotor com duração 

de aproximadamente 40 min, se dá por via terrestre através da BR-364 (211 km), trafegável 

durante o verão (entre Sena Madureira e Manuel Urbano), durando em média 4-6 h.  

Entre Rio Branco e Santa Rosa do Purus somente aéreo porque Santa Rosa do Purus não 

possui ligação terrestre com outras cidades da região. Em avião bimotor a viagem dura 

aproximadamente uma hora e meia. 

De Manuel Urbano e Santa Rosa até o a foz do rio Chandless – somente fluvial através do 

rio Purus. A viagem de Manuel Urbano até a foz do Chandless, durante o verão, dura em 

média 6 horas, em voadeira, mas dependendo do tipo da embarcação, pode levar vários 

dias. De Santa Rosa do Purus à foz do Chandless leva-se em torno de 7 horas em voadeira, 

e até uma semana em outros tipos de embarcação. No período chuvoso esses tempos são 

reduzidos. 

Da foz do rio Chandless até o PEC – somente fluvial através do rio Chandless, durante o 

período de estiagem só permite a navegação de pequenas canoas com motor rabeta, 

estando a navegação de voadeiras e batelões, restrita ao período da cheia. O percurso 

entre a foz do rio Chandless e a moradia mais distante (Fazenda Reentregue) pode ser 

realizado no prazo de 3 dias a uma semana, quando realizado por embarcação comum, 

quando realizado por voadeira o tempo de viagem é de cerca de 5 horas. 

6.2. ORIGEM DO NOME E HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DA UNIDADE 

O nome do parque é uma homenagem ao geógrafo inglês William Chandless, que esteve na 

Amazônia em 1864 pela Royal Geographical Society of London, para percorrer e cartografar 

a região. O primeiro reconhecimento do Alto Purus foi feito por ele e seu guia, Manuel 

Urbano. Chandless faz um relato de todos os grupos indígenas que encontrou evidenciando 

a existência de uma vasta rede de comunicação e trocas entre os vales do alto rio Madre de 

Dios e Ucayale e o Purus. Quarenta anos depois, Euclides da Cunha seguiu o mesmo 

roteiro, baseando-se nos dados de Chandless, e chegou às cabeceiras do Purus, em 

missão de reconhecimento dos conflitos entre brasileiros e peruanos que subsidiou o acordo 

de limites firmado entre os dois países em 1909.  
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Para compreendermos a atual situação fundiária do Parque Estadual Chandless é 

necessário entender o contexto em que o mesmo foi criado. O Zoneamento Ecológico-

Econômico do Estado do Acre (ZEE-AC), iniciado em 1999 foi o principal fomento à criação 

da Unidade. Os resultados do componente “Conservação da Biodiversidade” do ZEE-AC 

fase l indicaram, na época, que mais da metade da superfície do estado do Acre era de 

“extrema” e “muito alta” importância para a proteção da biodiversidade. Nesse contexto, 

nascia o SEANP – Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas do Estado do Acre, 

definido na Lei Estadual Florestal Nº 1.426/2001 e posteriormente alterado pela Lei 

2.095/2008. O sistema incrementou a criação de novas áreas protegidas, bem como o 

fortalecimento da gestão e implementação das unidades já existentes. 

Iniciam-se assim, os estudos na região central do Estado, abrangendo parte dos municípios 

de Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Manuel Urbano, uma área que correspondia a 

de cerca de 728.000 hectares, conhecida como “Gleba 9”, de propriedade da União, 

conforme sentença de Fls. 1975/2038, proferidas nos autos da ação discriminatória nº 23/84. 

A área destinada à criação do Parque Estadual Chandless abrangia apenas cerca de 

695.000 hectares. Os estudos foram financiados pelo programa de Desenvolvimento 

Sustentável do Estado do Acre – BID e pelo WWF-Brasil.  

Após a realização dos estudos, uma série de reuniões foi realizada em 2003, com membros 

da Secretaria de Estado de Floresta - SEF, Instituto de Terras do Acre - Iteracre, Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente – SEMA, WWF Brasil, Instituto de Colonização e Reforma Agrária 

– INCRA, Procuradoria Geral do Estado do Acre – PGE e SOS AMAZÔNIA, com o intuito de 

discutir a criação da Unidade, bem como articular e viabilizar o processo. Ainda em 2003, 

foram enviados ofícios para o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), IBAMA, 

Gabinete de Segurança Institucional, Conselho de Defesa Nacional, INCRA e Ministério do 

Meio Ambiente, sendo que não houve objeção alguma à criação da Unidade. No mesmo 

ano foi realizada a Consulta Pública, sob a coordenação da SEMA e IBAMA, no município 

de Manuel Urbano. 

Em setembro de 2003, o então governador, Jorge Viana antecipou o anúncio da criação da 

Unidade, quando participava do Congresso Mundial de Unidades de Conservação em 

Johanesburgo, entretanto, o decreto que criou o Parque (Decreto 10.670) só foi publicado 

em 3 de setembro de 2004.  

6.3. CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES ABIÓTICOS E BIÓTICOS 

Nos estudos sobre o clima do Acre, desenvolvidos pelo ZEE, foram definidas faixas de 

temperaturas e precipitação. Na área do Parque as temperaturas variam de 24,6º a 24,8ºC 

na porção norte, 24,8º a 25ºC na porção central e de 25° a 25,2º no sul; as faixas de 

precipitação vão de 1.900 mm na porção central a 2.000 mm a norte e a sul. É digno de nota 

o fenômeno conhecido na Amazônia pela denominação de "friagem", que atinge a área 

provocando brusca queda de temperatura. Estas são resultantes do avanço de uma frente 

polar impulsionada por uma massa de ar polar Atlântica que avança pela planície do Chaco 

até a Amazônia Ocidental provocando queda de temperatura (até 10ºC). 
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A Formação Solimões aflora em todo o Parque, com exceção das áreas de drenagem, onde 

ocorrem aluviões holocênicos e a norte, mais restritos, terraços fluviais também holocênicos. 

A Formação Solimões que aflora nessa área corresponde a sua parte inferior, em que 

predominam rochas pelíticas, altamente fossilíferas, sob a forma de argilitos com 

intercalações de siltitos, arenitos finos, micáceos e ricos em concreções gipsíferas. O 

ambiente de sedimentação era predominantemente lacustre, localmente fluvial e flúvio-

marinho, com estratificações paralelas e cruzadas tabulares e acanaladas. 

Os principais eventos responsáveis pelo que compõem o PEC, quando analisados sob a luz 

da paleogeografia, tivereram sua origem no terciário, cerca de 86 milhões de anos a.p., 

quando o “rio Sanozama” banhava as terras que iriam formar o Acre e drenava para o 

Pacífico. No final do terciário (2 milhões de anos a.p.), com o choque das placas tectônicas 

de Nazca e Sul-americana, ocorre o soerguimento dos Andes e as águas que antes 

drenavam para o Pacífico, ficam represadas formando um grande lago sobre a região do 

Acre. No final do terciário, início do quaternário (1 milhão de anos a.p., no plio-pleistoceno), 

as águas represadas pelos Andes começam a drenar para o Atlântico formando o Solimões 

/ Amazonas e, nos dias atuais, pela ocorrência destes eventos, foram modeladas as bacias 

de drenagem do Purus, com seu tributário Chandless, correndo sobre terrenos de elevado 

teor salino. Esses eventos orogênicos determinaram as principais características 

particulares da geologia do Chandless. 

De forma geral, o relevo da área é uniforme, sem grandes contrastes topográficos, esculpido 

sobre os depósitos da Formação Solimões (Figura 3.07). A Depressão Juruá-Iaco, unidade 

geomorfológica predominante na área, sofreu intensa dissecação configurando cristas e 

colinas de pequena extensão. Tanto a depressão quanto a unidade Planície Amazônica 

mostram-se fortemente vinculadas a lineamentos tectônicos, que pelo fato de haver 

movimentação tectônica nos dias de hoje, pode configurar uma área morfoestrutural e 

morfotectônica. Essa movimentação pode ser comprovada pela ocorrência de sismos no 

Estado, devido à proximidade a um limite de placas tectônicas (placa Sul-Americana e Placa 

de Nazca) localizado em toda costa oeste da América do Sul, localmente, no Peru. Na 

Planície Amazônica, com altitudes variando entre 188 e 312 m, se apresentam duas 

categorias distintas de modelados: (1) os terraços fluviais holocênicos; e (2) as planícies 

fluviais.  A depressão do Juruá-Iaco, com altitude variável entre 188 a 368m, apresenta-se 

como uma superfície dissecada com elevada densidade de drenagem de primeira ordem e 

padrão subdendrítico, subtreliça e localmente retangular, relacionado a linhas estruturais. 

Apresenta, também, modelados de topos convexos, por vezes aguçados, com declives que 

variam de medianos a fortes 

De um modo geral o relevo do PEC pode ser resumidamente agrupado nas seguintes 

classes: (1) plano – 12% da área do PEC; (2) suave ondulado – 25%; (3) suave ondulado e 

ondulado – 28%; (4) ondulado – 24%; (5) ondulado e forte ondulado – 11%. 

Os principais solos do PEC em ordem decrescente de expressão territorial são: 

Cambissolos (45,3%), Vertissolos (41%), Luvissolos (6,4%), Plintossolos (5,0%) e 

Neossolos (1,5%). Todos os perfis de solos estudados apresentaram características Alíticas, 

ou seja, altos teores de alumínio “trocável”, associados a altos teores de cálcio e magnésio. 

teores estes que caracterizam os Vertissolos. O PEC caracteriza-se pela predominância 

deste tipo de solo, haja vista que os Vertissolos Háplicos e Cambissolos Háplicos 
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Vertissólicos juntos representam 86% de todo o Parque. Estes solos não apresentam 

restrições quanto às características químicas, no entanto, os aspectos físicos e morfológicos 

são limitantes, principalmente quanto ao aspecto de erosão, o que aumenta sobremaneira a 

vulnerabilidade da área. 

O PEC engloba porções de cinco sub-bacias: rio Purus - Santa Rosa do Purus, rio Iaco, rio 

Caeté, rio Macauã e rio Chandless. Grande parte do Parque é drenada pela bacia do 

Chandless. As águas da bacia do Chandless são consideradas águas brancas (águas 

barrentas). Os rios de águas brancas têm alta turbidez e carregam grandes quantidades de 

matéria em suspensão - formada principalmente por material de granulometria silte e argila, 

mineralogicamente constituída de quartzo, feldspato e argilominerais (esmectita, caulinita, 

illita) e moscovita - em conseqüência da intensa erosão resultante, entre outros fatores, da 

forte declividade da bacia na porção Andina e sub-Andina. Esse material que é transportado 

pelos rios deposita-se nas planícies de inundação e barras em pontal que na região são 

conhecidas como praias e assim contribuindo para formação de sedimentos com alta 

fertilidade, proporcionando uma área de cultivo durante a estiagem. 

O diagnóstico ambiental foi desenvolvido conforme a metodologia da Avaliação Ecológica 

Rápida, adaptada por Sobrevilla & Bath (1992) para o Programa de Ciências para a América 

Latina e atualizada Sayre et alli (2000), para a The Nature Conservancy. Essa metodologia é 

desenvolvida para o cumprimento de objetivos bem específicos, como o de elaborar um 

diagnóstico ambiental para a instrução ao plano de manejo de uma unidade de 

conservação. 

O aspecto técnico-científico mais importante dos estudos, conduzidos pela AER, é a 

constatação de que as tipologias florestais predominantes na UC não podem ser 

classificadas integralmente conforme ACRE (2006), que sugere a ocorrência, naquela região 

do Estado, das tipologias: Floresta Aberta com Bambu + Floresta Aberta com Palmeira, 

Floresta Aberta com Palmeira + Floresta Aberta com Bambu, Floresta Aberta com Bambu 

dominante e Floresta Aberta com Bambu em áreas aluviais. O trabalho de campo realizado 

durante a AER confirmou a ocorrência de apenas uma das formações sugeridas acima: a 

Floresta Aberta com Bambu em áreas aluviais. Duas novas formações estão confirmadas na 

área do Parque ou sua adjacência. Uma pequena mancha de Floresta Ombrófila Densa, no 

limite da UC com o Projeto de Assentamento no município de Santa Rosa e um tipo de 

floresta estacional, neste contexto chamada de Floresta Tropical Caducifólia, com os 

subtipos definidos pela presença de bambu e/ou palmeiras no sub-bosque,  não registrada 

anteriormente para o Acre (Ferreira, 2009). 

Esta confirmação só foi possível porque durante a segunda campanha de campo, que 

coincidiu com a época seca, se observou que as florestas da Unidade, classificadas como 

Ombrófilas Abertas, sensu Veloso et alii (1974, 1991), apresentam um comportamento 

caducifólio de seu componente dominante, o dossel, em função do período seco superior a 

4 meses que predomina naquela região do Estado. Desta forma, Ferreira (2009) considera 

mais apropriado denominá-las de Floresta Tropical Caducifólia. Essa mesma formação, 

tratada por Ferreira em 2006 como Floresta Semicaducifólia, está presente no topo das 

áreas mais altas da Estação Ecológica Rio Acre. 
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É interessante notar que tanto ACRE (2000), como ACRE (2006), não apontaram a 

ocorrência das Formações Pioneiras Aluviais (sensu IBGE, 1992), e as Formações 

Pioneiras de Influência Fluvial (FPIF). Certamente isso ocorreu devido a escala muito ampla 

de trabalho, utilizada nas análises em ACRE (2000, 2006), o que não permitiu que se 

evidenciassem as particularidades destas formações frequentes ao longo dos principais rios 

e respectivos afluentes no PEC. 

A ocorrência de outra fitofisionomia muito particular também é responsável pela elevada 

significância conferida ao PEC. Lá também foram encontradas formações vegetais 

conhecidas localmente como „queimadas‟, que antes da realização da AER eram 

conhecidas apenas pelos habitantes que residem naquela UC. De acordo com as 

informações obtidas durante a AER, pode-se sugerir que as “queimadas” não apresentam 

padrão regular de distribuição e não estão associadas com nenhum tipo particular de 

formação florestal. A vegetação herbácea e arbustiva que recobre a área da “queimada” é 

muito densa e a lâmina d'água tem profundidade desconhecida, mas é, aparentemente, 

rasa. As imagens aéreas e a inspeção terrestre indicaram que a acumulação de água nas 

“queimadas” se deve à estreita relação com pequenos igarapés de águas claras, estando 

descartada a possibilidade delas serem lagos derivados de meandros abandonados dos rios 

que drenam a UC.  

As Florestas Abertas Aluviais (FIA) do PEC também tem seu valor biológico especialmente 

relevante em função da fragilidade da flora associada aos afloramentos e paredões 

rochosos, onde Daly et alii (2006) apontaram que ocorrem espécies andinas e novos 

registros para o estado do Acre. Phenax (Urticaceae), por exemplo, foi citado como um 

gênero novo para o Acre em 2003. 

As Florestas Tropicais Caducifolia com Bambu, especialmente nas áreas mais afetadas pela 

mortandade do bambu, apresentam uma situação difícil de ser avaliada, uma vez que a 

dinâmica local apresenta um padrão de mudança muito mais acelerado do que o observado 

em outras regiões, requerendo um monitoramento do funcionamento desse sistema para a 

definição de estratégias de conservação. Sua significância é alta, pois as Florestas com 

Bambu se restringem a uma parte do Acre e tem no PEC seu centro de dispersão. 

Quanto à fauna, o PEC está localizada na província zoogeográfica Amazônica, abrigando 

espécies típicas do Bioma Amazônia e formações abertas e de transição dos ecossistemas 

sul-amazônicos, sendo muitas delas de elevado interesse para a conservação, 

principalmente as endêmicas do Centro Amazônico de Endemismo Iñambari e as 

ameaçadas de extinção. 

A composição da fauna de lepidópteros do PEC é muito parecida com a da região logo ao 

sul e leste da UC, a saber, na região dos rios Manu e Madre de Dios (Tambopata, Pakitza e 

Ibéria no sul) e sudoeste no Peru.  

O PEC possui uma ictiofauna comum à região do alto rio Purus.  A soma do número de 

espécies coletadas durante as duas fases da AER (71 espécies) com o número de espécies 

citadas pelos entrevistados (17 espécies) e que não foram coletadas na AER, resulta  numa 

riqueza de 88 espécies, o que representa 37,1% das 237 espécies registradas para o rio 

Purus no Acre. Um fato que contribuiu para a significância da UC foi o primeiro registro de 

duas espécies do gênero Rivulus, pertencentes à família Rivulidae. Essas espécies 
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possuem a característica de realizar um ciclo de vida completo no decorrer do um único ano. 

Tais espécies são chamadas de peixes-anuais, pois nascem, amadurecem, se reproduzem 

e morrem no mesmo ano. Exemplares das duas espécies foram enviados para um 

especialista que, a partir de uma análise preliminar, indicou que uma delas se trata, 

provavelmente, de uma espécie nova. 

Ainda com relação à ictiofauna, apesar de não haver registros publicados de migrações em 

pequenos tributários do rio Purus, é certo que existem. Por exemplo, no rio Acre, tributário 

da margem direita do rio Purus, várias espécies seguem rio a montante, abandonando a 

calha principal, inclusive entrando em lagos. Tal fato tem importância quando se trata da 

bacia do rio Chandless, pois nas suas margens há formação de lagos de meandro 

abandonado que devem servir de local de reprodução ou crescimento, ou ambos, de várias 

espécies de peixes migratórios.  

Ao todo foram registradas 63 espécies de anfíbios, 22 gêneros e 10 famílias, todas 

pertencentes à Ordem Anura. A fauna de anfíbios registrada na área do PEC é constituída 

por espécies adaptadas a ambientes abertos e florestais, o que já era esperado e é 

considerado padrão para a região Amazônica (Souza, 2003). Os estudos herpetofaunísticos 

evidenciaram espécies de anfíbios com elevado interesse para estudos bioquímicos e, 

conseqüentemente, de interesse para a conservação. A espécie conhecida popularmente 

como sapo-da-injeção ou sapo-da-vacina Phyllomedusa bicolor, possui ampla distribuição 

na Amazônia e se encontra distribuída pela área em estudo. Sua secreção (toxina), que há 

dezenas ou centenas de anos vinha sendo usada somente por grupos indígenas para 

tratamento e prevenção de doenças, nos últimos anos vem sendo largamente usada e 

divulgada. Vários artigos têm demonstrado efeitos de biomoléculas sintetizadas a partir de 

componentes desta secreção. Há uma patente norte-americana de substâncias sintetizadas 

a partir dessa substância. Essa espécie é alvo da biopirataria, além do risco da captura 

indiscriminada. Por estes e outros motivos, a espécie é considerada um elemento 

fundamental de estudo, onde se procura integrar o conhecimento tradicional com a pesquisa 

científica. 

De acordo com informações prestadas por membros das tribos dos índios Kaxinawá e 

Kulina do alto rio Purus, algumas espécies de anfíbios, são utilizadas como alimentos para 

estes grupos. As espécies mais apreciadas são: sapo canoeiro “txashush” (nome em 

Kaxinawá) Hypsiboas boans, a perereca-de-banheiro “panu” (Kaxinawá) Trachycephalus 

venulosus e a espécie conhecida popularmente como rã ou caçote “heu” (Kaxinawá) 

Leptodactylus pentadactylus. É provável, que estas populações estejam sofrendo impactos 

pelo consumo indiscriminado por parte dos grupos indígenas.  

Quanto aos répteis foram registradas 40 espécies, distribuídas nos seguintes táxons: Ordem 

Squamata, Subordem Serpentes (18 espécies, 17 gêneros e quatro famílias); Subordem 

Lacertília (16 espécies, 13 gêneros e oito famílias); Ordem Chelonia ou Testudines (três 

espécies, três gêneros e três famílias); Ordem Crocodylia (três espécies, três gêneros e uma 

família). Uma espécie de Chelonia, detentora de parcela de responsabilidade na importância 

da UC, é a tartaruga Podocnemis unifilis, que tem como uma das principais causas da 

redução de suas populações a caça predatória de animais adultos e a captura de ovos pelo 

homem, além da utilização dos bancos de areia para o desenvolvimento de culturas 

sazonais, prática comum no rio Chandless, os quais são usados pela espécie como sítios de 
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oviposição. Já o jabuti Geochelone denticulata é ameaçado tanto pela caça de indivíduos 

adultos como pela alteração dos ecossistemas (desmatamentos e queimadas). 

Quanto às aves, nos levantamentos ornitológicos, foram registradas para o Parque Estadual 

Chandless, durante as campanhas de campo da AER, 407 espécies de aves. Deste total, 48 

foram consideradas de especial interesse para conservação. O PEC tem um papel chave na 

preservação de populações destas espécies, na sua maior parte com distribuição centrada 

fora do território brasileiro e associadas a ecossistemas de ocorrência marginal no Brasil 

como florestas de bambu e florestas abertas dos sopés dos Andes. 

É grande o número de aves frugívoras presentes no PEC, há só na família Psittacidae 

(araras, papagaios e afins) 16 espécies registradas até o momento, além de sete espécies 

de tucanos e araçaris (família Ramphastidae), e dez espécies de inhambús (família 

Tinamidae). Na família dos anambés e cotingas são sete espécies, três delas frugívoras de 

grande porte, e na família dos mutuns e jacus são cinco espécies, todas elas de grande 

porte. O número de espécies que se situam no topo da cadeia trófica também é alto, 

somente os gaviões e falcões perfazem 26 espécies.  

Um fato bastante relevante revelado durante os trabalhos de campo foi a confirmação da 

existência de grandes áreas com formações de tabocas e da presença de pelo menos 13 

espécies de aves de distribuição exclusiva neste ambiente. Os tabocais representam um 

ambiente bastante peculiar, e o fato do PEC estar situado no centro de distribuição desta 

formação, aumenta ainda mais sua significância. Importante como objeto de pesquisas 

futuras na UC e também para desenvolvimento de turismo de observação de aves, por 

abrigarem espécies de interesse para o birdwatching. Chama a atenção ainda na 

comunidade de aves do PEC, o elevado número de espécies da família Dendrocolaptidae.  

Os arapaçus perfazem um total de 19 espécies, e são aves tipicamente florestais, em sua 

maioria bastante exigentes ecologicamente, e sua presença em grande número é um bom 

indicador da qualidade ambiental da área. 

Dentre todas as espécies registradas para o Parque Estadual Chandless, aquela que 

merece maior atenção quanto à conservação, em função de sua raridade, é o japim-da-

selva Cacicus koepckeae. É uma espécie muito rara, endêmica da região e ameaçada de 

extinção, da qual se conhecia até pouco tempo atrás apenas dois exemplares, que serviram 

à descrição da espécie, e cujo primeiro registro para o Brasil foi obtido durante os trabalhos 

da AER no PEC.  

Durante os estudos para este PM foram identificadas 41 espécies de mamíferos de médio / 

grande porte na UC (além de seis espécies de quirópteros), incluindo um elevado número 

de primatas de elevada valência ecológica e submetidos à uma forte pressão de caça, nos 

locais com presença humana, também corrobora a significância para a conservação do 

PEC. Além disso, algumas dessas espécies são indicadoras da boa qualidade ambiental 

existente no PEC e várias são consideradas ameaçadas de extinção, o que mostra a 

relevância do Parque. O tamanho da área, o baixo grau de perturbação observado e o fato 

da UC estar conectada a outras áreas protegidas indicam que a mastofauna regional está 

bem representada no PEC. Essas características e uma boa gestão ambiental (manejo e 

fiscalização adequados) garantirão às populações de mamíferos da área chances plenas de 

se manterem viáveis nas próximas décadas. O grande número de observações de macaco-
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preto Ateles chamek, anta Tapirus terrestris e onça-pintada Panthera onca no PEC 

evidencia o grau de preservação da área, pois as duas primeiras são excelentes espécies 

indicadoras de pressão de caça no estado do Acre. 

A partir dos dados obtidos conclui-se que a existência desta unidade de conservação de 

proteção integral é de imperiosa importância para o Brasil, países confrontantes e para o 

mundo, em razão de sua alta biodiversidade, elevada riqueza de espécies, presença de 

fitofisionomias ímpares e habitats únicos. Além disto, caracteriza-se como uma região 

representativa dos ecossistemas sul-amazônicos. 

O PEC tem uma elevada relevância na representatividade dos ecossistemas sul e oeste-

amazônicos, do centro de endemismos de Iñambari, da importante zona de tensão 

ecológica entre as florestas úmidas e as vegetações deciduais. Em suma, reside a sua 

significância no fato de constituir-se em um verdadeiro e importantíssimo depositório de 

elementos naturais em estado primitivo, muitos dos quais inéditos para a ciência, cujo 

conhecimento e decifração são fundamentais para o entendimento da dinâmica dos 

ambientes e ecossistemas sul-amazônicos. 

6.4. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 

De acordo com a Peça de Criação do PE Chandless, a Área 14 - Alto Chandless - segundo 

levantamento realizado junto ao INCRA, já possui sua situação fundiária regularizada. São 

terras de propriedade da União, já arrecadadas pelo INCRA, e para as quais ainda não foi 

dada destinação. Esta gleba está registrada sob matrícula Nº 2.112, de 29 de maio de 1998, 

livro 2-G(RG), às fls.185/186v, na Serventia de Registro de Imóveis da Comarca de Sena 

Madureira, Acre. O referido imóvel, denominado Gleba 9 / Chandless, tem 728.457,9043 ha 

(setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e cinqüenta e sete hectares, noventa ares e 

quarenta e três centiares). 

O proprietário é a União Federal, em acordo com sentença de fls.1.975/2038, proferida nos 

autos da Ação Discriminatória Nº 23/84 (antigo 1.941) onde figuram como autor o INCRA e 

réus Pedro Aparecido Dotto e outro, em trâmite na 1.ª Vara de Justiça Federal, Secção 

Judiciária do Estado do Acre. O processo de doação da área do PE Chandless para o 

Estado foi iniciado ainda em 2001, em Brasília. Isto em virtude de na época não haver 

representação da Secretaria de Patrimônio da União no Estado. 

O registro das terras do rio Chandless em nome da União foi feito em 1988 e a criação do 

Parque ocorreu em 2004. 

Em maio de 2009, cópia do processo 02002007740/2001 (Processo de Doação) chega à 

SEMA, após articulação em Brasília. No processo não está mencionado que há a 

necessidade de verificação da questão dos índios isolados, apenas que é necessário a 

FUNAI se manisfestar se há sobreposição com a Terra Indígena Mamoadate. Atualmente o 

processo de doação da área para o Estado encontra-se na casa civil da Presidência da 

República em análise.   

A Unidade, desde sua criação, teve em seus domínios uma população humana residente. 

Essa situação conduz a uma definição de uso conflitante, considerando-se o objetivo de 
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criação e a categoria de manejo do PEC, e a necessidade de uma solução, com relação ao 

futuro destas pessoas.  

6.5. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS MORADORES DO PEC 

No rio Chandless, especificamente na área denominada Gleba 9, haviam 10 localidades, 12 

famílias e 58 pessoas em 2001. Como parte das atividades de implementação do Parque 

uma expedição foi realizada no período de 15 a 25 de maio de 2006, com o objetivo de 

realizar fiscalização e monitoramento da área, acrescentou mais informações relacionadas 

ao moradores do PEC. Enquanto o primeiro levantamento populacional realizado em 2001 

registrou a existência de 10 localidades e 12 famílias, em 2006, quatro anos após, foram 

identificadas 14 famílias. Com o objetivo de caracterizar a situação social e econômica da 

população que mora no Parque Estadual Chandless foi realizada uma pesquisa 

socioeconômica, que incluiu um censo demográfico, no período de 16 a 24 de março de 

2008. Em 2008 foram identificadas 16 localidades, 19 famílias e 95 pessoas que formam o 

universo atual de moradores residentes do Parque Estadual Chandless.  

A análise das mudanças demográficas apresenta o seguinte balanço: entre 2001 e 2008, 

foram registradas 46 pessoas a mais no Chandless; no mesmo período, 6 pessoas deixaram 

a área, o que totaliza um saldo populacional positivo de 40 pessoas. Considerando que 

ocorreram 23 nascimentos no Chandless, o saldo migratório no período é de 17 pessoas, 

inclusive 5 crianças nascidas no mesmo período, fora do Chandless. A conclusão principal 

da análise comparativa dos dados populacionais entre 2001 e 2008 indica que o saldo 

positivo do crescimento da população do Chandless resultou tanto de migrações quanto de 

nascimentos, sendo que o peso maior foi dos nascimentos. Isso indica a inexistência de 

pressões externas oriundas de migrações sobre a área, mas aponta para uma população 

jovem em crescimento, aspecto que deverá ser levado em consideração no planejamento 

futuro do Parque.  

Enquanto as mulheres predominam nas faixas mais novas de idade, os homens são maioria 

entre 25 e 44 anos, na faixa de idade de maior produtividade e força física, elemento 

fundamental em comunidades rurais. Existe equilíbrio entre adultos e jovens (20 pessoas de 

20 a 39 anos e 15 pessoas de 40 a 70 anos e mais) e concentração em faixa jovem até 29 

anos. Há um número elevado de crianças do sexo feminino de 0 a 9 anos, que poderá gerar 

um desequilíbrio em breve na organização das futuras famílias; terão problemas para 

encontrar parceiro (essencial para sobreviver na área rural). Este problema já ocorre hoje 

com as jovens, uma vez que na faixa de 15 a 19 anos existem mais mulheres do que 

homens.  

Foram identificadas quatro regiões diferentes de procedência da população entrevistada no 

Chandless: os provenientes do próprio Chandless, os nascidos no rio Purus, os nascidos no 

Peru e os que nasceram em outras localidades. A população é majoritariamente nativa do 

próprio rio, ou seja, 55 pessoas, mais de 50% do total da população nasceram no rio 

Chandless. 

A maior parte da população do Parque Estadual Chandless, 44% do total, não tem nenhuma 

escolaridade, ou seja, é analfabeta. Excluindo a população que não está em idade escolar 

(17.2%), algumas pessoas tiveram a chance de estudar durante um ano (19.5%), período 

em que funcionou uma escola na área. 
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As famílias do Chandless caracterizam-se por mesclar identidades culturais e étnicas de 

origem indígena, nordestina e peruana. Essas heranças se mesclam de forma diferenciada 

conforme o aspecto da vida social que se queira analisar: a língua pode ser indígena ou 

peruana, mas é sempre misturada com o português, que todos falam; a herança indígena é 

claramente presente na forma de produção, mais agrícola que extrativista, assim como na 

habilidade para construir pequenas canoas; as habitações e a forma de educar os filhos têm 

influência nordestina; e os traços fisionômicos, assim como a origem das famílias, de 

ascendência peruana.       

A população total do Chandless está assim distribuída em termos de idade: 43 indivíduos 

(49.4%) são crianças de 0 a 15 anos; 36 (41.4%) constituem a população economicamente 

ativa e 8 (9.2%) do total é formado por idosos. No total, cada indivíduo economicamente 

ativo é responsável pela sustentação de menos de uma pessoa, entre jovens e idosos. Essa 

distribuição é bastante favorável para o bem-estar da comunidade, no presente. Primeiro, 

porque o número de idosos é pequeno, o que lhes dá maior segurança de serem 

adequadamente cuidados pelas famílias; segundo, porque a distribuição de jovens por 

adulto não chega a dois, ou seja, um adulto cuida, em média, de uma criança.  

Têm uma economia voltada para a subsistência, principalmente por meio de produção 

agrícola, com inserções pontuais com o mercado e atividades extrativistas de caça e pesca 

para subsistência; utilizam madeira da floresta para a fabricação artesanal de pequenas 

embarcações comercializadas em Manuel Urbano e Sena Madeira, principal fonte de renda 

monetária, uma vez que no rio não existem produtos extrativistas tradicionais que possam 

ser comercializados, como borracha e castanha. Os laços de parentesco formam uma 

grande teia que conecta todas as famílias entre si, direta ou indiretamente. Mas não as leva 

a partilhar o mesmo espaço físico, ou a criar espaços coletivos. O padrão é a organização 

econômica, social e espacial sob gestão da família extensa, ou seja, pais, filhos solteiros e 

casados, e netos. 

A economia das famílias do rio Chandless caracteriza-se pela auto-suficiência. A produção é 

voltada principalmente para subsistência e o nível de dependência de produtos não 

produzidos pelos moradores, ou seja, industrializados, é reduzido ao essencial: combustível, 

açúcar, sal, azeite e café. Para obtenção de renda monetária e aquisição destas 

mercadorias, vendem produtos agrícolas e pequenas canoas de fabricação própria, sempre 

na medida do necessário para adquirir os bens não produzidos localmente. É 

agroextrativista, com predominância da agricultura, restringindo-se o extrativismo à pesca. 

Não existem produtos extrativistas florestais sendo comercializados; são os produtos 

agrícolas que são vendidos para obtenção de renda monetária. São famílias de agricultores, 

com produção diversificada, abundante: arroz, feijão, milho, roça, amendoim, farinha, 

frutíferas variadas. A criação de animais domésticos, especialmente porco e galinha, é 

bastante difundida havendo mais de 300 galinhas e mais de 80 porcos contabilizados. 

Existem 160 cabeças de gado, sendo o maior plantel concentrado em três famílias. Todos 

os moradores têm interesse em possuir cabeças de gado, seja leiteiro, seja como reserva de 

valor ou como alimentação. 

As famílias que moram no Chandless não podem ser qualificadas de extrativistas no sentido 

convencional conhecido na Amazônia. Pelo fato de não existir borracha nem castanha, os 

principais produtos da floresta com preço no mercado, torna a sobrevivência pouco 
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dependente da floresta e dos recursos extrativistas em geral. Não se trata, portanto, de uma 

comunidade tradicional com alto nível de dependência dos recursos naturais. Os moradores 

não utilizam comercialmente nenhum produto não-madeireiro. A exceção é a retirada de 

madeira para fabricação de canoas e o uso doméstico de plantas com fins medicinais.    

Os produtos agrícolas comercializados são, por ordem de importância: feijão, arroz e 

farinha. Vendem em Manuel Urbano ou para Olegário Peres em pagamento pela aquisição 

de bens industrializados que ele compra com aposentadoria em Manuel Urbano. A pesca 

era uma atividade comercial importante para algumas famílias, mas foi proibida com a 

criação do Parque. Quase todas as famílias têm um volume importante de produção 

agrícola, complementada por caça, pesca, criação de animais domésticos e frutíferas. O 

resultado é que a alimentação é farta, saudável e as pessoas são muito saudáveis.  

Nas 16 famílias entrevistadas, 8 pessoas são aposentadas, sendo essa uma importante 

fonte de renda monetária. Geralmente os idosos contribuem com a subsistência das famílias 

de seus filhos e netos. Entre 3 e 4 moradores têm prestado serviços ao Parque e essa renda 

monetária tem grande importância na economia familiar. Com exceção das aposentadorias, 

não existe auxílio de governo de nenhum tipo. Não existe bolsa-família porque não tem 

escola. 

Segundo Allegretti (2009), regularizar a situação dos moradores do Chandless é um 

requisito à adequada gestão do Parque e um compromisso assumido pelo Poder público. 

Para isso, é preciso seguir três etapas bem definidas: 

a) Conhecer a opinião dos moradores sobre o Parque; 

b) Analisar as alternativas de regularização disponíveis; 

c) Formular uma solução conjunta entre moradores e poder público. 

6.6. ATIVIDADES APROPRIADAS 

São entendidas como atividades apropriadas as que se referem à fiscalização, educação 

ambiental, pesquisa e divulgação desenvolvidas no PEC. 

As atividades de proteção e monitoramento desenvolvidas no Parque Estadual Chandless, 

embora legalmente sejam de responsabilidade do Instituto de Meio Ambiente do Acre – 

IMAC, (de acordo com a lei N° 1.426 e suas modificações através da lei N° 2.095 de 

17/12/2008), são coordenadas e realizadas pela SEMA. Na maioria das vezes, técnicos de 

ambas as instituições atuam em conjunto. Além desta parceria, integrantes do Pelotão 

Florestal do Acre, são formalmente convidados e compõem as equipes em campo.  

As ações de fiscalização e monitoramento abrangem geralmente duas etapas: sobrevôo e 

expedição em campo. Durante o sobrevôo, indícios de atividades ilegais são procurados 

visualmente e registrados em GPS. Em seguida é realizada a checagem em campo, caso 

alguma atividade ilegal seja detectada. Nas expedições de campo, a atuação da equipe 

gestora fica restrita aos trechos que abrangem o rio Purus e rio Chandless, incluindo trechos 

do seu afluente, o Igarapé Cuchichá. O trecho oeste da Unidade localizado na fronteira com 

o Peru e nas cercanias do município de Santa Rosa do Purus, são vistoriados somente com 

os sobrevôos. Há um acordo de parceria ainda não formalizado com o Pelotão do Exército 
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de Santa do Purus para que, em caso de alguma irregularidade detectada nos sobrevôos, o 

mesmo possa atuar naquela região.  

Somente em 2008 foram instaladas três placas de sinalização ao longo do rio Chandless.  

As placas foram financiadas pelo Programa Arpa e foram concebidas com um conceito 

diferenciado. Além de sinalizar os limites, as placas trazem informações adicionais sobre a 

Unidade, como tamanho, decreto de criação, telefones para contato com a equipe gestora, 

unidades do entorno, mapa de localização com indicativo da posição do viajante e de forma 

bem clara quais atividades são permitidas dentro da área da Unidade.  

Durante a segunda reunião técnica para elaboração do plano de manejo foi constatado 

pelos pesquisadores que as características fitogeográficas e faunísticas do PEC são únicas 

para o estado do Acre, possuindo características diferenciadas, com alto valor para 

conservação. Mesmo com esta constatação, atualmente não existem pesquisas científicas 

em seu interior. As únicas pesquisas realizadas na área até o momento foram os estudos 

para elaboração da peça de criação da Unidade e os estudos que foram realizados para 

elaboração deste plano de manejo. Dentro deste contexto, e com base no imenso potencial 

que a Unidade apresenta a SEMA priorizará a implementação de infra-estrutura, o que 

facilitará acesso e permanência de pesquisadores na Unidade. Antes da conclusão deste 

Plano de Manejo, o Departamento de Áreas Protegidas e Biodiversidade através da Divisão 

de Biodiversidade iniciou a instalação de um módulo de pesquisa no interior da Unidade. 

O projeto para construção da Sede da Unidade inclui alojamentos (masculino e feminino), 

sala de reunião, espaço para convivência, escritórios, banheiros, cozinha e varandas. Além 

disso, há dependências como casa de barco e motor, para acondicionamentos de barcos e 

motores e equipamentos e iluminação da sede e manutenção de equipamentos elétricos. Há 

mecanismos para aproveitamento da água da chuva e suporte para posterior instalação de 

sistema de energia solar. Será construída no local denominado “fazenda Jussara”. A 

licitação para construção da sede da Unidade já foi concluída e a ordem de serviço já foi 

emitida pela SEMA. Todos os trâmites legais já foram cumpridos junto ao órgão fiscalizador 

e licenciador (IMAC) e a autorização para construção já foi emitida (Autorização Ambiental 

N° 179/2009).  Entretanto, por tratar-se de construção em área de propriedade da União 

alguns procedimentos estão sendo efetuados no sentido de estabelecer garantias para o 

Estado. Um deles é a autorização da Secretaria de Patrimônio da União para o Estado, 

permitindo a construção na referida área. A portaria que autoriza a construção foi publicada 

no Diário Oficial da União em 23/09/2009 (Portaria N° 6 de 10/09/2009).  

A SEMA estabeleceu no ano de 2008 um acordo de cooperação com o Instituto Nacional de 

Meteorologia – Inmet para instalação de uma Estação automática no Parque Estadual 

Chandless. A estação automática usa uma tecnologia de ponta, disponibilizando os dados 

meteorológicos em tempo real direto na rede mundial de computadores, através do sítio web 

do próprio Inmet. A estação foi enviada de Brasília em janeiro e foi transportada até a 

Unidade em fevereiro de 2008, aproveitando a expedição de campo para a primeira etapa 

da Avaliação Ecologia Rápida para Elaboração do Plano de Manejo.  

Não existe uma rotina estabelecida ou um programa continuado de Educação Ambiental nos 

municípios do entorno. Há, entretanto, uma articulação para que essa atividade venha a ser 

desenvolvida em conjunto com as secretarias municipais, envolvendo as escolas e outros 
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segmentos sociais. Como a Unidade ainda não possui sede, a equipe gestora aproveita as 

expedições de campo para realizar ações de cunho educacional e de divulgação da 

Unidade.  

Para divulgar a UC e seus objetivos, a equipe desenvolveu uma série de atividades na qual 

podemos destacar: (1) elaboração de folders, banners e adesivos; (2) elaboração da 

logomarca; (3) entrevistas e reportagens. 

As atividades realizadas para a criação do Conselho Consultivo do PEC foram realizadas 

através de parceria técnica estabelecida entre a SEMA e a SOS Amazônia, no âmbito dos 

projetos “Conectando Comunidades Florestais e Paisagens para o Desenvolvimento 

Sustentável do Sudoeste da Amazônia Brasileira – Consórcio Amazoniar” e “Cluster 

Comunidades e Mercado” financiados pela Agência Norte-Americana para o 

Desenvolvimento Internacional – USAID, e através de apoio do Programa Áreas Protegidas 

da Amazônia - ARPA.  

O Conselho Consultivo do Parque Estadual Chandless foi criado em 08 de setembro de 

2009, através da Portaria Nº 068. A publicação da mesma no Diário Oficial ocorreu em 10 de 

setembro de 2009. A composição do Conselho Consultivo do Parque Estadual Chandless 

além da Secretaria de Estado do Meio Ambiente que preside o Conselho, este possui mais 

15 organizações, sendo 11 (onze) organizações governamentais e 04 (quatro) organizações 

da sociedade civil. O Conselho Consultivo do PEC se constitui em um grupo bastante 

heterogêneo, composto por 30 conselheiros e suplentes, residentes em quatro municípios 

do Estado: Rio Branco, Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus. 

6.7. ATIVIDADES OU SITUAÇÕES CONFLITANTES 

Pesca 

Do ponto de vista dos processos naturais, o grande problema que pode afetar a ictiofauna 

no PEC é o assoreamento de lagos. Os lagos de meandro, dada à dinâmica do rio, 

continuarão sendo formados, mas a colmatagem é um processo natural que tem sido 

acelerado, o que pode afetar sobremaneira as condições de existência de muitas espécies 

de peixes que dependem dos lagos em todo o seu ciclo de vida, ou em parte dele. 

Na atualidade, a pressão exercida sobre a ictiofauna do Parque está relacionada à pesca a 

jusante da foz do rio Chandless. Na área do Parque, dada a dificuldade de acesso na maior 

parte do ano, a pesca parece estar restrita aos moradores da área, os quais utilizam o 

pescado como fonte de alimentação e não como recurso econômico, embora alguns destes 

pesquem intensivamente em alguns lagos próximos às suas respectivas residências. 

Dentre os sistemas aquáticos pesquisados na área do Parque e no seu entorno, os lagos 

são os mais explorados em termos de uso, em particular os que são localizados fora da área 

do Parque. Além da pressão de captura aparentemente pouco significante no interior do 

Parque, mas intensa em lagos na zona de entorno, os lagos estão sujeitos a efeitos da 

cobertura da superfície aquática por macrófitas aquáticas o que pode comprometer 

estoques naturais de peixes. 

Há três fatores importantes a serem considerados no que tange a conservação da 

ictiofauna: (i) pressão de pesca em áreas próximas da foz, tanto no rio Purus quanto no rio 
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Chandless, que devem interferir de modo significativo sobre os cardumes de reprodutores 

em processo migratório; (ii) assoreamento e eutrofização natural de lagos marginais (lagos 

de meandro abandonado); e (iii) desmatamento em áreas marginais a rios e igarapés. 

Caça, Captura, Coleta, Apanha ou Perseguição de Animais Silvestres 

Um problema que afeta a herpetofauna é a falta de conscientização por parte da população 

sobre a importância dos anfíbios e répteis no contexto global. Anfíbios são muitas vezes 

perseguidos e mortos por simples medo ou em funções de lendas e crendices. O mesmo se 

sucede para a maioria das espécies de serpentes, em que praticamente todas são 

consideradas como peçonhentas e capazes de causar danos ao homem e às suas criações. 

Por esta razão, são mortas pelas pessoas.  

No que se refere à caça de subsistência de aves e mamíferos, ou praticada de forma 

esportiva, foram raros os indícios diretos obtidos em relação a esta prática dentro da área do 

PEC. A pressão de caça certamente existe no Parque, principalmente ao longo do baixo 

curso do rio Chandless, mas ao que tudo indica está restrita às espécies cinegéticas de 

maior porte, como mutuns, jacus, jacutinga, azulona e inhambus. Quanto às aves mais 

visadas pelo tráfico internacional de animais silvestres, e que ocorrem no Parque Estadual 

de Chandless, não se obteve indícios de que a população local tenha o hábito de apanhar 

no ninho, filhotes de araras, papagaios ou maracanãs, seja para manutenção como animais 

de estimação, como para comércio. 

A pressão de caça sobre mamíferos existe, mas é baixa. Evidência disso é a ocorrência de 

espécies indicadoras, que tendem a se extinguir localmente mesmo com uma pressão de 

caça moderada, como é o caso do macaco-preto Ateles chamek, da anta Tapirus terrestris e 

do queixada Tayassu pecari. O registro de predadores de topo de cadeia – no caso, da 

onça-pintada Panthera onca – também é um indicador da qualidade do habitat e da 

estrutura da comunidade de mamíferos do Parque. Outra ameaça é o conflito existente entre 

moradores e os grandes felinos, com o abate destes últimos. 

Conforme relatos dos moradores locais são comuns, na época do verão, grupos de índios 

se deslocarem subindo o rio Chandless coletando adultos e ovos de quelônios, realizando 

caça e pesca predatória, coleta de alimentos (mandioca, milho, e outros), além de 

realizarem pequenos furtos nas áreas de uso dos moradores da Unidade. Esse 

comportamento tem sido reprovado pelos moradores locais, que reclamam de não poderem 

se ausentar de suas residências nesse período.   

Modelo de Ocupação no PA Santa Rosa Incompatível com a Conservação 

A forma de ocupação no PA Santa Rosa não está orientada, segundo os pressupostos 

necessários, para uma boa conservação da biodiversidae no entorno imediato do PEC. 

Exemplos flagrantes de ocupação impactante foram observados, como a eliminação da 

cobertura ciliar, represamento inadequado de cursos d‟água, formas de cultivo e formação 

de pastagens favorecendo a instalação de processos erosivos etc. 
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6.8. ASPECTOS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

6.8.1. ESTRUTURA E COMPETÊNCIA 

A Gestão do PEC é de competência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) que 

tem como missão a formulação de políticas públicas de Meio Ambiente, de forma a 

contribuir para a ação do Governo do Estado do Acre na área socioambiental, de acordo 

com as diretrizes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA. É de competência da 

SEMA: 

 Criar e gerenciar um sistema ambiental para o Estado, interagindo com outros sistemas 
nos níveis federal, estadual e municipal; 

 Promover a articulação e integração entre o setor público e a comunidade científica, 
tecnológica e ambientalista, nacional e internacional; 

 Promover e apoiar a capacitação técnica nas áreas do conhecimento científico, 
tecnológico e ambiental; 

 Apoiar a elaboração e implementação de políticas de ocupação dos espaços do Estado; 

 Implementar e monitorar o Zoneamento Econômico-Ecológico - ZEE do território estadual. 

A SEMA tem como objetivos estratégicos, definidos em 2007: (a) Fundamentar a 

conservação dos recursos naturais na definição e implementação de um sistema coerente 

de políticas e (b) consolidar o ZEE como instrumento de gestão. 

Para cumprir com a missão atual, a estrutura organizacional da Secretaria, assume uma 

forma mais horizontal com coordenações a partir de eixos temáticos e divisões temáticas, 

além de setores transversais ligados diretamente ao Gabinete do Secretário. Neste aspecto, 

a SEMA passou a ser formada por quatro departamentos: (a) Água e Recursos Hídricos; (b) 

Gestão Territorial e Ambiental, (c) Áreas Protegidas e Biodiversidade, (d) Mudanças 

Globais. 

6.8.2. PESSOAL 

O PEC possui hoje, em seu quadro funcional, três servidores: o chefe da UC, lotado em 

2006 e dois agentes ambientais (um lotado em 2008 e outro em 2009). 

6.8.3. INFRA-ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

O Parque Estadual Chandless está em fase de implementação de sua infra-estrutura. A 

maioria dos equipamentos utilizados para as atividades que são realizadas pertencem à 

SEMA, entretanto, alguns equipamentos foram adquiridos pelo programa Arpa e ou 

doações, conforme apresentado no Quadro 1, abaixo: 

 
Quadro 1 – Quadro de Equipamentos pertencentes ao Parque Estadual Estadual Chandless 

 

Descrição Quantidade Marca  
Ano de 

Aquisição 
Programa/

Fonte 

Computador (notebook) 1 Toshiba 2006 Arpa 

Computador (notebook) 1 HP Pavilion 2007 Arpa 

Computador de mesa 1 Sansung/Wise Case 2006 Arpa 

Impressora a jato de tinta 1 HP Deskjet 2006 Arpa 
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Máquina fotográfica  1 SONY @100 2007 Arpa 

GPS  1 Garmin 2006 Arpa 

Mesa para computador 1 ____________ 2006 Arpa 

Cadeira  1 ____________ 2006 Arpa 

Porta CPU 1 ____________ 2006 Arpa 

Barracas para camping 3 Náutika  2007 Arpa 

Camionete  1 Toyota 2008 Estado 

Purificador de água 1 Ricozon 2009 Arpa 

 

Sua sede encontra-se em processo de construção e está localizada na localidade conhecida 

como “fazenda Jussara”. 

6.8.4. RECURSOS FINANCEIROS 

O orçamento anual da unidade é elaborado pela equipe gestora, através do Plano 

Operacional Anual – POA. Os custos de pagamento de pessoal (Equipe Gestora) são 

custeados pelo Governo do Estado e não são computados no POA. O montante que foi 

planejado e previsto para a Unidade nos últimos cinco anos no âmbito do Programa Arpa e 

também com recursos contemplados pelo Programa BID, os quais se constituem as fontes 

de recursos da Unidade encontram-se dispostos na Tabela 7. 

Tabela 7 – Dotação Orçamentária do Parque Estadual Chandless no período de 2005 a 2009 

 

Fonte  2005 (R$) 2006 (R$) 2007 (R$) 2008 (R$) 2009 (R$) Total (R$) 

Arpa 988.724,20 *  180.172,00 165.465,00 22.625,25 ** 204.590,50 1.941.962,70 

BID    60.452,20*** 443.952,81**** 504.405,01 

Total      2.446.367,71 

*      Este valor inclui a consultoria para elaboração do Plano de Manejo (R$ 626.176,95); 
**    No ano de 2008, o Programa Arpa sofreu uma redução significativa de recursos, ocasionando um corte nos 

recursos da Unidade; 
***   Este montante refere-se às consultorias para elaboração do Plano de Comunicação e Catálogo de Imagens, 

os quais foram rescindidos pela SEMA, pelo não cumprimento do contrato com a Empresa J.P.G. Tezza – 
ME; 

**** Este valor refere-se a contrato para construção da Sede da Unidade assinado com a empresa Inca 
Construções e Comércio Ltda. 
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7. PLANEJAMENTO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

O presente item aborda o planejamento do PEC e sua ZA, aborda a avaliação estratégica da 

unidade, os objetivos específicos de manejo, a visão de futuro, os resultados esperados, o 

zoneamento e o planejamento por áreas de atuação, no horizonte de cinco anos previstos 

para a sua implantação. 

Dentro das etapas do planejamento de uma UC, uma vez elaborado e aprovado o Plano de 

Manejo, segue-se a implementação, por um período de cinco anos. 

A monitoria e a avaliação do PM fornecerão novas informações para os ajustes e para a 

revisão, completando-se, assim, o ciclo processual do planejamento. 

7.1. HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO 

O Parque Estadual Chandless (PEC) foi criado pelo Decreto 10.670, de 2 de setembro de 

2004. Passado cinco anos de sua criação, esta Unidade de Conservação conclui seu 

primeiro Plano de Manejo. Portanto, até o momento, o PEC ainda não possui nenhum 

documento de planejamento, constituindo-se este Plano de Manejo seu primeiro documento 

de planejamento. 

O encarte 04 trata do planejamento do PEC e sua Zona de Amortecimento (ZA). O encarte 

aborda a avaliação estratégica da Unidade, os objetivos específicos de manejo, o 

zoneamento e o planejamento por áreas de atuação, no horizonte de 05 anos previstos para 

a sua implantação. 

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL 

A definição dos objetivos específicos de manejo do PEC foi baseada na categoria de manejo 

definida para Parques Nacionais, pelo SNUC - Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (Lei Nº 9.985/2000) e para Parques Estaduais pelo SEANP – Sistema 

Estadual de Áreas Naturais Protegidas do Estado do Acre, definido na Lei Estadual Florestal 

Nº 1.426/2001 e posteriormente alterado pela Lei Nº 2.095/2008. 

Com base nessas prerrogativas, na avaliação estratégica da Unidade e nos estudos 

temáticos que subsidiaram o plano de manejo, foram consolidados os seguintes objetivos 

específicos para o PEC: 

o Contribuir para a proteção da bacia do rio Chandless, conservar mananciais de bacias que 

drenam para o rio Chandless; 

o Conservar processos ecológicos únicos e representativos da região central do Acre (dinâmica 

florestal, dinâmica hídrica, etc); 

o Contribuir para a proteção e fortalecimento do corredor ecológico da região do Purus 

(Corredor Oeste Amazônico); 

o Assegurar estoques de recursos naturais para UCs e TIs que integram o mosaico de UCs do 

Alto Purus; 

o Proteger uma parcela dos ecossistemas do sudoeste amazônico e conservar sistemas 

especiais, tais como; vegetação sobre lagoas de origem fluvial (localmente conhecido como 

“queimadas”), habitats de ocorrência de peixes anuais, lagos de meandro abandonado - 

testemunhos de sistemas lacustres em condições naturais etc; 
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o Preservar ambientes importantes para aves migratórias (tais como maçarico-de-perna-

amarela Tringa flavipes, maçarico-pintado Actitis macularius, taperá-de-garganta-branca 

Chaetura egregia e suiriri-valente Tyrannus tyrannus) dos hemisférios norte e sul;  

o Proteger sítios anômalos à Amazônia, com cambissolos e vertissolos com altos teores de 

Ca
+2

, Mg
+2

 e Al
+3

, os quais proporcionam ambientes atípicos, propícios ao endemismo;  

o Proteger as espécies de fauna e flora características do centro de endemismo Iñambari; 

o Proteger amostra representativa da Floresta Tropical Caducifólia, incomum na Amazônia e 

das formações com bambu; 

o Preservar a diversidade biológica e garantir a manutenção dos processos dinâmicos naturais 

dos fácies com abundância de bambu relacionados a Floresta Aberta e a Floresta Tropical 

Caducifólia e sua fauna associada, como as 16 espécies de aves identificadas para esse 

ambiente (entre essas, a choca-do-bambu Cymbilaimus sanctaemariae, barranqueiro-de-

topete Anabazenops dorsalis, limpa-folha-de-bico-virado Simoxenops ucayalae) e o 

mamífero rato-da-taquara Dactylomis dactylinus; 

o Servir como área de referência (testemunho), representativa da Floresta Tropical Caducifólia 

com Bambu, pela sua integridade ambiental para estudos científicos;  

o Proteger populações viáveis do mogno Swietenia macrophylla, espécie ameaçada de 

extinção e de alto valor econômico, de Wendlandiella sp. (palmae) e do caucho Castilla ulei; 

o Proteger espécies de répteis de valor comercial (Podocnemis, Caiman, Melanosuchus, 

Paleosuchus, Bothops, Lachesis, Micrurus) e de espécies de anfíbios de valor econômico, 

comercial e cultural (p.ex. Phylomedusa bicolor); 

o Preservar in situ o patrimônio genético e evolutivo de espécies como ariranha Pteronura 

brasiliensis, cachorro-vinagre Speothos venaticus, pacarana Dinomys branickii, tatu-canastra 

Priodontes maximus, entre outras espécies de mamíferos ameaçadas e, segundo os 

critérios definidos pela IUCN (2008) as aves, harpia Harpia harpyja e o limpa-folha-de-bico-

virado Simoxenops ucayalae (“quase ameaçada”), o maracanã-de-cabeça-azul Primolius 

couloni (“em perigo”) e o japim-da-selva Cacicus koepckeae, registrado pela primeira vez 

para o Brasil (“vulnerável” de ameaça global);  

o Proteger espécies cinegéticas, como anta Tapirus terrestris, macaco-preto Ateles chamek, 

azulona Tinamus tao, mutum Mitu tuberosum, sob forte pressão de caça em áreas externas 

e internas ao PEC; 

o Proteger espécies de predadores do topo da cadeia trófica, raras ou ameaçadas como onça-

pintada Panthera onca, a harpia Harpya harpyja, o gavião-de-penacho Spizaetus ornatus e 

onça-vermelha Puma concolor; 

o Proteger sítios paleontológicos da bacia do rio Chandless, ocorrentes no PEC;  

o Proteger os sítios de importância histórica do médio Chandless; 
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7.3. VISÃO ESTRATÉGICA DE FUTURO DO PEC 

A seguir é apresentada a Visão Estratégica de Futuro considerando o horizonte temporal de 

5 anos, necessários para a implantação do escopo deste Plano de Manejo do PEC. 

Com base na avaliação estratégica da Unidade e nos estudos temáticos que subsidiaram o 

plano de manejo, foi construída a seguinte visão de futuro para o PEC: 

 

 

VISÃO ESTRATÉGICA PARA 2015 
 

Em 2015 o PEC será referência em gestão de UCs, com uma equipe 

adequada, capacitada, atuante e articulada, com o seu Conselho Gestor 

consciente das questões ambientais, contando com a infra-estrutura 

necessária para essa gestão. O custeio da gestão e manutenção do PEC 

está assegurado e compõe uma rubrica no orçamento do Estado. 

Sua situação fundiária está consolidada com a dominialidade e a 

titularidade transferidas da Federação para o Estado. A situação de 

incompatibilidade com sua categoria de manejo, em relação aos atuais 

moradores estão plenamente resolvidas. 

O acesso ao PEC está devidamente controlado, bem como os impactos e 

pressões antropogênicos (internos e externos) estão eliminados, reduzidos 

ou controlados. 

Estão priorizadas e desenvolvidas pesquisas com ênfase no conhecimento 

da dinâmica da floresta tropical caducifólia e das fitofisionomias com a 

presença de bambu e sua fauna associada. 

As atividades voltadas ao Uso Público do PEC estão iniciadas, em sua fase 

experimental. 
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7.4. RESULTADOS ESPERADOS PARA 2015 

Os resultados esperados para 2015 deverão orientar a priorização das ações e atividades 

recomendadas nas diversas peças diagnósticas constituintes dos estudos necessários para 

a elaboração deste PM. Estas recomendações são provenientes das Oficinas realizadas e 

dos três diagnósticos básicos apresentados, relativo ao Meio Físico, à Avaliação Ecológica 

Rápida e aos estudos Socioeconômicos.    

RESULTADOS ESPERADOS PARA 2015 

RESULTADOS EM GESTÃO (G) 

G.1 – Equipe do PEC estruturada e capacitada 

G.2 – Conselho Gestor atuante e representativo 

G.3 – Custeio de manutenção do PEC e de sua equipe assegurado 

G.4 – Infra-estrutura mínima e equipamentos adequados e assegurados 

G.5 – Articulações inter e intra-institucionais estabelecidas e eficientes 

RESULTADOS EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (F) 

F.1 – Dominialidade e titularidade do PEC definidas até o final de 2010 

F.2 – Regularização fundiária do PEC, com relação aos atuais moradores, definida e resolvida 

F.3 – Termos de Compromisso elaborados, assinados e publicados até 2011 

RESULTADOS EM CONTROLE E FISCALIZAÇÃO (C) 

C.1 – Limites norte e leste, correspondente ao Seringal Palmira, do PEC controlados 

RESULTADOS EM USO PÚBLICO (U) 

U.1 – Plano de Negócios para o uso público do PEC elaborado até 2013 

U.2 – Uma das atividades piloto em uso público, do Plano de Negócios, implementada até 2015 

RESULTADOS EM PESQUISA (P) 

P.1 – Ter o conhecimento existente do PEC sistematizado 

P.2 – Floresta Tropical Caducifólia conhecida em relação aos seus aspectos florísticos, 

fitossociológicos 

P.3 – Relações ecológicas - fauna X flora - das Formações FTC com bambu conhecidas nos 

diversos estádios de seu ciclo 

RESULTADOS EM APOIO A ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM A CONSERVAÇÂO DOS 

RECURSOS NA ZA (D) 

D.1 – Projeto Piloto de SAF implantado (PA Santa Rosa) 

D.2 – APPs, Reservas Legais e Processos geotécnicos do PA mapeadas e monitoradas  

D.3 – Ordenamento Territorial Local e o Plano de Desenvolvimento Comunitário de Santa Rosa 

acompanhado pelo PEC 

D.4 – Articulações com o INCRA, SEAPROF e Prefeitura de Sta Rosa do Purus estabelecidas 
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7.5. ZONEAMENTO 

O zoneamento é conceituado na Lei Nº 9.985/00 (SNUC) como “definição de setores ou 

zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas específicas, 

com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da 

unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz”. Em conformidade com o 

Roteiro Metodológico de Planejamento (IBAMA, 2002), para estruturação e consolidação da 

proposta de zoneamento da unidade foram realizados os seguintes eventos: 

 Oficina de Planejamento Participativo; 

 Diagnósticos temáticos da UC; 

 Reunião de Pesquisadores; 

 Reunião de Estruturação do Planejamento. 

Assim, para atender aos objetivos gerais das Unidades de Conservação de Proteção 

Integral e aos objetivos específicos de manejo do PEC, foram definidas 04 zonas: Intangível, 

Primitiva, Uso Especial e Zona de Ocupação Temporária. Na figura 2 apresenta-se o 

Zoneamento do Parque Estadual Chandless. 

Zona Intangível  

É aquela onde a primitividade da natureza permanece o mais preservada possível, não se 

tolerando quaisquer alterações humanas, representando o mais alto grau de preservação. 

Funciona como matriz de repovoamento de outras zonas onde já são permitidas atividades 

humanas regulamentadas. Esta zona é dedicada a proteção integral de ecossistemas, dos 

recursos genéticos e ao monitoramento ambiental. O objetivo básico do manejo é a 

preservação, garantindo a evolução natural. 

Essa zona foi definida no PEC onde existem ecossistemas individualizados, tais como a 

Floresta Tropical Caducifólia, incomum na Amazônia, e a Floresta Tropical Caducifólia com 

Bambu, identificados durantes os trabalhos da AER. Esses locais, conforme constataram os 

pesquisadores da AER são detentores de elementos de fauna, flora e ambientais de alta 

relevância para a conservação e, portanto, demandantes de maior controle e maiores 

cuidados no manejo no estabelecimento de estratégias de monitoramento. A existência da 

floresta tropical caducifólia, de manchas de florestas dominadas por bambu nas áreas mais 

baixas e da significativa fauna associada a esses ecossistemas leva a afirmar que esta zona 

contém amostras significativas e únicas da biodiversidade acreana.  

A zona intangível é formada por dois blocos, abrangendo as regiões da bacia do médio 

igarapé Cuchichá (ZI 01) e da bacia do rio Chandless-chá (ZI 02) e foi criada para atingir aos 

seguintes objetivos específicos: 

 

 Proteger as nascentes dos igarapés contribuintes do rio Chandless, e as 

nascentes dos igarapés que drenam para o rio Purus, localizadas no PEC;  

 Proteger as bacias do rio Chandless-chá e do igarapé Cuchichá; 
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Figura 2. Zoneamento do Parque Estadual Chandless 
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 Conservar sistemas especiais, tais como; vegetação sobre lagoas de origem 

fluvial (localmente conhecido como “queimadas”), habitats de ocorrência de 

peixes anuais etc; 

 Proteger sítios anômalos à Amazônia, com cambissolos e vertissolos com altos 

teores de Ca+2, Mg+2 e Al+3, os quais proporcionam ambientes atípicos, 

propícios ao endemismo;  

 Preservar a diversidade biológica dos ambientes da Floresta Tropical 

Caducifólia; 

 Servir como área de referência (testemunho), representativa da Floresta Tropical 

Caducifólia com Bambu; 

 Proteger populações viáveis do mogno Swietenia macrophylla, espécie 

ameaçada de extinção e de alto valor econômico, de Wendlandiella sp. (palmae) 

e do caucho Castilla ulei; 

 Proteger espécies cinegéticas, como anta Tapirus terrestris, macaco-preto Ateles 

chamek, azulona Tinamus tao, mutum Mitu tuberosum, sob forte pressão de 

caça em áreas externas e internas ao PEC; 

 Proteger espécies de predadores do topo da cadeia trófica, raras ou ameaçadas 

como onça-pintada Panthera onca, a harpia Harpya harpyja, o gavião-de-

penacho Spizaetus ornatus e onça-vermelha Puma concolor. 

 

Zona Primitiva 

É aquela onde ocorre pequena intervenção humana, porém com espécies da flora e da 

fauna ou fenômenos naturais de grande valor científico. O objetivo geral do manejo é a 

preservação do ambiente natural e ao mesmo tempo facilitação das atividades de pesquisa 

científica e educação ambiental. 

A integridade e a fragilidade dos ambientes naturais presentes, dentre outros critérios, foi o 

norteador para a definição da zona primitiva. É constituída por áreas representativas dos 

principais ambientes naturais identificados na UC tornando necessária a sua conservação 

por abranger áreas representativas com relevante importância para a proteção da fauna e 

flora da região e manutenção da qualidade de recursos hídricos. No PEC esta zona tem por 

objetivos específicos: 

 Contribuir para a proteção da bacia do rio Chandless, conservar mananciais de 

bacias que drenam para o rio Chandless; 

 Proteger sítios anômalos à Amazônia, com cambissolos e vertissolos com altos 

teores de Ca+2, Mg+2 e Al+3, os quais proporcionam ambientes atípicos, 

propícios ao endemismo;  

 Preservar a diversidade biológica e garantir a manutenção dos processos 

dinâmicos naturais da Floresta Tropical Caducifólia com Bambu; 

 Proteger uma parcela dos ecossistemas do sudoeste amazônico e conservar 

sistemas especiais, tais como; vegetação sobre lagoas de origem fluvial 

(localmente conhecido como “queimadas”), habitats de ocorrência de peixes 

anuais, lagos de meandro abandonado - testemunhos de sistemas lacustres em 
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condições naturais etc; 

 Preservar as espécies de quelônios e seus ambientes de reprodução ocorrentes 

no PEC, tais como o tracajá Podocnemis unifilis e o jabuti Geochelone 

denticulata, espécies vulneráveis; 

 Preservar a diversidade biológica e garantir a manutenção dos processos 

dinâmicos naturais dos fácies com abundância de bambu relacionados a 

Floresta Aberta e a Floresta Tropical Caducifólia e sua fauna associada, como 

as 16 espécies de aves identificadas para esse ambiente (entre essas, a choca-

do-bambu Cymbilaimus sanctaemariae, barranqueiro-de-topete Anabazenops 

dorsalis, limpa-folha-de-bico-virado Simoxenops ucayalae) e o mamífero rato-da-

taquara Dactylomis dactylinus; 

 Preservar ambientes importantes para aves migratórias (tais como maçarico-de-

perna-amarela Tringa flavipes, maçarico-pintado Actitis macularius, taperá-de-

garganta-branca Chaetura egregia e suiriri-valente Tyrannus tyrannus) dos 

hemisférios norte e sul;  

 Proteger espécies de répteis de valor comercial (Podocnemis, Caiman, 

Melanosuchus, Paleosuchus, Bothops, Lachesis, Micrurus) e de espécies de 

anfíbios de valor econômico, comercial e cultural (p.ex. Phylomedusa bicolor); 

 Preservar in situ o patrimônio genético e evolutivo de espécies como ariranha 

Pteronura brasiliensis, cachorro-vinagre Speothos venaticus, pacarana Dinomys 

branickii, tatu-canastra Priodontes maximus, entre outras espécies de mamíferos 

ameaçadas e, segundo os critérios definidos pela IUCN (2008) as aves, harpia 

Harpia harpyja e o limpa-folha-de-bico-virado Simoxenops ucayalae (“quase 

ameaçada”), o maracanã-de-cabeça-azul Primolius couloni (“em perigo”) e o 

japim-da-selva Cacicus koepckeae, registrado pela primeira vez para o Brasil 

(“vulnerável” de ameaça global);  

 Proteger sítios paleontológicos da bacia do rio Chandless, ocorrentes PEC.  

Zona de Ocupação Temporária 

São áreas dentro das Unidades de Conservação onde ocorrem concentrações de 

populações humanas residentes e as respectivas áreas de uso. É uma zona provisória, uma 

vez realocada a população, será incorporada a uma das zonas Permanentes. O objetivo do 

manejo é realocação da população residente, e enquanto isso não ocorre, garantir o mínimo 

impacto antropogênico sobre os ecossistemas e recursos naturais da UC. As atividades 

admitidas nesta zona são: fiscalização, proteção, educação ambiental e as atividades 

previstas em termo de compromisso. As atividades relativas a esta zona estarão 

essencialmente voltadas para a proteção da Unidade, sendo também admitidas, conforme o 

caso, a pesquisa e a educação ambiental. 

Essa zona tem como função restabelecer a dominialidade pública para as terras do PEC. E 

enquanto isso não ocorre garantir a integridade da UC e seus recursos naturais. A Zona de 

Ocupação Temporária do PEC está distribuída em 05 áreas, coincidentes com as áreas de 

uso e estabelecimento da população residente no PEC. 
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Zona de Uso Especial 

É aquela que contém as áreas necessárias à administração, manutenção e serviços do PEC 

abrangendo habitações, oficinas e outros. Estas áreas serão controladas de forma a não 

conflitarem com seu caráter natural e localizar-se-ão, sempre que possível, na periferia da 

unidade de conservação. O objetivo geral de manejo é minimizar o impacto da implantação 

das estruturas ou os efeitos das obras no ambiente natural ou cultural da Unidade. 

Essa zona tem como função abrigar a infra-estrutura necessária ao desempenho das 

atividades de administração, fiscalização e manutenção do PEC. A Zona de Uso Especial do 

PEC está definida por cinco segmentos. 

Zona de Amortecimento do PEC 

Defini-se, pelo SNUC, como Zona de Amortecimento: “o entorno de uma unidade de 

conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, 

com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade”. 

Os critérios de ajuste delineados para a zona de amortecimento foram indicados pelos 

resultados dos diagnósticos das áreas temáticas pesquisadas. Nesse contexto, o limite 

inicial de 10 km ao redor da UC (Resolução CONAMA Nº 13/90) foi ajustado, considerando 

as seguintes premissas: 

 Existência de importantes áreas de vegetação com baixo grau de intervenção, 

conferindo conectividade do fluxo gênico à flora e fauna local e regional; 

 Proteção de Áreas de Preservação Permanente em trechos significativos de 

vários rios que ocorrem na área e que possuem cobertura florestal expressiva às 

suas margens, dando proteção às águas da região; 

 Presença de duas Terras Indígenas, a Mamoadate e Alto Purus confrontantes 

com o Parque Estadual; 

 Presença de reserva extrativista (RESEX Cazumbá-Iracema) confrontante e de 

uma estação ecológica (EE Rio Acre), uma floresta nacional (FLONA Macauã) e 

uma reserva extrativista (RESEX Chico Mendes), próximas ao PEC, com 

potencial de conectividade com a UC e que podem funcionar como corredores 

ecológicos; 

 Presença de regiões com importantes corpos de água, como no caso do rio 

Purus, com grande diversidade de recursos pesqueiros, constituindo-se em 

elementos fundamentais para a preservação dos processos de migrações e 

reprodução, que ocorrem com freqüência em locais de “encontros de águas”. 

 

7.6. NORMAS GERAIS 

São apresentadas, neste item, as normas gerais de manejo do PEC, as quais consistem em 

procedimentos gerais a serem adotados na unidade e em sua ZA, de modo a servir como 

orientação institucional às ações e restrições que se fizerem necessárias ao manejo da 

área, além de normas para a zona de amortecimento, que seguem as orientações 

estabelecidas pelos arts. 25 e 27 da Lei que institui o SNUC. 
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7.6.1. NORMAS GERAIS DE MANEJO DO PEC 

A seguir são descritas as normas gerais do Parque Estadual Chandless, devendo permear 

toda a unidade: 

 É proibido o ingresso e a permanência, no PEC, de pessoas sem autorização da 

SEMA; 

 É também proibido o ingresso e a permanência, no PEC, de pessoas portando 

armas de fogo, materiais ou instrumentos destinados ao corte, caça, pesca ou a 

quaisquer outras atividades contrárias aos objetivos da Unidade, salvo quando 

destinado à pesquisa e proteção previamente autorizadas; 

 Todos os usuários do PEC e pesquisadores deverão tomar conhecimento das 

Normas Gerais que regem a Unidade, bem como receber instruções específicas 

quanto aos procedimentos de proteção e segurança; 

 A fiscalização da Unidade deverá ser permanente e sistemática; 

 Ações de fiscalização e proteção em parceria com Instituições de países 

vizinhos devem levar em consideração as convenções, tratados e termos de 

cooperações internacionais vigentes; 

 Nenhuma das atividades a serem realizadas no seu interior poderá comprometer 

a integridade do PEC; 

 São proibidos a coleta e o transporte de quaisquer recursos da fauna, flora e 

meio físico contrários aos objetivos da Unidade; 

 As pesquisas científicas (coletas botânicas, zoológicas, paleontológicas, 

pedológicas etc.) somente ocorrerão se devidamente autorizadas pela SEMA / 

IMAC, nos moldes do ICMBio, por meio do Sistema de Autorização vigente e 

estarão condicionadas ao SNUC, SEANP e Plano de Manejo da Unidade; 

 Os relatórios e publicações oriundos das pesquisas científicas deverão ter uma 

versão em português e serem enviados para Unidade; 

 Os resultados das pesquisas desenvolvidas no PEC devem ser apresentados ao 

Conselho Gestor, e para as comunidades da Zona de Amortecimento, quando 

pertinente e relevante para as mesmas; 

 Todos os créditos de pesquisa que advêm de informações geradas, direta ou 

indiretamente pela Unidade, devem mencionar o PEC e a SEMA; 

 Toda atividade de pesquisa no interior do PEC deve ser monitorada pela equipe 

da UC; 

 Toda atividade de educação ambiental no interior do PEC deve ser 

acompanhada obrigatoriamente por funcionário designado pela SEMA; 

 Toda atividade de visitação no interior do PEC deve ser acompanhada por 

funcionário ou guia designado e autorizado pela SEMA; 

 A infra-estrutura a ser instalada no PEC limitar-se-á àquela necessária para o 

seu manejo, adequada ambientalmente e harmonizadas com a paisagem; 

 Todas as estruturas de apoio no PEC podem ser utilizadas em pesquisas, 

visitação e atividades de educação ambiental, desde que sejam zeladas pelos 
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seus usuários;  

 Não será permitida a instalação de placas ou quaisquer formas de comunicação 

visual que não tenham relação direta com atividades desenvolvidas ou com os 

objetivos do PEC; 

 Todo usuário do PEC será responsável pelas atividades que esteja 

desenvolvendo em seu interior; 

 É proibida a ingestão de qualquer substância dentro do PEC, que possa colocar 

em risco a integridade física do usuário, de terceiros e do ambiente; 

 Os resíduos de qualquer natureza gerados no interior do PEC deverão ser 

destinados para unidades de tratamento adequadas, de modo que se possa dar 

a eles disposição final ambientalmente correta; 

 É proibido o abandono de lixo, detritos ou outros materiais no PEC; 

 Todo funcionário da Unidade, no exercício de suas atividades, deverá estar 

devidamente uniformizado e identificado; 

 Todas as normas de uso definidas para a zona de Amortecimento da Unidade 

devem ser submetidas à apreciação do Conselho Gestor da Unidade.  

 

7.6.2. NORMAS GERAIS DE MANEJO DA ZA 

 As atividades a serem implantadas na ZA não poderão conflitar com os objetivos 

específicos de manejo do PEC, nem comprometer a integridade do seu 

patrimônio natural; 

 As comunidades residentes na Zona de Amortecimento do PEC deverão ser 

inseridas nas atividades de educação ambiental, integração e alternativas de 

desenvolvimento previstas no plano de manejo da UC; 

 Deverá ser implantado um Programa de Educação Ambiental para os moradores 

desta Zona, visando a correta utilização e a conservação dos recursos naturais; 

 As atividades de educação ambiental e interpretação na ZA só poderão ser 

desenvolvidas com anuência das lideranças das comunidades; 

 A rotina de fiscalização no PEC deve contemplar também, na medida do 

possível, incursões e rondas na Zona de Amortecimento, principalmente na 

porção norte e leste da UC, por meio de rondas periódicas no rio Caeté e pelo 

ramal do PA Santa Rosa; 

 O monitoramento do uso do solo na zona de amortecimento deverá ser 

sistematizado por meio da utilização de imagens de satélites; 

 A fiscalização da zona de amortecimento é de responsabilidade do IMAC/SEMA, 

sendo que os mesmos poderão atuar em convênio com a Polícia Federal, 

Exército Brasileiro, FUNAI, Polícia Militar e Ministério Público, quando for o caso; 

 Os equipamentos a serem utilizados na fiscalização deverão obedecer às 

normas legais, com material de radiocomunicação e outros equipamentos de 

segurança adequados; e, 

 Será restringida a utilização de agrotóxicos, bem como outros produtos químicos 

prejudiciais à biota, na Zona de Amortecimento do PEC. 
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7.7. PLANEJAMENTO POR ÁREAS DE ATUAÇÃO 

O planejamento por áreas de atuação tem como objetivo estabelecer espaços específicos 

para o manejo da UC, tanto em seu interior quanto no exterior (zona de amortecimento e 

entorno da UC), mediante a definição de áreas estratégicas, de ações a serem 

desenvolvidas em cada uma destas áreas, e de sua organização de acordo com os 

programas temáticos previstos. Para o interior da UC são definidas ações gerenciais 

internas e para a zona de amortecimento, são definidas as ações gerenciais gerais externas.  

Em cada uma das zonas anteriormente estabelecidas, são destacadas áreas destinadas a 

atividades diferenciadas, denominadas por áreas estratégicas internas, sendo organizadas 

as ações gerenciais específicas a serem desenvolvidas em cada uma destas áreas. Na 

Zona de Amortecimento da UC são trabalhadas também as áreas estratégicas, definidas 

como áreas estratégicas externas e respectivas ações específicas. 

 

7.7.1. AÇÕES GERENCIAIS INTERNAS (AGI) 

As ações gerenciais internas foram definidas para os seguintes programas temáticos: 

proteção e controle; pesquisa e monitoramento; uso público; e, operacionalização. Entre 

colchetes são colocados os números dos resultados que o desenvolvimento das atividades 

ajudará atingir. 

Legenda: P1 – prioridade 1;  P2 – prioridade 2; P3 – prioridade 3;  

Programa de Proteção e Controle 

1. Sistematizar rotinas de vigilância e fiscalização para controle e proteção da UC (P1) [C.1]: 

1.1. Estabelecer as rotas, áreas e pontos prioritários de vigilância e fiscalização, 

identificando-as em mapa específico; 

1.2. Elaborar rotina de vigilância e fiscalização, definindo responsáveis, escala mais 

adequada, logística necessária e áreas prioritárias;  

1.3. Estabelecer um cronograma de fiscalização simultâneo com as forças policiais locais e 

peruanas, sempre que possível; 

1.4. Sistematizar as rotinas de fiscalização por meio da confecção de um manual de 

procedimentos da UC.  

2. Identificar com o auxílio do SIG, as principais áreas de pressão ambiental atual e potencial 

dentro da Unidade, considerando as recomendações da AER [C.1-P.1-D.2]; 

3. Organizar um plano de vigilância considerando as seguintes áreas focais: limite norte do 

PEC; no Alto Purus, com base em Santa Rosa do Purus, para monitorar a ação de 

contraventores nos limites do PEC; rio Chandless e sua foz no Purus; intensificar a fiscalização 

dos limites da TI e PE Chandless com apoio do IBAMA, IMAC, FUNAI, Polícia Federal e 

Exército; realizar articulação entre IMAC e IBAMA para fiscalização do limite entre a RESEX 

Cazumbá-Iracema e RESEX Chico Mendes e o seringal Palmira e o PEC [C.1]; 
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4. Implantar e operacionalizar dois Postos de Controle e Fiscalização permanentes, um deles 

situado às margens do rio Chandless, na proximidade da fazenda Jussara, o segundo em 

Santa Rosa do Purus, no limite do PEC com o PA Santa Rosa (P1) [C.1];   

5. Implantar e operacionalizar dois Postos de Apoio, um deles no rio Chandless no limite norte 

do PEC (“entrada do Parque”) e outro no rio Chandless entre o Reentregue e a boca do rio 

Chandless-chá (P2) [C.1]; 

6. Implantar e operacionalizar quatro Estações Internas de Rádio Comunicação: Base da 

fazenda Jussara; Base de Santa Rosa do Purus; Base de Manoel Urbano; SEMA em Rio 

Branco [C.1-G-4]: 

6.1. Capacitar os funcionários para operação do rádio; 

6.2. Equipar as estações. 

7. Implantar e operacionalizar cinco Postos de Rádio Comunicação de Apoio, a serem 

operados por moradores locais; um deles no rio Chambuiaco; um na confluência do rio 

Chandless com o rio Purus; um no rio Caeté (RESEX Cazumbá-Iracema); um na intersecção 

do ramal Icuriã com o igarapé Mamoadate; e outro no ramal da Manga no PA Santa Rosa 

(P2) [C.1-G-4]: 

7.1. Capacitar moradores para manejar equipamento de rádio e transferir informações à 

equipe gestora. 

8. Providenciar equipamentos e materiais necessários para implementar o Programa Temático 

de Proteção e Controle [C.1]; 

9. Planejar e realizar sobrevôos para patrulhamento aéreo do PEC [C.1]: 

9.1. Realizar no mínimo 01 sobrevôo durante o “inverno amazônico” e 01 durante o “verão 

amazônico”; 

9.2. Incorporar os dados e informações levantadas durante o sobrevôo ao banco de dados 

da UC. 

10. Treinar a equipe da Unidade para operacionalizar o Programa Temático de Proteção e 

Controle [C.1-G.1]; 

11. Articular com o Pelotão Florestal a vigilância e proteção do PEC por meio de um convênio de 

vigência de no mínimo de 2 anos, podendo ser renovado [C.1-G.5]: 

11.1. Uma vez definida, no quadro funcional do Estado, a categoria de guarda-parque (com 

poder de polícia), contratar e treinar os guarda-parques, considerados no quadro de 

pessoal do programa de operacionalização. 

12. Formalizar e reforçar parcerias com órgãos públicos, tais como Polícia Militar, Polícia 

Federal, FUNAI, IMAC, Ministério Público, Exército Brasileiro (SRP e Assis Brasil), ICMBio, 

IBAMA, FENAMAD, INRENA e sociedade civil organizada [C.1-G.5]:  

12.1. Promover a capacitação das instituições parceiras para trabalhar de forma adequada 

em ações de fiscalização e controle; 

12.2. Promover a capacitação das comunidades locais para atuar como agentes 

ambientais, orientar no acompanhamento da entrada e saída de pessoas da UC; 

12.3. Criar rede de comunicação entre órgão gestor/municípios para ações de 

fiscalização; 
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12.4. Articular acordos bilaterais para gestão das cabeceiras do Chandless, fiscalização e 

cooperação entre Brasil e Peru; 

12.5. Integrar ações de fiscalização entre várias UCs e TIs. 

13. Avaliar a necessidade de implementar um Plano de Prevenção e Combate a Incêndios 

(PPCI) da Unidade. 

Programa de Pesquisa e Monitoramento 

1. Implantar um sistema permanente de pesquisa científica na UC, por meio de parcerias com 

universidades e instituições de pesquisa, organismos nacionais e internacionais, ONGs, 

empresas privadas e fundações, dentre outros [G.5-P.1-P.2-P.3]:  

1.1. Firmar convênio com Universidades, por meio dos programas de pós-graduação; 

1.2. Manter associação com o maior número possível de instituições de pesquisa. 

2. Desenvolver um Programa de Pesquisas considerando pelo menos os seguintes 

componentes [P.1-P.2-P.3]: 

2.1. Apoiar o desenvolvimento de pesquisas sobre a Floresta Tropical Caducifólia e 

Florestas com Bambus, as espécies endêmicas deste habitat e sobre a dinâmica da 

erosão, neste ambiente; 

2.2. Apoiar o desenvolvimento de pesquisas relacionadas às vegetações sobre lagoas de 

origem fluvial “Queimadas”;  

2.3. Apoiar o desenvolvimento de pesquisas sobre as formações pioneiras de influência 

fluvial (FPIF); 

2.4. Complementar a Avaliação Ecológica Rápida com um programa de inventários 

biológicos das espécies e ecossistemas da Unidade (P2) [P.1]; 

2.5. Apoiar o desenvolvimento de pesquisas específicas sobre espécies e grupos especiais 

para a conservação da biodiversidade, considerando os seguintes aspectos: Estudos 

Ictiológicos; Ornitológicos; Mastozoológicos [P.1]; 

2.6. Apoiar o desenvolvimento de pesquisas sobre a pesca no rio Chandless e rio Purus; 

Realizar a análise da pesca na foz e no baixo curso do rio Chandless e no rio Purus 

(P1); 

2.7. Apoiar o levantamento Paleontológico do PEC (P2) [P.1]; 

2.8. Apoiar o desenvolvimento de pesquisas referentes à avaliação de pressões sobre os 

demais recursos naturais, elaborar mapas georreferenciados sobre a intensidade e tipos 

de exploração de recursos, avaliar o impacto causado pela caça [P.1-D.2]; 

2.9. Apoiar a realização de pesquisa sobre uso de plantas medicinais por comunidades 

locais. 

3. Desenvolver um Programa de Pesquisas referente ao Meio Físico considerando pelo menos 

os seguintes aspectos [P.1-D.2]: 

3.1. Apoiar estudos sobre Hidrogeologia e Hidrogeoquímica da área da UC, avaliar riscos e 

causas de contaminação das águas superficiais da UC; avaliar ocorrência de água 

subterrânea e sua extensão. 
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3.2. Apoiar o levantamento geológico-geomorfológico semidetalhado da UC, avançando no 

conhecimento litoestratigráfico, estrutural, morfológico e avaliação geotécnica, visando 

detalhamento das áreas de risco erosivo e tectônico da área; 

3.3. Apoiar levantamento de solos, sobretudo, na parte Sul (fronteira com o Peru), com 

maiores altitudes, para compreensão e detalhamento do modelo pedológico da área de 

estudo. 

4. Apoiar o desenvolvimento de estudos arqueológicos e etno-históricos; 

4.1. Arqueologia do sítio “Reentregue”. 

5. Desenvolver pesquisa para avaliar se há, na área do Parque, presença de populações 

indígenas em isolamento voluntário [F.1]: 

5.1. Formar um grupo de pesquisa, com o envolvimento da Frente de Proteção 

Etnoambiental da FUNAI;  

5.2. Acompanhar a proposição de acordos bilaterais Brasil – Peru para implementar políticas 

e medidas de proteção aos povos isolados que vivem em situação transfronteiriça; 

5.3. Conscientizar a população residente do Parque sobre a possibilidade de ocorrência de 

isolados. 

6. Criar condições para que pesquisas sejam realizadas na UC [P.1-G.4]: 

6.1. Construir um laboratório e estruturar um alojamento para pesquisadores; 

6.2. Facilitar o deslocamento dos cientistas na área do PEC, de acordo com a 

disponibilidade da UC. A infra-estrutura logística para atender a pesquisa e o 

monitoramento está definida no Programa de Operacionalização; 

6.3. Implementar uma grade permanente (trilhas) para pesquisa e monitoramento; 

6.4. Instalar parcelas permanentes de estudo da vegetação do PEC. 

7. Desenvolver um Programa de Monitoramento e implementar as linhas de monitoramento 

definidas no plano de manejo, considerando pelo menos os seguintes componentes [D-2]: 

7.1. Monitoramento Ambiental; 

7.2. Dar continuidade ao monitoramento climático (estação fluviométrica); 

7.3. Monitoramento Hidrológico; 

7.4. Monitoramento Socioeconômico [C.1-D.2]. 

Programa de Uso Público 
 

 Restrições referentes à visitação pública, decorrente de recomendações de outras 
áreas temáticas: 

 Considerando a situação de pouco conhecimento da flora de algumas formações vegetais 

encontradas na UC, sugere-se a restrição total de visitação ou qualquer outra atividade que 

não seja a pesquisa, para todas as áreas de „queimadas‟; 

 Considerando a facilidade de acesso e a facilidade para a retirada ilegal de produtos da 

floresta, recomenda-se o estabelecimento de regras claras para o acesso à UC a partir da 

cidade de Santa Rosa do Purus. Sugere-se que sejam admitidos apenas estudantes e outros 
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visitantes cujo objetivo seja estritamente educacional ou turístico, sempre acompanhados por 

guarda-parques. Sugere-se ainda que a administração da UC impeça, dentro do seu alcance 

legal, a expansão das estradas na região mais próxima da UC; 

 Considerando-se o potencial turístico, sugere-se que a visitação à unidade seja dirigida 

através do rio Chandless, até o limite de sua confluência com o igarapé Chandless-chá. 

Acima desse ponto, deve-se limitar o acesso de pessoal que não sejam em missão de 

fiscalização, estudo e pesquisa; 

 Principalmente pela vulnerabilidade de algumas espécies e pela ausência de conhecimento a 

respeito, deve-se evitar que as trilhas de visitação atravessem longos trechos em que se 

formam poças nas quais se reproduzem Rivulus sp. As trilhas de visitação devem ser 

implementadas em áreas mais elevadas, evitando-se as áreas próximas dos igarapés e 

canais de drenagem naturais. Do mesmo modo, devem ser evitados caminhos e atividades 

os quais impliquem em caminhadas no leito dos igarapés; 

1. Elaboração de um Plano de Negócios para atividades de ecoturismo, específicas para o PEC 

(P1) [U.1]: 

1.1. Elaborar um plano de negócios para a implantação de atividades de ecoturismo no PEC. 

2. Realização de expedição piloto para observação de aves no PEC (P1) [U.2]; 

3. Incluir o PEC nos Roteiros Turísticos Trabalhados pelo SETUL (P1) [U.1]: 

3.1. Articular com a SETUL a participação da equipe gestora do PEC na elaboração do 

roteiro; 

3.2. Elaborar propostas detalhadas para as áreas a serem definidas para o uso público no 

PEC, indicando atividades de ecoturismo passíveis de implantação, tais como: hiking, 

trekking, canoagem, observação de aves, trilhas interpretativas no limite com Santa 

Rosa do Purus, trilhas suspensas para observação de fauna, cruzeiro fluvial, barco 

hotel; 

3.3. Apresentar possibilidades de parcerias e fontes de financiamento, propostas e regras 

para concessões e prestação de serviços de ecoturismo dentro do PEC; 

3.4. Elaborar propostas de produtos ecoturísticos e roteiros integrados aos já implementados 

no Estado; 

3.5. Definir estratégia de implantação.  

Programa de Operacionalização 

(a) consolidação territorial 

1. Concluir o processo de transferência de titularidade da área para o Estado que se encontra 

em andamento na Secretaria de Patrimônio da União sob o número 02001.007740/2001-81 

[F.1]; 

2. Concluir o processo de regularização fundiária do PEC, em relação aos atuais moradores 

[F.2-F.3]: 

2.1. Criar um Grupo de Trabalho para resolver a questão fundiária do PEC; 

2.2. Firmar um Termo de Compromisso, de acordo com o SNUC, até que seja regularizada a 

situação das famílias; 
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3. Criar GT para sugerir ações para índios isolados, caso haja presença comprovada no PEC 

[F.1];  

4. Demarcação física dos limites da Unidade: 

4.1. Fazer a manutenção dos marcos e das placas de sinalização já existentes na UC; 

4.2. Elaborar estudo específico para identificar a necessidade de instalação de novos 

marcos e reabertura de picadas nos limites em locais estratégicos, além dos apontados 

durante a AER - no entorno do município de Santa Rosa do Purus e no acesso ao 

Parque pelo rio Chandless, com instalação de placas informando os limites do PEC e a 

proibição da caça nestas áreas.   

 

(b) gestão, administração e manutenção 

1. Compor o quadro de pessoal para a implementação do presente plano de manejo, [G.1]; 

2. Estabelecer a organização administrativa do PEC de acordo com a sugestão de 

organograma, conforme apresentado na Figura 3, o qual deverá fazer parte do regimento 

interno da Unidade [G.1]; 

 

Figura 3. Organograma do Âmbito Interno à UC (Organograma do PEC) 

 

3. Providenciar revisão e manutenção periódicas das instalações, equipamentos e materiais 

[G.3-G.4]; 

4. Dar suporte aos demais programas G.1-G.3]; 

5. Planejar e implementar estratégia de captação e investimento de recursos, a partir da 

identificação e articulação com fontes de financiamento/investimento, nacionais e 

internacionais [G.3]; 
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6. Viabilizar e apoiar as estratégias e a efetivação das parcerias necessárias para o bom 

desenvolvimento das atividades previstas nos programas e áreas estratégicas deste plano 

de manejo [G.5]. 

 

(c) infra-estrutura e equipamentos 

1. Garantir a operacionalização e manutenção da Base de Apoio em Manuel Urbano: 

1.1. Adquirir terreno para construção da base de apoio; 

1.2. Articular com a SEOP a elaboração do projeto arquitetônico para construção da base de 

apoio; 

1.3. Construir a base de apoio;  

1.4. Operacionalizar e equipar a Base de Apoio em Manuel Urbano.  

2. Garantir a operacionalização e manutenção da Base de Apoio em Santa Rosa do Purus: 

2.1. Adquirir terreno para construção da base de apoio; 

2.2. Articular com a SEOP a elaboração do projeto arquitetônico para construção da base de 

apoio; 

2.3. Construir a base de apoio;  

2.4. Operacionalizar e equipar a Base de Apoio em Santa Rosa do Purus. 

3. Garantir a operacionalização e manutenção da Base de Apoio na Jussara: 

3.1. Operacionalizar e equipar a Base de Apoio na Jussara. 

4. Garantir a Operacionalização e Manutenção do Posto de Controle entrada do Parque/PA 

Santa Rosa:  

4.1. Operacionalizar e equipar o Posto de Controle entrada do Parque / PA Santa Rosa. 

5. Garantir a Operacionalização e Manutenção do Posto de Controle Jussara: 

5.1. Operacionalizar e equipar o Posto de Controle Jussara. 

6. Garantir a Operacionalização e Manutenção do Posto de Apoio Reentregue:  

6.1. Operacionalizar e equipar o Posto de Apoio Reentregue. 

7. Viabilizar, juntamente com os demais órgãos responsáveis, a implementação de placas 

educativas e informativas na zona de amortecimento, áreas estratégicas e seus acessos; 

8. Viabilizar a aquisição de materiais e equipamentos necessários para dar suporte aos 

programas previstos neste plano de manejo: 

8.1. Operacionalizar e equipar o Programa de Proteção e Manejo; 

8.2. Operacionalizar e equipar o Programa de Educação Ambiental. 

9. Implantar e conservar acesso ao PEC a partir do ramal de Santa Rosa do Purus; 

10. Implantar trilha interpretativa para Educação Ambiental dentro do ramal PA Santa Rosa e no 

ramal da Manga. 
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(d) cooperação institucional 

1. Garantir os meios para que as articulações, cooperações, acordos e convênios, previstos 

neste plano de manejo, se concretizem [G.5-G.2-D.4]. 

 

7.7.2. AÇÕES GERENCIAIS EXTERNAS (AGE) 

As ações gerenciais externas foram definidas para os seguintes programas temáticos: 

educação ambiental; mitigação de impactos e redução de pressões; divulgação e 

comunicação; integração externa; e, alternativas de renda. 

Entre colchetes são colocados os números dos resultados que o desenvolvimento das 

atividades ajudarão atingir. 

Programa de Educação Ambiental 

1. Planejar e implementar atividades de EA para o exterior e o interior da UC [G.5]: 

1.1. Levantar e organizar informações sobre o perfil do público participante das atividades de 

EA;  

1.2. Elaborar um calendário de eventos e ocorrências naturais relevantes a serem 

consideradas; 

1.3. Elaborar um projeto de EA, desenvolvendo diferentes atividades direcionadas para os 

públicos usuários da UC. O projeto deverá contemplar palestras, oficinas, atividades 

interpretativas, lúdico educativas, entre outras; 

1.4. Avaliar periodicamente o andamento e os resultados alcançados com as atividades; 

1.5. Dotar as áreas destinadas a atividades de EA com estrutura de segurança; 

1.6. Elaborar cartilha sobre normas e procedimentos de segurança em regiões florestais; 

1.7. Dotar todos os locais onde ocorrem atividades de EA, com Kits de primeiros-socorros; 

1.8. Definir os locais e rotas fixas mais adequadas para atividades de EA no interior e 

exterior da UC, principalmente na região de Santa Rosa do Purus. 

2. Desenvolver e implantar programa de educação ambiental para o ensino. Envolver nesta 

atividade o corpo de pesquisadores da UC propiciando a troca de saberes técnicos e locais 

[G.5]: 

2.1. Elaborar um programa de educação ambiental à distância destinado aos professores e 

alunos dos estabelecimentos de ensino; 

2.2. Elaborar uma Apostila de Conteúdos para o professor; 

2.3. Elaborar uma Cartilha de EA para o aluno; 

2.4. Promover junto às escolas de Santa Rosa dos Purus e Manoel Urbano a participação 

dos escolares como, por exemplo, um concurso para a escolha do nome do 

personagem ou desenhos sobre a fauna e flora do PEC, ou seja, o objetivo é desde a 

criação proporcionar um elo com o PEC.    

3. Promover com os moradores, em SRP, ações de sensibilização para os problemas: lixo, 

poluição da água, fogo, desmatamento no entorno e na UC [D.4]; 
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4. Elaborar uma agenda de atuação do Conselho Consultivo para implementação do Plano de 

Manejo [G-2]: 

4.1. Estabelecer um protocolo de monitoramento da implementação do Plano de Manejo pelo 

Conselho Consultivo, inserido na matriz de avaliação e acompanhamento do conselho;  

4.2. Desenvolver um programa de capacitação para os conselheiros; 

4.3. Mobilizar instituições parceiras para implementação do programa de capacitação. 

5. Definir, através de estudo específico, a capacidade de carga para atividades de EA 

desenvolvidas dentro da UC; 

6. Elaborar e divulgar norma específica de controle para os participantes.  

Programa de Mitigação de Impactos e Redução de Pressões 

1. Sistematizar rotinas de vigilância e fiscalização para controle e proteção da Zona de 

Amortecimento e área de influência direta do PEC [C.1]: 

1.1. Buscar o apoio do Ministério Público em âmbito estadual e federal visando tornar ágil a 

fiscalização e ajuizar medidas para o cumprimento das leis ambientais. 

2. Elaborar um Plano de Redução / Eliminação de Impactos [D.2-D.3]: 

2.1. Controlar e erradicar contaminantes biológicos (rebanho bovino; espécies vegetais 

exóticas) (P1);  

2.2. Reduzir e controlar impactos em ambientes aquáticos (P1); 

2.3. Reduzir a poluição ambiental: averiguar e controlar o uso de agrotóxicos nas 

propriedades agrícolas do entorno do PEC. Mesmo que hoje não exista um uso 

generalizado desse material, existe uma ameaça futura de geração de impacto, com o 

crescimento do Município e a capitalização dos agricultores. Articular com a Prefeitura 

Municipal de SRP um programa de tratamento de resíduos sólidos / aterro sanitário; 

2.4. Reduzir impactos e pressões sobre o PEC, provenientes do PA Santa Rosa; 

2.5. Estabelecer um programa de prevenção e combate aos incêndios para Zona de 

Amortecimento da UC;  

2.6. Reduzir impactos e pressões sobre o PEC, provenientes do município de Santa Rosa do 

Purus. 

3. Normatizar as atividades produtivas e extrativistas da ZA considerando: manutenção da 

conectividade ambiental a manutenção da qualidade das florestas, rios, igarapés, nascentes, 

fauna silvestre e peixes, incluindo seus ciclos reprodutivos [D.3]. 

Programa de Divulgação e Comunicação 

1. Desenvolver e implantar programa de formação de identidade do PEC (P1) [D.4]: 

1.1. Elaboração de cartilha de divulgação, contendo informações sobre o PEC, tais como 

sua localização, limites geográficos, zoneamento, características relevantes sobre os 

aspectos bióticos, abióticos e legislação que incide sobre a unidade de conservação; 

1.2. Elaboração de Atlas do PEC; 

1.3. Elaboração de cartaz de divulgação; 
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1.4. Apresentação de palestras sobre o PEC, Plano de Manejo, fauna, flora, aspectos 

socioeconômicos, entre outros; 

1.5. Produzir vídeo e spots de apresentação do PEC. 

2. Desenvolver e implantar programa de divulgação do PEC:  

2.1. Criação de web site do PEC (P1); 

2.2. Mídia de Massa – Elaborar e desenvolver um programa de Rádio (P1); 

2.3. Produzir um Kit de Divulgação do PEC (P1). 

Programa de Integração Externa 

1. Implementar acordos bilaterais Brasil – Peru para troca de experiência em gestão de 

unidades de conservação [G.5]; 

2. Incluir o PEC nos fóruns de discussão de dinâmicas transfronteiriças liderados pela 

sociedade civil organizada, como o GTT, GCAF e a iniciativa MAP entre outros [G.5]; 

3. Criar um grupo de trabalho, inicialmente composto por representantes do PE Chandless, EE 

Rio Acre, TI Mamoadate, TI Cabeceiras do Rio Acre e TI Alto Purus para propor a 

implementação e estruturação da gestão em mosaico das áreas protegidas da região. 

Buscar os arranjos políticos e institucionais para formação e implementação do Mosaico de 

Áreas protegidas do Corredor Sudoeste da Amazônia [G.5]; 

4. Articular com as Prefeituras de Santa Rosa do Purus e de Manuel Urbano protocolos para o 

desenvolvimento de ações integradas considerando os seguintes tópicos [G.5-D.4]: 

4.1. Convênio com a Secretaria Municipal de Educação para a implementação do Programa 

de Educação Ambiental;  

4.2. Buscar e/ou aprimorar alternativas como turismo, ICMS Socioambiental e roçado 

sustentável para Santa Rosa do Purus; 

4.3. Agilizar a implementação do ICMS Socioambiental nos municípios sede; 

4.4. Contratar mão-de-obra local, para serviços no PEC, sempre que possível; 

4.5. Articular para a criação de centro de capacitação em gestão de Áreas Protegidas para o 

Alto Purus em SRP. 

5. Articular com os gestores e comunidades das TIs Alto Purus e Mamoadate [G.5]:  

5.1. Realizar reuniões com lideranças das TI limítrofes (Mamoadate e Alto Purus) para 

conhecer as interfaces e explicar os objetivos do PE Chandless; 

5.2. Analisar os resultados do etnozoneamento da TI Mamoadate (em elaboração) e 

identificar potencial de ação integrada de monitoramento e gestão do sul do PE 

Chandless e noroeste da TI. 

6. Articular com os gestores e comunidades da RESEX Cazumbá-Iracema [G.5]: 

6.1. Reunir com a comunidade da RESEX para conhecer o PM e trocar informações com o 

PM do PEC. 
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Programa de Alternativas de Desenvolvimento 

1. Promover a difusão de técnicas ambientalmente sustentáveis na ZA da UC [D.1-D.4]: 

1.1. Orientação e sensibilização de moradores e indígenas para o uso racional dos recursos; 

1.2. Articular a implementação de programas voltados para agricultura familiar no PA Santa 

Rosa. 

 

7.7.3. ÁREAS ESTRATÉGICAS INTERNAS (AEI) 

Áreas estratégicas internas são aquelas relevantes para o manejo e o alcance dos objetivos 

de criação do Parque Estadual, respaldada pelas condições ecológicas peculiares e 

vocação para atividades específicas, aos quais serão direcionadas estratégias visando 

reverter ou aperfeiçoar os pontos fortes / fracos da Unidade. 

AEI Fazenda Jussara (Zona de Ocupação Temporária) 

Resultados Esperados:  

 Termos de Compromisso com os moradores definidos e assinados; 

 Situações fundiárias conflitantes com a categoria de manejo da UC definidas e 

implantadas; 

 Dominialidade pública das terras da fazenda restabelecida com a sua desapropriação 

e devida indenização; 

 Após o restabelecimento da dominialidade o Zoneamento da UC deverá ser revisto, 

sendo indicada, em substituição das ZOTs, a readequação da área para Zona de Uso 

Intensivo ou Extensivo, Zona de Uso Especial ou Zona de Recuperação;    

 Projeto da sede do PEC implantado (apesar de ter sido apontado pelos 

pesquisadores, como região ideal para a implantação da sede Santa Rosa do Purus); 

 Base dotada de estrutura e equipamentos necessários (comunicação, mobiliário etc.) 

para o seu funcionamento; 

 Base permanentemente ocupada e manutenção (suprimentos) do pessoal na sede 

providenciado; 

 Pista de pouso recuperada para a operação; 

 Base de Apoio estruturada para receber grupos de pessoas que estejam participando 

das atividades de Educação Ambiental (EA) e Pesquisa; 

 Infra-estrutura adequada para atracação e acesso à sede implantada; 

 Trilhas educativas (interpretativas) próximas à base operacional criadas; 

 Laboratório e Alojamento para pesquisadores implantados.  

Após a regularização fundiária e o restabelecimento da dominialidade, o zoneamento, conforme 

considerado anteriormente deverá ser revisto. Como está prevista a instalação de uma Base de 

Apoio e outras infraestruturas nesta área estratégica, principalmente na área da denominada 

fazenda Jussara, este plano de manejo recomenda para esta zona de ocupação temporária 
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(ZOT 03) a definição de uma zona de recuperação, uma zona de uso especial e uma zona de 

uso extensivo. 

AEI Moradores do PEC (Zona de Ocupação Temporária) 

Resultados Esperados 

 Termos de Compromisso com os moradores definidos e assinados; 

 Situações fundiárias conflitantes com a categoria de manejo da UC definidas e 

implantadas; 

 Dominialidade pública das terras da fazenda restabelecida com a sua desapropriação 

e devida indenização; 

 Após o restabelecimento da dominialidade, o zoneamento da UC, deverá ser revisto, 

sendo indicada, em substituição das ZOTs, a readequação da área para Zona de Uso 

Intensivo ou Extensivo, Zona de Uso Especial ou Zona de Recuperação.    

AEI Reentregue (Zona de Ocupação Temporária) 

Resultados Esperados 

 Termos de Compromisso com os moradores definidos e assinados; 

 Situações fundiárias conflitantes com a categoria de manejo da UC definidas e 

implantadas; 

 Dominialidade pública das terras da fazenda restabelecida com a sua desapropriação 

e devida indenização; 

 Após o restabelecimento da dominialidade, o zoneamento da UC, deverá ser revisto, 

sendo indicada, em substituição das ZOTs, a readequação da área para Zona de Uso 

Intensivo ou Extensivo, Zona de Uso Especial ou Zona de Recuperação.   

AEI Isolados (Zona Primitiva) 

Resultados Esperados 

 Pesquisas para comprovar ou não a presença de índios isolados perambulando na 

área do PEC desenvolvidas; 

 Laudo atestando a presença ou não de índios isolados na área do PEC concluído; 

 Após a comprovação ou não da presença de índios isolados na área o Zoneamento 

da UC deverá ser revisto, sendo indicada, em substituição da Zona Primitiva, a 

readequação da área para Zona Intangível.    

 

7.7.4. ÁREAS ESTRATÉGICAS EXTERNAS (AEE) 

As áreas estratégicas externas (AEE) são aquelas relevantes para a interação da estação 

ecológica com sua região e que apresentam situações específicas (ameaças / 

oportunidades) para as quais serão direcionadas estratégias visando reverter ou otimizar o 

quadro, especialmente a sua zona de amortecimento. 
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O estabelecimento de áreas estratégicas tem seu respaldo na Lei Nº 9.985/00, que dispõe 

no parágrafo 10 do Art. 25: “O órgão responsável pela administração da unidade 

estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos naturais 

da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos de uma unidade de conservação”. 

AEE Terra Indígena Mamoadate (Zona de Amortecimento) 

Resultados Esperados 

 Impactos ambientais na Terra Indígena Mamoadate, reduzidos ou eliminados; 

 Corpo gestor do PEC desenvolvendo ações articuladas e integradas com as 

instituições que trabalham com a questão indígena (FUNAI, FUNASA, ONGs etc.). 

AEE Resex Cazumbá-Iracema (Zona de Amortecimento) 

Resultados Esperados 

 Pressões sobre recursos naturais avaliadas, dimensionadas e reduzidas; 

 Corpo gestor do PEC desenvolvendo ações articuladas e integradas com as 

comunidades e gestores da RESEX Cazumbá-Iracema; 

 Implementação da difusão de tecnologias sustentáveis, pelo município de Manuel 

Urbano, apoiada pelo PEC.  

AEE Terra Indígena Alto Purus (Zona de Amortecimento) 

Resultados Esperados 

 Pressões sobre recursos naturais, principalmente recursos pesqueiros, avaliadas, 

dimensionadas e reduzidas; 

 Pescadores dos municípios de Manuel Urbano, Sena Madureira e Santa Rosa do 

Purus capacitados sobre manejo de pesca e legislação ambiental correlata para 

pescadores; 

 Corpo gestor do PEC desenvolvendo ações articuladas e integradas com as 

instituições que trabalham com a questão indígena (FUNAI, FUNASA, ONGs etc.). 

AEE Manuel Urbano (Zona de Amortecimento) 

Resultados Esperados 

 Informações e conteúdo sobre o PEC, divulgados e inseridos na mídia local; 

 Professores da rede pública, capacitados para a educação ambiental; 

 Pescadores do município de Manuel Urbano capacitados sobre manejo de pesca e 

legislação ambiental correlata para pescadores; 

 Implementação da difusão de tecnologias sustentáveis, pelo município de Manuel 

Urbano, apoiada pelo PEC.  

AEE PA Santa Rosa (Zona de Amortecimento e Área de Influência Direta) 

Resultados Esperados 
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 Impactos ambientais na AEE PA Santa Rosa, reduzidos ou eliminados; 

 Pressões sobre recursos naturais avaliadas, dimensionadas e reduzidas; 

 Áreas degradadas, Reservas Legais e APPs recuperadas no PA;  

 Corpo gestor do PEC desenvolvendo ações articuladas e integradas com as 

comunidades, INCRA e Prefeitura de Santa Rosa do Purus; 

 Corpo gestor do PEC desenvolvendo ações de fiscalização articuladas e integradas 

com IMAC, Polícia Ambiental etc.; 

 Empreendimentos que estejam relacionados ao uso múltiplo e sustentável dos 

recursos naturais estimulados pelo PEC; 

 Implementação da difusão de tecnologias sustentáveis, apoiada pelo PEC; 

 Programas de alternativas de renda apoiados pelo PEC;  

 Base de apoio na AEE PA Santa Rosa construída. 

AEE Santa Rosa do Purus (Área de Influência Direta e Indireta) 

Resultados Esperados 

 Sede Administrativa mantida e operacionalizada; 

 Centro de educação ambiental, difusão de informações e tecnologias ambientais, 

criado em Santa Rosa do Purus; 

 Corpo gestor do PEC desenvolvendo ações articuladas e integradas com a Prefeitura 

de Santa Rosa do Purus; 

 Informações e conteúdo sobre o PEC, divulgados e inseridos na mídia local; 

 Professores da rede pública, capacitados para a educação ambiental; 

 Pescadores do município de Manuel Urbano capacitados sobre manejo de pesca e 

legislação ambiental correlata para pescadores; 

 Implementação da difusão de tecnologias sustentáveis, pelo município de Manuel 

Urbano, apoiada pelo PEC.  

AEE Divisa PEC – Peru (Zona de Amortecimento e Área de Influência Direta) 

Resultados Esperados 

 Fiscalização conjunta com o EB, PF e demais instituições de fiscalização na região do 

rio Chambuiaco; 

 Parcerias formalizadas com o governo peruano para a manutenção e fiscalização da 

área de fronteira;           

 Órgãos e Instituições peruanas informadas sobre a legislação ambiental brasileira e 

sobre as normas do PEC; 

 Impactos ambientais nas áreas confrontantes peruanas, reduzidos; 

 Pressões sobre recursos naturais avaliadas, dimensionadas e reduzidas. 
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