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1. Listas de Siglas e Acrônimos
APP
Área de Preservação Permanente
CCAL
Calculadora de Carbono
CTI
Centro de Trabalho Indigenista
EMBRAPA
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
FUNAI
Fundação Nacional do Índio
FUNTAC
Fundação de Tecnologia do Acre
IAPA
Integração de áreas Protegidas Amazônicas
IBAMA Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
ICMBio
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
IFAC
Instituto Federal do Acre
INCRA
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INPE
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
ITERACRE
Instituto de Terra do Acre
IPAM
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
MMA
Ministério do Meio Ambiente
PEC
Parque Estadual Chandless
PMP
Plano de Manejo Participativo
PSA
Pagamentos por Serviço Ambiental
PRODES
Projeto de Estimativa de Desflorestamento Da Amazônia
RECI
Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema
REM
REDD Early Movers
RESEX
Reserva Extrativista
SEAPROF
Secretaria de Estado Extensão Agroflorestal e Produção Familiar
SEMA
Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre
SETUL
Secretaria de Estado de Turismo e Lazer
UC
Unidade de Conservação
UICN
União Internacional de Conservação da Natureza
UFAC
Universidade Federal do Acre
WWF-Brasil
World Wide Fund for Nature – Brasil
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2. Apresentação
Este documento corresponde ao Produto Final decorrente do contrato de Contrato de
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica CON 001292-2018, firmado entre o WWF-Brasil e a
Empresa GPR da Silva e do Termo de Referência à ele vinculado, cujo o objetivo principal é a
prestação dos serviços de consultoria para apoiar ICMBio, SEMA e o WWF no desenvolvimento
de uma Rota ou Cenários de Revisão para os Planos de Manejo de duas áreas protegidas
inseridas no escopo da Paisagem Sul da iniciativa Integração de áreas Protegidas Amazônicas
(IAPA); no caso a Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema (RECI) e o Parque Estadual Chandles
(PEC).
Essas Unidades de Conservação (UC) possuem planos de manejo aprovados, sendo que o plano
da RECI teve sua aprovação em 2008 e do PEC em 2010. Em função do prazo decorrido desde
suas aprovações, ensejam uma revisão e atualização que considere a conjuntura e dinâmica
sócio-política e institucionais atuais, aferindo os avanços obtidos da primeira fase ( 2010/ 2017)
da implementação dos programas, subprogramas e atividades prioritárias e estratégicas
previstas nestes planos de manejo.
Para este Produto Final da Consultoria, foram realizados levantamentos de relatórios, estudos,
consultas e análises técnicas de dados da gestão, da atuação dos conselhos gestores, de
pesquisadores, consultas e oficinas com as comunidades (neste caso especificamente para
Resex Cazumbá-Irecema) e técnicos que se inter-relacionam com as referidas áreas protegidas.
Essa metodologia visou buscar subsídios técnicos e de percepções sociais para que a análise
realizada tivesse uma maior aproximação da realidade em termo de avanços e entraves na
implementação dos planos de manejo das áreas protegidas em foco.
O documento foi estruturado considerando a avaliação da implementação do PMP pela equipe
gestora e moradores; os elementos diagnósticos e necessidades apontadas; pontos negativos e
positivos considerados pelos atores consultados; identificação de lacunas e necessidades de
conhecimento; etapas de desenvolvimento e atividades; etapas de desenvolvimento do
processo de revisão do plano de manejo participativo. O documento busca ser objetivo e
focado na análise e identificação dos pontos críticos a serem considerados no processo de
revisão.

Cabe considerar que este documento não é exaustivo e conclusivo sobre as questões a serem
consideradas no processo de revisão dos planos das duas Unidades em foco, mas sim, deve ser
levado em consideração como um dos subsídios de orientação para a revisão, uma vez que, em
função dos recursos e prazos insuficientes não foi possível realizar um levantamento e
entrevistas com mais atores envolvidos na implementação do plano.
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3. Análise de avanços e restrições/dificuldades nos períodos de 2014-2017 (RECI) e 20102017 (PEC);
O desafio, a partir das análises e constatações, é incorporar as lições aprendidas no decorrer
implementação dos planos de manejo, a visão e eventuais percepção dos gestores, técnicos e
comunidades que se relacionam direta ou indiretamente com as UC, para traçar uma rota de
revisão dos planos de manejo - de forma conciliadora dos interesses e questões
socioambientais locais - propositiva na indicação de soluções das questões prioritárias visando
o atingir os objetivos primordiais para as quais as UCs foram criadas.
Com relação ao PEC, a avaliação permitiu identificar o nível de implementação do seu plano de
manejo. Essa avaliação partiu de entrevistas com a equipe da SEMA/AC e com o gestor do
Parque, de levantamento de informações sistematizadas, relatórios de pesquisas e contatos
com atores que atuam diretamente com a Unidade de Conservação. Não foi possível realizar
uma oficina participativa com a participação dos atores, técnicos, gestores e comunidades que
habitam o Parque. Entretanto, como atualmente existem somente 11 (onze) famílias
registradas como moradoras da área do Parque, os relatos de técnicos e pesquisadores que
atuam diretamente com os comunitários, permitem que a avaliação da implementação do
Plano seja adequada e retrate a situação de forma real.
No caso da RECI, para realizar o levantamento da implementação do Plano de Manejo foi
possível realizar uma oficina participativa que contou a participação efetiva de representantes
das comunidades que vivem na Unidade de Conservação, Presidente e vice presidente da
Associação dos Seringueiros do Seringal Cazumbá e de lideranças dos núcleos de bases da
Resex. Além da oficina, a consultoria se baseou em relatórios técnicos e informações dos
avanços do Plano na visão da equipe de Gestão da Unidade.
A seguir apresentamos a análises críticas de avanços e restrições ou dificuldades de
implementação dos Planos de Manejo do Parque Estadual do Chandless no período de 2010 à
2017 e da Resex Cazumbá-Irecema no período de 2014 2017.
Para melhor compreensão será apresentado separadamente ambas Unidades de Conservação,
iniciando pelo Parque Estadual do Chandless, considerando seus respectivos Programas ou
Subprogramas.
O instrumento utilizado para avaliação do nível de implementação do plano de manejo uma
planilha já utilizada em revisões de outras UCs e demandada para a equipe gestora para serem
avaliados, de acordo com sua visão de implementação dos programas, subprogramas e
atividades no plano de manejo. A planilha na íntegra está em anexos a este documento (ANEXO
A).
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No caso do PEC, como não houve tempo e recursos disponíveis para uma avaliação mais
específica com os moradores do Parque, não foi possível fazer uma análise confrontada do nível
de implementação com a visão dos moradores. Neste sentido, será necessário sanar esta
questão nas atividades de revisão a serem executadas.
A seguir ser á apresentado uma tabela com a visão do nível de implementação por parte dos
gestores para cada programa, subprograma e atividades para o PEC. Porém, não foi acordado
entre a equipe gestora e os demais atores que participaram deste documento.

Parte I – Rota Parque Estadual do Chandless
3.1 Avaliação da Implementação do PMP pela equipe gestora do Chandless
3.1.1 Programa de Proteção e Controle
Atividade
a) Estabelecer as rotas, áreas e
pontos
prioritários
de
vigilância
e
fiscalização,
identificando-as em mapa
específico;
b) Elaborar rotina de vigilância
e
fiscalização,
definindo
responsáveis, escala mais
adequada, logística necessária
e áreas prioritárias;

c) Estabelecer um cronograma
de fiscalização simultâneo com
as forças policiais locais e
peruanas,
sempre
que
possível;
d) Sistematizar as rotinas de
fiscalização por meio da
confecção de um manual de
procedimentos da UC.
e) Ampliar e manter o quadro
de recursos humanos;

Quadro de Análise
Visão do Nível de Implementação (Gestores)
Há os locais específicos, sempre indicados e visitados nos
sobrevoos que são realizados. Eles estão distribuídos ao longo
da faixa de fronteira internacional e nos limites entre a Terra
indígena Mamoadate. O município de Santa Rosa do Purus é
ponto de apoio nos sobrevoos realizados.
Existe uma rotina de fiscalização e o pelotão ambiental é o
responsável pela mesma. Toda a logística é preparada pela
equipe gestora, com pagamentos de diárias, transporte de
policiais etc.. O foco com o pelotão é sempre fiscalização do rio
Chandless, entrada do Parque. Entretanto, os relatórios de
fiscalização realizados pelo ambiental não são repassados
regularmente à SEMA.
Não existe por parte do batalhão um repasse dos relatórios de
forma espontânea, mas sempre que solicitado o repasse é
feito, o qual é socializado a todos os gestores das UCs
Apesar de terem se encontrado com os gestores peruanos
algumas vezes, essa articulação para logística de uma ação
conjunta para fiscalização não foi possível, principalmente por
envolver muita ação e custo alto.

Não informado
Aumentamos o quadro de servidores com a entrada de (01)
uma pessoa com a função de barqueiro, que vive em Manuel
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Urbano.
Ainda há carência de recursos humanos, que deveria ser
suprida através de concurso público
Feito regularmente pelo Sistema de informações
Georreferenciadas da SEMA.
f) Identificar com o auxílio do
As principais pressões ambientais como desmatamento, fogo,
SIG, as principais áreas de
enchentes, secas drásticas são monitoradas pela unidade de
pressão ambiental atual e
geoprocessamento/gestão de risco/instituto de mudanças
potencial dentro da Unidade
climáticas. Além do uso de sistemas de monitoramento como
PRODES/INPE, calculadora de carbono (CCAL/IPAM)
g) Organizar um plano de
vigilância considerando as Não informado
áreas focais
Estamos planejando a instalação de ao menos um posto
próximo ao porto da sede. Mas ainda não existe nada
h) Implantar e operacionalizar
concreto.
dois Postos de Controle e
É intenção decorrente da parceria em discussão com a IUCN
Fiscalização permanentes
viabilize construção um de posto na boca do rio Chandless,
aldeia Santo Amaro ou Ipiranga velho.
i) Planejar e realizar sobrevôos
Não informado. Porém esse item pode ser considerado pelas
para patrulhamento aéreo do
respostas a) e b);
PEC
j) Treinar a equipe da Unidade
para
operacionalizar
o
Não informado.
Programa
Temático
de
Proteção e Controle
Foi articulado, mas não por meio de convenio. Eles não
possuem recurso financeiros para fiscalização. Todas as vezes
que são acionados, os custos são pagos pela SEMA.
k) Articular com o Pelotão
Florestal a
vigilância
e
Vale ressaltar que convênio é um instrumento utilizado para
proteção do PEC por meio de
transferência de recursos financeiros. Não existe.
um convênio de vigência de no
mínimo 2 anos, podendo ser
Existem acordos de cooperação técnica pelo o órgão gestor do
renovado
PEC no qual o batalhão florestal está incluso, de forma a
garantir juridicamente e administrativamente a realização das
ações de vigilância.
l) Formalizar e reforçar Temos uma boa relação com com alguns parceiros (Funai, PM,
parcerias com órgãos públicos, Exército etc) mas nada formalizado para este fim.
tais como Polícia Militar,
Polícia Federal, FUNAI, IMAC, Existem acordos de cooperação no qual está incluso ICMBIO,
Ministério Público, Exército batalhão ambiental/policia militar do Acre, WWF, IBAMA que
Brasileiro (SRP e Assis Brasil), permitem ações conjuntas nas ucs, em suas respectivas áreas
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ICMBio, IBAMA, FENAMAD, de atuação.
INRENA e sociedade civil
organizada
Necessário, mas ainda nada iniciado.
m) Avaliar a necessidade de O plano estadual de prevenção, controle e combate ao
implementar um Plano de desmatamento, queimadas e incêndios florestais prevê a
Prevenção e Combate a temática unidades de conservação. Além disso, os planos
Incêndios (PPCI) da Unidade
municipais em construção também incluirão as unidades de
conservação pertencentes ao seu espaço territorial

3.1.2 Programa de Pesquisa e Monitoramento
3.1.2.3 Implantar um sistema permanente de pesquisa científica na UC, por meio de
parcerias com universidades e instituições de pesquisa, organismos nacionais e
internacionais, tais como SOS Amazônia, CAPES, CNPQ, FAPESP, INPA, IPAM,
UFAC, ProManejo, TNC, FNMA, MPEG, empresas privadas e fundações, dentre
outros

Quadro de Análise
Atividade
Visão do Nível de Implementação (Gestores)
a) Firmar convênio com Não há um convenio, mas foram realizados 3 (três) edições do
Universidades, por meio dos curso de Ecologia de Campo do Mestrado em Ecologia da Ufac,
programas de pós-graduação;
sendo uma dessas edições em parceria com o INPA. Em 2016 o
IFAC realizou o curso de campo do mestrado profissional em
áreas protegidas em parceria com o INPA e SEMA.
Vale ressaltar que convênio é um instrumento utilizado para
transferência de recursos financeiros. Não existe.
Temos acordos de cooperação com a Universidade Federal do
Acre, IFAC e o INPA
b)Manter associação com o Temos acordos de cooperação com a Universidade Federal do
maior número possível de Acre, IFAC, INPA, ANA, EMBRAPA, INMET, FAPAC, FUNTAC,
instituições de pesquisa
IPAM
c) Manter atualizado o
cadastro informatizado dos Existe uma atualização, mas não está informatizada.
moradores do Parque

3.1.2.4 Desenvolver um Programa de Pesquisas considerando pelo menos os seguintes
componentes
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Atividade
a) 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
b) Apoiar o desenvolvimento
de pesquisas relacionadas às
vegetações sobre lagoas de
origem fluvial [Queimadas]
c) Apoiar o desenvolvimento
de
pesquisas
sobre
as
formações
pioneiras
de
influência fluvial (FPIF)
d) Complementar a Avaliação
Ecológica Rápida com um
programa
de
inventários
biológicos das espécies e
ecossistemas da Unidade
e) Apoiar o desenvolvimento
de pesquisas específicas sobre
espécies e grupos especiais
para a conservação da
biodiversidade, considerando
os seguintes aspectos

Quadro de Análise
Visão do Nível de Implementação (Gestores)

Durante as ecologias de campo e em outras ocasiões, equipes
de pesquisa da UFAC, INPA e outros projetos realizaram
levantamentos sobre a flora do Parque.

Não informado

Não informado

Está sendo viabilizando o levantamento de quirópteros, um
tema não realizado durante a elaboração do plano, através de
apoio à pesquisa de mestrado de um aluno da Ufac.

Diversos grupos de fauna estão sendo estudados no ambiente
do parque (onças, tatus, avifauna, entre outros)

f) Apoiar o desenvolvimento
Há uma consultoria acontecendo agora, através do Programa
de pesquisas sobre a pesca no
IAPA, que investiga o pescado no rio Purus e Chandless, com
rio Chandless e rio Purus:
foco nos bagres e pirarucu.

g) Apoiar o levantamento
Paleontológico do PEC;

h) Apoiar o desenvolvimento
de pesquisas referentes à
avaliação de pressões sobre os

Não há apoio, porque não existe pessoal interessado.
Foi providenciado a logística recentemente para um professor
da UFAC realizar uma viagem ao Chandless, onde ele coletou
osso de preguiça gigante, este trabalho já foi apresentado em
um congresso, mas parte do material ainda está no local
original.
Está acontecendo agora, também uma pesquisa de mestrado
da Ufac, um trabalho com os moradores, para avaliar a pressão
de caça, animais caçados pelos moradores e a pressão dos
12

demais recursos naturais
indígenas na UC.
i) Apoiar a realização de
pesquisa sobre uso de plantas
medicinais por comunidades Não informado
locais.
j) Desenvolver um Programa
de Pesquisas referente ao
Não informado
Meio Físico considerando pelo
menos os seguintes aspectos
k) Apoiar o desenvolvimento
de estudos arqueológicos e
Não informado
etno-históricos;

l) Desenvolver pesquisa para
avaliar se há, na área do
Parque,
presença
de
populações indígenas em
isolamento voluntário

Existe um trabalho em uma fase bastante avançado de
envolvimento com a Funai, onde providenciamos todo o apoio
logístico e participamos das expedições para qualificar os
vestígios de populações indígenas em isolamento voluntário,
que ocorrem nas áreas de cabeceiras do rio Chandless e na
área do Peru. Já foram realizadas duas expedições de campo e
há uma consultoria da Funai acontecendo agora que está
reunindo todas as informações e como está sendo realizado o
trabalho de parceria entre SEMA e Funai.
Vale destacar que a discussão sobre as zonas atualmente
vigente no plano de manejo é um indicativo que consta nos
relatórios internos de ambas instituições além do necessário e
presente fortalecimento do trabalho conjunto no que tange a
essa temática.

m)Desenvolver um Programa
de
Monitoramento
e
Estamos implementando desde 2017, o programa de
implementar as linhas de
monitoramento da qualidade da água, através do
monitoramento
(ambiental,
Departamento de Recursos Hídricos da SEMA.
hidrológico e socioeconômico)
definidas no plano de manejo

3.1.3

Programa de Uso Público
3.1.2.5 Elaboração de um Plano de Negócios para atividades de ecoturismo, específicas
para o PEC
Quadro de Análise
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Atividade

a) Realização de expedição
piloto para observação de aves
no PEC

b) Incluir o PEC nos Roteiros
Turísticos Trabalhados pela
SETUL

Visão do Nível de Implementação (Gestores)
Já estão preparadas as plataformas de observações de aves e
trilhas de pesquisas. Entretanto, é necessário ainda fazer uma
lista de espécies com especialista da área, que irá visitar além
das estruturas citadas barreiros e outros locais, para enfim
termos uma lista de espécies. Somente depois disso é que
acontecerá a expedição piloto (Fantur). Neste momento há a
visita do especialista em aves que está preparando a lista de
espécies.
A SETUL vem inserindo em seus roteiros turísticos o potencial
o parque apresenta (em fase inicial). A intenção é iniciar as
visitas guiadas na área a partir de 2018

3.1.4

Programa de Operacionalização
3.1.2.6 Consolidação Territorial
Quadro de Análise
Atividade
Visão do Nível de Implementação (Gestores)
Embora tenhamos tocado neste processo durante alguns anos.
Nada evoluiu, parte porque a Funai sabotou o processo,
quando o mesmo chegou na mesma e era necessário dar o
parecer sobre a sobreposição com a TI Alto Purus. Mas, é
necessário dar continuidade ao processo e resolver essa
questão importante, pois o Estado tem um investimento
altíssimo na área.
O processo encontra-se em análise pela superintendência local
da SPU que pretende tratar a questão da regularização de
todas as áreas para conservação sendo geridas pela instancia
a) Concluir o processo de
estadual ( floresta antimary e floresta afluente tb) com uma
transferência de titularidade
prerrogativa única. A transferência não é cogitada, mas a
da área para o Estado
cessão de uso para cada UC, sim.
De fato, a questão da FUNAI em relação, não a sobreposição
com o purus, e sim em relação aos isolados ( já mencionados
pode ser um embargo) mas no âmbito da frente de proteção
etonoambiental envira, que é a ponta da coordenação de
índios isolados da FUNAI, há o entendimento de que se
consultados sobre o processo dará parecer favorável ao estado,
uma vez o entendimento dos servidores de carreira, é que nas
condições de isolamento que os grupos figuram hoje, o parque
dá maiores possibilidades de proteger essas populações.
b) Concluir o processo de Ainda não há recurso para indenização dos moradores e a
Regularização fundiária do grande maioria deles está sendo envolvida nos processos de
PEC, em relação aos atuais gestão do Parque. Acredito que é necessário manter boa parte
moradores
dos mesmos na Unidade, entretanto, é necessário dar-lhes
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opções para que os mesmos decidam sobre suas vidas.
A gestão atualmente tem se deparado com a realidade de
incluir os moradores nas ações de gestão da UC. O auxílio
operacional dado pelos mesmos para as atividades de
pesquisa, atuando como guias e mesmo ajudantes na
manutenção das trilhas e estruturas de visitação, traz uma
relação de confiança e apoio mutuo, que os mesmos estão
começando a ter com a gestão.
O contato dos mesmos pelo telefone instalado na sede para
informar sobre a entrada de grupos estranhos tem acontecido,
para exemplificar essa relação de confiança.
Essa seria uma prioridade no âmbito do conselho gestor, a
c) Criar GT para sugerir ações
criação de uma câmara temática para esse tema, mas esse
para índios isolados, caso haja
componente da gestão é muito frágil atualmente, já faz mais
presença comprovada no PEC
de dois anos que não se organiza uma reunião de conselho.
A área está toda demarcada, fronteira com o Peru, Terra
Indígenas e Cazumbá-iracema está demarcando atualmente.
d) Demarcação física dos Precisamos apenas juntar os dados e formalizar a demarcação.
limites da Unidade
Infelizmente ainda não foi possível, apesar de termos recursos
no POA para isso. Temos este ano e 2019 para resolver este
problema.

3.1.2.7 Gestão, Administração e Manutenção

Atividade

a) Compor o quadro de pessoal
para a implementação do
presente plano de manejo,

b) Estabelecer a organização
administrativa do PEC

c)

Providenciar

revisão

e

Quadro de Análise
Visão do Nível de Implementação (Gestores)
A equipe está aumentando aos poucos, com muito esforço e
arranjos possíveis. Mas ainda é necessário aumentar o quadro
para que as ações não sejam negligenciadas.
O parque Chandless é a única UC gerida desde sua criação pela
sema, que a equipe não se restringe ao gestor. Temos atuado
informalmente, mas com os preceitos de um núcleo de gestão
integrada, onde cada técnico do departamento tem atuado de
alguma forma diretamente e com a gestão do PEC.
A partir da elaboração do plano, foi construído a sede da UC e
uma equipe mínima foi sendo formada, com o chefe da uc,
barqueiros e financeiro da SEMA que compõem a equipe
permanente e técnicos que esporadicamente realizam
atividades na UC.
De 2015 até 2018, ao menos oito ações ocorreram em
parcerias com os diferentes técnicos do DAPBIO;
Realizado através do Programa Arpa.
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manutenção periódicas das
instalações, equipamentos e
materiais
IAPA é um exemplo de oportunidade de recursos que entra na
UC, viabilizando ações prevista no Plano de manejo, mas que
não foram viabilizadas pelo Arpa, nem governo do Estado.
d) Planejar e implementar
estratégia de captação e Apoiam o Parque:
 Programa ARPA
investimento de recursos, a
 Projeto integração das áreas protegidas do bioma
partir da identificação e
amazônico (IAPA)
articulação com fontes de
financiamento/investimento,
 Programa REM (Fase i e ii)
nacionais e internacionais
 Programa Paisagens Sustentáveis da Amazônia - área do
entorno- (previsão para iniciar ainda 2018)
 CTI
 IUCN (Previsão 2019)
Existe uma boa relação com a UFAC e PPBio, por conta das
ecologias de campo e alunos de mestrado que recentemente
realizam pesquisa na Unidade. Também temos uma boa
e) Viabilizar e apoiar as relação com a Funai por conta dos vizinhos e a questão dos
estratégias e a efetivação das isolados. Desde de 2015 está sendo apoiada a Funai na questão
parcerias necessárias para o dos isolados, entretanto, precisamos formalizar um documento
bom desenvolvimento das de parceria, pois há gasto de recurso, há informação sendo
atividades
previstas
nos coletada, mas não há garantia de que a Funai venha reconheça
programas e áreas estratégicas o apoio e recomende uma ação conjunta que já está
deste plano de manejo
acontecendo entre equipe gestora e Funai.
De fato, a revisão do plano precisa dar recomendações sobre o
formato ou premissas de um plano de trabalho FUNAI/SEMA
para o PEC.

3.1.2.8 Infraestrutura e equipamentos
Quadro de Análise
Visão do Nível de Implementação (Gestores)

Atividade
a) Garantir a operacionalização
e manutenção da Base de Não existe base de apoio em Manuel Urbano.
Apoio em Manuel Urbano:
b) Garantir a operacionalização
e manutenção da Base de
Idem
Apoio em Santa Rosa do Purus:
c) Garantir a operacionalização
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e manutenção da Base de
Apoio na Jussara
d)
Garantir
a
Operacionalização
e
Manutenção do Posto de Idem
Controle entrada do Parque/PA
Santa Rosa
Nas localidades do Reentregue houve o indicativo da
e)
Garantir
a
estruturação de um posto a ser usado de forma coletiva com a
Operacionalização
e
FUNAI, pois rio acima a partir dessa localidade é que foram
Manutenção do Posto de
encontrados os vestígios das duas expedições, mas não há
Apoio Reentregue.
nada que garanta isso.
f) Viabilizar, juntamente com
os
demais
órgãos
responsáveis,
a
Foram realizadas alguma sinalização no entorno. Mas não
implementação de placas
existe nada atualmente.
educativas e informativas na
zona de amortecimento, áreas
estratégicas e seus acessos
g) Viabilizar a aquisição de
Grande quantidade de material e equipamentos foram e estão
materiais e equipamentos
sendo adquiridos, como por exemplo, camionete, barcos,
necessários para dar suporte
motores, quadriciclo etc. Isto ajuda na implementação dos
aos programas previstos neste
programas e todas as atividades da UC.
plano de manejo
Não implementado.
Atualmente a gestão centra muito os esforços de atuação nas
h) Implantar e conservar
áreas concentradas em Manoel Urbano. Há uma deficiência em
acesso ao PEC a partir do
razão do pouco capital humano no monitoramento e ações de
ramal Santa Rosa
campo com ênfase a essas localidades de interface do PA com
o PEC
i)
Implantar
trilha
interpretativa para Educação
Idem
Ambiental dentro do ramal PA
Previsto ações de fortalecimento comunitário no projeto PSAM
Santa Rosa e no ramal da
Manga

3.1.2.9 Cooperação Institucional
Quadro de Análise
Atividade
Visão do Nível de Implementação (Gestores)
a) Garantir os meios para que Não foram realizadas ações específicas para este item,
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as articulações, cooperações, entretanto, algumas parcerias como com a UFAC foram
acordos e convênios, previstos realizadas e o projeto IAPA está acontecendo por uma série de
neste plano de manejo
condições propicias que a UC oferece e tem possibilitado uma
divulgação em nível internacional da UC.
Tem acontecido na prática.

3.1.5 Programa de Educação Ambiental
Quadro de Análise
Atividade
Visão do Nível de Implementação (Gestores)
Nenhuma ação de educação ambiental foi realizada fora na
Unidade, de acordo com o planejado pelo programa. Exceto,
quando equipe gestora participa de algum encontro e
a) Planejar e implementar
aproveita para divulgar a Unidade.
atividades de EA para o
exterior e o interior da UC
Vale ressaltar que o estado do acre, através da SEMA está
nesse momento realizando a atualização do plano estadual de
educação ambiental, no qual a temática UCs estará inserida.
Não foi elaborado um programa de EA para o ensino, mas
b) Desenvolver e implantar
durante ecologia de campo, pesquisas e visita de
programa
de
educação
pesquisadores à UC, foram realizadas palestras sobre o objeto
ambiental para o ensino.
da pesquisa e noções básicas sobre ecologia, cuidado com o
Envolver nesta atividade o
lixo , etc. Também há EA quando o pelotão Ambiental visita a
corpo de pesquisadores da UC
área, quando os policiais vistam as residências dos moradores
propiciando a troca de saberes
e falam sobre regras e cuidados que devem ser tomados na
técnicos e locais
área.
c)
Promover
com
os
moradores, em SRP, ações de
sensibilização
para
os
Não informado.
problemas: lixo, poluição da
água, fogo, desmatamento no
entorno e na UC
d) Elaborar uma agenda de As reuniões do Conselho Consultivo são exclusivas para discutir
atuação
do
Conselho assuntos de gestão, não houveram reuniões exclusivas pra
Consultivo
para discutir a implementação do plano, no entanto, entende-se
implementação do Plano de que direta ou indiretamente esses assuntos estavam sendo
Manejo
tratados.
e) Definir, através de estudo Ainda não estamos recebendo turistas, apenas alunos e
específico, a capacidade de pesquisadores.
carga para atividades de EA Alunos e pesquisadores são turistas, mas atividades massivas
desenvolvidas dentro da UC:
de turismo não acontecem no Chandless e não acontecerão
18

pelo perfil que a Unidade tem. Acredita-se que não é
prioridade para esse momento de gestão da unidade ter essa
preocupação com o turismo. Talvez para a próxima revisão de
2024.
3.1.6 Programa de Mitigação de Impactos e Redução de Pressões

Atividade
a) Sistematizar rotinas de
vigilância e fiscalização para
controle e proteção da Zona de
Amortecimento e área de
influência direta do PEC
b) Elaborar um Plano de
Redução / Eliminação de
Impactos
c) Normatizar as atividades
produtivas e extrativistas da ZA
considerando: manutenção da
conectividade
ambiental,
manutenção da qualidade das
florestas,
rios,
igarapés,
nascentes, fauna silvestre e
peixes, incluindo seus ciclos
reprodutivos

Quadro de Análise
Visão do Nível de Implementação (Gestores)

Não informado

Não é prioridade para a revisão

A revisão do plano deve prever a revisão do zoneamento, uma
vez que as zonas que foram definidas não correspondem a
realidade da forma de uso, ocupação. As zonas devem ser
adequadas a realidade.

3.1.7 Programa de Divulgação e Comunicação

Atividade
a) Desenvolver e implantar
programa de formação de
identidade do PEC

b) Desenvolver e implantar
programa de divulgação do
PEC

Quadro de Análise
Visão do Nível de Implementação (Gestores)
Foi criado uma marca para o Parque e seu manual de
utilização, também foram elaborados folders, banners, um web
site, que agora encontra-se fora do ar.
Não existe um programa formal, contudo a divulgação do
parque vem sendo realizada de forma continuada e atualizada
quando da participação em eventos (congressos, fóruns,
seminários), assim como, em diversas redes sociais do órgão
gestor e do próprio parque (Instagram, facebook, programa
Planeta Acre/Difusora, entre outros)
O site da sema e agência de notícias são sites que
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continuamente divulgam o PEC.

3.1.8 Programa de Integração Externa

a)
Implementar
acordos
bilaterais Brasil – Peru para
troca de experiência em gestão
de unidades de conservação

b) 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
c) Articular com as Prefeituras
de Santa Rosa do Purus e de
Manuel Urbano protocolos
para o desenvolvimento de
ações integradas considerando
os seguintes tópicos

Foram realizados 2 (dois) encontros de gestores: um em Rio
Branco outro em Puerto Esperanza, onde foram discutidos
vários assuntos comuns às áreas brasileiras e peruanas, houve
a participação de duas UC´s peruanas (Parque Nacional Alto
Purus e Reserva Comunal Purus) e duas brasileiras (Chandless e
Cazumbá-iracema), além de técnicos da SEMA. Entretanto,
acordos bilaterais não foram implementados.
Parte dos temas que foram acordados nessas reuniões técnicas
estão sendo em alguma medida implementadas pelo IAPA.
Houve participação em vários encontros onde a questão
transfronteiriça foi discutida, a maioria envolvendo a questão
dos isolados das cabeceiras dos rios Purus e Chandless.
No IAPA tem acontecido e essa temática será pauta do
encontro de gestores de julho, com a provocação a ser feita
pela CPIAC.
Não acontecem com esse nome de protocolo, mas as relações
entre pec e prefeitura sobre tudo de Manoel urbano são
constantes, onde temas como educação, saúde e outros são
tratados e implementados em parcerias.

Realizamos um projeto, componente 2.3 do Arpa onde incluía
a divulgação da UC nas TI´s Alto Purus e Mamoadate, e a
expedição de campo com a Funai para os isolados. Este projeto
durou 2 anos e realizamos várias atividades, com 5 reuniões
com os indígenas e os moradores discutindo proteção conjunta
d) Articular com os gestores e
da área e as relações entre os mesmos relacionadas ao
comunidades das TIs Alto
respeito pela propriedade alheia e uso do território.
Purus e Mamoadate
Estão havendo desdobramentos dessa ação a partir da
implementação de projeto com o CTI e recentemente em início
de tratativas com a IUCN e talvez futuramente com a CPIAC,
além da FUNAI, que atualmente tem estreita relação com a
gestão
e) Articular com os gestores e
Há muito realizamos várias atividades juntos, IAPA,
comunidades
da
Resex
monitoramento biodiversidade, cursos etc.
Cazumbá-Iracema
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3.1.9 Programa de Alternativas de Desenvolvimento
Quadro de Análise
Atividade
Visão do Nível de Implementação (Gestores)
a) Promover a difusão de Não seria prioridade para a revisão do plano, o entorno do PEC
técnicas
ambientalmente ainda é muito conservado em razão das TOs e UCs vizinhas, há
sustentáveis na ZA da UC
outras prioridades para a revisão.
4. Elementos Diagnósticos e Necessidades Apontadas
4.1 Pontos Negativos Considerados pelos Atores Consultados
Tendo como subsídio as informações apresentadas pelos gestores (Chefe do Parque e membros
da equipe da SEMA), a análise crítica realizada por esta consultoria (Produto 1), os estudos e
relatórios consultados, foi possível identificar os pontos negativos. Os pontos negativos
principais para implementação do plano foram os seguintes:
4.1.1 Programa de Proteção e Controle





Falta de formalização da parceria e de protocolos de atuação entre a SEMA e o
Pelotão Florestal.
No que se refere ao estabelecimento de um cronograma e ação de fiscalização com
as forças policiais locais e peruanas, tornou-se inviável principalmente por envolver
uma logística complexa e com alto custo. Uma atividade desta natureza que envolve
instituições militares de outro país, apesar de ser extremamente necessária, é
sensível por envolver questões relacionadas a soberania nacional de ambos países e
a defesa de fronteira.
Sobre implantação e operacionalizar dos dois postos de controle e fiscalização
permanentes e os treinamentos para a equipe da Unidade para operacionalizar o
Programa Temático de Proteção e Controle, a SEMA/AC não dispõe de orçamento e
financeiro para essas atividades a curto e médio prazos, o que indica a necessidade
de se estabelecer arranjos institucionais e mecanismos alternativos para o controle e
fiscalização.

4.1.2 Programa de Pesquisa e Monitoramento



Não foi instituído um sistema permanente de pesquisa científica no Parque como foi
previsto no Plano de Manejo.
As pesquisas relacionadas a vegetações sobre lagoas de origem fluvial; formações
pioneiras de influência fluvial; espécies e grupos especiais para a conservação da
biodiversidade; meio físico; estudos arqueológicos e etno-históricos e sobre uso de
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plantas medicinais por comunidades locais, não foram realizadas e não há indicativo
de realização.
Não há um cadastro dos moradores do Parque informatizado como previsto. Sua
informatização pode contribuir mais efetivamente para subsidiar as atividades de
pesquisa no parque.

4.1.3 Programa de Uso Público
3.1.2.10
Elaboração de um Plano de Negócios para atividades de ecoturismo,
específicas para o PEC
 Não foi elaborado um plano de negócios para as atividades de ecoturismo no PEC,
bem como ainda é incipiente também a inserção do PEC nos roteiros turísticos da
Secretaria de Turismo e Lazer (SETUL) do Estado.
4.1.4 Programa de Operacionalização
3.1.2.11
Consolidação Territorial
 A demarcação da área da Unidade ainda não foi formalizada. Porém, existem
recursos para a execução a atividade de organização dos dados e formalização da
demarcação da área no âmbito da SEMA.
 As atividades relacionadas a conclusão do processo de transferência de titularidade
da área do PEC para o Estado não avançaram. Um dos principais entraves para este
avanço foi a necessidade de uma manifestação/parecer oficial da FUNAI tratando
sobre a sobreposição do Parque com a TI Alto Purus. Até o momento não houve essa
manifestação/parecer do órgão indigenista.
 Com relação a regularização fundiária dos moradores do Parque, não há recurso
para indenização dos mesmos.
 Sobre a situação dos indícios de índios isolados na área do Parque não houve
avanço, apesar de haver uma boa relação com a FUNAI.

3.1.2.12





Gestão, Administração e Manutenção

Assim como para as ações do controle fiscalização, o quadro de pessoal para a
implementação do plano de manejo como um todo não é o adequado.
Sobre a estratégia de captação e investimento de recursos, não houve um
planejamento e uma implementação sistemática de captações de recursos. Porém,
existe grande potencial de captações. Neste sentido, a revisão do plano deve
priorizar este item.
Sobre a efetivação de parcerias, no caso da Funai, não existe um documento formal
que estabeleça essa relação. Recomenda-se, portanto, especificamente com a Funai
a firmação de um acordo de cooperação entre a SEMA/AC e Funai para se
estabelecer as atribuições, competências e responsabilidade de cada órgão em
relação aos temas de interesse comum.
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3.1.2.13
Infraestrutura e equipamentos
 Neste subprograma foi prevista a garantia, operacionalização e manutenção da base
de apoio nos Municípios de em Manuel Urbano, Santa Rosa do Purus e ainda da base
de apoio na fazenda Jussara e do posto de controle entrada do Parque em Santa
Rosa do Purus e localidade de Reentregue. De fato, essas bases e postos, inexistem
ou não foram construídos no período.
 Outros pontos negativos apontados neste subprograma foram a não execução das
atividades: i) implantar e conservar acesso ao PEC a partir do ramal Santa Rosa e, ii)
implantar trilha interpretativa para Educação Ambiental dentro do ramal PA Santa
Rosa e no ramal da Manga.

3.1.2.14
Cooperação Institucional
 O processo, a organização e a implementação das cooperações institucionais não
estão adequadas e efetivas.
4.1.5 Programa de Educação Ambiental


Nenhuma atividade deste programa foi executada de forma sistemática.

4.1.6 Programa de Mitigação de Impactos e Redução de Pressões


Falta de uma integração e informatização das ações relacionadas a este programa.

4.1.7 Programa de Divulgação e Comunicação


O site não está operacional o que requer uma reformulação, atualização e
reativação. Com relação ao programa (mais correto se chamar de plano) de
divulgação do parque, este não foi elaborado.

4.1.8 Programa de Integração Externa


Grande dificuldade de realizar esse programa em função dos altos custos e
burocracia diplomática internacional para sua viabilização. É compreensível que esta
atividade não tenha sido formalizada em função das questões internacionais
diplomáticas e jurídicas que envolvem o estabelecimento de acordos internacionais
entre dois entes subnacionais.

4.1.9 Programa de Alternativas de Desenvolvimento
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Pouca aplicabilidade prática para este programa dentro do Parque.

4.2 Pontos Positivos Considerados pelos Atores Consultados
Neste item é considerada a avaliação feita pelos gestores e a avaliação feita por esta
consultoria no âmbito dos programas e subprogramas definidos no plano de manejo
visando a identificação dos pontos positivos. Seguindo a estrutura anterior, passamos
elencar os pontos.
4.2.1 Programa de Proteção e Controle


A parceria com o Pelotão Florestal do Estado é positiva e fundamental para as
rotinas de vigilância e fiscalização do Parque e está relativamente estabelecida.
Fortalecer esta parceria é imprescindível para a manutenção das ações deste
programa.



Sobre as questões relacionadas ao desmatamento e incêndios florestais, tanto o
Plano Estadual de Prevenção, Controle e Combate ao Desmatamento, Queimadas e
Incêndios Florestais quanto os Planos Municipais com o mesmo escopo, terão as
Unidades de Conservação como uma focos territoriais de atuação. Assim o
Chandless deverá ser beneficiado por esses instrumentos para essa atividade.

4.2.2 Programa de Pesquisa e Monitoramento




Mesmo sem um sistema instituído, as pesquisas sobre o Parque vêm avançando em
temas pontuais. O PEC tem sido foco de iniciativas das Instituições de pesquisa do
Estado. O interesse de diversas instituições para a realização de pesquisas permite
criar um ambiente favorável para efetivar um sistema organizado de pesquisa que
atenda as demandas do parque.
O cadastro dos moradores do Parque - previsto no Plano dentro deste programa está estruturado e atualizado tendo um grande potencial para a otimizar um
cadastro informatizado como previsto no plano.

4.2.3 Programa de Uso Público
4.1.2.15
Elaboração de um Plano de Negócios para atividades de
ecoturismo, específicas para o PEC
 O grande potencial de atratividade cênica e outros serviços ambientais disponíveis
no parque podem facilitar a elaboração do plano de negócios para as atividades de
ecoturismo no PEC. O avanço destacado neste tema, são as bases disponíveis para o
turismo de observação aves. Neste sentido, foram preparadas as plataformas de

24

observações e trilhas de pesquisas e está fase de elaboração o inventário de
espécies do PEC.
4.1.3 Programa de Operacionalização
4.1.3.15
Consolidação Territorial
 O ponto positivo destacado neste subprograma foi a conclusão da atividade de
campo relacionada a demarcação física da área do Parque nos limites de fronteira
com o Peru, Terra Indígenas Mamoadate, Terra Indígena Alto Purus e Resex
Cazumbá-Iracema. Os recursos para a execução dessa atividade de organização dos
dados e formalização da demarcação da área estão disponíveis no âmbito da SEMA.
Contudo ainda é preciso formalizar a demarcação.
 Envolvimento efetivo da maioria dos moradores nos processos de gestão do Parque.
Neste caso, mesmo sendo um UC onde áreas particulares incluídas em seus limites
serão passíveis de desapropriação, há que se avaliar de forma mais adequada à
realidade econômica e financeira do Estado e dos moradores do Parque visando
tomar as melhores decisões para a aplicação do estabelecido na Lei do SNUC.









4.1.3.16
Gestão, Administração e Manutenção
Um ponto positivo a se destacar são as atividades de revisão e manutenção
periódicas das instalações, equipamentos e materiais que compõem a estrutura do
Parque. Essa atividade é custeada com recursos financeiros do Programa Arpa.
Mesmo sem uma estratégia estabelecida, existe uma mobilização de recursos
relativamente constante para execução de atividades no parque, destacando-se os
apoios recebidos pelo Programa Arpa, Programa REM Fase I e o IAPA/WWF; bem
como os potenciais apoios futuros de projetos que irão se iniciar ainda em 2018
como o Programa REM Fase II (já aprovado); Programa Paisagens Sustentáveis da
Amazônia – especialmente para as áreas de entorno do Parque, CTI e UICN.
Com relação as estratégias e a efetivação de parcerias para o desenvolvimento das
atividades previstas no plano de manejo, destacam-se as parcerias com Universidade
Federal do Acre (UFAC) e PPBio, especialmente em função das pesquisas ecológicas
de campo já citadas anteriormente.
4.1.3.17
Infraestrutura e equipamentos
O maior destaque nesse subprograma foi a aquisição de materiais e equipamentos
para dar suporte às atividades do plano de manejo. Foram adquiridos, por exemplo,
camionete, barcos, motores de barco, quadriciclo e outros. Essa atividade contribui
efetivamente na implementação dos programas e todas as atividades em execução
no parque.
4.1.3.18

Cooperação Institucional
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Grande potencial de cooperação interinstitucional com organização do poder
público federal, estadual, municipais e intervencionais, como UFAC, ICMBio, IFAC,
FUNAI, IBAMA, Polícia Federal, EMBRAPA, INPA, SEAPROF, SETUL, IMAC, SEDENS,
FUNTAC, Secretaria Municipais de Meio Ambiente, dentre outros.
4.1.3.19
Programa de Educação Ambiental
Sem ponto positivo identificado.
4.1.4



Programa de Mitigação de Impactos e Redução de Pressões

A atuação integrada entre a equipe de Geoprocessamento da SEMA e do IMAC foi o
ponto positivo identificado, porém, falta uma atuação sistemática e focada nas
atividades previstas. Eventualmente as atividades a serem desenvolvidas na zona de
amortecimento poderiam constar em outras políticas, programas ou projetos do
estado, como por exemplo o SISA, Programa REM Fase II e as ações de controle e
fiscalização do IMAC.

4.1.5 Programa de Divulgação e Comunicação


A atividade de criação de identidade visual foi executada de forma efetiva. A
identidade visual é composta de uma logomarca, manual de utilização, folders,
banners, um website. A divulgação do PEC tem sido realizada em eventos como
congressos, fóruns, seminários, nas redes sociais e nos sites da SEMA/AC e da
Agência de Notícias do Governo, além das redes sociais do próprio parque. É
fundamental se elaborar uma estratégia e um plano de comunicação do PEC que
considere sua beleza cênica, potencialidades de observação de animais, pesquisa,
ecoturismo, e as riquezas da biodiversidade. Essa atratividade poderá viabilizar
novos apoios e parceiros para a consolidação do PEC como umas das principais UCs
do Estado.
4.1.6 Programa de Integração Externa



A atividade de articulação do PEC com os gestores e comunidades da Resex
Cazumbá-Iracema, foi executada com sucesso, uma vez que foram realizadas
oficinas, seminários, encontros e outros intercâmbios, que contribuíram para que
essa articulação promovesse resultados importantes para troca de experiências e
aprendizados recíprocos em termos de gestão das UCs, atividades produtivas, uso
dos recursos naturais, controle e fiscalização, dentre outros.
4.1.7 Programa de Alternativas de Desenvolvimento



Sem ponto positivo identificado.
26

5. Identificação de Lacunas e Necessidades de Conhecimento
Após esta análise e identificação dos pontos positivos e negativos da execução do plano de
manejo do PEC, foi possível sistematizar as lacunas e necessidades de conhecimento para a
implementação do plano. Neste sentido, passa-se a relacionar as principais lacunas e
necessidades por programa a serem consideradas na revisão do plano:
5.1 Proteção e Controle
 A falta do manual de procedimentos ou de protocolos para as ações de
fiscalização contribui para que o Pelotão Florestal e SEMA/AC não possuam um fluxo
sistematizado de reporte dos resultados das ações o que, em geral, acarreta no não
envio dos relatórios das ações do Pelotão Florestal para SEMA/AC. Ainda que,
quando solicitados, os relatórios são prontamente enviados para SEMA/AC.
5.2 Programa de Pesquisa e Monitoramento
 Necessidade de se elaborar sob liderança da SEMA, um planejamento com
instituições de pesquisa parceiras para a institucionalização de um sistema
permanente de pesquisa que atenda as demandas do Parque.
 Desenvolvimento do sistema informatizado de cadastro de moradores
5.3 Programa de Uso Público


Falta de um inventário e um plano de negócios para as atividades de ecoturismo no
PEC com integração às políticas estaduais, nacionais e internacionais de turismo.

5.4 Programa de Operacionalização





Necessidade de institucionalizar uma força tarefa composta pela SEMA, PGE, INCRA,
FUNAI, ITERACRE e SPU para a conclusão do processo de transferência de
titularidade da área do PEC para o Estado.
Identificar e implementar estratégia de resolução legais para a situação dos
moradores do parque, uma vez que se encontram irregularmente na UC.
Necessidade de conclusão dos levantamentos e estudos sobre indícios de existência
de índios isolados no parque, visando decidir de forma definitiva sobre a questão
fundiária associada a questão.
Necessidade de elaborar e implementar uma estratégia de captação de recursos
para a efetivação dos programas que compõem o plano de manejo. Neste sentido, a
revisão do plano deve priorizar este item. Deve ser avaliada a possibilidade de
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sustentabilidade financeira para a implementação do PEC e outras UCs do Estado no
âmbito do Programa ISA-Biodiversidade dentro Sistema de Incentivos aos Serviços
Ambientais do Acre.
5.5 Educação Ambiental



Falta de uma orientação estratégica sobre como implementar e utilizar a educação
ambiental como instrumento de efetivação da unidade.
Necessidade de maior disponibilidade de informações e formações para o conselho
consultivo do parque.

5.6 Mitigação de Impactos e Redução de Pressões


Há a necessidade de se avaliar se esse programa deve constar em uma próxima
versão do plano de manejo. Caso se mantenha, faz-se necessários redefinir suas
atividades para ações mais concretas, especialmente sobre a normatização das
atividades produtivas e extrativistas da zona de amortecimento considerando:
manutenção da conectividade ambiental, manutenção da qualidade das florestas,
rios, igarapés, nascentes, fauna silvestre e peixes, incluindo seus ciclos reprodutivos.

5.7 Programa de Divulgação e Comunicação



Necessidade de elaborar um plano de comunicação e marketing associado a uma
estratégia de captação de recursos e sustentabilidade do parque.
Uma necessidade importante para a gestão da UC e implementação do plano de
manejo seria a de se desenvolver uma plataforma de gestão de conhecimento que
contemplasse uma base de dados associada, mapas temáticos, estratégia de
proteção e controle, estudos e informações, estratégia de marketing, informações
turísticas, ferramentas de gestão, acompanhamento e avaliação.

5.8 Programa de Integração Externa


Necessidade de conhecimento da equipe gestora sobre as relações internacionais e
fronteiriças, bem como de sensibilidades diplomáticas e formas legais de atuação em
cooperação internacional. Neste caso, as ações de intercâmbio entre técnicos e
gestores de ambos países poderiam substituir os atos formais ou eventualmente
adotar instrumentos jurídicos menos complexos e formais como por exemplo as
cartas de intenções.

5.9 Alternativas de Desenvolvimento


Necessidade avaliar se eventualmente essa atividade possa ser desenvolvida na zona
de amortecimento por meio de outras políticas, programas ou projetos do estado,
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como por exemplo o SISA, Programa REM Fase II e com execução de potenciais
parceiros.
Visando ampliar a análise sobre as lacunas e necessidades de conhecimentos é importante
avaliar as diversas publicações e estudos realizados, conforme resumos e Anexo 1. Como base
nesse levantamento foi possível identificar que os temas mais estudados foram estão
relacionados aos temas de recursos naturais.
Estas lacunas e necessidade estão diretamente ligadas a falta de efetividade na implementação
do plano de manejo do PEC. Supri-las seria um avanço importantíssimo para a consolidação do
plano e da unidade. De outra forma, são indicativos claros da falta de uma estratégia ou um
sistema de gestão, acompanhamento e avaliação da implementação do plano, uma vez que a
maioria já está prevista no plano e não foram executadas ou realizadas.

6. Considerações sobre estoques de carbono, características climáticas observadas e
mudanças climáticas estimadas para o PEC em diferentes cenários futuros de
desmatamento regional: Implicações para gestão da UC e adaptação das comunidades.
6.1 Contexto e Justificativa
As Unidades de Conservação do Acre desempenham papel fundamental para o equilíbrio
climático no Estado do Acre e na contenção dos potenciais riscos de avanços dos
desmatamentos.
O processo de atualização do Plano de Manejo precisa buscar inovações quanto à sua
aplicabilidade e analisar cenários de mudanças climáticas previstas para as UC e como suas
comunidades e gestores podem se adaptar aos reflexos e condições ambientais destas
mudanças.
No Acre o estoque de Carbono total estimado (2014) era de 1.845.190.756 Toneladas de
carbono. Em 2015 foram desmatados 21.832 hectares, com 5.492 foco de calor registrados e
emissão de 11.425.521 Ton. de CO2.
De 2008 a 2012 o Acre perdeu da regeneração 22.060.634 Ton. de CO2, mas acumulou da
regeneração estimados 30.041.229 Ton. de CO2.
Durante a análise do produto preliminar desta consultoria a equipe de parceiros IAPA
(PAO,WWF, UICN) indicaram a oportunidade de se incluir na Rota de Revisão proposta para o
plano de manejo do PEC. Demandaram assim o enriquecimento do estudo com algumas
análises e considerações quanto às mudanças climáticas possíveis na UC em diferentes cenários
de desmatamento e consequente emissão de carbono e outros GEF. Essas análises preliminares
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(exercícios de aplicação de ferramentas tecnológicas de base científica1) indicaram impactos
variáveis nas características climáticas e parâmetros ambientais futuros das áreas protegidas,
que dependem do seu grau de conservação atual e capacidade de resiliência, conforme
estimado pelos modelos e ferramentas aqui consideradas.

6.2 Ferramentas e Metodologia do exercício
6.2.1. Calculadora de Carbono (CCalc) para estimar estoques de carbono da biomassa da UC.

CCAL é uma calculadora de carbono baseada na web projetada para apoiar gerentes públicos,
especialmente aqueles ligados a programas estaduais de REDD +, no desenvolvimento de
estratégias para reduzir as emissões do desmatamento e da degradação florestal.
A ferramenta permite estimar por diferentes modelos os estoques atuais e emissões de
carbono recentes de um determinado polígono, podendo ser uma área protegida já delimitada
ou uma área/polígono estabelecido pelo usuário na interface de trabalho da ferramenta.

6.2.2. Cenário e estimativas de mudanças climáticas e riscos associados para áreas protegidas
da Amazônia.

Os dados de biomassa e clima apresentados neste portal são baseados em publicações
científicas revisadas e publicadas. Estes conjuntos de dados fornecem uma visão geral de
tendências históricas e projeções futuras climáticas, porém possuem incertezas inerentes a
cada dado. Para mais informações acerca das incertezas associadas a cada conjunto de dados,
por gentileza acesse as referências listadas abaixo.
O conjunto de dados de biomassa é baseado em Baccini et al., 2017.
Os limites da Pan-Amazônia, Áreas Protegidas e Territórios Indígenas foram fornecidos
pela Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georeferenciada (RAISG).
O conjunto de dados climatológicos históricos é baseado na versão 3.24 do CRU (Climate
Research Unit) da Universidade de East Anglia (Harris et al., 2014).

CCAL- Calculadora de Carbono (IPAM, 2010) http://www.carboncal.org.br/view/brasil/ e
The Climate Source: Climate, Carbon and Land Analytics for a changing planet (WRRC, 2017) http://www.thecarbonsource.org/climate_explorer/
1
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Os dados climatológicos futuros são baseados nas 24 projeções provenientes dos modelos
gerais de circulação usados no 5° relatório do IPCC (AR5), que compõe parte do Projeto de
Intercomparação de Modelos Acoplados, Fase 5 (CMIP5 - Taylor et al. Bulletin of the American
Meteorological Society 2012).

6.3 Resultados preliminares e possíveis implicações para a gestão da UC e atualização do Plano
de Manejo do PEC.
6.3.1 Estoques e emissões de Carbono no PEC
Este Parque, segundo os dados da CCAL, detém 657.321 ha de florestas e não foram
identificadas florestas degradadas. A UC ainda apresenta uma área desmatada de 407 ha,
sendo que deste total 134 ha são de áreas em uso por algum tipo de produção e cerca de 273
ha áreas estão em estado de regeneração, conforme Tabela 1.

Área de
Florestas
em ha
657.321

Tabela 1: Cobertura Florestal e Uso do Solo -1996-2015
Área de
Área de
Área em
Área
Área em
Florestas
Florestas
Regeneração
Desmatada em Uso em há
Conservada Degradada
em há
ha (AU + AR)
(AU)
em ha
em ha
(AR)
657.321

0

407

134

273

Fonte: CCAL: http://www.carboncal.org.br/view/brasil/
Esses dados relacionados a cobertura florestal do PEC, representam ainda de acordo com a
CCAL aplicando o FREL2 do Brasil, que a UC estoca 98.732.994 ton. de carbono em sua floresta
com uma densidade de carbono de 150,2 ton./ha. Nas áreas em regeneração foram detectadas
2.373 ton. de carbono, o que representa uma densidade de carbono de cerca de 17,7 ton./ha
em regeneração. Considerando o balanço geral em termos de estoque de carbono, foi possível
detectar uma perda total de 61.133 ton. Tabela 2.
Tabela 2: Estoque e Perda de Carbono Florestal -1996-2015

2

FREL: Nível de referência de emissões florestais.
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Carbono
Florestal
Estocado
em
Ton./ha

Densidade de
Carbono
Florestal em
Ton/ha.

Carbono Florestal
Estocado em Área de
regeneração em
Ton/ha.

Densidade de
Carbono Florestal
em To./ha

Perda total
de carbono
em Ton.

98.732.994

150,2

2.373

17,7

61.133

Fonte: CCAL: http://www.carboncal.org.br/view/brasil/

Considerando ainda a dinâmica do desmatamento e a perda do estoque de carbono no período
de 1996 à 2015 é possível verificar que o ano de 2002 foi de maior pico de desmatamento com
117 ha e consequentemente a perda de estoque de carbono. Contudo, se observa que desde
de 2009 não são detectados desmatamento na Unidade (Figura 1).

Figura 1. Dinâmica do desmatamento e a perda do estoque de carbono na PEC. Período 19962015. Fonte:

Em virtude das variações climáticas eseveras pelas quais o Acre vem passando nas últimas
décadas com secas e enchentes extremas, cada vez mais frequentes bem como a provisão de
serviços ambientais, o PEC se apresenta como uma Unidade de Conservação estratégica para a
manutenção do clima regional, em função da sua cobertura florestal praticamente intacta que
contribui diretamente para manutenção do estoque de carbono florestal no Estado. Para isso o
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fortalecimento de gestão de páreas protegidas em termos gerais é de fundamental importância
para o Acre e para a região Amazônica.

6.3.2 – Mudanças climáticas
O exercício de aplicação da ferramenta “The Climate Source” resultou no quadro síntese
abaixo. Este quadro indica valores e variações diferentes parâmetros climáticos (temperatura
média anual, pluviosidade média anual, risco de seca e chuva extremas, tanto observados como
estimados para a UC a depender do cenário de desmatamento regional enfrentado (baixo ou
alto) para diferentes espaços temporais da estimativa (2020-2039 e 2040 a 2069).

UC e Estoque Carbono/hectare
Parque Estadual
134,63 MgC/ha
Chandles

UC

Cenário de
Desmatamento
2016-2020

Parque Estadual
Chandles

UC

25,7

2.199

normal-baixo

moderado

ESTIMADO - previsão 2016 - 2039 (thecarbonsource.org)
Temp. média Pluviosidad
Risco Seca
Risco Chuva
(Celsius)
e (mm)
Extrema
Extrema

Baixo

26,5

2166

moderado

baixo

Alto

26,7

2159

moderado

baixo

Cenário de
Desmatamento
2016-2020

Parque Estadual
Chandles

OBSERVADO 1991-2015
Temp. média Pluviosidad Risco de Seca Risco de Chuva
(Celsius)
e (mm)
Extrema
Extrema

ESTIMADO - previsão 2040 - 2069 (thecarbonsource.org)
Temp. média Pluviosida
Risco Seca
Risco Chuva
(Celsius)
de (mm)
Extrema
Extrema

Baixo

26,8

2177

moderado

baixo

Alto

28,2

2137

moderado

baixo
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Figura 2 – Curvas de tendências de elevação da temperatura média anual no Parque Estadual
Chandles em diferentes cenários (baixo, moderado e alto) de desmatamento regional, a partir
do ano 2018.

Considerando-se a grande variação de temperatura projetada para a UC com uma média de
4oC superior no cenário de alto desmatamento, se comparado à tendência para cenário de
baixo desmatamento, fica evidenciado a necessidade do Planode Manejo desta UC incorporar
em seu processo de revisão o tema de mitigação de mudanças climáticas e adaptação (da
gestão e das comunidades) frente aos cenários mais pessimistas.

Figura 3 – Tendência de perda de Carbono em diferentes cenários de desmatamento (alto-red;
moderado-blue e baixo-green) para o PEC.
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No tocante a tendência de perda de biomassa, também verifica-se os efeitos perversos que
taxas de desmatamento altas ou moderadas podem tender a uma perda de carbono estocado,
o que só poderia ser estabilizado com um cenário de baixo desmatamento no futuro.
7. Etapas de desenvolvimento e atividades da rota de atualização do Plano de Manejo do PEC
Feita essa análise de implementação dos programas do plano de manejo é possível constatar
que, apesar dos avanços importantes, a execução do plano é relativamente baixa em função de
fatores como, falta de recursos financeiros, equipe técnica reduzida e desproporcional às
atividades e demandas, logística de acesso ao parque, eventual falta de prioridade por parte do
poder público, descompasso entre as atividades executadas e as projetadas no plano, dentre
outros.
Tendo como base toda essa análise, na tabela abaixo, são enumerados do número 1 o mais
prioritário e o 5 o menos prioritário, essa priorização foi feita a partir das informações obtidas
junto a equipe de gestão. A seguir são apresentadas as prioridades temáticas para o processo
de revisão do plano as quais devem ser levadas em consideração nas etapas:
Tabela 1 - Programa Prioritárias - Parque Estadual Chandless
PROGRAMA / ATIVIDADES
Prioridade
Programa de Proteção e Controle
1. Sistematizar rotinas de vigilância e fiscalização para controle e
proteção da UC
b) Elaborar rotina de vigilância e fiscalização, definindo responsáveis,
X1
escala mais adequada, logística necessária e áreas prioritárias;
d) Sistematizar as rotinas de fiscalização por meio da confecção de um
X2
manual de procedimentos da UC.
f) Identificar com o auxílio do SIG, as principais áreas de pressão
X2
ambiental atual e potencial dentro da Unidade
g) Organizar um plano de vigilância considerando as seguintes áreas
X1
focais
h) Implantar e operacionalizar dois Postos de Controle e Fiscalização
X4
permanentes
i) Planejar e realizar sobrevôos para patrulhamento aéreo do PEC
X1
j) Treinar a equipe da Unidade para operacionalizar o Programa
X2
Temático de Proteção e Controle
k) Articular com o Pelotão Florestal a vigilância e proteção do PEC por
X2
meio de um convênio de vigência de no mínimo 2 anos, podendo ser
renovado
l) Formalizar e reforçar parcerias com órgãos públicos, tais como
X3
Polícia Militar, Polícia Federal, FUNAI, IMAC, Ministério Público,
Exército Brasileiro (SRP e Assis Brasil), ICMBio, IBAMA, FENAMAD,
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INRENA e sociedade civil organizada
m) Avaliar a necessidade de implementar um Plano de Prevenção e
X5
Combate a Incêndios (PPCI) da Unidade
Programa de Pesquisa e Monitoramento
Implantar um sistema permanente de pesquisa científica na UC, por meio de
parcerias com universidades e instituições de pesquisa, organismos nacionais e
internacionais, tais como SOS Amazônia, CAPES, CNPQ, FAPESP, INPA, IPAM, UFAC,
ProManejo, TNC, FNMA, MPEG, empresas privadas e fundações, dentre outros
a) Firmar convênio com Universidades, por meio dos programas de
X1
pós-graduação;
b) Manter associação com o maior número possível de instituições de
X1
pesquisa
c) Manter atualizado o cadastro informatizado dos moradores do
X1
Parque
2.
Desenvolver um Programa de Pesquisas considerando pelo menos os
seguintes componentes
a) Apoiar o desenvolvimento de pesquisas sobre a floresta tropical
X2
caducifólia e florestas com bambus, as espécies endêmicas deste
habitat e sobre a dinâmica da erosão, neste ambiente
b) Apoiar o desenvolvimento de pesquisas relacionadas às vegetações
X1
sobre lagoas de origem fluvial [Queimadas]
c) Apoiar o desenvolvimento de pesquisas sobre as formações
X1
pioneiras de influência fluvial (FPIF)
d) Complementar a Avaliação Ecológica Rápida com um programa de
X2
inventários biológicos das espécies e ecossistemas da Unidade
e) Apoiar o desenvolvimento de pesquisas específicas sobre espécies
X2
e grupos especiais para a conservação da biodiversidade,
considerando os seguintes aspectos
f) Apoiar o desenvolvimento de pesquisas sobre a pesca no rio
X3
Chandless e rio Purus:
g) Apoiar o levantamento Paleontológico do PEC;
X3
h) Apoiar o desenvolvimento de pesquisas referentes à avaliação de
X2
pressões sobre os demais recursos naturais
i) Apoiar a realização de pesquisa sobre uso de plantas medicinais por
X2
comunidades locais.
j) Desenvolver um Programa de Pesquisas referente ao Meio Físico
X2
considerando pelo menos os seguintes aspectos
k) Apoiar o desenvolvimento de estudos arqueológicos e etnoX3
históricos;
l) Desenvolver pesquisa para avaliar se há, na área do Parque,
X3
presença de populações indígenas em isolamento voluntário
m) Desenvolver um Programa de Monitoramento e implementar as
X3
linhas de monitoramento (ambiental, hidrológico e sócio-econômico)
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definidas no plano de manejo
Programa de Uso Público
Elaboração de um Plano de Negócios para atividades de ecoturismo, específicas para
o PEC
a) Realização de expedição piloto para observação de aves no PEC
X1
b) Incluir o PEC nos Roteiros Turísticos Trabalhados pela SETUL
X3
PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO
Consolidação Territorial
a) Concluir o processo de transferência de titularidade da área para o
X2
Estado
b) Concluir o processo de Regularização fundiária do PEC, em relação
X1
aos atuais moradores
c) Criar GT para sugerir ações para índios isolados, caso haja presença
X2
comprovada no PEC
d) Demarcação física dos limites da Unidade
X2
Gestão, Administração e Manutenção
a) Compor o quadro de pessoal para a implementação do presente
X2
plano de manejo,
b) Estabelecer a organização administrativa do PEC
X3
c) Providenciar revisão e manutenção periódicas das instalações,
X4
equipamentos e materiais
d) Planejar e implementar estratégia de captação e investimento de
X3
recursos, a partir da identificação e articulação com fontes de
financiamento/investimento, nacionais e internacionais
e) Viabilizar e apoiar as estratégias e a efetivação das parcerias
X3
necessárias para o bom desenvolvimento das atividades previstas nos
programas e áreas estratégicas deste plano de manejo
Infraestrutura e equipamentos
a) Garantir a operacionalização e manutenção da Base de Apoio em
X3
Manuel Urbano:
b) Garantir a operacionalização e manutenção da Base de Apoio em
X4
Santa Rosa do Purus:
c) Garantir a operacionalização e manutenção da Base de Apoio na
X3
Jussara
d) Garantir a Operacionalização e Manutenção do Posto de Controle
X4
entrada do Parque/PA Santa Rosa
e) Garantir a Operacionalização e Manutenção do Posto de Apoio
X4
Reentregue.
f) Viabilizar, juntamente com os demais órgãos responsáveis, a
X3
implementação de placas educativas e informativas na zona de
amortecimento, áreas estratégicas e seus acessos
g) Viabilizar a aquisição de materiais e equipamentos necessários para
X4
dar suporte aos programas previstos neste plano de manejo
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h) Implantar e conservar acesso ao PEC a partir do ramal Santa Rosa
i) Implantar trilha interpretativa para Educação Ambiental dentro do
ramal PA Santa Rosa e no ramal da Manga
Cooperação Institucional
a) Garantir os meios para que as articulações, cooperações, acordos e
convênios, previstos neste plano de manejo
Programa de Educação Ambiental
a) Planejar e implementar atividades de EA para o exterior e o interior
da UC
b) 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
c) Promover com os moradores, em SRP, ações de sensibilização para
os problemas: lixo, poluição da água, fogo, desmatamento no entorno
e na UC
d) Elaborar uma agenda de atuação do Conselho Consultivo para
implementação do Plano de Manejo
e) Definir, através de estudo específico, a capacidade de carga para
atividades de EA desenvolvidas dentro da UC:
Programa de Mitigação de Impactos e Redução de Pressões
a) Sistematizar rotinas de vigilância e fiscalização para controle e
proteção da Zona de Amortecimento e área de influência direta do
PEC
b) Elaborar um Plano de Redução / Eliminação de Impactos
c) Normatizar as atividades produtivas e extrativistas da ZA
considerando: manutenção da conectividade ambiental, manutenção
da qualidade das florestas, rios, igarapés, nascentes, fauna silvestre e
peixes, incluindo seus ciclos reprodutivos
Programa de Divulgação e Comunicação
a) Desenvolver e implantar programa de formação de identidade do
PEC
b) Desenvolver e implantar programa de divulgação do PEC
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO EXTERNA
a) Implementar acordos bilaterais Brasil – Peru para troca de
experiência em gestão de unidades de conservação
b) 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
c) Articular com as Prefeituras de Santa Rosa do Purus e de Manuel
Urbano protocolos para o desenvolvimento de ações integradas
considerando os seguintes tópicos
d) Articular com os gestores e comunidades das TIs Alto Purus e
Mamoadate

X3
X4

X1

X2
X2

X2

X2
X1

X4

X2
X3

X5
X4
X4
X4

X2

X4
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Programa de Alternativas de Desenvolvimento
a) Promover a difusão de técnicas ambientalmente sustentáveis na ZA
da UC
7.1

X2

Etapas de Desenvolvimento do Processo Participativo de Revisão do Plano de Manejo

Considerando que não há uma previsão legal para a revisão dos planos de manejo das UCs
Estaduais; considerando ainda que a revisão do plano de manejo é um procedimento técnicoadministrativo que busca promover a alteração, supressão ou inclusão, geral ou pontual, de um
ou mais elementos do plano de manejo, tais como normas, zoneamento, programas de manejo
ou outros componentes, é possível apontar por duas propostas de rotas apresentadas a seguir:
7.1.1 Rota Geral de Revisão
Etapa 1 - Criar por ato administrativo do Secretário de Meio Ambiente um comitê executivo de
revisão plano formado pelo:

Chefe do PEC,

Coordenador de Biodiversidade e Áreas Protegidas da SEMA/AC,

Um Representante do Conselho do Parque e

Um representante da sociedade civil.
Esse comitê será responsável pela orientação, acompanhamento e supervisão técnica e
metodológica, pelos procedimentos administrativos e pela análise e aprovação técnica da
revisão do plano de manejo e produtos intermediários, devendo acompanhar e participar de
todas as etapas do processo de revisão do plano de manejo. Caso entenda ser necessário,
poderão ser convidados especialistas para subsidiar as tomadas de decisão. A equipe técnica do
Departamento de Biodiversidade e Áreas Protegidas da SEMA dará o suporte técnico e
administrativo necessários para o desenvolvimento dos trabalhos do Comitê.
Etapa 2 - Analisar e avaliar a execução do plano de manejo. Neste passo, o comitê organizará
todas as informações, dados, relatórios, estudos disponíveis para a aferição do nível de
implementação do plano, identificando os principais entreves e avanços de cada programa
previsto no plano. Essa etapa subsidiará o planejamento técnico e as tomadas de decisão sobre
quais alterações deverão ser realizadas no plano e suas atividades.
Etapa 3 - Realizar um planejamento técnico sobre as etapas, procedimentos, responsáveis,
prazos, recursos necessários para o processo de revisão e pactuação da metodologia a ser
adotada e realização do diagnóstico. Nesse planejamento, coordenado pelo comitê executivo,
poderão ser convidados representantes de instituições parceiras que atuam no PEC;
Etapa 4 – Apresentação dos resultados dos passos 1, 2 e 3 para Conselho Consultivo do PEC
para discussão, ajustes e pactuação do processo de revisão;
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Etapa 5 – Execução do planejamento pactuado no Conselho Consultivo. Nessa fase, sob a
coordenação do comitê executivo, serão realizados os ajustes no plano, elaboração de estudos
adicionais se forem necessários, revisão das zonas (se for o caso), revisão dos programas,
incorporação do tema de mudanças climáticas e adaptação, bem como outras alterações que
forem necessárias. Nesta fase poderão ser contratados consultores e outros serviços que forem
necessários para sua efetivação.
Etapa 6 – Integração das informações, revisões, ajustes, definição de metas e consolidação de
proposta de plano de manejo revisado. Sobre a coordenação do comitê, serão organizadas
oficinas de sistematização dos estudos e revisões, bem como, serão divididas tarefas
necessárias entre os membros do comitê e eventuais consultores contratados, para a conclusão
da etapa.
Etapa 7 – Apresentação dos avanços e resultados dos passos 6 para Conselho Consultivo do PEC
para discussão, ajustes e pactuação do plano de manejo revisado. O Conselho será convocado
para uma reunião de apresentação dos resultados e será estabelecida uma metodologia para a
inserção das contribuições e ajustes ao plano.
Etapa 8 – Publicação do plano revisado. Neste caso a publicação poderá ser feita por
meio de um instrumento administrativos, por exemplo portaria, de ato do Secretário de
Meio Ambiente, por uma resolução do Conselho ou mesmo do Conselho de Meio
Ambiente.
Etapa 9 – Difusão e comunicação do plano revisado. A SEMA se utilizará dos meios de
mídia e comunicação disponíveis para difundir o plano revisado para os parceiros e
sociedade em geral.

7.1.2 Rota Simplificada/modulada de Revisão
Etapa 1 - Criar por ato administrativo do Secretário de Meio Ambiente um comitê executivo de
revisão plano formado pelo Chefe do PEC, Coordenador do Departamento de Biodiversidade e
Áreas Protegidas da SEMA, um Representante do Conselho do Parque e um representante da
sociedade civil. Esse comitê será responsável pela orientação, acompanhamento e supervisão
técnica e metodológica, pelos procedimentos administrativos e pela análise e aprovação
técnica da revisão do plano de manejo e produtos intermediários, devendo acompanhar e
participar de todas as etapas do processo de revisão do plano de manejo. Caso entenda ser
necessário, poderá convidar especialistas para subsidiar as tomadas de decisão.
Etapa 2 – Com base neste documento e em outros sobre a análise e avaliação da execução do
plano de manejo o comitê focará a revisão do plano de manejo de forma pontual e modular por
programas e subprogramas mais importante e priorizados. Neste caso, segundo esta avaliação,
os priorizados no primeiro módulo seriam: Controle e Fiscalização; Programa de Pesquisa e
Monitoramento; Programa de Uso Público e o subprograma Gestão, Administração e
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Manutenção; deixando os demais para serem revisados dentro das possibilidades e
disponibilidade de recursos do órgão gestor, em módulos específicos.
Etapa 3 – Execução das revisões. Nessa fase, sob a coordenação do comitê executivo, serão
realizados os ajustes no plano, elaboração de estudos adicionais se forem necessários, revisão
das zonas (se for o caso), revisão dos programas, e outras alterações que forem necessárias.
Nesta fase poderão ser contratados consultores e outros serviços que forem necessários para
sua efetivação.
Etapa 4 – Apresentação dos avanços e resultados dos passos 3 para Conselho Consultivo do PEC
para discussão, ajustes e pactuação do plano de manejo revisado;
Etapa 5 – Publicação do plano revisado. Neste caso a publicação poderá ser feita por meio de
um instrumento administrativos, por exemplo portaria, de ato do Secretário de Meio Ambiente.
7.2 Escopo mínimo a ser considerado na Etapa Diagnóstica da revisão do PMP
O escopo mínimo para a revisão do plano de manejo do PEC deverá avaliado, discutido e
pactuado pelo comitê executivo na etapa de planejamento. Porém, abaixo seguem temas
importante a serem considerados em um eventual diagnóstico.
7.2.1

Caracterização do PEC:


Além das informações gerais sobre a unidade, atualizar dados e informações geoespaciais; importância estratégica, ambiental, climática, territorial para o Estado;
relação com o SEANP e ARPA;

.
7.2.2 Diagnóstico Fundiário:


Situação fundiária atual, processo de repasse das terras para o estado; situação e
cadastro de moradores; invasões e conflitos fundiários; eventuais sobreposições
com Tis e outras UCs.

7.2.3 Diagnóstico do Meio Físico:


Atualização sobre Cobertura Vegetal Clima, Geologia, Geomorfologia, Hidrografia,
Paleontologia, Solos

7.3 Prazos Estimados de Execução
Não foi possível estimar os prazos para a execução das atividades uma vez que não foi possível
ter acesso aos planos anuais de execução financeiros das atividades e que eventualmente
poderiam ser disponibilizados para a revisão do plano de manejo do PEC. Neste contexto, os
prazos de execução serão estabelecidos na fase de planejamento para o processo de revisão.
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8.
Recomendação de ações mais prioritárias no campo de decisão política, gestão técnica e
implementação operacional dos Planos de manejo.
Considerando o contexto político e econômico atual que o país e consequentemente o estado
do Acre vivem e se reflete no ano eleitoral que reduz o tempo de gestão do poder público e na
escassez de recursos financeiros para custar atividades relacionados à implementação e
consolidação das UCs, as seguintes ações são recomendadas:


No campo de decisão política:
o Adotar a rota simplificada/modulada de revisão do plano para que este
produto seja entregue ainda na gestão atual, assumindo os riscos de críticas
por parte dos especialistas e instituições que poderão questionar o processo.
Porém, seria mais adequada e contemplaria a atual estrutura disponível na
SEMA/AC e de potencias parceiros;
o Criar o comitê executivo de revisão plano e dotar de infraestrutura e logística
para o processo de revisão;
o Direcionar recursos de projetos em execução no Estado para as fases e
atividades de revisão do plano, especialmente do REM Fase II;
o Estabelecer um percentual de repasse de recursos no âmbito da
regulamentação do Programa ISA-Biodiversidade dentro Sistema de
Incentivos aos Serviços Ambientais do Acre para a sustentabilidade financeira
para a implementação do PEC e outras UCs do Estado.



No campo da gestão técnica:
o Sobre a implementação das atividades dos programas e subprogramas é
fundamental se estabelecer a sustentabilidade para essas atividades em
longo prazo. Há que se discutir e planejar essa questão considerando a
elaboração e efetivação de uma estratégia de captação de recursos e
sustentabilidade financeira para o PEC.
o Adotar medidas efetivas de implementação dos programas e subprogramas
do plano de manejo PEC, especialmente estabelecendo, produtos,
resultados, metas e impactos;
o Desenvolver uma ferramenta ou um sistema de acompanhamento e
avaliação da implementação do plano de forma a medir os avanços,
efetividade e impactos.
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No campo da implementação operacional
o Para melhor atuação do controle e fiscalização seria adequado
institucionalizar protocolos de ação ou do manual de procedimentos
previstos no Plano de Manejo com os indicativos dos locais críticos para
fiscalização. Esses protocolos e indicativo poderiam ser informatizados e
disponibilizados via internet para o Secretário de Meio Ambiente, o
Presidente do IMAC, o Gestor da UC e Pelotão Florestal de forma que agilize
as tomadas de decisão de caso de haver necessidade de alguma intervenção.
o Ainda sobre o controle a fiscalização, seria importante formalizar e fortalecer
as parcerias com órgãos públicos, tais como Polícia Militar, Polícia Federal,
FUNAI, IMAC, Ministério Público, Exército Brasileiro, ICMBio, IBAMA e
sociedade civil organizada, identificando as sinergias dessas instituições com
o tema. A revisão do Plano de Manejo deverá indicar esses arranjos e
mecanismos alternativos.
o Com relação a pesquisa e monitoramento, seria adequado desenvolver ou
utilizar plataformas ou ferramentas informatizadas já existentes, por
exemplo o Sistema de Informações Ambientais (SEIAM), para otimizar custos
e recursos, e fortalecer essas ferramentas de gestão, visando organizar a
gestão e as informações sobre o PEC, mantendo uma base dados atualizadas
e disponíveis para as tomadas de decisão e elaboração de estudos
necessários.
o Sobre a situação fundiária dos moradores do parque, deve-se elaborar uma
proposta transitória para a retirada dos moradores ou mesmo propor uma
alternativa para a manutenção dos mesmos como atores efetivos e formais
da gestão do Parque de forma a buscar garantir uma não contrariedade à lei
do SNUC.
o Integrar em um só componente os arranjos interinstitucionais de apoio e
execução dos programas e subprogramas do plano de manejo.

9. Proposta de Rota de Revisão Atualizada: Etapas/Fases, Atividades, Parceiros,
Responsabilidades do Órgão Gestor e do Conselho Gestor e custos estimados
atualizados do processo de revisão.
A seguir apresentaremos a proposta de Rota Simplificada/Modulada de revisão
Etapas/Fases

Etapa
Criar

1

Atividades

- Definir composição
um

Responsabilidade
do Órgãos Gestor

Responsabilidade
do Conselho
Gestor

Investimento
Estimado

Articular e indicar
os componentes
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comitê
executivo

Formalizar comitê

Elaborar
e
publicar portaria
de criação do
comitê
Etapa 2 - Levantar
dados, Disponibilizar
Análise
e informações
e dados,
avaliação da estudos
informações
e
execução do Revisar
este estudos
plano
de documento
de
manejo
avaliação
Identificação
de Contribuir com a
pontos de atenção análise crítica dos
e priorizações
documentos
Identificar lacunas
de conhecimento e
informações
Etapa 3 - Realizar reunião de Disponibilizar sala
Execução das elaborar
um de
reuniões,
revisões
planejamento
material
de
básico
consumo
e
equipamentos
Elaboração
de Contratar
estudos adicionais consultores,
articular parcerias
e
disponibilizar
apoio técnico
Realizar
Disponibilizar
levantamento de logística,
campo
(caso estrutura para as
necessário)
atividades
de
campo.
Revisão Modular Articular
a
Controle
e participação
e
Fiscalização;
contribuições
técnicas do IMAC,
FUNAI,
IBAMA,
Polícia
Federal,
Pelotão Florestal
e outros órgãos
de fiscalização
Revisão Modular Articular
a
Programa
de participação
e
Pesquisa
e contribuições
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Monitoramento;

Revisão Modular
Programa de Uso
Público
e
o
subprograma;
Revisão Modular
Gestão,
Administração
e
Manutenção
Integrar as revisões
modulares em um
documento
consolidado
Apresentação Enviar convites e
para
mobilização
dos
Conselho
conselheiros
Consultivo
Organizar
a
logística da oficina
Desenvolver
a
metodologia
de
apresentação,
discussão, revisão e
pactuação
Realizar a oficina

técnicas da UFAC,
IFAC,
SOS
Amazônia, WWF,
INPA,
Museu
Goeldi
Articular
a
participação
e
contribuições
técnicas
da
SETUR, ICMBio,
Disponibilizar
equipe técnica da
área
administrativa da
SEMA/AC

Disponibilizar sala
de
reuniões,
material
de
consumo,
equipamentos e
demais logística

Participar,
debater, propor
ajustes e pactuar
o plano

Publicação
Consolidar o plano Comitê Executivo
do
plano revisado
revisado
Publicar o plano Elaborar portaria
oficialmente
de
institucionalização
do plano
Diagramar
o Contratar serviços
documento final
Disponibilizar nos Articular com a
meios de mídia e Agência
de
comunicação
do notícias do Acre e
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Estado.

Secretaria
de
comunicação.
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10. ANEXOS

PARCIAL

PROGRAMA / ATIVIDADES

NÃO

Anexo A – Visão dos gestores na Implementação das atividades e programas do Parque Estadual Chandless

SIM

10.1

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO
COMENTÁRIOS

Programa de Proteção e Controle
1. Sistematizar rotinas de vigilância e fiscalização para controle e proteção da UC
a) Estabelecer as rotas, áreas e
pontos prioritários de
vigilância e fiscalização,
identificando-as em mapa
específico;
b)Elaborar rotina de vigilância
e fiscalização, definindo
responsáveis, escala mais
adequada, logística necessária
e áreas prioritárias;

c)Estabelecer um cronograma
de fiscalização simultâneo com
as forças policiais locais e

Há os locais específicos, sempre indicados e visitados nos sobrevoos que são realizados. Eles
estão distribuídos ao longo da faixa de fronteira internacional e nos limites entre a Terra
indígena Mamoadate. O município de Santa Rosa do Purus é ponto de apoio nos sobrevoos
realizados.

x

x

x

Existe uma rotina de fiscalização e o pelotão ambiental é o responsável pela mesma. Toda a
logística é preparada pela equipe gestora, com pagamentos de diárias, transporte de
policiais etc . Nossa meta, com o pelotão é sempre fiscalização do rio Chandless, entrada do
Parque. Entretanto, os relatórios de fiscalização realizados pelo ambiental não são
repassados regularmente à SEMA.
NÃO EXISTE POR PARTE DO BATALHÃO UM REPASSE DOS RELATORIOS DE FORMA
ESPONTANEA, MAS SEMPRE QUE SOLICITADO O REPASSE É FEITO, O QUAL É SOCIALIZADO A
TODOS OS GESTORES DAS UCS
Apesar de termos nos encontrado com os gestores peruanos algumas vezes, essa
articulação para logística de uma ação conjunta para fiscalização não foi possível,
principalmente por envolver muita ação e custo alto.
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peruanas, sempre que
possível;
d)Sistematizar as rotinas de
fiscalização por meio da
confecção de um manual de
procedimentos da UC.

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO
COMENTÁRIOS

x

e) Ampliar e manter o quadro
de recursos humanos;
f) Identificar com o auxílio do
SIG, as principais áreas de
pressão ambiental atual e
potencial dentro da Unidade
g) Organizar um plano de
vigilância considerando as
seguintes áreas focais
h) Implantar e operacionalizar
dois Postos de Controle e
Fiscalização permanentes
i) Planejar e realizar sobrevôos
para patrulhamento aéreo do
PEC
j) Treinar a equipe da Unidade

PARCIAL

NÃO

SIM

PROGRAMA / ATIVIDADES

x

x

x

Aumentamos o quadro de servidores com a entrada de (01) uma pessoa com a função de
barqueiro, que vive em Manuel Urbano.
AINDA HÁ CARẼNCIA DE RECURSOS HUMANOS, QUE DEVERIA SER SUPRIDA ATRAVÉS DE
CONCURSO PÚBLICO
Feito regularmente pelo SIG da SEMA (Tupi).
AS PRINCIPAIS PRESSÕES AMBIENTAIS COMO DESMATAMENTO,FOGO, ENCHENTES, SECAS
DRÁSTICAS SÃO MONITORADAS PELA UNIDADE DE GEOPROCESSAMENTO/GESTÃO DE
RISCO/INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Estamos planejando a instalação de ao menos um posto próximo ao porto da sede. Mas
ainda não existe nada concreto.

x
x
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PARCIAL

NÃO

SIM

PROGRAMA / ATIVIDADES

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO
COMENTÁRIOS

para operacionalizar o
Programa Temático de
Proteção e Controle
Articulamos, mas não por meio de convenio. Eles não detém recurso financeiros para
fiscalização. Todas as vezes que acionamos o pelotão, temos que bancar tudo.

k) Articular com o Pelotão
Florestal a vigilância e
proteção do PEC por meio de
um convênio de vigência de no
mínimo 2 anos, podendo ser
renovado
l) 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
m) Avaliar a necessidade de
implementar um Plano de
Prevenção e Combate a
Incêndios (PPCI) da Unidade

x

VALE RESSALTAR QUE CONVÊNIO É UM INSTRUMENTO UTILIZADO PARA TRANSFERẼNCIA
DE RECURSOS FINANCEIROS. Não existe.
EXISTEM ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PELO O ÓRGÃO GESTOR DO PECHANDLESS
NO QUAL O BATALHÃO DA POLICIA AMBIENTAL ESTÁ INCLUSO, DE FORMA A GARANTIR
JURIDICAMENTE E ADMINISTRATIVAMENTE A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA.
Temos uma boa relação com com alguns parceiros (Funai, PM, Exército etc) mas nada
formalizado para este fim.

x

x

EXISTEM ACORDOS DE COOPERAÇÃO NO QUAL ESTÁ INCLUSO ICMBIO, BATALHÃO
AMBIENTAL/POLICIA MILITAR DO ACRE, WWF, IBAMA QUE PERMITEM AÇÕES CONJUNTAS
NAS UCs, EM SUAS RESPECTIVAS ÁREAS DE ATUAÇÃO.
Necessário, mas ainda nada iniciado.
O PLANO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO DESMATAMENTO,
QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS PREVER A TEMATICA UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.
ALÉM DISSO, OS PLANOS MUNICIPAIS EM COSNTRUÇÃO TAMBÉM INCLUIRÃO AS UNIDADES
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PARCIAL

NÃO

SIM

PROGRAMA / ATIVIDADES

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO
COMENTÁRIOS
DE CONSERVAÇÃO PERTENCENTES AO SEU ESPAÇO TERRITORIAL

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, tais como SOS Amazônia, CAPES, CNPQ, FAPESP, INPA, IPAM, UFAC, ProManejo,
TNC, FNMA, MPEG, empresas privadas e fundações, dentre outros
a) Firmar convênio com
Não temos um convenio, mas realizamos já em 3 (três) edições o curso de Ecologia de
Universidades, por meio dos
Campo do Mestrado em Ecologia da Ufac, sendo uma dessas edições em parceria com o
programas de pós-graduação;
INPA. Em 2016 o IFAC realizou o curso de campo do mestrado profissional em áreas
protegidas em parceria com o INPA e SEMA.
VALE RESSALTAR QUE CONVÊNIO É UM INSTRUMENTO UTILIZADO PARA TRANSFERẼNCIA
DE RECURSOS FINANCEIROS. Não existe.
TEMOS ACORDOS DE COOPERAÇÃO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, IFAC E O
INPA
b)Manter associação com o
TEMOS ACORDOS DE COOPERAÇÃO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, IFAC, INPA,
maior número possível de
x
ANA, EMBRAPA,INMET, FAPAC, FUNTAC, IPAM
instituições de pesquisa
c) Manter atualizado o
cadastro informatizado dos
x Existe uma atualização, mas não está informatizado.
moradores do Parque
2. Desenvolver um Programa de Pesquisas considerando pelo menos os seguintes componentes
a) Apoiar o desenvolvimento
Durante as ecologias de campo e em outras ocasiões, equipes de pesquisa da Ufac, Inpa e
x
de pesquisas sobre a floresta
outros projetos realizaram levantamentos sobre a flora do Parque.
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tropical caducifólia e florestas
com bambus, as espécies
endêmicas deste habitat e
sobre a dinâmica da erosão,
neste ambiente
b) Apoiar o desenvolvimento
de pesquisas relacionadas às
vegetações sobre lagoas de
origem fluvial [Queimadas]
c) Apoiar o desenvolvimento
de pesquisas sobre as
formações pioneiras de
influência fluvial (FPIF)
d) Complementar a Avaliação
Ecológica Rápida com um
programa de inventários
biológicos das espécies e
ecossistemas da Unidade
e) Apoiar o desenvolvimento
de pesquisas específicas sobre
espécies e grupos especiais
para a conservação da
biodiversidade, considerando
os seguintes aspectos
f) Apoiar o desenvolvimento

PARCIAL

NÃO

SIM

PROGRAMA / ATIVIDADES

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO
COMENTÁRIOS

x

x

x

x

Estamos viabilizando o levantamento de quirópteros, um tema não realizado durante a
elaboração do plano, através de apoio à pesquisa de mestrado de um aluno da Ufac.

Há uma consultoria acontecendo agora, através do Programa IAPA, que investiga o pescado
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PARCIAL

NÃO

SIM

PROGRAMA / ATIVIDADES
de pesquisas sobre a pesca no
rio Chandless e rio Purus:

no rio Purus e Chandless, com foco nos bagres e pirarucu.

g) Apoiar o levantamento
Paleontológico do PEC;
h) Apoiar o desenvolvimento
de pesquisas referentes à
avaliação de pressões sobre os
demais recursos naturais
i) Apoiar a realização de
pesquisa sobre uso de plantas
medicinais por comunidades
locais.
j) Desenvolver um Programa
de Pesquisas referente ao
Meio Físico considerando pelo
menos os seguintes aspectos
k) Apoiar o desenvolvimento
de estudos arqueológicos e
etno-históricos;

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO
COMENTÁRIOS

x

Não há apoio, porque não existe pessoal interessado. Providenciamos a logística
recentemente para o prof. Jonas Filho realizar uma viagem ao Chandless, onde ele coletou
osso de uma preguiça gigante, este trabalho já foi apresentado em um congresso, mas parte
do material ainda está lá.
Está acontecendo agora, também uma pesquisa de mestrado da Ufac, um trabalho com os
moradores, para avaliar a pressão de caça, animais caçados pelos moradores e a pressão
dos indígenas na UC.

x

x

x
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l) Desenvolver pesquisa para
avaliar se há, na área do
Parque, presença de
populações indígenas em
isolamento voluntário

x

PARCIAL

NÃO

SIM

PROGRAMA / ATIVIDADES

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO
COMENTÁRIOS
Existe um trabalho já em estado bastante avançado de envolvimento com a Funai, onde
providenciamos todo o apoio logístico e participamos das expedições para qualificar os
vestígios de populações indígenas em isolamento voluntário, que ocorrem nas áreas de
cabeceiras do rio Chandless e na área do Peru. Já foram realizada duas expedições de
campo e há uma consultoria da Funai acontecendo agora que está reunindo todas as
informações e como está sendo realizado o trabalho de parceria entre SEMA e Funai.

m)Desenvolver um Programa
de Monitoramento e
implementar as linhas de
Estamos implementando desde 2017, o programa de monitoramento da qualidade da água,
monitoramento (ambiental,
x
através do Departamento de Recursos Hídricos da SEMA.
hidrológico e sócioeconômico) definidas no plano
de manejo
Programa de Uso Público
Elaboração de um Plano de Negócios para atividades de ecoturismo, específicas para o PEC
Já estão preparadas as plataformas de observações de aves e trilhas de pesquisas.
a) Realização de expedição
Entretanto, é necessário ainda fazer uma lista de espécies com especialista da área, que irá
piloto para observação de aves
x visitar além das estruturas citadas barreiros e outros locais, para enfim termos uma lista de
no PEC
espécies. Somente depois disso é que acontecerá a expedição piloto (Fantur). Neste
momento há a visita do especialista em aves que está preparando a lista de espécies.
b) Incluir o PEC nos Roteiros
A SETUL VEM INSERINDO EM SEUS ROTEIROS TURISTICOS O PONTENCIAL O PARQUE
Turísticos Trabalhados pela
x
APRESENTA (EM FASE INICIAL)
SETUL
PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO
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PARCIAL

NÃO

SIM

PROGRAMA / ATIVIDADES

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO
COMENTÁRIOS

Consolidação Territorial
a) Concluir o processo de
transferência de titularidade
da área para o Estado

x

b) Concluir o processo de
Regularização fundiária do
PEC, em relação aos atuais
moradores
c) Criar GT para sugerir ações
para índios isolados, caso haja
presença comprovada no PEC

x

x

d) Demarcação física dos
limites da Unidade
Gestão, Administração e Manutenção
a) Compor o quadro de
pessoal para a implementação
do presente plano de manejo,
b) Estabelecer a organização
administrativa do PEC

Embora tenhamos tocado neste processo durante alguns anos. Nada evoluiu, parte porque
a Funai sabotou o processo, quando o mesmo chegou na mesma e era necessário dar o
parecer sobre a sobreposição com a TI Alto Purus. Mas, é necessário dar continuidade ao
processo e resolver essa questão importante, pois o Estado tem um investimento altíssimo
na área.
Ainda não há recurso para indenização dos moradores e a grande maioria deles está sendo
envolvida nos processos de gestão do Parque. Acredito que é necessário manter boa parte
dos mesmos na Unidade, entretanto, é necessário dar-lhes opções para que os mesmos
decidam sobre suas vidas.

x

X

A área está toda demarcada, fronteira com o Peru, Terra Indígenas e Cazumbá-iracema está
demarcando atualmente. Precisamos apenas juntar os dados e formalizar a demarcação.
Infelizmente ainda não foi possível, apesar de termos recursos no POA para isso. Temos
este ano e 2019 para resolver este problema.

x

A equipe está aumentando aos poucos, com muito esforço e arranjos possíveis. Mas ainda é
necessário aumentar o quadro para que as ações não sejam neglicenciadas.
A partir da elaboração do plano, foi construído a sede da UC e uma equipe mínima foi sendo
formada, com o chefe da uc, barqueiros e financeiro da SEMA que compõem a equipe
permanente e técnicos que esporadicamente realizam atividades na UC.
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c) Providenciar revisão e
manutenção periódicas das
instalações, equipamentos e
materiais

PARCIAL

NÃO

SIM

PROGRAMA / ATIVIDADES

x

Realizado através do Programa Arpa.
IAPA é um exemplo de oportunidade de recursos que entra na UC, viabilizando ações
prevista no Plano de manejo, mas que não foram viabilizadas pelo Arpa, nem governo do
Estado.

d) Planejar e implementar
estratégia de captação e
investimento de recursos, a
partir da identificação e
articulação com fontes de
financiamento/investimento,
nacionais e internacionais
e) 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
Infraestrutura e equipamentos
a) Garantir a operacionalização
e manutenção da Base de
Apoio em Manuel Urbano:

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO
COMENTÁRIOS

x

x

APOIAM O PARQUE:
PROGRAMA ARPA
PROJETO INTEGRAÇÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS DO BIOMA AMAZÔNICO (IAPA)
PROGRAMA REM (FASE I E II)
PROGRAMA PAISAGENS SUSTENTAVEIS DA AMAZÔNIA (ÁREA DO ENTORNO)- INICIO 2018
Temos uma boa relação com a UFAC e PPBio, por conta das ecologias de campo e alunos de
mestrado que recentemente realizam pesquisa na Unidade. Também temos uma boa
relação com a Funai por conta dos vizinhos e a questão dos isolados. Desde de 2015
estamos apoiando a Funai na questão dos isolados, entretanto, precisamos formalizar um
documento de parceria, pois há gasto de recurso, há informação sendo coletada, mas não
há garantia de que a Funai venha reconheça o apoio e recomende uma ação conjunta que já
está acontecendo entre equipe gestora e Funai.

Não existe base de apoio em Manuel Urbano.
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PARCIAL

NÃO

SIM

PROGRAMA / ATIVIDADES

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO
COMENTÁRIOS

.
b) Garantir a
operacionalização e
manutenção da Base de Apoio
em Santa Rosa do Purus:
c) Garantir a operacionalização
e manutenção da Base de
Apoio na Jussara
d) Garantir a
Operacionalização e
Manutenção do Posto de
Controle entrada do
Parque/PA Santa Rosa
e) Garantir a
Operacionalização e
Manutenção do Posto de
Apoio Reentregue.
f) Viabilizar, juntamente com
os demais órgãos
responsáveis, a
implementação de placas
educativas e informativas na
zona de amortecimento, áreas

x

Idem

x

Idem

x

Idem

x

Foram realizadas alguma sinalização no entorno. Mas não existe nada atualmente.
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estratégicas e seus acessos
g) Viabilizar a aquisição de
materiais e equipamentos
necessários para dar suporte
aos programas previstos neste
plano de manejo
h) Implantar e conservar
acesso ao PEC a partir do
ramal Santa Rosa
i) Implantar trilha
interpretativa para Educação
Ambiental dentro do ramal PA
Santa Rosa e no ramal da
Manga
Cooperação Institucional
a) Garantir os meios para que
as articulações, cooperações,
acordos e convênios, previstos
neste plano de manejo

PARCIAL

NÃO

SIM

PROGRAMA / ATIVIDADES

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO
COMENTÁRIOS

Grande quantidade de material e equipamentos foram e estão sendo adquiridos, como por
exemplo, camionete, barcos, motores, quadriciclo etc. Isto ajuda na implementação dos
programas e todas as atividades da UC.

x

Não implementado.

x

Idem

x

Não foram realizadas ações específicas para este item, entretanto, algumas parcerias como
com a UFAC foram realizadas e o projeto IAPA está acontecendo por uma série de
condições propicias que a UC oferece e tem possibilitado uma divulgação em nível
internacional da UC.

x

Nenhuma ação de educação ambiental foi realizada fora na Unidade, de acordo com o

Programa de Educação Ambiental
a) Planejar e implementar
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PARCIAL

NÃO

SIM

PROGRAMA / ATIVIDADES
atividades de EA para o
exterior e o interior da UC

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO
COMENTÁRIOS
planejado pelo programa. Exceto, quando equipe gestora participa de algum encontro e
aproveita para divulgar a Unidade.
VALE RESSALTAR QUE O ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SEMA ESTÁ NESSE MOMENTO
REALIZANDO A ATUALIZAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NO QUAL A
TEMÁTICA UCS ESTARA INSERIDA

b) 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
c) Promover com os
moradores, em SRP, ações de
sensibilização para os
problemas: lixo, poluição da
água, fogo, desmatamento no
entorno e na UC
d) Elaborar uma agenda de
atuação do Conselho
Consultivo para
implementação do Plano de
Manejo
e) Definir, através de estudo

Não foi elaborado um programa de EA para o ensino, mas durante ecologia de campo,
pesquisas e visita de pesquisadores à UC, foram realizadas palestras sobre o objeto da
pesquisa e noções básicas sobre ecologia, cuidado com o lixo , etc. Também há EA quando o
pelotão Ambiental visita a área, quando os policiais vistam as residências dos moradores e
falam sobre regras e cuidados que devem ser tomados na área.

x

x

x

x

As reuniões do Conselho Consultivo são exclusivas para discutir assuntos de gestão, não
houveram reuniões exclusivas pra discutir a implementação do plano, no entanto, entendese que direta ou indiretamente esses assuntos estavam sendo tratados.
Ainda não estamos recebendo turistas, apenas alunos e pesquisadores.
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PARCIAL

NÃO

SIM

PROGRAMA / ATIVIDADES

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO
COMENTÁRIOS

específico, a capacidade de
carga para atividades de EA
desenvolvidas dentro da UC:
Programa de Mitigação de Impactos e Redução de Pressões
a) Sistematizar rotinas de
vigilância e fiscalização para
controle e proteção da Zona de
x
Amortecimento e área de
influência direta do PEC
b) Elaborar um Plano de
Redução / Eliminação de
x
Impactos
c) Normatizar as atividades
produtivas e extrativistas da ZA
considerando: manutenção da
conectividade ambiental,
manutenção da qualidade das
x
florestas, rios, igarapés,
nascentes, fauna silvestre e
peixes, incluindo seus ciclos
reprodutivos
Programa de Divulgação e Comunicação
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a) Desenvolver e implantar
programa de formação de
identidade do PEC

PARCIAL

NÃO

SIM

PROGRAMA / ATIVIDADES

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO
COMENTÁRIOS
Foi criado uma marca para o Parque e seu manual de utilização, também foram elaborados
folders, banners, um web sítio, que agora encontra-se fora do ar.

x

NÃO EXISTE UM PROGRAMA FORMAL, CONTUDO A DIVULGAÇÃO DO PARQUE VEM SENDO
REALIZADA DE FORMA CONTINUADA E ATUALIZADA QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM
EVENTOS (CONGRESSOS, FORUNS, E AFINS), ASSIM COMO, EM DIVERSAS REDES SOCIAIS DO
ÓRGÃO GESTOR E DO PRÓPRIO PARQUE (INSTAGRAM, FACEBOOK, PROGRAMA PLANETA
ACRE/DIFUSORA, GRUPOS DE WHATSAPP,entre outros)

b) Desenvolver e implantar
programa de divulgação do
PEC
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO EXTERNA
a) Implementar acordos
bilaterais Brasil – Peru para
troca de experiência em
gestão de unidades de
conservação
b) 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
c) Articular com as Prefeituras
de Santa Rosa do Purus e de
Manuel Urbano protocolos

x

Foram realizados 2 (dois) encontros de gestores: um em Rio Branco outro em Puerto
Esperanza, onde foram discutidos vários assuntos comuns às áreas brasileiras e peruanas,
houve a participação de duas UC´s peruanas (Parque Nacional Alto Purus e Reserva
Comunal Purus) e duas brasileiras (Chandless e Cazumbá-iracema), além de técnicos da
SEMA. Entretanto, acordos bilaterais não foram implementados.

x

Participamos de vários encontros onde a questão transfronteiriça foi discutida, a maioria
envolvendo a questão dos isolados das cabeceiras dos rios Purus e Chandless.
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PARCIAL

NÃO

SIM

PROGRAMA / ATIVIDADES

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO
COMENTÁRIOS

para o desenvolvimento de
ações integradas considerando
os seguintes tópicos
d) Articular com os gestores e
comunidades das TIs Alto
Purus e Mamoadate
e) Articular com os gestores e
comunidades da Resex
Cazumbá-Iracema

x

Realizamos um projeto, componente 2.3 do Arpa onde incluía a divulgação da UC nas TI´s
Alto Purus e Mamoadate, e a expedição de campo com a Funai para os isolados. Este
projeto durou 2 anos e realizamos varias atividades, com 3 reuniões com os indígenas e os
moradores discutindo proteção conjunta da área e as relações entre os mesmos,
relacionadas ao respeito pela propriedade alheia e uso do território.
Há muito realizamos várias atividades juntos, IAPA, monitoramento biodiversidade, cursos
etc.

x

Programa de Alternativas de Desenvolvimento
a) Promover a difusão de
técnicas ambientalmente
sustentáveis na ZA da UC

x
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10.2

Anexo B- Sínteses dos Documentos do Parque Estadual Chandless

Neste capítulo estão descritos de forma sucinta o conteúdo de documentos sobre
o Parque Estadual do Chandless, bem como seus pontos relevantes:

SETUL/SEMA, 2017. Curso de Manipulação de Alimentos e Boas Práticas. 3pp. Relatório
Técnico .

Descrição:
Curso de “Manipulação de Alimentos e Boas Práticas”, realizado no município de Manoel
Urbano/Parque do Chandless de 10 a 14 de julho de 2017. Ministrado pelo técnico em
agroindústria Paulo Mário de Souza Moll aos Produtores rurais do município de Manuel
Urbano que fazem parte da Comunidade do Parque do Chandless. O objetivo foi capacitar
os produtores rurais em processamento, manipulação de alimentos e boas práticas para
agregar valor à matéria prima existente na região, uma vez que a Comunidade do
Chandless estava produzindo matéria prima de subsistência e tendo um excedente alguns
produtos importantes economicamente como: abacaxi, banana, mandioca, feijão, limão,
mamão, abóbora e outros.
Pontos Relevantes:





Aumento na produção;
Diminuição no desperdício;
Valorizando a matéria prima;
Processamento de: compota de abacaxi; doce de banana em massa; farinha de
banana; bolos de abacaxi; banana caramelada ;bolo de mandioca; hortaliças; pão de
mandioca; mingau de banana Nutritivo com amendoim; doce de abobora; sucos
naturais; goma de mandioca; goma para tapioca e mingau da farinha de tapioca.

SERNANP, 2016. Detalle de Noticias Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por
el Estado. 3pp.
Descrição:
Encontro da REDPARQUES para elaboração de um plano de ação para a integração de
áreas protegidas da Bolívia, Brasil e Peru, com representantes das áreas Protegidas do
bioma amazônico do Brasil, Bolívia e Peru. A reunião aconteceu em Lima-PERU nos dias 22
e 23 de agosto com o objetivo de estabelecer um plano de ação conjunto para a paisagem
do sul, que inclui o Parque Nacional Alto Purús, Reserva Comunitária Purus no Peru;
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Reserva Nacional de Vida Selvagem Manuripi Amazônico na Bolívia, Parque Estadual do
Chandels e a Reserva Extrativista de Cazumbá-Iracema no Brasil.
O encontro fez parte do projeto de Integração de Áreas Protegidas do Bioma Amazônia,
SIP - Visão Amazônica, financiado pela União Européia, coordenado por Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO e implementado em conjunto com o
WWF, a União Internacional para a Conservação da Natureza - IUCN, o Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente - UNEP e Redparques.
Pontos Relevantes:
 Fortalecimento do trabalho em conjunto a partir da integração do Brasil, Peru e
Bolívia;
 Integração das paisagens do Bioma amazônico;

Gestão de sistemas de produção sustentáveis, para alcançar a gestão integral da
paisagem;

Governo do Acre. Curso de Hotelaria e Governança. 2pp. Plano de Ação.
Descrição:
Curso de Hotelaria de Governança, ministrado pelo tecnólogo Oziel Barbosa Vieira, com
carga horária de 40 horas. O curso teve como objetivo capacitar jovens e adultos através
de oficina, para aquisição de conhecimentos científicos e tecnológicos que possibilitem a
inserção no mundo do trabalho. Além disso, propiciou conhecimento teórico-prático
sobre as técnicas de hospitalidade utilizadas nos diversos meios de hospedagem;
No plano de ação não consta qual secretaria ministrou.
Plano de Ação com poucas informações para retirar pontos relevantes. Mesmo assim
coloquei .
Pontos Relevantes:
 Capacitação da comunidade do Parque do Chandless para um turismo sustentável;
 Maximizar os benefícios sociais e econômicos à comunidade local e minimizar os
impactos negativos;
 Todas as ações listadas no plano de ação visam à melhoria do serviço com base em um
sistema de gestão sustentável. Essas, são ferramentas de promoção que serão
aproveitadas pela comunidade de forma eficaz, permitindo-lhes melhorar seu acesso
aos mercados altamente interessados nesse tipo de serviços e/ou produtos
sustentáveis..
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SEMA, 2016. Projeto: “proteção conjunta e resolução de conflitos socioambientais entre
Parque Estadual Chandless e as Terras Indígenas do Entorno (alto rio purus e
mamoadate)”. 3ª oficina vinculada à área norte do pec. Relatório Técnico. 19pp.

Descrição:
O Relatório discorre sobre a 3ª oficina de construção de entendimentos comuns sobre os
usos e acessos aos recursos naturais, realizada entre os dias 25 e 30 de abril de 2016, na
aldeia Boaçu e na sede do parque, em encontro histórico entre a gestão da UC, FUNAI,
moradores indígenas do entorno imediato e moradores não indígenas residentes no PEC.
Nessa fase, representantes dos moradores do Parque Estadual do Chandless e de
indígenas madijá debateram como executam suas atividades extrativas e agrícolas hoje e
como podem melhorar as relações de vizinhança e os acessos às áreas vizinhas. Assim,
após três dias de discussões chegou-se num indicativo de plano de uso das duas unidades
territoriais.
Pontos Relevantes:
 Oficinas preparatórias com os indígenas
No dia 25/04/2016, a equipe de técnicos realizou mobilização comunitária em
aldeias madijá localizadas na porção pertencente ao município de Manoel Urbano da
Terra Indígena Alto Rio Purus (figura 01) e que ficam no entorno imediato do PEC, para
participarem de reunião a ser realizada na aldeia Boaçú no dia 26/04/2016. A estratégia
adotada foi de parada nos portos das aldeias relembrando conversas e convidando
lideranças da comunidade para reunião.
 Oficinas preparatórias com os moradores do Parque Estadual do Chandless
No dia 27/04/2016 foi realizada uma reunião com os moradores do PEC, onde estavam
presentes representantes de 8 (oito), das 11 (onze) famílias residentes no local. Nesta
reunião foram abordadas outras temáticas e discutiram-se os pontos alcançados dos
encaminhamentos construídos na conversa feita em novembro de 2015, em encontro
mediado pela SEMA no âmbito do PPI – PEC, com os moradores.
Os encaminhamentos construídos na reunião de 2015, pontuou fragilidades e
oportunidades nos eixos de saúde, educação, geração de renda e uso do território, entre
outros.
 Oficina Ampliada
No dia 28/04/2016, a oficina foi ampliada para os dois grupos participarem juntos, afim de
discutir pontos relevantes para troca de saberes, como também, aumentar a relação entre
as comunidades da área. Toda a conversa foi feita de forma pausada para que fosse
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traduzido para o idioma Madijá, já que alguns indígenas presentes possuíam dificuldade
em relação ao português.
Ao longo da conversa houve ampla participação dos dois grupos. Como forma de
direcionar o debate após uma chuva de ideias inicial sobre o status passado e atual de uso
entre as áreas, sistematizou-se em grupos de uso dos recursos, elencados da seguinte
forma:
 Roçados
Sobre os roçados de praia, houve o esclarecimento que moradores do parque o fazem no
lado da TI pela praticidade em ficarem localizadas enfrente à moradia e que previamente
a inserirem suas culturas agrícolas são autorizados por parte do Cacique Delegado e
outras lideranças das aldeias mais próximas.
 Caça
As conversas em torno da caça foram no sentido do uso irrestrito entre as duas áreas.
Moradores do parque afirmam que se observam rastros na outra margem do rio seguem
para direção em que possivelmente está a caça, utilizando os piques de caçada em ambos
os lados. Do lado dos indígenas mencionam que as praias do rio Chandless possuem um
alto potencial para a coleta de jabutis e tracajás, sendo um local que gostam de
frequentar para esse uso, além da caça nos piques de ambos os lados. Nesse sentido a
gestão do parque reforçou a permissão de acesso para uso tradicional das áreas do
parque, restringindo toda a forma de comércio que possam derivar dessa coleta.
 Madeira
Moradores do parque relataram que quando precisam de madeira e veem uma matriz boa
que está do outro lado do rio, também se dirigem aos indígenas e pedem a autorização
para extraí-la, alguns autorizam mas essa discussão não é consensual entre os indígenas
de toda TI, principalmente em relação aos Huni kui que em vários outros encontros e
documentos denunciam a retirada de madeiras por moradores do parque. Em relação aos
indígenas a extração de recurso madeireiro não é realizada dentro do PEC, em razão da
disponibilidade de madeira dentro dos limites da TI e das distâncias das áreas do parque
com as aldeias da TI.
 Indicativos do acordo de uso
O dia 29 foi dedicado à construção desse indicativo de uso entre as áreas a partir do
retrato atual, os indígenas chegaram à conclusão que seria impossível estabelecer
controle na quantidade da caça retirada no parque, pelos indígenas, e na quantidade de
madeira retirada na TI, pelos moradores, a partir do que é a realidade hoje.
Houve tensão na reunião, mas felizmente foram elaborados os seguintes indicativos de
acordo:
 Roçados
Estaria permitido aos moradores do Parque que fossem feitos do lado indígena, por
entenderem que o impacto é mínimo no estabelecimento de roças na praia e terra
adjacente ao rio.
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 Caça
Os indígenas pactuaram que trabalharão junto à sua comunidade para a sensibilização
sobre a restrição de uso do lado do parque, para a caça e coleta de jabutis. E pedem
também aos moradores do Parque que respeitem os limites para realizarem suas
atividades de caça.
 Pesca
No tema da pesca nos lagos ouve restrição nos usos, embora se tenha falado da ampla
disponibilidade de peixes, mas o mesmo não foi consensual e precisa ser resgatado no
momento de avaliação da implementação.
 Madeira
Os indígenas também restringiram o acesso para retirada de madeiras feitas pelos
moradores. Nesse ponto a gestão do parque reforçou que a área de 695.000 ha é de
usufruto dos moradores prioritariamente e que os mesmos têm o direito de utilizar todos
os recursos naturais existentes para sua subsistência.
 Acesso a pessoas estranhas
Todos concordaram que deveriam pensar em conjunto como inibir a entrada de pessoas
estranhas no rio Chandless. Nesse sentido, frisou-se a importância de se planejar e
executar uma conversa com os moradores vizinhos à TI e ao Parque, para que se
conscientizem da existência dos mesmos. Já que os relatos que foram colocados, tanto
por índios, quanto por moradores, são de pessoas estranhas que adentram pelo rio
Chandless para caçar com cachorros no parque e TI.
A gestão do Parque reforçou o direito de uso dos recursos aos moradores, desmistificando
essa restrição. Por diversas vezes foi reforçada que não havia proibição do uso direto para
subsistência, mas que a produção agrícola de excedentes e manejo de alguns recursos não
madeireiros e de pesca para venda deve estar pautado num plano de uso. A que pese a
proibição de comercialização de carne de caça e madeira da UC.

SETUL, 2016. Relatório do Diagnóstico Preliminar do Potencial Turístico do Parque
Estadual Chandless (PEC). Volume I. Relatório Técnico. 32pp.

Descrição:
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Relatório do Diagnóstico Preliminar do Potencial Turístico do Parque Estadual do
Chandless, elaborado pela Secretaria Estadual de Turismo e Lazer, através do seu técnico
e gestor ambiental Mack Willison Araújo de Oliveira. O relatório tem informações
referentes à: turismo em parque estaduais, visita ao Parque Estadual Chandless (PEC),
deslocamento rodoviário e hidroviário, meios de hospedagem, atrativos naturais,
observação de aves, comunidade e encaminhamentos sugeridos pelo técnico.
Pontos Relevantes:
Informações pertinentes ao Parque, tais como:
 Deslocamentos (transfers) rodoviário e hidroviário
Para se chegar a um destino ou atrativo turístico de uma região, precisamos de ótimas
malhas para deslocamentos de um ponto A para um ponto B. Temos as vias terrestres,
aéreas e hidroviárias, estas são as que se tem disponível na região Amazônica Brasileira.
O deslocamento para o PEC, em sua forma mais simples e de menor custo se dá por via
terrestre (BR 364) e hidroviária (Rios Purus e Chandless) respectivamente, sendo o
primeiro trecho com 228 km, e o segundo trecho, com 177 km Rio purus e 66 km Rio
Chandless, totalizando uma distância total de 471 km.
A duração da viagem até o âmbito da sede do parque, é bastante relativa depende da
sazonalidade, somando deslocamento rodoviário e hidroviário, temos as seguintes
estimativas: viagens durante o verão de 12 a 15 horas (probabilidade de pernoite fora da
sede); e no inverno de 10 a 12 horas (pernoite na sede).

 Meios de hospedagem
O PEC tem uma infraestrutura de hospedagem relativamente equipada e confortável para
receber seus visitantes, pesquisadores e equipe gestora para realização dos trabalhos,
pesquisas cientificas, monitoramento, fiscalização e manejo do parque.
A sede possui, dois quartos (masculino e feminino) com capacidade para cada quarto de 5
camas; dois banheiros (masculino e feminino); uma cozinha com área de serviço e
armazenamento de alimentos; um freezer e geladeira; um fogão; área para reuniões; uma
sala administrativa; um almoxarifado; um quarto para equipe de apoio; um sistema
telefônico ativo; e sistema elétrico, fornecido por um gerador de energia a diesel,
capacidade de 18 L, produzindo aproximadamente 12 horas de energia.

 Atrativos naturais
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Um fato importante do PEC, é que ele está na paisagem sul do bioma amazônico, faz
fronteira com o Peru, e lhe coloca em posicionamento estratégico bastante vantajoso
inerente a outros parques, que seguem a mesma linha de manejo e gestão. Esta em uma
zona, onde a fauna e flora como um todo são destaques, possuindo algumas
peculiaridades, e recebe parcialmente influência direta das áreas peruanas, onde
podemos tirar grande vantagem deste elemento.
 Observação de aves
O PEC possui um potencial para esta atividade, possuindo até o momento 407 espécies de
aves catalogadas, podendo ser ampliado, já que, o Estado do Acre é considerado a zona
com maior incidência de espécies de aves da região Amazônica.
 Comunidade
No PEC, se encontram hoje, vivendo 11 famílias, aproximadamente 85 pessoas. Os
mesmos, vivem da caça e pesca de subsistência, confecção e venda de barcos tradicionais
e alguns recebem de programas governamentais como bolsa família.

 Sistema Produtivo
A produção local é bastante limitada é realizada somente para a subsistência de cada
família que vive no PEC, a responsabilidade produtiva é de cada família, o quantitativo
produtivo não tem números exatos. Mas, a partir de conversas com moradores do PEC,
acredita-se que a produção total, somando todas as famílias, chegue a aproximadamente
300 toneladas.
A estimativa produtiva no PEC é suficiente para o sustento das famílias, há excedente
dentro desta estimativa, que é direcionada a venda no município de Manoel Urbano,
gerando uma economia extra para as famílias, no entanto, em muitas ocasiões este
excedente não é vendido em sua totalidade, ocorrendo perda destes produtos.
Os produtos manipulados no PEC, pelas 11 famílias que residem na localidade, são
respectivamente: abacaxi, mamão, mandioca, amendoim, feijão, arroz, limão, criação de
galinhas e porcos, banana prata e comprida, e outros.
SEMA, 2017. Curso de Manipulação de Alimentos e Boas Práticas para os Moradores do
Parque Estadual do Chandless. 15pp. Relatório Técnico .

Descrição:
O Curso de Manipulação de Alimentos e Boas Práticas para os Moradores do Parque
Estadual do Chandless , oferecido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. O curso
contou com a participação de 26 pessoas, sendo que destas, 13 foram alunos do EJA da
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Escola Municipal William Chandless, o restante pais dos alunos e que também são
moradores do Parque. O objetivo foi capacitar moradores do Parque Estadual Chandless,
situado no Município de Manuel Urbano, de forma a possibilitar a agregação de valor à
matéria prima existente na região, possibilitando geração de renda local, fortalecendo o
processo de organização comunitária/social.
Pontos Relevantes:
 Aumento na produção;
 Diminuição no desperdício;
 Valorizando a matéria prima;
 Foram praticadas várias receitas, dentre elas podemos citar a compota de abacaxi, o
doce de mamão verde com coco, processamento de farinha de banana, bolo de mandioca,
processamento de pão de mandioca, pizza com sabores diversos, processamento mínimo
de hortaliças, preparo de sucos naturais utilizando cascas de frutas, preparo de farofa rica
utilizando as cascas de legumes, processamento de biscoito de goma, dentre outros.
 Os participantes demonstraram no processo de avaliação estarem satisfeitos com os
resultados da atividade. Avaliaram que existe uma necessidade de trabalhar
especificamente com o processamento da cadeia da mandioca.
SEMA, 2017. Oficina de Organização Social/Comunitária com os moradores do Parque
Estadual do Chandless. 21pp. Relatório Técnico .

Descrição:
A oficina de “Organização Comunitária Familiar com os Moradores do Parque Estadual
Chandless”, foi realizada no auditório da Secretaria Municipal de Educação, no município
de Manoel Urbano, durante os dias 06 e 07 de abril de 2017. A oficina teve como objetivo
iniciar o processo de discussão sobre a criação de uma Associação que represente os
interesses dos Moradores do Parque Estadual Chandless. Afim de nivelar conceitos sobre
organização comunitária, movimentos sociais e papel do estado; sensibilizar os moradores
a respeito da necessidade (ou não) de uma associação que represente os interesses dos
moradores do Parque.
Pontos Relevantes:

 Dinâmicas que envolveram a comunidade na oficina;
 Apresentação sobre a mulher e a agricultura: o papel da mulher na agricultura;
 Conceitos de cooperativismo como união de pessoas voltadas para um objetivo
comum;
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 A discussão da importância de se ter um grupo organizado dentro do Parque
Estadual do Chandless.

Governo do Acre. Decreto Nº 10.670 de 02 de setembro de 2004. Cria o Parque Estadual
Chandless, nos municípios de Manoel Urbano, santa Rosa do Purus e Sena Madureira.

Descrição:

Decreto criado para ampliar as áreas de proteção integral no Estado do Acre, indicadas no
Zoneamento Ecológico Econômico, onde o Governo do Acre considera que o Parque do
Chandless é de fundamental importância para a Proteção da Diversidade Biológica do
Estado.
Pontos Relevantes:
 Garantia da preservação de ecossistemas naturais de relevância ecológica e cênica
do Parque do Chandless;
 O Parque do Chandless abrange uma área aproximada de 695.303ha.
 O Instituto de Meio Ambiente do Acre deverá realizar a gestão e a administração
do Parque;

OLIVEIRA, M.A. et. al . A Caça do Parque Estadual do Chandless. X Congresso de Ecologia
do Brasil, 16 a 22 de Setembro de 2011, São Lourenço - MG
Descrição:

Artigo apresentado no X Congresso de Ecologia do Brasil que caracteriza preliminarmente
o perfil da caça e do caçador no Parque Estadual Chandless, bem como aponta as espécies
de maior preferencia de caça no parque, o tipo de caçada realizada e área de ação dos
caçadores.
Pontos Relevantes:
 Do total de 11 famílias do PEC, 8 foram entrevistadas. Foram apontadas como alvo
de caça 10 espécies, sendo estes 5 mamíferos, 4 aves e 1 réptil, e na sua maioria,
indivíduos de grande porte.
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 Entre os mamíferos, os primatas aparecem como alvo preferencial de caça devido
a sua facilidade de localização e tamanho de grupo.
 No PEC, foram feitos apenas 2 registros de preferência pela ordem, mas
especificamente de macaco - preto (Ateles chameck). Esse baixo registro de
preferência pode estar relacionado com a vegetação do PEC.
 Como estratégias de caça foram apontados a ponto ou caça de esbarro (5), caça
com cachorro (2) e espera (1). Foram registrados 3 diferentes calibres de arma: 20
(5), 28 (4) e 32 (2). A idade dos caçadores variou de 12 a 55 anos, com
predominância da faixa de 30 - 35 anos (6). A estratégia mais utilizada, a ponto ou
de esbarro, e considerada não seletivo onde o caçado muitas vezes não faz
distinção de sexo/faixa etária.
 A caça para _área pode ser considerada, a priori, de baixo impacto, principalmente
devido a baixa densidade humana e a área de ação dos caçadores. Mas uma
avaliação mais precisa e o monitoramento em longo prazo deve ser feito. A adoção
de medidas básicas de manejo pode favorecer o baixo impacto da caça. Dentre
essas medidas, podem ser citadas a adequação do calibre das armas e mudança de
estratégia de caça de a ponto e cachorro para espera.
Ministério do Meio Ambiente. Acordo de Cooperação Técnica Assinado e Publicado no
Diário Oficial. Ofício 144/2015/SBF/MMA. Brasília 27 de novembro de 2015.

Descrição:
Acordo de Cooperação Técnica entre Estado do Acre e Fundo Brasileiro de Biodiversidade
para implementação do Programa Áreas Protegidas da Amazônia - ARPA.

Pontos Relevantes:
 Implementação das atividades do Programa Áreas Protegidas da Amazônia –ARPA,
no que se refere à aquisição de bens e serviços e obras, para a criação,
implantação e consolidação de Unidades de Conservação Estaduais contempladas
pelo Programa ARPA, no Bioma Amazônia, observando o conjunto de documentos
oficiais do Programa, a legislação federal, notadamente a Lei nº 9.985, de 18 de
julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da
Natureza (SNUC), e a legislação estadual pertinente.
 Realização de Oficina de planejamento para o Biênio 2016/2017;
 Acordo de Cooperação que confirma o compromisso entre as partes envolvidas
para implementação do Programa ARPA.

PROGRAMA ARPA. Folder Parque Estadual do Chandlees.
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Descrição
Folder sobre o Parque Estadual do Chandless.
Pontos Relevantes:
 O objetivo da Unidade é “assegurar a preservação de ecossistemas naturais de
grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de
pesquisas científicas, o desenvolvimento de atividades de educação e
interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo
ecológico”.
 O Parque representa proteção efetiva para as bacias do rio Chandless e Purus,
englobando parte de suas nascentes e de seus afluentes e, como parte integrante
do corredor ecológico do sudoeste da Amazônia fazendo conectividade com áreas
indígenas e Unidades de Conservação brasileiras e peruanas.
 Atualmente vivem na Unidade um total de 11 famílias. Há caça, pesca e agricultura
de subsistência, além da criação de pequenos animais e fabricação de canoas para
uso e comércio.
 No Parque foram registradas 47 espécies de mamíferos, sendo 39 mamíferos
terrestres, 2 mamíferos aquáticos e 6 morcegos, 63 espécies de anfíbios, 40
espécies de répteis, 407 espécies de aves (13 espécies exclusivas das formações
densas de Tabocas), 482 espécies de borboletas , e 71 espécies de peixes.
 Quanto à vegetação, foram registradas 264 espécies de plantas distribuídas em 71
famílias, a ocorrência de 24 espécies de palmeiras dentre ela o açaí (Euterpe
precatória) e o buriti (Mauritia flexuosa). Toda a área é composta por formações
de bambu, sendo considerada o centro desse ecossistema para a Amazônia
ocidental.
 Com atrativos naturais, rica biodiversidade, aspectos históricos e culturais
relevantes, o Chandless pretende consolidar uma rota turística que inclui ainda a
observação de pássaros (birding watching), uma atividade pouco explorada no
Estado do Acre.

Freitas, Marco. A. et. Al. First record for Brazil of the Odd Anole lizard, Anolis dissimilis
Williams, 1965 (Squamata: Polychrotidae). Herpetology Notes, volume 6: 383-385 (2013)
(published online on 23 August 2013)

Descrição
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Artigo sobre o primeiro registro para o Brasil do lagarto Odd Anole, Anolis dissimilis
Williams, 1965 (Squamata: Polychrotidae) no Parque Estadual do Chandless.
Pontos Relevantes:


Apesar de ser um grupo relativamente bem estudado, com muitas espécies
sendo localmente comum, os lagartos anole são pouco conhecidos e raramente
gravado.



Anolis dissimilis foi descrita por Williams (1965) baseado em um único espécime
masculino adulto (FMNH 81369), coletado por Kalinowski em 15 de outubro de
1954 em Itahuania, Departamento de Madre de Dios, Peru.



O espécime concordou na maioria dos aspectos morfológicos com o espécime
descrito por Williams (1965, 1974). Como a cor na vida desta espécie de anole
permanece. Superfície dorsal e lateral de corpo luz verde-amarelado com oblíqua
azul fina listras lateralmente. Cabeça verde, tornando-se mais amarelada na região
loreal. A íris era de metal branco, formando um anel ao redor da pupila negra. Pele
ao redor do olho dourado. Uma faixa azul visível estendida sob o olho da região
antero-orbital ao nível da orelha. UMA listra de branco a amarelo estendida do
nível do boca ao nível do antebraço. Dewlap branco para creme. Superfície ventral
do corpo branco, imaculado. Fore- e membros posteriores verdes. Superfícies
dorsal e lateral da cauda azul claro, verde distalmente; e superfície ventral branca
com uma linha fina média ventral escura.



Para conhecimento, este é o terceiro registro desta espécie e o primeiro para o
Brasil. Estende sua distribuição conhecida cerca de 405 km a nordeste. Ausência de
registros adicionais de Anolis dissimilis sugere a raridade desta espécie (Icochea et
al., 2001) embora, como em Anolis probóscide (Losos et al., 2012), isso pode ser
um resultado de sua enigmática morfologia e comportamento ou esforço de busca
inadequado. Pesquisas sistemáticas devem ser realizadas para melhorar nossa
compreensão da distribuição desta espécie e outras espécies brasileiras pouco
estudadas de anfíbios e répteis (de Freitas, de França e Veríssimo, 2011a, b).

Borges, Luiz. H. M. et al. Large and medium-sized mammals from chandless state park,
acre, brazil. Mastozoología Neotropical, 22(2):265-277, Mendoza, 2015.
Descrição
Artigo sobre Mamíferos grandes e médios do Parque Estadual do Chandles, acre, Brasil.
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Pontos Relevantes:

 A coleta de dados foi realizada durante o período seco e estações chuvosas para
criar uma lista de médio e grande porte mamíferos encontrados no Chandless.
Uma Avaliação Ecológica Rápida foi realizada em fevereiro e agosto de 2008, a
fim de preparar o parque plano de gestão (RAP: Sobrevilla and Bath, 1992).
 As observações foram realizadas em voadeira com o motor desligado.
Avistamentos diretos e evidência indireta da ocorrência de espécies
(vocalizações, rastros, fezes, ossos e cabelos) foram registrados.
Concomitantemente, foram realizadas entrevistas com residentes para investigar
a existência de indetectáveis espécies durante o transecto e pesquisa do rio.
 Cinqüenta e uma espécies de mamíferos foram registradas, distribuído em 10
ordens e 27 famílias depois um esforço total de 691 km percorridos, 3213
armadilhas noites e 12 entrevistas com moradores locais. Quarenta e nove
espécies foram registradas em 2008, e 44 em 2013. Duas espécies aquática foram
registradas em ambas as ocasiões.
 O Parque do Chandless é o lar de 11 primatas espécies distribuídas em cinco
famílias, das quais Cebidae e Callitrichiidae são os mais ricos em espécies
queridos. A presença de dois grandes espécies, Ateles chamek e Alouatta
puruensis é muito importante para o ecossistema estrutura e para a comunidade
de mamíferos em o Parque. Ambas as espécies são alvo de caçadores na
Amazônia, e eles são suscetíveis a extinção local sob forte pressão de caça áreas
(Peres e Lake, 2003).
 Quatro espécies de roedores registradas merecem atenção especial; três deles
foram primeiro registrado na área do parque espécie de esquilo e uma cutia
espécies que não era conhecido por ocorrer no Brasil. As espécies de agouti que
ocorrem em o parque não é Dasyprocta uliginosa, como descrito nesta região do
Estado do Acre.
 Duas espécies de esquilo (Notosciurus pucheranii e Microsciurus flaviventer)
foram observadosno Parque, apesar de suas distribuições conhecidas não inclua
esta área.
 Os ungulados, anta (Tapirus terrestris, cervo-vermelho (Mazama americana)e
cateto (Pecari tajacu), foram todos visualmente gravado. Este fato destaca a
percepção de queixada (Tayassu pecari),já que a espécie foi registrada apenas
indiretamente,e sua presença foi indicada através de faixas, crânios de espécimes
caçados e relatórios dos residentes.
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 A Ordem Carnivora é representada por onze espécies, distribuídas em três
famílias. Felidae era a família mais rica em espécies, com três Espécies.
 Treze das 51 espécies de mamíferos gravados no Parque estão listados como
ameaçados pela União Internacional para a Conservação da Natureza Natureza e
Recursos Naturais (IUCN, 2014), e oito deles são listados pelo brasileiro
Ministério do Meio Ambiente (Machado et al., 2008) Dinomys branickii e
Callimico goeldii são listados como Vulneráveis pela IUCN (IUCN, 2014), porque
são naturalmente raros e sofrem de perda de habitat e fragmentação em vários
locais dentro de suas faixas. Uma vez combinados, esses fatores aumentam a
possibilidade da extinção da população local.

Mielk, Olaf H.H. et. al. Lepidopterofauna (Papilionoidea e Hesperioidea) do Parque
Estadual do Chandless e arredores, Acre, Brasil. Biota Neotrop., vol. 10, no. 4.

Descrição
Artigo sobre Lepidopterofauna (Papilionoidea e Hesperioidea) do Parque Estadual do
Chandless e arredores, Acre, Brasil.
Tendo em vista a ausência de inventários lepidopterológicos no Estado do Acre e sua
escassez no bioma amazônico brasileiro, o presente estudo objetivou contribuir para a
construção da lista de Hesperioidea e Papilionoidea presentes no Parque Estadual do
Chandless.
Pontos Relevantes:

 No Parque Estadual do Chandless e arredores foram confirmadas 482 espécies
de borboletas, perfazendo a primeira lista de lepidopterofauna já publicada para
uma localidade no Acre. Sobre a composição de espécies encontradas, verificouse Nymphalidae e Hesperiidae como as famílias mais ricas (172 e 168 spp.
respectivamente), seguidos por Riodinidae (83 spp.), Lycaenidae (30 spp.),
Pieridae (19 spp.) e Papilionidae (10 spp.) (Com relação às subfamílias, Pyrginae,
Riodininae e Hesperiinae foram as mais representativas compreendendo cerca de
metade de todas as espécies listadas.
 O número de espécies registrados no Parque Estadual do Chandless é
consideravelmente baixo (apenas 482) quando comparado a inventários
realizados em regiões próximas: Parque Nacional del Manu, Peru, 1300 spp.
(Robbins et al. 1996); Tambopata, Peru, 1234 spp. (Lamas 1981, 1985); Vila
Thaumaturgo, Acre, 1620 spp. (Brown Jr. & Freitas 2002); e Cacaulândia,
75

Rondônia, 1730 spp. (Brown Jr. & Freitas 2002). Todavia, quando comparado com
inventário realizado com esforço amostral comparável ou similar, já se mostra
semelhante: Ilha de Maracá, Roraima (Mielke & Casagrande 1991).
 Famílias como Hesperiidae, Lycaenidae e Riodinidae, as quais oferecem maiores
dificuldades de amostragem, são normalmente subestimadas em estudos com
duração inferior a um ou dois anos. Desta forma, Pieridae, Papilionidae e
Nymphalidae são as famílias a serem melhor representadas neste tipo de estudo,
a última superando significativamente os 25 a 29% do sugerido por Brown &
Freitas (1999) para quaisquer comunidades neotropicais. A predodimnância de
Pyrginae, Riodininae e Hesperiinae é um fator já relatado por Ebert (1969), por se
tratarem de espécies de pequeno tamanho e baixa frequência. Segundo o autor,
tais grupos juntos com Theclinae corresponderiam a cerca de um terço de um
total de uma comunidade neotropical.
 A ausência de espécies ameaçadas de extinção na região sugere que a mesma
ainda esteja em bom estado de conservação, embora não haja quaisquer estudos
representativos para o Estado do Acre. Na lista brasileira de espécies ameaçadas
somente há uma espécie que ocorre no Acre: Paititia neglecta Lamas, 1979
(Nymphalidae, Ithomiinae). Considerando que a espécie é muito mal conhecida e
que também não houve um trabalho de campo considerável para sua indicação, a
espécie talvez não devesse constar na lista.
 O levantamento mostrou uma composição da fauna lepidopterológica
característica para o Acre e Leste do Peru, assim como do Oeste de Rondônia,
pois em sua maioria compartilham das mesmas espécies ou mesmo subespécies

Faustino, Camila L. & Paula, Hosana H. Dispersão de frutos de palmeiras em duas
tipologias vegetais na Amazônia Sul-Ocidental. Adv. For. Sci., Cuiabá, v.1, n.1, p.35-38,
2014

Descrição
Artigo sobre Dispersão de frutos de palmeiras em duas tipologias vegetais no Parque
Estadual do Chandless.
Neste estudo objetivou-se avaliar a dispersão secundária de frutos de Attalea butyraceae
e Attalea phalerata em duas tipologias vegetais (Floresta Aberta com Bambu e Floresta
Aberta com Palmeira) e a interação da fauna. Para tanto, buscou-se responder duas
hipóteses: 1) A interação da fauna, por meio da remoção e consumo de frutos de Attalea
butyraceae e Attalea phalerata é influenciada pelos ambientes de deposição? 2) A fauna
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consumidora apresenta preferência alimentar diferenciada para Attalea butyraceae e
Attalea phalerata?
Pontos Relevantes:
 O resultado encontrado neste estudo foi diferente do padrão observado por outros
autores, onde verificaram que a atividade da fauna aumenta com a abundância de
recurso em uma determinada área, devido ao aprendizado dos locais fontes de
recurso. O esperado seria que a área com predomínio de palmeiras (FAP), por
representar uma fonte de recurso alimentar, favoreceria uma maior eficiência de
remoção e consumo dos frutos, diferente da área com predomínio de bambus,
onde havia poucos frutos dispersos no chão da floresta.
 A interação da fauna, considerando os frutos removidos e consumidos de Attalea
butyraceae e Attalea phalerata foi influenciada pelo ambiente de deposição, sendo
mais eficaz para a área com predomínio de bambus. A fauna consumidora não
apresentou preferência alimentar diferenciada para Attalea butyraceae e Attalea
phalerata.

BORGES, Luiz Henrique Medeiros. Abundância de mamíferos de médio e grande porte em
resposta ao grau de distanciamento do Rio Chandless, Parque Estadual Chandless, Acre,
Brasil. Rio Branco, 2014. 69 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Manejo de Recursos
Naturais) – Programa de Pós-graduação em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais.
Universidade Federal do Acre, 2014.

Descrição:
O estudo avaliou a influência do gradiente de distanciamento do Rio Chandless e dos
diferentes tipos de vegetação existentes na paisagem sobre a abundância dos mamíferos
de médio e grande porte no Parque Estadual Chandless, sudoeste da Amazônia.

Pontos Relevantes
 Os mamíferos desempenham papel fundamental para manutenção da
biodiversidade, pois são importantes reguladores e estruturadores dos
ecossistemas florestais, agindo direta ou indiretamente na dispersão, predação e
recrutamento de espécies vegetais, como agentes polinizadores e como
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predadores de topo de cadeia (Terborgh et al. 2001; Jordano et al. 2006; Jorge et
al. 2013). Apesar de sua importância, o conhecimento relacionado às espécies de
mamíferos ainda é muito escasso, apresentando grandes lacunas. Como Tobler et
al. (2008) observaram, o conhecimento da presença e distribuição das espécies
de mamíferos é imprescindível para planejamento e avaliação de estratégias para
conservação da biodiversidade, a fim de suprir demanda regional por essas
informações.

 Quatro trilhas, de cinco quilômetros, foram utilizadas para a amostragem de
mamíferos ao longo do Rio Chandless, ambas dispostas perpendicularmente em
relação ao rio e distanciadas a no mínimo cinco quilômetros entre si, como
proposto por Peres & Cunha (2011). As trilhas também estavam distanciadas a
cinco km das moradias para evitar possível pressão de caça. Esta distância foi
adotada, pois o raio de ação dos moradores durante a caça no PEC é estimado
em aproximadamente três km (Oliveira et al. 2010).

 Com um esforço total de 3213 armadilhas.noite e 640 km percorridos, foram
registrados 34 espécies de mamíferos de médio e grande porte no PEC, sendo 25
registradas através das armadilhas fotográficas e 24 através do censo.
 O guariba (A. puruensis) e o zogue zogue (C. cupresus), foram as únicas espécies
de primatas que sofreram influência do gradiente de distanciamento do rio. A
distância do rio influenciou significativamente a abundância e distribuição destas
espécies. No caso de C. cupreus, a DR é a única variável que melhor explica a
distribuição da espécie no parque.
 A elevada abundância de C. cupreus em maiores distâncias do rio resulta da
preferência desta espécie por locais perturbados e alterados, como já
documentado por Peres (1993). Na região do PEC a dinâmica de morte e rebrota
do bambu cria uma sequência de habitats secundários e perturbados, ocorrendo
principalmente em ambientes mais distantes do rio, o que explica a preferência
de C. cupreus por locais mais distantes do rio.
 O guariba ocorre no PEC em elevada abundância em locais mais distantes do rio
e próximos a corpos d’água (igarapés). O fato de não existir uma distinção
propriamente dita entre várzea e terra firme no PEC é o principal responsável
pelo padrão de distribuição de A. puruensis.
 A presença de corpo d’água também foi considerada importante preditor da
abundância de Callimico goeldi (taboqueiro ou soim preto), no entanto com
menor poder de explicação. Um importante determinante da abundância de C.
goeldi é a presença do bambu que exerce forte influência sobre sua distribuição.
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 Três espécies estão associadas a florestas densas no PEC, o macaco prego (S.
macrocephalus), o cairara (C. unicolor) e o macaco preto (A. chamek) apresentam
associação a estes ambientes.
 O cairara e o macaco preto foram registrados com maior frequência durante a
época chuvosa no PEC. A. chamek e C. unicolor apresentam um padrão de
movimentação em direção a ambientes de várzea durante a época de abundância
de frutos (Haugaasen & Peres 2005b), na região do PEC o auge do período de
frutificação em florestas densas ocorre principalmente na estação chuvosa,
período em que grupos de A. chamek foram avistados em maior abundância.
 Apesar de na maioria dos avistamentos de macacos de cheiro os grupos estarem
associados com Cebus unicolor ou S. macrocephalus em bandos mistos, o macaco
de cheiro não apresentou a mesma preferência de habitat destas duas últimas
espécies. Saimiri boliviensis, na região centro-oeste da Amazônia, é considerada
espécie típica de ambientes de várzea.
 As maiores abundâncias de duas espécies de roedores de menor porte, o
quatipuru vermelho (Urusciurus spadiceus) e a cutiara (Myoprocta pratti), foram
mais registradas em habitats com maior densidade de palmeiras. Assim como
outros roedores, a dieta destas espécies consiste basicamente do consumo de
frutos de palmeiras (Andreazzi et al. 2009).
 Entre as espécies de ungulados que ocorrem no PEC, Pecari tajacu e Tapirus
terrestris são influenciadas pelo distanciamento do rio, em ordem decrescente de
importância. Mazama americana apresentou relação negativa com a abundância
de árvores, evitando florestas mais densas e optando por áreas mais abertas.
 A presença da anta (T. terrestris) é amplamente variável na região do PEC, mas
os resultados sugerem que a espécie apresenta preferência por locais de maior
abundância de Cecropia sp. (embaúba). A presença de embaúbas na paisagem do
PEC está associada a manchas de florestas em diferentes estágios de sucessão
devido a morte do bambu, ou nas margens do rio Chandless, nestas áreas há
predomínio de pequenos ramos de espécies de plantas pioneiras e brotos
suculentos, por vezes, foi constatado o consumo de caules e folhas de indivíduos
jovens de Cecropia sp. e de outras espécies pioneiras por T. terrestris, o que em
parte explica sua maior abundância em áreas com ocorrência de embaúba.

Estado Acre. Diário Oficial Nº 10.128. Quinta-feira, 10 de setembro de 2009.
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Descrição
PORTARIA Nº 063 DE 08 DE SETEMBRO DE 2009. Cria o Conselho Consultivo do Parque
Estadual Chandless.

Pontos Relevantes:
 Cria o Conselho Consultivo do Parque Estadual Chandless com a finalidade de
contribuir com a implantação e implementação de ações destinadas à
consecução dos objetivos de criação da referida Unidade de Conservação.
 Art. 2º. Compete ao Conselho, além de outras disposições do Art. 20 do Dec.
nº 4.340/2002, elaborar o seu Regimento Interno.
 O Conselho Consultivo do Parque Estadual Chandless será composto por
membros dos seguintes órgãos, entidades e organizações não
governamentais:
I – Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA;
II – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio/
Reserva Extrativista Cazumbá Iracema;
III – Fundação Nacional do Índio – FUNAI;
IV – Fundação Nacional de Saúde – FUNASA;
V – Universidade Federal do Acre – UFAC;
VI – Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas – INPA;
VII – Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar
– SEAPROF;
VIII – Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC;
IX – Secretaria de Estado de Turismo – SETUR;
X – Prefeitura Municipal de Sena Madureira/AC;
XI – Prefeitura Municipal de Manoel Urbano/AC;
XII – Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus/AC;
XIII – SOS AMAZÔNIA;
XIV – Colônia dos Pescadores do Município de Manoel Urbano;
XV – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Manoel Urbano – STR-MU;
XVI – Cooperativa do Alto Purus, Município de Manoel Urbano.
 O Chefe do Parque Estadual Chandless representará a Secretaria de Estado
de Meio Ambiente – SEMA no Conselho Consultivo, e o presidirá.
 Os membros do Conselho serão indicados pelos órgãos e entidades que
representam e nomeados por ato do Secretário de Estado de Meio
Ambiente, para mandato de dois anos, permitida uma única recondução para
igual período.
 A cada membro titular corresponderá um suplente.
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 A função de membro do Conselho Consultivo do Parque Estadual Chandless
não será remunerada, sendo seu exercício considerado relevante para o
serviço público.
 As atribuições dos membros, a organização e o funcionamento do Conselho
Consultivo do Parque Estadual Chandless serão definidos em seu Regimento
Interno, que será elaborado no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data
de publicação desta Portaria no Diário Oficial do Estado.

Plano de Ação de Povos Indígenas: Proteção conjunta e resolução de conflitos
socioambientais entre Parque Estadual Chandless e as Terras Indígenas do entorno
(Alto Rio Purus e Mamoadate) ;
Descrição
O plano de Ação insere-se em um contexto de aproximação entre a gestão do Parque
Estadual do Chandless- PEC, e a coordenação regional da FUNAI e as comunidades
indígenas do entorno e não indígenas do PEC para fortalecer a gestão da Unidade de
Conservação e contribuir para a conservação da sociobiodiversidade local.
Os beneficiários foram Comunidades indígenas dos povos: Madijá, Huni Kui, Manchineri,
Jaminawa, isolados e comunidade não indígena residentes no PEC.

Pontos Relevantes:
 Ao longo dos anos de criação e gestão do PEC, constatou-se a necessidade de
estabelecer uma relação mais próxima com os povos indígenas,
especialmente Madijá, no que tange ao uso dos recursos naturais.
 A realização de oficinas participativas é uma oportunidade para capacitar os
povos indígenas e comunidade residente do PEC, sobre aspectos da
legislação ambiental e indigenista, entre outras questões a serem abordadas
nos encontros, de modo que os mesmos venham a contribuir para a
conservação da UC enquanto agentes legítimos na conservação e
preservação deste território.
 Vale destacar que no processo de Etnozoneamento realizado na TI Alto Rio
Purus não foi possível contar com uma participação representativa das
aldeias Madijá localizadas no rio Chandless, de forma que as oficinas
realizadas por esse projeto possibilitarão obter informações mais detalhadas
sobre essas comunidades e adequar as ações em curso tanto pelo governo
do estado com pela FUNAI.
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 O plano busca resolver, de maneira coordenada e articulada com povos
indígenas e parceiros governamentais, questões de conflitos socioambientais
no que tange ao uso dos recursos naturais do PEC (especialmente na
interface com a TI Alto Purus – região norte) e qualificar informações sobre a
localização e as regiões de deslocamento de comunidades indígenas isoladas
na bacia dos igarapés Chandless-chá, Riozinho, Paulo Ramos e rio Chandless
(região sul do PEC).

Resultados previstos:

 Construção de um plano de uso integrado e participativo entre as comunidades
indígenas da TI Alto Rio Purus, moradores do PEC e a gestão do Parque Estadual do
Chandless;
 Discussão da inserção de 03 cadeiras no conselho gestor da UC para representação
de indígenas e comunidade residente do PEC.
 Participação de indígenas da TI Alto Purus, Mamoadate e moradores como
Conselheiros do Conselho Gestor do Parque Estadual Chandless
 Construção de um plano de vigilância integrado e participativo para a região sul do
PEC e norte da T.I. Mamoadate;
 Relatório qualificado sobre comunidades indígenas isoladas na região de interface
com o PEC.

 Atividades desenvolvidas
 Mapear áreas e épocas em que se utilizam de recursos extrativos.
 Capacitação sobre conceitos básicos da legislação ambiental e indigenista.
 Mapear zonas de conflitos entre a gestão, moradores do PEC e indígenas Madijá no
que diz respeito ao uso dos recursos naturais.
 Elaborar um acordo de uso dos recursos naturais, conforme a legislação vigente e
de acordo com as necessidades da população local para garantir sua subsistência e
reprodução social, cultural e econômica.
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 Mapear áreas e épocas em que os indígenas usam as áreas comuns ao PEC e quais
os recursos utilizados e sua importância para a reprodução social e cultural do
grupo.
 Capacitação sobre conceitos básicos da legislação ambiental e indigenista.
 Mapear zonas de conflitos entre a gestão, moradores do PEC e indígenas no que
diz respeito ao uso dos recursos naturais.
 Elaborar um acordo de uso dos recursos naturais, conforme a legislação vigente e
de acordo com as necessidades da população local para garantir sua subsistência e
reprodução social, cultural e econômica.
 Verificar avanços ou dificuldades na implementação dos termos pactuados no
acordo de uso dos recursos naturais gerados nas primeiras oficinas.
 Apresentação e validação dos mapas elaborados nas Oficinas setoriais e produção
de mapa único para os dois grupos.
 Ajustes e pactuação final do termo de uso dos recursos naturais para indígenas e
moradores do PEC.

Oliveira, M. A; Calouro, A.M; Souza, J. R. D. A Caça No Parque Estadual Chandless, Acre. X
Congresso de Ecologia do Brasil, 16 a 22 de Setembro de 2011, São Lourenço – MG.

Descrição
Artigo apresentado no Congresso de Ecologia do Brasil Caracterizar preliminarmente o
perfil da caça e do caçador no Parque Estadual Chandless, bem como apontar as espécies
de maior preferência de caça no PEC, o tipo de caçada realizada e área de ação dos
caçadores.
Pontos Relevantes:
 Foram apontadas como alvo de caça 10 espécies, sendo estes 5 mamíferos, 4 aves
e 1 réptil, e na sua maioria, indivíduos de grande porte. Entre os mamíferos, os
primatas aparecem como alvo preferencial de caça devido a sua facilidade de
localização e tamanho de grupo. No PEC, foram feitos apenas 2 registros de
preferência pela ordem, mas especificamente de macaco – preto.
 Foram registrados 3 diferentes calibres de arma: 20 (5), 28 (4) e 32 (2). A idade dos
caçadores variou de 12 a 55 anos, com predominância da faixa de 30 - 35 anos.
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 A estratégia mais utilizada, a ponto ou de esbarro, _e considerada não seletivo,
onde o caçador muitas vezes não faz distinção de sexo/faixa etária. O mesmo pode
ser aplicado a caça com cachorro. A caça de espera é considerada mais
sustentável, pois e possível escolher o animal a ser abatido.
 No PEC, o raio de ação estimados dos caçadores foi de aproximadamente 3
quilômetros, baixo do estimado. A caça se concentra principalmente próxima as
moradias, estradas que levam aos roçados e castanhais.

Ishii, Raquel Alve., Viagens do “homem que virou rio” narrativas, traduções e percursos de
William Chandless, pelas Amazônias, no século. Dissertação (Mestrado em Letras:
Linguagem e Identidade) – Centro de Educação, Letras e Artes da Universidade Federal do
Acre - UFAC. Rio Branco. 2011.
Descrição
Dissertação de Mestrado que analisa o discurso etnocêntrico, bem como aspectos de
mediação cultural presente nos relatos sobre rios da “Amazônia” brasileira de autoria do
viajante inglês William Chandless (1829-1896). Os relatos de viagem analisados, ublicados
em meados do século XIX pela Royal Geographical Society, foram: Notes on the Rivers
Arinos, Juruena, and Tapajós (1862); Ascent of the River Purus (1866); Notes on the River
Aquiry, the principal Affluent of the River Purus (1866); Notes of a Journey up the River
Jurua (1869) e; Notes on the Rivers Mauéassú, Abacaxis e Canumá (1870).
Pontos Relevantes:
 Os relatos de William Chandless inscrevem-se no discurso científico oriundo do
século XIX, que reproduz uma visão hegemônica a respeito da inferioridade das
culturas amazônicas em relação às européias, mas também permite, ainda que de
forma paradoxal, compreender o aspecto dialógico inerente a toda relação de
interação ou contato cultural, ou seja, a relação “estrangeiro” e “não-estrangeiro”
constitui-se de uma base subjetiva em que “um” é constituído pelo seu
relacionamento com o “outro”.
 Desse modo, as viagens empreendidas neste estudo, trataram de considerar as
práticas culturais, entendidas também como práticas discursivas, sob a perspectiva
dialógica da relação do “eu” com o “outro”, buscando compreendê-las dentro das
relações de poder, mediadas pelos “mecanismos de hegemonia cultural”, mas,
também, pelas dimensões trans-culturais que se estabelecem, continuamente, em
meio às comunidades humanas pelas variadas formas de estranhamento e de
construções identitárias.
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 As narrativas de William Chandless, procura mapear as “vozes silenciadas” por suas
palavras escritas, acompanhando a instigante sugestão de Eni Orlandi, quando
afirma que “há silêncio nas palavras”.
 O processo de pesquisa sobre o discurso do viajante, considera os sentidos dos
silêncios que acompanharam suas palavras e seu olhar, tentando constituir as
historicidades que formaram seu discurso como parte das ações que somente
podem existir na linguagem e através da linguagem.

FUNAI . Ata de Reunião Projeto PPI – CHANDLESS. Reunião técnica. 23 de novembro de
2015. 2 pp.

Descrição
Ata de reunião entre FUNAI e SEMA. Participantes pela FUNAI: Guilherme Siviero e
Leonardo Menin; Pela SEMA: Roberto Tavares, Marilene Brazil, Flávia Dinah, Jesus
Rodrigues, Meirelles
Pontos Relevantes:
Os pontos relevantes foram os encaminhamentos da Reunião técnica que foram:
1.
Nova reunião para elaboração do plano de proteção e o que se avançou nas
consultas informais de orientação da FUNAI e PGE;
2.
Circular relatório elaborado por Tupi para todos os envolvidos;
3.
Fechar relatório interinstitucional para ser assegurado os apontamentos das duas
instituições que para assegurar a forma de uso da área que não prejudique os processos
que já haviam sido abertos;
4.
Circular a minuta de relatório que o Tupi fez;
5.
Fazer consultas informais sobre como se deve proceder e que não se tenha
nenhuma perda para as TI ou para os moradores;
6.
Ver a possibilidade de um técnico da FUNAI para ir ao Parque quando o pessoal da
SEAPROF for, pois segundo Meirelles há recurso na Assessoria Indígena para apoiar a
oficina, mas verificar também quanto há de recurso no projeto PPI;
7.
Plano de gestão territorial em conjunto de modo que fique amarrado no decreto;
8.
Verificar como republicar a portaria de criação, junto à PGE, incluindo as
atribuições da FUNAI, como no caso do Parque Mapinguari;
9.
Aproveitar o projeto da SPU sobre a dominialidade para que o relatório
interinstitucional não prejudique;
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10.
Verificar se seria possível buscar o recurso do ARPA para gestões diferenciadas,
principalmente durante a vinda do Marco Bueno (ARPA) para análise do dos projetos in
loco, a qual provavelmente será em fevereiro;
11.
Leonardo fará consulta à diretoria de proteção territorial da FUNAI;
12.
Verificar com a Mônica Julissa os relatórios de ocorrência de índios isolados;
13.
Elaborar plano de trabalho de oficina com os moradores para pensar a segurança
da área e também a questão de vigilância territorial a ser feita pela FUNAI;
14.
Enviar ofício para representantes do conselho – FUNAI com cópia para Frente
Indígena

SEMA. 2016. 1ª Reunião ordinária do Conselho Gestor do Parque Estadual Chandless do
ano de 2016. 4 pp.

Descrição
Primeira reunião ordinária do Conselho Gestor do Parque Estadual Chandless, realizada
aos 03 (três) dias do mês de junho de 2016 às 08h30, foi realizada nas dependências da
Secretaria do Estadual de Meio Ambiente do Acre - com a presença dos Conselheiros:
Aldeci Cerqueira Maia (Resex Cazumbá Iracema), Juliana Fortes e Silva (FUNAI), José
Ribamar (representando Evandro Ferreira do INPA), Sebastião Pereira Sobrinho (Prefeitura
de Manuel 5 Urbano), Mack Willison A. de Oliveira (SETUL), Miguel Scarcello (Associação
S.O.S. Amazônia), Lisandro Juno S. Vieira (UFAC), Moisés Nunes Pacaia e Antônio Nonato
(Moradores do PE Chandless).
Pontos Relevantes:
 Aldeci (RESEX Cazumbá Iracema) ressalta a importância dos intercâmbios para
capacitação comunitária.
 Lisandro (UFAC) fala da inserção estadual no 55 monitoramento do SIBBr, uma
vez que estão desenvolvendo um protocolo para monitoramento que deve ser
seguido, o qual é de responsabilidade de Tatiana Campos (MCTI), e deve-se
considerar que o monitoramento precisa iniciar pelo menos com um alvo, para
o qual se tem 124 diárias (ou 10 diárias por mês, durante dois anos).
 Lisandro (UFAC) propõe elaboração de projeto conjunto para o monitoramento.
Em relação ao terceiro item da pauta – 60 programas de melhoria para os
moradores (moradia; PAA) e reforma e ampliação da sede da Unidade – estão
sendo adquiridos via ARPA kits de energia solar, para buscar melhorias das
residências dos moradores.
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 Aldeci (RESEX Cazumbá Iracema) informa que há muita madeira no galpão da
RESEX que está semibeneficiada e que está perecendo, que pode ser
disponibilizada para as reformas no Parque, bem como madeiras presentes no
BEC, conforme informa Juliana Fortes.
 Flávia Dinah (SEMA) fala da captação de água por energia solar, que está sendo
implantado na região do Tarauacá-Envira e que o Roberto Alcântara (Tupi) tem
o projeto, que devem requisitar a ele, para disponibilizar ao arquiteto que irá
planejar as mudanças.
 Mayk (SETUL) fala sobre um projeto da comunidade Huni Kui que vem
recebendo todos os anos equipes de estudantes universitários trazidos via
empresa de Alto Floresta, os quais ajudam a implementar melhorias 70 naquela
comunidade.
 Aldeci (RESEX Cazumbá Iracema) fala das 320 casas da Resex que mantiveram as
cozinhas de palha como opção para manter a característica tradicional das casas
e que a comunidade foi envolvida na construção.
 Jesus (SEMA) fala dos trabalhos já concluídos e do atual projeto de
monitoramento de tocas de tatu canastra, que será realizado por aluno do
Mestrado em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais.

SEMA. 2013. Memória de Reunião. SEMA/Departamento de Áreas Protegidas e
Biodiversidade/Divisão SEANP/Parque Estadual Chandless/Conselho Gestor. 10 pp.

Descrição
Memória de reunião do Conselho gestor do Parque Estadual do Chandless.
Pautas:
Pauta I: Relato de atividades: Programa de Pesquisa, operacionalização, energia
alternativa; situação dos moradores (cenários futuros, escola na sede);
Pauta II: Eleição dos cargos do Conselho.
Pauta III: Base/ponto de apoio no município de Manoel Urbano;
Pauta IV: Base/ponto de apoio no município de Sana Rosa do Purus;
Pauta V: Questão indígena
Pontos Relevantes:
 O Presidente do Conselho Jesus Souza informou e convidou a todos (as) a
participarem do II Encontro de Gestores de Áreas Protegidas Brasil e Peru - bacia
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do rio Purus que acontecerá em Puerto Esperanza/Peru, com objetivo de
proporcionar um espaço de intercâmbio de experiências de como fazemos a
gestão de áreas protegidas no Brasil e Peru na região do rio Purus, criando um
ambiente de aprendizagem em comum e construir de forma conjunta uma agenda
de trabalho para buscar a aprendizagem comum e melhorar a qualidade de gestão
dessas áreas.

 Jesus Souza (Presidente do Conselho): falou que foi realizado atendimento médico
as famílias do Parque Estadual Chandless pela equipe médica do Exército
brasileiro, com apoio da SEMA em julho de 2013. Mencionou a auditoria realizada
pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE, cuja equipe realizou seu trabalho
na UC em viagem conjunta com a equipe médica e com grupo de pesquisadores. O
Tribunal de Contas da União (TCU) teve a iniciativa de realizar a Auditoria de
Natureza Operacional - ANOp nas UCs Federal, convidando para uma cooperação
todos os Tribunais de Contas dos Estados (TCE) da Amazônia, cada qual com sua
área de jurisdição.

 José Augusto (Secretário de Meio Ambiente do Município de Manoel Urbano):
disse estar ocorrendo um surto de hepatite no município e, solicitou que fosse
levado, nas próximas viagens para atendimento médico, Kit de identificação de
Hepatite.
 Jesus Souza (Presidente do Conselho): disse que na UC existem atualmente 13
famílias, que todos praticam caça e pesca de subsistência e fabricam
esporadicamente canoas para comércio. Que dentre estes, 4 famílias de pequenos
produtores são criadores de gado (Milton Leite, Moisés, Jerônimo e Pedro).
 Francisco das Chagas Silva (Município de Santa Rosa do Purus): disse que quando é
época da desova de tracajás ocorrem muitas invasões. Solicitou material de apoio
para fiscalização, como barco e motor. Sugeriu a inclusão da Associação do PA
Santa Rosa para fazer parte do Conselho.
 Os representantes da FUNAI: falaram sobre invasão de não índios na terra indígena
dos Madiha para retirada de madeiras e caça para a venda de animais, dentre eles,
tracajás.
 Jesus Souza (Presidente do Conselho): disse ter visto índios pescando e levando
grande quantidade de animais. Ponderou que pela quantidade era para venda.
Ressaltou que não foi realizada apreensão.
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