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1. APRESENTAÇÃO 
 

 

 Toda iniciativa que promova, de um lado, a oferta de alimentos, e de 
outro, a formação de povoamentos florestais precisa ser encarada com 
prioridade.  

 Afinal, conjugar a solução dos graves problemas ambientais da 
atualidade, como o aquecimento global e as consequentes mudanças 
climáticas, com o atendimento à demanda por alimentação parece ser a chave 
para o futuro. A fome não pode justificar a destruição das florestas, da mesma 
forma que a manutenção dos ecossistemas florestais não pode significar 
pobreza, exclusão e, em última instância, fome. 

 Sem embargo do esforço necessário para garantir a segurança 
alimentar, o argumento da fome não deveria justificar a destruição das florestas 
no mundo. Aliás, tudo indica que a preocupação com os prejuízos - inclusive 
econômicos - acarretados pela substituição das áreas florestais pela produção 
agropecuária finalmente começa a superar a urgência política de ampliação da 
fronteira agrícola para o combate à fome. 

Ocorre que enquanto a fome se concentra em determinada região, ou 
seja, é localizada, a remoção das florestas, em qualquer lugar do mundo, põe 
em risco a manutenção da diversidade biológica, o abastecimento de água e, o 
mais importante, o equilíbrio climático do planeta. Por isso, se o problema da 
fome é local, o da floresta é global. 

Adicione-se aí o fato de existir, comprovadamente, uma estreita 
vinculação entre os vários tipos de florestas existentes no mundo e a redução 
do efeito estufa e do consequente aquecimento global. A formação de florestas, 
ou mesmo a inibição de desmatamentos em florestas nativas, tem sido 
apontada como o melhor mecanismo para retirar fumaça (CO2) da atmosfera e, 
assim, resolver o problema do efeito estufa. Como esse tema do desequilíbrio 
climático foi alçado à condição de problema sócio-econômico-ambiental de 
urgência máxima, a manutenção das florestas foi igualmente elevada à 
condição de prioridade absoluta para todos os países. 

 Mas, e a fome localizada, como resolver? 

Primeiro, é necessário que se faça uma constatação importante: não há 
escassez de alimentos no mundo. A área destinada à agropecuária atualmente 
existente, isto é, a que já foi desmatada, é mais que suficiente para produzir 
todo o alimento de que a humanidade necessita.  

A tese segundo a qual a demografia cresceria em progressão 
geométrica, enquanto a oferta de alimentos cresceria segundo progressão 
aritmética, conhecida como “Tragédia Malthusiana” (numa referência ao Pastor 
e Economista inglês Thomas Malthus, que a formulou no século dezoito), não 
se concretizou em nenhum dos dois postulados. 

 Tanto as populações humanas no planeta, por várias razões, tendem a 
se estabilizar - conforme afirmam os demógrafos, por volta de 2020 -, quanto a 



produção de alimentos atinge níveis de produtividade jamais vistos, graças à 
Revolução Verde.  

 A vida moderna, sobretudo em áreas urbanas, fez com que as taxas de 
fecundidade chegassem a patamares preocupantes, inferiores à média de dois 
filhos por casal. A Europa, por exemplo - em que pese a existência de 
incentivos públicos à procriação -, depende da migração de mão-de-obra de 
países em desenvolvimento para mover sua economia. 

 Por outro lado, os avanços tecnológicos obtidos na agricultura são de tal 
ordem, que a produtividade por hectare, notadamente para os gêneros de 
primeira necessidade (arroz, algodão, milho, soja...) parece ter chegado ao seu 
limite. Sem falar nas possibilidades criadas pela biotecnologia e transgênicos. 

Existe, obviamente, um problema de logística (e econômico, 
consequentemente) a ser enfrentado – fazer com que os alimentos cheguem 
até as fomes localizadas. Todavia, por mais urgente que seja a solução desse 
problema, ela não pode, jamais, justificar a destruição de florestas.  

 Sem se atentar para tais questões, mas, seguramente movido por 
discernimento científico e senso de responsabilidade com o futuro, um produtor 
do longínquo município de Acrelândia, no Acre, contribuiu de forma pioneira no 
debate acerca de alternativas ao desmatamento na Amazônia.   

 Próximo à sua residência, na parte central da propriedade, em meio à 
pastagem formada, José Veríssimo resolveu formar, há vinte anos, um 
consórcio entre duas espécies permanentes, uma florestal (seringueira – 
Hevea brasiliensis), e outra frutífera (cupuaçu – Theobroma grandflorum), 
implantando o que pode ser considerado um dos primeiros sistemas 
agroflorestais da Amazônia. 

 A pesquisa abordada na presente obra destinou-se a diagnosticar o 
desempenho das espécies consorciadas e avaliar a introdução de animais 
silvestres ao sistema (no caso, a paca - Agouti paca). O seu escopo, dessa 
forma, foi o de fornecer subsídios ao estudo sobre sistemas agrosilvopastoris 
(SAS) na Amazônia, com o ingrediente especial do uso de animais silvestres 
nativos e em processo de escassez na região.    

 

 



 

2. INTRODUÇÃO 
 

 

No final da década de oitenta, vislumbraram-se possibilidades de 
mudanças na forma como tradicionalmente ocorria a produção agropecuária na 
Amazônia. No Acre, foi precisamente em 1989, que a Fundação de Tecnologia 
estadual (Funtac) começou a delinear um consórcio de espécies florestais e 
agrícolas a ser cultivado na mesma tarefa de roçado do produtor. Era o início 
do que viria a ser conhecido como sistema agroflorestal (SAF). 

 O SAF consorcia, mistura, na mesma área, espécies classificadas como 
permanentes, ou como semipermanentes, de ciclo médio, ou de ciclo longo, 
florestais ou não, com espécies da agricultura branca tradicional, de ciclo curto, 
como: milho, arroz, feijão e macaxeira. No início do plantio, quando as mudas 
das árvores e arbustos ainda estão no primeiro estágio, o produtor pode auferir 
renda com a cultura branca. A partir do segundo ou terceiro ano, quando o 
produtor normalmente abandona o plantio em busca de novas áreas, deixa 
para trás um plantio formado de espécies frutíferas e madeireiras. 

 Na verdade, o produtor enriquece a área de pousio, que periodicamente 
é tomada pela capoeira. Ocorre que, tradicionalmente, na produção agrícola 
regional, o produtor abandona – para descanso (ou pousio) -, por tempo 
superior a cinco anos, a área de roçado utilizada para cultivo por determinado 
período consecutivo.  

Uma vez instalado o SAF, ao invés da formação duma capoeira sem 
utilidade aparente na área abandonada, já no segundo ano existirá uma cultura 
permanente, formada por espécies de valor comercial, que pode gerar 
rendimentos para o produtor por mais de 15 anos. 

 A idéia básica é contornar o problema do desgaste agronômico do solo, 
resultado de sucessivas queimadas, plantios e colheitas de culturas brancas, 
por meio do seu descanso prolongado. O produtor não mexe na terra e as 
culturas permanentes possibilitam melhoria sensível nas condições físicas e 
químicas do solo. Após esse longo período, o produtor tem novamente uma 
terra em boas condições para receber novos plantios de milho, arroz etc. 

Além disso, há outro significativo resultado produzido pela tecnologia do 
SAF. É que os pequenos e médios produtores agrícolas que obtêm certo nível 
de capitalização tendem, inevitavelmente, a apostar na pecuária bovina como 
opção de investimento.  

 A instalação do SAF faz com que o produtor volte sua atenção para 
outro tipo de produção. Em vez de seguir na trilha da agricultura destinada a 
amansar a terra para a pecuária, o produtor tem a possibilidade de ir além na 
própria agricultura, saindo do ciclo curto, que exige trabalho árduo da família, 
para o ciclo médio e longo, com produtos de maior valor agregado e, o que é 
melhor, que exigem menos sacrifícios. 

No final das contas, o SAF tem a grande vantagem de afastar o produtor 
do caminho perigoso da pecuária. 



Mais importante ainda, o SAF tira o produtor do ciclo anual do 
desmatamento-queimada-plantio. E o leva a convencer seu vizinho a também 
não queimar, a fim de garantir o crescimento das culturas perenes. 

Portanto, tendo como referencial a importância dos sistemas 
agrosilvopastoris na Amazônia, e identificando um dos primeiros SAFs do Acre, 
o Projeto Paca de Acrelândia propôs-se a ampliar o trabalho isolado realizado 
com rara determinação pelo produtor, mediante a introdução de animais 
silvestres.  

Uma das primeiras constatações efetuadas pela pesquisa foi o fato de 
que a introdução do componente animal, além de fornecer proteína para a 
própria unidade familiar de produção, configura-se em importante fonte de 
renda durante uma etapa intermediária, na qual o SAF normalmente 
permaneceria ocioso.  

Em tal período, o sombreamento realizado pelas espécies florestais já 
não permite o cultivo agrícola de ciclo curto; contudo, as espécies de ciclo 
longo ainda não começaram a produzir plenamente. Assim, a produção de 
carne e derivados do animal silvestre, mesmo que em pequena escala, eleva 
significativamente a renda gerada na propriedade. 

O livro encontra-se dividido em duas partes.  Na primeira, traça-se um 
diagnóstico da unidade familiar do produtor, bem como das características 
técnicas do SAF. Na segunda, são apresentados e discutidos, com 
pormenores, o modelo de criatório empregado, os processos construtivos 
testados, e o tipo de material utilizado na construção.  

 

 

 



 

3. OBJETIVOS 
 

 
De acordo com o documento de projeto aprovado no âmbito do Edital 

CT-AGRO/MCT/MDA/CNPq nº 20/2005 - Disponibilização de Tecnologias de 
Base Ecológica Apropriadas à Agricultura Familiar, os seguintes objetivos 
foram demarcados: 

 
a) Geral 

Ampliar a geração de renda obtida na pequena propriedade rural no Acre, 
por meio da introdução de sistema agrosilvopastoril baseado em espécies da 
fauna e flora de ocorrências comuns na floresta amazônica.  

b) Específicos: 

a) Registrar o desempenho do cupuaçu (Theobroma grandflorum) e da 
seringueira (Hevea brasiliensis) em experiência de sistema agroflorestal 
com 20 anos de idade; 

b) Testar a introdução de paca (Agouti paca) em sistema agrosilvopastoril; 

c) Testar o emprego de materiais locais na construção de obras de 
infraestrutura para criatórios de animais silvestres; 

d) Quantificar os ganhos econômicos, sociais e comerciais de sistema 
agrosilvopastoril em unidades de pequena produção no universo 
definido pelo conceito de agricultura familiar; 

e) Realizar acompanhamento participativo, em conjunto com o Sindicato de 
Trabalhadores Rurais de Acrelândia, de toda experiência; e 

f) Conceber, para regiões inseridas no denominado Arco do 
Desmatamento, opções de produção adequadas à realidade do 
ecossistema florestal acreano.      

 
No desenrolar da execução do projeto, três novos objetivos específicos 

foram incorporados: 
 

g) Instruir processo de licenciamento ambiental para criatório de paca em 
sistema agrosilvopastoril perante o Ibama/Acre; 

h) Identificar e capturar mercado comprador de carne e derivados de paca; 
e 

i) Divulgar o sistema de criatório oitavado para produtores envolvidos com 
a criação de paca no Acre.  

 

 



 

4. METODOLOGIA 
 

Para a execução do Projeto Paca, foi necessário o estabelecimento de 
procedimentos metodológicos em cinco linhas distintas. As duas primeiras 
voltadas para a compreensão da realidade social e econômica vivenciada pelo 
produtor. 

 
As três últimas, diretamente vinculadas aos objetivos da pesquisa, 

destinaram-se à instalação do criatório, realização de obras, teste de materiais 
e operacionalização do criatório. Cada metodologia é discutida a seguir.     

 

INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS DO PRODUTOR 

 

O levantamento socioeconômico realizado junto ao produtor diretamente 
envolvido no projeto buscou, por meio da análise sistemática da realidade 
vivenciada por sua família, fornecer informações que possibilitassem a 
implementação de ações que melhorassem suas condições de vida, tendo 
como eixo proporcionador desta melhoria a instalação de sistema 
agrosilvopastoril com animal silvestre. 

Portanto, como os dados coletados são de natureza factual, resultado da 
observação direta daquela realidade, não podem ser generalizados para outras 
populações. 

Os objetivos do estudo socioeconômico foram os seguintes: 

 

1 - Caracterização social da propriedade; 

2 - Caracterização econômica das atividades; 

3 - Análise das opções produtivas existentes; e 

4 - Fornecimento de informações necessárias à racionalização do uso da 
propriedade. 

 

Formulário Utilizado 

 

O formulário utilizado na entrevista com o produtor (Anexo 01) foi 
baseado em modelo já testado em comunidades extrativistas por equipe 
composta por profissionais oriundos do Centro dos Trabalhadores da Amazônia 
(CTA), da Associação Andiroba e da Funtac. 

Os itens constantes do formulário visaram a obtenção de informações 
que embasassem a análise dos aspectos a seguir descritos: 

 

 



a) Sociais: 

- Identificação e localização da propriedade por georeferenciamento.  

- Dados sobre o chefe de família - origem; tempo de permanência na 
propriedade; situação conjugal; atividades anteriores; documentos disponíveis. 

- Dados sobre a família - escolaridade; estrutura; agregados; atividades dos 
membros e agregados por faixa etária. 

- Condições de saúde - doenças mais comuns; tratamentos clínicos; acidentes 
com animais peçonhentos; acidentes de trabalho. 

 

b) Econômicos: 

Agricultura de Subsistência 

- Produtos e produção do ano anterior, produtos e produção previstos para o 
ano corrente; árvores frutíferas existentes. 

Criações 

- Espécies e qualidade dos animais criados. 

Caça e pesca 

- Espécies e quantidades dos animais e peixes caçados e pescados; períodos 
das atividades. 

Artesanato 

- Artigos produzidos. 

Comercialização da Produção 

- Local de venda de borracha e castanha; meio de transporte; agente de 
comercialização; quantidades vendidas; valor da venda; dívidas existentes. 

Consumo da Família 

- Despesas mensais; gêneros de consumo. 

- Despesas anuais; materiais permanentes e semipermanentes. 

 

Técnicas de abordagem e equipe de campo 

De maneira geral, o produtor rural, notadamente isolado no interior dos 
ramais, não mantém contato frequente com pessoas estranhas ao seu meio. 
Por isso, a equipe responsável pelos trabalhos de campo passou por 
treinamento específico, visando a padronização da forma de tratamento a ser 
utilizada. 

A equipe foi composta por um técnico de nível superior, dois estagiários 
(estudantes do último período de Engenharia Florestal da Universidade Federal 
do Acre) e um extensionista rural. 

A abordagem foi direta, sendo que a entrevista foi orientada pelos 
formulários. 



O cuidado com a forma de abordagem e a composição da equipe 
permitiu a obtenção de informações de elevada credibilidade. A aplicação do 
formulário levou uma hora e vinte minutos, mas o tempo de permanência com o 
produtor entrevistado foi de mais de três horas. Ou seja, mais da metade do 
tempo foi utilizada em conversas cordiais, o que ajudou a equipe a adquirir a 
confiança do entrevistado. 

 

INVENTÁRIO DO SAF 

 

A fim de realizar-se o inventário do sistema agroflorestal implantado pelo 
produtor, foi elaborado (utilizando-se o GPS) um croqui de localização da 
propriedade e do SAF no interior desta. 

 Os dados georeferenciados foram plotados em imagem de Satélite 
Landsat TM5, falsacor, no laboratório de geoprocessamento da Funtac. Dois 
mapas foram gerados: o primeiro, alusivo à ação antrópica, demonstra o grau 
de intervenção e desmatamento no entorno e na própria área do projeto; e o 
segundo, indicativo das vias de escoamento existentes.      

Após a demarcação de todo o perímetro do SAF, passou-se à marcação 
e medição das árvores. Cada árvore recebeu uma plaqueta de identificação 
(em alumínio), que possibilitou sua localização exata no interior do SAF.  

As árvores foram classificadas conforme nomenclatura (vulgar e 
científica), diâmetro, altura, forma de vida, condição sanitária e indicador de 
produtividade (Anexo 02). O inventário florestal possibilitou, posteriormente, 
decidir pela locação do criatório de paca.  

 

TRATAMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO CONSTRUTIVO 
DO CRIATÓRIO 

 

Para o estabelecimento da metodologia a ser aplicada nos tratamentos 
referentes aos testes dos materiais utilizados na construção do criatório, bem 
como dos processos construtivos mais adequados à realidade do produtor, 
foram observados os seguintes princípios: 

 

a) Todo material, exceto pregos e telas, deveria estar disponível 
na propriedade, especialmente na área destinada à reserva 
legal e ainda coberta por fragmentos do ecossistema florestal 
original; 

b) O dispêndio energético e de mão de obra deveria ser 
adequado à realidade do trabalho familiar e às condições de 
tração e transporte existentes na propriedade; 

c) Não seria repetido nenhum tipo de material ou de processo 
construtivo para criatório já experimentado ou em 
experimentação no Acre; e 



d) O tamanho do criatório deveria ser condizente com um plantel 
ótimo, segundo a capacidade de investimento da agricultura 
familiar em Acrelândia.       

 

A definição da metodologia específica, por sua vez, envolveu os 
seguintes passos: 

 

a) Definição de posicionamento do criatório em função dos dados 
obtidos no inventário florestal, do sombreamento e umidade 
existentes no interior do SAF, e da disponibilidade permanente 
de água; 

b) Locação da obra com profundidade de todo o perímetro de 60 
centímetros, no intuito de prevenir-se a escavação de buracos 
de fuga pelos animais; 

c) Opção pelo traçado com oito lados, a fim de evitarem-se 
cantos vivos que facilitassem escavações; 

d) Construção de baia para alimentação coletiva do plantel; 

e) Construção de baia, totalmente fechada e escura, para 
quarentena (aclimatação) do animal recém capturado e 
ingresso no criatório; e 

f) Utilização da palha das palmeiras existentes na propriedade 
para a cobertura das baias.     

 
Foram concebidos quatro tratamentos distintos, distribuídos nos oito 

lados do perímetro octogonal do criatório, e repetidos uma única vez na parede 
oposta, sendo um deles o padrão, com proteção galvanizada até um metro de 
altura acima do solo e enterrado até 60 centímetros de profundidade. Dessa 
maneira (oito lados e quatro tratamentos), foi possível esgotarem-se as opções 
de materiais e de processos construtivos existentes.  

 
O perfil esquemático apresentado a seguir fornece uma ideia do 

perímetro fixado para o criatório de paca.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

2 m 

4 m 

5,60 

5,60 

11,60 

11,60 

4,00 

Tratamento I: Paxiúba deitada 
Tratamento 3: Garapeira 16 peças 

Padrão com galvanizado, Tauari 

(5), amarelão (2) e garapeira (9)  

Tratamento I 

Tratamento 2 

Tratamento 3 

Baias c/ divisão 

Divisão inexistente 

Cobertura de palha de ouricuri. 

Profundidade do baldrame de 60 cm e 

1,2 metros acima do solo. 

Peças de madeira retiradas com 

motosserra na Reserva Legal, com 

20cm de largura, 7 cm de espessura e 

2,8 metros de comprimento. 

Tratamento 2: Tauari 

(3) peças, Garapeira 

(5) e Tauari (8).  
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Os tratamentos foram definidos em conjunto 
com o produtor, empregando-se sua experiência com 
materiais e com processos construtivos, e de acordo 
com a disponibilidade de materiais existentes na área 
florestal. A descrição detalhada de cada tratamento é 
apresentada a seguir. 

 
 
Tratamento 0  

Construção em paxiúba (Socratea exorrhiza): 
palmeira facilmente encontrada em todo o Acre, 
ocorre em áreas sujeitas à alagação, sendo muito 
utilizada na construção civil por comunidades 
ribeirinhas e de seringueiros, em razão de suas 
características de fácil trabalhabilidade e elevada 
resistência. Nas unidades de conservação, sobretudo 
em reservas extrativistas, a paxiúba é muito 
empregada. 

A paxiúba atinge altura considerável (de 15 a 
25 metros), apresenta caule retilíneo - o que facilita o 
seu emprego - sem bifurcação e de formato 
arredondado. Para a utilização dessa palmeira no 
criatório, foi necessária a divisão do caule ao meio, 
aproveitando-se dessa forma, a totalidade do tronco. 

O processo construtivo envolveu a disposição 
das peças de paxiúba – cortadas, em sentido 
longitudinal, na metade do caule - em duas camadas 
cruzadas. A interna, no sentido vertical, e a externa, 
no sentido horizontal. A parede foi fixada com pregos 
de 03 polegadas, e para o baldrame (a parte 
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enterrada), convencionou-se a medida de 60 
centímetros de profundidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Vista frontal da parede em paxiúba. 

 

Tratamento 2 

Construção em madeira maciça: todos os 
demais tratamentos utilizaram madeira maciça 
existente na área de floresta da propriedade. 
Alternaram-se as espécies empregadas, a fim de 
medir a resistência das mesmas ao contato com o 
solo e ataque dos roedores (pacas). Algumas 
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espécies podem ser mais macias e palatáveis para 
esses animais. 

As peças de madeira foram obtidas por meio do 
abate das árvores selecionadas segundo sua 
ocorrência e aspecto físico. Ou seja, optou-se pela 
espécie que continha maior número de indivíduos em 
todas as classes de diâmetro, o que garantiria a sua 
regeneração natural na propriedade. Foram retiradas 
as árvores de maior diâmetro, que apresentavam 
estado físico mais perfeito e não continham ocos.  

A derrubada foi realizada segundo as técnicas 
atualmente preconizadas, com corte próximo ao solo, 
executado com emprego de motosserra (sabre 0,51). 
Os cortes com cunha e dobradiça permitiram a 
obtenção de caule retilíneo, sem ocorrência de 
rachaduras ou outro tipo de defeito que impedisse o 
emprego da madeira na construção.  

A dimensão das peças empregadas no criatório 
foi definida de forma a obter-se o maior número 
possível de peças, de acordo com o diâmetro médio 
das árvores selecionadas para abate. 

Assim, a dimensão padrão, usada em todas as 
peças, foi a seguinte: 

 

Largura: 25 centímetros; 

Comprimento: 02 metros e 80 centímetros; 

Espessura: 07 centímetros (03 polegadas). 
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As peças foram assentadas no sentido 
horizontal, sobrepostas sem qualquer tipo de recheio 
entre uma e outra. Foi utilizada uma média de 08 
peças em cada seção de parede, sendo 03 enterradas 
(no baldrame de 60 centímetros) e 05 acima do solo. 

No Tratamento 2, como o comprimento das 
paredes era maior do que nos demais, empregou-se a 
seguinte quantidade de peças: 

Tauari (Couratari guianensis): 03 peças 
enterradas; e 

Garapeira (Apuléia leiocarpa): 05 peças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Vista frontal da parede em madeira. 
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Tratamento T 

Semelhante ao Tratamento 2, com variação nas 
espécies empregadas, na forma seguinte: 

Garapeira (Apuléia leiocarpa): 08 peças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Vista frontal da parede em madeira. 

 

Tratamento 4  

No intuito de se aferir a influência, na madeira, 
tanto do contato do solo, quanto do ataque dos 
roedores, o Tratamento 4 funcionou como referência. 
Assim, nesse tratamento, desde a parte enterrada, até 
40 centímetros acima do solo, as peças de madeira 
foram cobertas com alumínio galvanizado. Valeu-se 
da mesma disposição e quantidade de peças 
utilizadas no Tratamento 2. 
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Foto 4: Vista frontal da parede em madeira com os 60 

cm enterrados  forrados com alumínio galvanizado . 

 

Finalmente, todo o arraste das peças de 
madeira (que, em vista da elevada densidade das 
espécies, exigiu grande esforço) foi efetuado por 
tração animal (bois), com o emprego do equipamento 
denominado zorra. 

 

LICENCIAMENTO NO IBAMA 

 

 As normas relativas ao licenciamento das 
atividades destinadas ao aproveitamento de recursos 
florestais na Amazônia são, na maioria das vezes, 
excessivamente restritivas, burocráticas e mesmo 
contraditórias. Enfim, são proibitivas para o pequeno 
produtor, que dificilmente consegue atendê-las.   
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 A metodologia utilizada para o licenciamento 
incluiu a definição, conjuntamente com o produtor, do 
tipo de criatório a ser licenciado (de pesquisa; 
conservacionista ou de reposição; comercial). Dessa 
forma, e tendo-se em vista as expectativas da 
pesquisa, o processo de licenciamento foi instruído 
visando-se um criatório comercial em pequena escala. 

O titular do licenciamento foi o próprio produtor, 
o que exigiu a obtenção dos muitos documentos 
exigidos, tendo o processo seguido as disposições da 
Portaria nº 118-N de 15/10/1997, do Ministério do 
Meio Ambiente (Anexo 04). 

 

CAPTURA DE MATRIZES DE PACA 

 

A introdução do animal silvestre no SAF 
pressupõe, além da construção das instalações do 
criatório, a obtenção de matrizes de elevado padrão.  

Para tanto, o produtor tem duas opções. A 
primeira é a compra de animais em criatórios já 
estabelecidos – que não existem no Acre, onde a 
criação de animais silvestres ainda é incipiente. A 
segunda é a captura das matrizes diretamente na 
floresta, e, nesse caso, o melhor caminho é a caça 
nas próprias áreas de reserva legal das propriedades. 

Essa atividade, porém, envolve muitas 
dificuldades, requerendo certo domínio das 
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peculiaridades da vida no interior da floresta. Não por 
acaso, os caçadores são respeitados nas 
comunidades florestais.  

A opção pela caça com o emprego de cão (que 
deve ser caçador exclusivo do animal), embora 
eficiente e rápida, não é recomendável quando se 
deseja a presa viva: o cachorro dilacera o couro e 
debilita fisicamente o espécime, causando ferimentos 
graves e fazendo com que o índice de mortalidade 
pós-captura seja elevado.  

O uso de cães apresenta mais um aspecto 
negativo: força os animais a buscar outros habitats – 
de regra em regiões mais isoladas -, onde não farejem 
cheiro de cachorro.  

A paca é um animal de hábito noturno e 
solitário. Por isso, o avistamento da espécie exige 
prática, e a captura deve ser efetuada, 
preferencialmente, ao amanhecer. Também é feroz, a 
ponto de enfrentar seu predador a dentadas, 
mormente quando se sente acuada.  

Geralmente, refugia-se em troncos ocos, em 
locais onde existam buracos com ramificações. Esses 
buracos, denominados suspiros, formam-se em 
capoeirões próximos aos roçados dos produtores, 
onde as pacas buscam alimentos diferentes dos que 
encontram na floresta.  

Sob ameaça, as pacas procuram açudes, 
igarapés e outros fluxos de água, a fim de se proteger, 
já que mergulhando, conseguem escapar de seus 
predadores.  
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Foram empregadas armadilhas na metodologia 
utilizada para a captura das matrizes. Num primeiro 
momento, distribuíram-se pontos de ceva na área de 
reserva legal, nos quais regularmente depositava-se 
alimento, visando a aproximação das pacas. 
Posteriormente, foram espalhadas as armadilhas. 
Esse método é demorado e, por conseguinte, de alto 
custo para o produtor. Todavia, o animal é apreendido 
em condições físicas excelentes, apto a procriar.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As taxas de desmatamento na Amazônia 
anualmente divulgadas assustam a sociedade 
brasileira. A mídia comumente noticia o assunto 
dividida entre um sentimento de impotência e a 
suspeita de uma conspiração internacional  disposta a 
violar a soberania nacional. Suscita, dessa forma, 
desinformação generalizada.    

Na verdade, por trás do aumento das taxas de 
desmatamento está a decisão de substituir – sob o 
argumento do combate à fome - os ecossistemas 
florestais por terras disponíveis para plantio e oferta 
de alimentos. Esse argumento, aliás, tem justificado, 
em países em desenvolvimento, inúmeras agressões 
à sustentabilidade do planeta. 

Especificamente no caso da Amazônia (e do 
Acre), existe aí um grande contrassenso: a fome 
justifica o desmatamento e a queimada, que, 
paradoxalmente, irão, no médio prazo, causar fome, 
em razão do esgotamento provocado no solo usado 
para os plantios. 

É o combate à fome que embasa, por exemplo, 
a instrução normativa oriunda do Ministério do Meio 
Ambiente, que institui a liberação automática, na 
Amazônia, de três hectares anuais de desmatamento 
em pequenas propriedades, e que está em vigor há 
quase dez anos. 
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Contudo, e a despeito de sua nobre justificativa, 
o efeito real da medida é o de permitir o 
desmatamento, uma vez que, tudo indica, os três 
hectares não são efetivamente utilizados para o 
plantio, mas para a retirada e venda de madeira às 
indústrias madeireiras.  

O fato é que o produtor rural na Amazônia, 
tanto aquele assentado pelo Incra, quanto o que vive 
em áreas florestais (como as reservas extrativistas), 
não tem condições financeiras, tampouco mão de 
obra familiar, para ampliar, a cada ano, o seu plantio 
em três hectares. 

E ainda que exista uma parcela desses 
produtores em condições de realizar incremento anual 
de três hectares na sua produção agropecuária, essa 
parcela não estaria, obviamente, passando fome. 

Vale dizer, ou o produtor não possui capital 
(humano e financeiro) para ampliar anualmente o seu 
plantio; ou, ao contrário, pode fazê-lo, e nesse caso, 
trata-se de microempresário rural, estando, portanto, 
excluído da condição de esfomeado. 

Portanto, são exatamente esses três hectares 
desmatados automaticamente (e anualmente), que, ao 
ser multiplicados pelas (muitas) pequenas 
propriedades existentes na Amazônia, adquirem 
importância crucial para o mercado madeireiro, 
abastecendo em torno de 90% da demanda das 
indústrias por madeira legalizada.  

É essa imensa área oriunda da soma dos 
milhares de três hectares que não permite que o 
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manejo florestal se consolide. A oferta periódica e 
permanente de madeira legalizada e de fácil acesso 
atrai o empresário, desestimulando-o a exercer a 
atividade do manejo, que além de cara, é 
tecnicamente complexa e, do ponto de vista 
normativo, confusa. 

Oferecer opções produtivas visando a 
transformação dessa confusa realidade foi a finalidade 
da pesquisa em apreciação. Tendo como base a 
experiência pioneira de consórcio de diferentes 
espécies, realizada unicamente pelo esforço do 
próprio produtor há 20 anos, buscou-se, por meio da 
introdução de novas tecnologias, melhorar o 
desempenho do sistema produtivo e da propriedade 
como um todo. 

José Veríssimo, o produtor em questão, por sua 
iniciativa, logrou afastar-se do cruel processo de 
licenciamento dos três hectares anuais de 
desmatamento. Ao contrário, seu objetivo é ampliar o 
SAF, ocupando as áreas de pasto, que, de certa 
forma, se arrepende de ter instalado. 

O exemplo desse produtor demonstra a 
possibilidade de transformar-se, mediante pequenas 
inovações técnicas, a antes inexorável realidade 
socioeconômica e ambiental. 
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DO SAF AO SISTEMA 
AGROSSILVIPASTORIL COM ANIMAL 
SILVESTRE 

 

A possibilidade de consorciarem-se espécies 
em sistemas agroflorestais começou a ser testada na 
Amazônia ainda na década de oitenta. Pioneiro na 
experimentação com SAFs, o Centro de Pesquisas do 
Trópico Úmido (Cpatu), da Embrapa de Belém-Pará, 
testou e estimulou a introdução na pequena 
propriedade rural de um variado leque de consórcios. 

A premissa básica é a de que, ao misturarem-
se espécies de nichos ecológicos distintos, reproduz-
se o que ocorre no ecossistema florestal, atalhando-se 
as fragilidades agronômicas e ecológicas decorrentes 
dos plantios baseados em monocultivos. Pela via do 
consórcio, a capacidade produtiva do solo não iria à 
exaustão. 

A potencialização do ciclo produtivo 
tradicionalmente realizado na agricultura familiar da 
Amazônia é o objetivo do SAF. Habitualmente, o 
produtor realiza um ciclo com quatro culturas agrícolas 
básicas para a sua dieta, e que possuem mercado 
garantido (arroz, feijão, milho e macaxeira), numa 
área média de quatro tarefas (equivalente a 01 
hectare), por um período médio de 18 meses.  

Após esse período, a área é abandonada com 
algumas covas de macaxeira, uma nova área é 
aberta, e um novo ciclo, iniciado. A área abandonada 
mantém-se no pousio por 05 a 10 anos, durante o 
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qual forma-se uma capoeira que pode chegar ao 
estágio classificado como floresta secundária. Então, 
o produtor retorna a ela, para mais uma derrubada. 

O SAF enriquece essa capoeira. No início do 
plantio, conjuntamente com a primeira cultura 
agrícola, o produtor também planta espécies 
permanentes de seu interesse, como cupuaçu, açaí, 
castanheira, pupunha, graviola, cedro - intercalando 
no roçado espécies frutíferas e madeireiras. 

Enquanto as espécies perenes permitem, ou 
seja, enquanto há entrada de luz, o produtor continua 
realizando os cultivos agrícolas. Após o 
sombreamento total da área, o produtor busca nova 
área para plantio. A área em pousio fornece, por meio 
do SAF, produtos ao longo do tempo. Frutíferas, no 
médio prazo, e madeira e sementes, no longo. 

O tamanho do sítio cultivado pelo produtor é 
estabelecido conforme sua capacidade de ampliação 
permanente do sistema, até, evidentemente, o limite 
demarcado pela área de reserva legal. 

O advento do SAF no Acre ocorreu por meio de 
uma tímida experiência realizada pela Funtac, em sua 
área de pesquisa. Contando com a assessoria da 
Rede Brasileira de Sistemas Agroflorestais (Rebraf), a 
Funtac testou, em 1989, um sistema com introdução 
exagerada de espécies madeireiras. 

Posteriormente, e sob os auspícios da 
Universidade da Flórida, a Universidade Federal do 
Acre (Ufac) iniciou um processo de qualificação de 
pessoal no método denominado de Pesquisa e 
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Extensão em Sistemas Agroflorestais (Pesa). Após a 
realização de dois cursos, e a qualificação de cerca 40 
profissionais, os técnicos envolvidos - convencidos 
acerca das vantagens do SAF – fundaram uma 
organização não governamental, batizada de Pesacre, 
com o intuito de divulgar a ideia. 

O mais abrangente projeto de instalação de 
SAFs no Acre ocorreu, todavia, mediante convenio 
firmado entre o CTA e o Ministério do Meio Ambiente, 
por sua extinta Secretaria de Coordenação dos 
Assuntos da Amazônia Legal. Envolvendo 08 
municípios e 250 unidades produtivas, o projeto 
investiu o equivalente a 500 mil dólares, e teve como 
objetivos: 

 

a) Desenvolvimento de 04 modelos de 
SAF adequados à realidade produtiva 
e florestal do Acre, com o consórcio 
de mais de 20 espécies diferentes; 

b) Desenvolvimento de modelo de 
açude destinado à piscicultura de 
curimatã e tambaqui, e adequado à 
capacidade produtiva da agricultura 
familiar acreana; 

c) Idealização, obtenção e distribuição 
de 250 conjuntos de ferramentas, 
compostos por 28 itens apropriados 
ao labor em açude e SAFs; 

d) Seleção (conjuntamente com as 
entidades de classe), das 250 
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unidades produtivas familiares 
envolvidas no projeto; 

e) Concepção de três programas de 
qualificação de produtores nas áreas 
de produção de mudas, SAF e 
piscicultura; 

f) Qualificação de 1.000 produtores 
(representantes das 250 unidades 
produtivas), nas referidas áreas. 

g) Instalação de 250 viveiros de 
produção de mudas, um em cada 
propriedade envolvida; 

h) Instalação de 250 hectares de SAFs, 
distribuídos em 08 municípios do Vale 
do Acre, sendo um hectare para cada 
unidade produtiva; 

i) Construção de 50 açudes 
comunitários (um para cada 05 
famílias), de forma que a demanda 
por alimentos de um açude seria 
atendida por 05 hectares de SAFs; e 

j) Discussão e avaliação dos 
resultados, no intuito de embasar 
posicionamento oficial do MMA em 
relação à instalação de SAFs na 
Amazônia. 

 

Essa experiência possibilitou a divulgação da 
nova tecnologia de produção. Por seu intermédio, não 
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apenas os produtores se entusiasmaram, como as 
instituições oficiais adotaram o SAF como opção para 
o fomento da produção agrícola na região. 

Atualmente, é possível perceber-se, em 
diferentes escalas, a introdução do SAF na agricultura 
familiar de todo o estado. Novos modelos de 
consórcios foram desenvolvidos, tendo ganhado 
expressão nacional a experiência conhecida como 
Projeto Reca, desenvolvida por um grupo de 
produtores rurais congregados num intricado formato 
de organização comunitária voltada para a produção. 

Apesar de consorciar apenas duas espécies 
(cupuaçu e pupunha), o SAF do Reca foi elevado à 
condição de referência produtiva da região.  

Curiosamente, em nenhuma das experiências 
citadas, atentou-se para a possibilidade de 
envolverem-se no consórcio espécies vegetais e 
animais. Em nenhum caso foi testada a introdução de 
espécies animais no SAF, no intuito de elevá-lo à 
condição de sistema agrosilvopastoril.  

Experiências tímidas, como a realizada nos 
arredores de Manaus (com o apoio da extinta 
Superintendência do Desenvolvimento da Borracha), 
que introduziu seringueiras em pasto com gado, não 
tiveram êxito. 

Esses projetos isolados, além do mais, sempre 
procuraram consorciar espécies vegetais com animais 
domesticados e de comportamento totalmente 
conhecido. Não há registro do envolvimento de 
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animais silvestres em sistemas de consórcio na 
Amazônia; muito menos de paca. 

O mesmo não se pode afirmar, entretanto, 
relativamente à criação de animais silvestres em 
sistemas de criatório fechado. Citando apenas a paca, 
há um número considerável de criatórios licenciados, 
ou em processo de licenciamento no Ibama. No Acre, 
existem 08 criatórios registrados. 

A execução da primeira experiência de 
introdução de animal silvestre (paca) em SAF é o mais 
significativo mérito do Projeto Paca de Acrelândia. 
Inovou-se, ainda, ao desenvolver-se layout original 
para o criatório (com oito lados), bem como ao 
empregarem-se matérias-primas (madeira e paxiúba 
existentes na propriedade) e processos construtivos 
(peças horizontalmente sobrepostas) adequados à 
realidade do produtor.  

O SAS proposto configura-se, dessa forma, em 
promissora inovação tecnológica, destinada à 
pequena produção rural na Amazônia e no Acre. 
Distingue-se de todos os experimentos já concebidos 
e testados no Acre, conforme a seguir exposto.           
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INICIATIVAS ACREANAS DE MANEJO DE 
PACA 

PROJETO CABOCLINHO 

Programa de Criação e Pesquisa de Animais 
Silvestres na Fazenda Experimental 
Catuaba/Universidade Federal do Acre. 

Coordenadora: Vânia Maria França Ribeiro 

  Segundo os pesquisadores envolvidos, essa 
experiência visa gerar subsídios para práticas 
conservacionistas, que permitam o uso racional da 
fauna silvestre, além de oferecer opções para a 
diversificação da produção e melhoria da renda das 
comunidades tradicionais e dos produtores rurais que 
vivem no estado do Acre. Foram estabelecidos os 
seguintes objetivos: 

Objetivo Geral 

Implantar um criatório de animais silvestres na 
Fazenda Experimental Catuaba/ UFAC, utilizando 
insumos locais disponíveis para edificação das 
instalações, a fim de fornecer subsídios ao manejo, ao 
melhoramento genético, à reprodução e à instalação 
de criatórios de animais silvestres, como opção 
conservacionista para a diversificação da produção e 
a melhoria de renda para as comunidades tradicionais 
e os produtores rurais que vivem no Acre.  

O criatório deverá servir de modelo para outros 
criatórios de pacas, capivaras e catetos, cuja 
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instalação deve ser incentivada, como forma de aliviar 
a pressão da caça, e buscando-se suprir o costume 
(ainda arraigado na zona urbana) do consumo de 
carne de animais silvestres.  

Objetivos Específicos 

1. Estimular o estabelecimento de criatórios 
comerciais de animais silvestres no Acre, 
como fonte alternativa de renda e 
diversificação da produção rural, por meio 
de treinamentos, cursos, palestras e 
seminários; 

2. Contribuir com programas de 
repovoamento de áreas florestais; 

3. Capacitar pesquisadores, técnicos e 
membros da comunidade em geral na 
criação de animais silvestres em cativeiro, 
para fins científicos, comerciais e/ou 
conservacionistas; 

4. Introduzir técnicas de manejo intensivo de 
pacas, capivaras e catetos; 

5. Avaliar a eficiência das instalações 
rústicas desenvolvidas no projeto, 
comparadas às instalações já aprovadas 
no sul do país; 

6. Subsidiar pesquisas científicas, como a 
utilização da biotecnologia da reprodução, 
de forma que se estabeleçam  técnicas de 
aproveitamento máximo da capacidade 
reprodutiva e produtiva desses animais; 
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7. Introduzir técnicas de manejo sanitário em 
animais silvestres, a fim de controlar a 
população de ecto, entero e 
hemoparasitas encontrada em pacas, 
capivaras e catetos; 

8. Contribuir com programas de educação 
ambiental; 

9. Estabelecer uma infraestrutura para 
treinamento e capacitação de pessoal, 
buscando soluções que atendam a 
realidade do estado do Acre, respeitando 
não somente critérios ambientais, mas 
também os critérios sociais e econômicos; 
e 

10. Avaliar os custos e a rentabilidade 
econômica dos sistemas de manejo acima 
propostos. 

  

Inicialmente, as principais atividades 
implementadas envolvem a criação comercial de 
capivaras (Hydrochoerus hydrachaeris), pacas (Agouti 
paca) e catetos (Tayassu tajacu). 

A capivara, a paca e o cateto foram 
selecionados por apresentar potencial zootécnico para 
produção na região, por adaptar-se às condições de 
cativeiro, e por produzir carne de excelente qualidade. 
No caso da capivara e do cateto, são ainda 
aproveitados o couro (que, por esticar-se em um só 
sentido, pode ser utilizado para a fabricação de luvas 
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antitérmicas, jaquetas e coletes), e os dentes (para a 
confecção de joias).  

Da capivara, são também aproveitados a 
gordura (tradicionalmente usada para o preparo de 
óleo medicinal, empregado na cicatrização de feridas 
e na cura de reumatismo e bronquite), os pêlos 
(usados na fabricação de pincéis), o esterco (usado 
na preparação de adubo orgânico) e alguns de seus 
órgãos internos (usados em pesquisas relacionadas a 
transplante de órgãos em seres humanos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: Vista lateral das baias do Projeto Caboclinho. 
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PROJETO MÃE DA MATA 

Coordenadora: Maria Edna Rodrigues Costa 
 

Está instalado no município de Xapurí, no 
Assentamento Agroextrativista do Cachoeira, local 
onde viveu o líder seringueiro Chico Mendes.   

Conforme informado pelos responsáveis por 
sua execução, o projeto iniciou-se em 2002, visando a 
criação de animais silvestres, envolvendo, 
inicialmente, três espécies: porquinho do mato 
(Tayassu tajacu), paca (Agouti paca) e capivara 
(Hydrochoerus hydrochaeris). 

A despeito de ter como objetivos o 
fornecimento de carne legalizada para a comunidade 
local, o desenvolvimento do turismo rural e o 
desenvolvimento de pesquisas, apenas o primeiro foi 
plenamente alcançado. O surgimento de novos 
criatórios em regime de semiconfinamento possibilitou 
que se realizassem ações voltadas para a 
conscientização ambiental – visando, por exemplo, 
aplicação do calendário de caça e redução da caça 
predatória -, bem como o repasse de técnicas para o 
manejo de animais silvestres em seu habitat natural. 

A pesquisa, em que pese suas dificuldades, 
possui o mérito do pioneirismo, tendo despertado a 
curiosidade de pequenos produtores rurais, 
extrativistas, populações indígenas e pesquisadores. 
Tanto é verdade, que experimentos equivalentes 
começaram a ser desenvolvidos na região. 
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Em 2003, o Projeto Mãe da Mata promoveu o I 
Encontro de Manejadores de Fauna do Acre. O 
evento, que contou com a presença de especialistas 
em animais silvestres, possibilitou o intercâmbio de 
experiências entre as comunidades envolvidas.  

 

PROJETO RECRIANDO 

Coordenador: Antonio Cunha Brozzo 
 

O Projeto Recriando, implantado em 2003, está 
localizado no Km 32 da BR-364 (sentido Rio Branco-
Porto Velho), no Projeto de Assentamento Dirigido 
Pedro Peixoto. Seu objetivo é a criação animais 
silvestres da Amazônia, sobretudo pacas, com 
finalidade comercial.  

De acordo com a equipe técnica do projeto, o 
maior obstáculo ao estabelecimento do criatório tem 
sido a adaptação dos animais (matrizes e 
reprodutores) ao ambiente de cativeiro, já que se 
tratam de adultos capturados na floresta. 

Assim, a fim de reduzir-se o estresse dos 
animais, procedeu-se, em 2006, à ampliação das 
instalações do criatório (construído em alvenaria) para 
50 metros quadrados, como forma de aproximar o 
ambiente de cativeiro do habitat natural dos 
espécimes. Espera-se, com tal medida, que sejam 
alcançados índices de reprodução satisfatórios para o 
criatório, que, atualmente, conta com o plantel (ainda 
não estabilizado) de 21 animais.  
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Foto 6: Vista lateral das baias do Projeto Recriando. 
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PERFIL SOCIAL E ECONÔMICO DO 
PRODUTOR 

 

O produtor rural envolvido no Projeto Paca de 
Acrelândia apresenta perfil econômico análogo aos 
dos demais pequenos produtores estabelecidos nos 
projetos de colonização existentes no estado.  

Desenvolve atividades inerentes à agricultura 
familiar, compreendida aí a formação de um pequeno 
rebanho de gado, cuja criação constitui-se a principal 
fonte de rendimentos da unidade produtiva. A renda é 
complementada por meio da criação de pequenos 
animais, pela produção de culturas anuais, pela 
produção de frutas regionais (por sistema 
agroflorestal), e pela produção florestal (que inclui 
cultivo de castanha, extração de palmito e de óleo 
medicinal). Nos quadros a seguir, são apresentados 
os principais aspectos socioeconômicos da 
propriedade.   
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Indicadores Sociais 

 
 
Composição da família 

 

NOME POSIÇÃO ATIVIDADE 

José Veríssimo da Silva Patriarca Agricultor 
aposentado 

Djanira Maria da Silva Matriarca Aposentada 

Bruno Braga da Silva Neto Estudante 

Samuel Braga da Silva Neto Estudante 

Ebertão Cunha da Silva Neto Estudante 

 
 

Item  Descrição  

Situação Conjugal do 
produtor 

Casado 

Número de Filhos 02  

Dependentes 03 netos 

Documentação 
disponível do produtor 

Certidão de casamento 
Carteira de Trabalho 
Carteira de Identidade 
Carteira de Sindicato 
Título de eleitor 

Nível educacional 
produtor e esposa 

Alfabetizado 
Esposa não 
alfabetizada 

Distância da escola 
mais próxima 

05 Km 
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Condições de saúde 
 

Doenças mais comuns Hipertensão, malária e 
hepatite 

Existência de médico e 
dentista próximos 

Negativo 

Existência de agente de 
saúde na área 

Afirmativo 

Ocorrência de doenças na 
família durante último ano 

Afirmativo 

 
Indicadores econômicos 
 

Atividades 
produtivas principais 

Pecuária bovina 
Coleta de castanha-do-brasil 
Agricultura de subsistência 

Recebimento de 
ajuda externa 

Não 

Fornecimento de 
ajuda financeira 

Afirmativo (mensalmente, aos 
netos) 

Existência de mão-
de-obra externa 

Negativo 

Moradias na 
propriedade 

01 

Tarefas trabalhadas 03 

Plantios principais Milho, feijão, mandioca e mamão 

Quantidade de pasto 45 hectares 
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Plantel bovino 45 cabeças 

Fruteiras plantadas 522 pés 

 
Atividades econômicas florestais 
 

Ocorrência de abate de caça Negativo 

Prática da pesca Afirmativo 

Quantidade de peixes por semana 30 unidades 

 
 
Outros compromissos financeiros 
 

Existência de créditos Negativo 

Existência de débitos R$ 5.000,00 (com o Basa) 

 
 
Produção anual 
 

PRODUTO PRODUÇÃO 

Milho 20 sacas 

Café 12 sacas 

Galinha 60 unidades 

Gado 24 cabeças 
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Despesas Mensais 
 

PRODUTO INDICADOR QUANTIDADE 

Sal Kg 03 

Arroz Kg 25 

Feijão Kg 06 

Farinha Kg 03 

Açúcar Kg 30 

Óleo Lata 15 

Bolacha Pacote 04 

Leite em pó Lata 03 

Leite condensado Lata 05 

Manteiga Kg 01 

Pinga Garrafa 02 

Álcool Litro 01 

Outras bebidas Litro 08 

Cigarro Maço 04 

Fumo Kg 0,25 

Remédio Caixa 04 

Pilha Unidade 06 
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Despesas Anuais 
 

PRODUTO QUANTIDADE 

Terçado 03 unidades 

Enxada 02 unidades 

Machado 01 unidades 

Sapato 10 pares 

Rede 05 unidades 

Bacia 03 unidades 

Roupa 25 peças 

Sandália 30 pares 

 

HISTORIA DO PRODUTOR 

 

Ao chegar ao Acre, em 1985, José Veríssimo - 
como a maioria dos produtores oriundos do centro-sul 
do país, atraídos à região pela possibilidade de 
obtenção de terras - viu-se na condição de 
desbravador. Uma vez adquirida a propriedade, iniciou 
o processo de preparo da terra inóspita. 

Remover o recurso florestal não é tarefa fácil. O 
ecossistema florestal na região está longe de 
caracterizar-se pela fragilidade alardeada por muitos.  
A retirada da floresta é atividade que envolve mão de 
obra intensa e custos elevados. O produtor decide-se 
invariavelmente pela queimada, que é a forma mais 
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rápida e módica de limpar a terra na pequena 
propriedade. Uma decisão de cunho meramente 
operacional e bem pragmática. 

Mas, José Veríssimo estava acostumado a 
esse tipo de decisão. Afinal, pertence a uma geração 
de tradicionais agricultores oriundos do Sudeste do 
Brasil (no seu caso, Minas Gerais), que, na década de 
1970, migraram para o Sul, em busca de terra e 
trabalho. José Veríssimo foi para o Vale do Iguaçu, 
onde, por vários anos, cultivou a terra para terceiros, 
na condição de meeiro e diarista.  

A criação dos projetos de assentamento pelo 
Incra, visando a expansão da agropecuária na 
Amazônia, levou-o a migrar para o Acre. O curioso é 
que, enquanto José Veríssimo aguardava a liberação 
do seu lote, trabalhou como extrativista (coletando 
principalmente borracha e castanha do Brasil), na 
vizinha Bolívia, na faixa de fronteira com o município 
de Plácido de Castro. 

Após algum tempo, conseguiu estabelecer-se 
com esposa e três filhos num projeto de 
assentamento, onde reside até hoje. No início, a 
venda de produtos florestais (como madeira) 
representou significativa fonte de renda, tendo 
custeado a instalação dos plantios de café e de capim.  

Posteriormente, em face das dificuldades 
existentes no mercado local de café, a unidade 
familiar diversificou sua produção, passando a cultivar 
também milho e cupuaçu.  
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Hoje, ainda que a família tenha crescido (em 
vista do casamento dos filhos), toda a renda continua 
sendo gerada na propriedade, sendo que a maior 
parte dela provém da criação de gado.  

José Veríssimo é uma pessoa reconhecida em 
sua comunidade, mantendo alguma liderança no meio 
rural. É referência para a mobilização dos produtores 
em ações e projetos que envolvam inclusão social.  

  

MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

 

 A localização privilegiada de Acrelândia facilita 
o acesso de sua produção aos mercados de Rondônia 
e do Acre. As duas capitais, (respectivamente, Porto 
Velho e Rio Branco), que são as maiores cidades, 
consomem os produtos oriundos do município. 
 
 É provável que essa vantagem geográfica, 
associada à pavimentação da BR 364 (sentido 
Cuiabá-Rio Branco), tenha sido um dos principais 
fatores que alçaram Acrelândia à condição de maior 
produtor de grãos do Acre. Simultaneamente a esse 
título, o município ostenta também o maior índice de 
desmatamento do estado. 
 
 Apresentando uma das mais sólidas economias 
do interior acreano, o município agrega duas 
importantes vilas: Redenção e Campinas. 
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A propriedade de José Veríssimo está situada 
no Projeto de Assentamento Dirigido (PAD) Padre 
Pedro Peixoto, no Ramal do Bengala, distando 
apenas 12 km da área urbana de Acrelândia. 

 
Um dos projetos de colonização efetivados pelo 

Incra, o Peixoto apresenta bom desempenho 
produtivo e conta com considerável infraestrutura. O 
Ramal do Bengala, por exemplo, é totalmente coberto 
por piçarras, o que lhe confere condições de tráfego  
durante todo o ano. 
 

A localização favorecida de Acrelândia e da 
propriedade pode ser conferida no mapa de acesso 
abaixo. 

 



 52 

LOCALIZAÇÃO E AÇÃO ANTRÓPICA NO PROJETO PACA DE ACRELÂNDIA 
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USO ATUAL DA TERRA  

 

As condições ambientais observadas no 
município são críticas. No período seco, quando 
ocorrem as queimadas (maio a setembro), a área 
urbana fica tomada pela fumaça. Na área rural, o fogo 
atinge proporções incontroláveis.  

 
Além da emergência no monitoramento e 

controle das queimadas, a seca também acarreta o 
grave problema da escassez de água, recurso que, 
nessa época, praticamente desaparece da área rural 
acreana.  

 
A perda do potencial agronômico dos solos, 

enfraquecidos pelas queimadas sucessivas, completa 
o quadro de degradação ambiental. Há relatos (não 
confirmados por estatísticas oficiais) de esgotamento 
paulatino do solo e consequente ampliação da 
demanda pela adubação química e calagem.  

 
Esse quadro é perceptível com certa facilidade 

quando se analisam imagens de satélite que retratam 
o município. A imagem acima impressa (obtida pelo 
Landsat TM 5, em 2005), que destaca parte do Ramal 
do Bengala, onde se localiza a propriedade, ilustra a 
grave situação. 

  
Em todas as propriedades, a reserva legal - 

porção legalmente destinada à manutenção da 
cobertura florestal (80% da área total) - foi duramente 
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atingida. E a fração remanescente (cuja extensão é 
muito inferior à exigida por lei), encontra-se sob 
permanente pressão dos madeireiros locais.  

 
Na verdade, a floresta que resta nas áreas de 

reserva legal, após anos de exploração madeireira e 
desmatamento, encontra-se bem distante da 
cobertura original. O que existe são formações 
florestais do tipo capoeira, que apresentam reduzida 
densidade de indivíduos por hectare, e que, por isso 
mesmo, são mais suscetíveis a incêndios.  

 
Espécies nobres (como mogno, cedro, 

cerejeira) não são mais encontradas. Outras espécies, 
menos nobres, mas de alguma forma interessantes 
para o mercado, também já foram extraídas. 

  
A transgressão à lei, que é a praxe 

generalizada, conta com a conivência das 
autoridades: para o senso comum, a exploração da 
área de reserva legal é imprescindível à subsistência 
dos pequenos proprietários de terras. 
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CROQUI DA PROPRIEDADE 

 
A propriedade - que mede 70,82 hectares – 

divide-se em três principais unidades de produção: 
pasto (44,07 ha), totalmente fechado por cerca 
elétrica; plantio de café (0,70 ha); e SAF (2,60 ha). 
Secundariamente, outras duas unidades produtivas 
complementam a renda gerada na propriedade: o 
roçado (0,60 ha) e a área de reserva legal (23,80 ha).  

 
Aves e suínos são criados livremente, sem 

locais especificamente destinados para tal fim. A casa 
e um celeiro completam a infraestrutura existente. 

 
Os critérios adotados para a distribuição das 

unidades produtivas na propriedade levaram em 
conta: (a) o estabelecimento de um cronograma para 
o preparo do solo, plantio e colheita; (b) o transporte 
dos produtos; e (c) disponibilidade e demanda por 
água.  
 

A ponderação da terceira variável, em vista das 
más condições ambientais do município, adquiriu, nos 
últimos cinco anos, maior importância nas decisões 
evolvendo a propriedade.  

 
O croqui abaixo apresenta a distribuição das 

unidades produtivas, bem como a área ocupada por 
cada uma.  
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O DIFERENCIAL DO LAYOUT DO 
CRIATÓRIO NO MANEJO DE PACA 

 

  As experiências realizadas no Acre, 
envolvendo a instalação de criatórios para animais 
silvestres, sempre empregaram alvenaria na 
construção dos criatórios. Seja de forma intensiva 
(como no caso do Projeto Recriando), seja de forma 
branda (como no caso do Caboclinho), o emprego de 
tijolo, cimento e argamassa tem sido considerado 
inevitável. 
 
 A resistência das instalações é a principal 
justificativa apontada - a alvenaria seria a estrutura 
adequada para suportar os ataques dos animais 
cativos, especialmente no caso da paca, uma das 
espécies mais ariscas. Além disso, a alvenaria sempre 
foi o material preconizado pelos órgãos de 
licenciamento, notadamente Ibama e Vigilância 
Sanitária. 
 
 Outra característica comum a todos os 
criatórios é o layout baseado em duas figuras 
geométricas rígidas: quadrado e retângulo.  
 

A razão, nesse caso, seria a necessidade de se 
afixarem encaixes firmes na construção em alvenaria. 
O canto em ângulo reto facilitaria o processo 
construtivo e forneceria maior segurança à obra. 
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 O maior diferencial do Projeto Paca de 
Acrelândia é, possivelmente, o rompimento com tais 
paradigmas: inovou-se no layout, no emprego de 
materiais e no processo construtivo.  
 

Tendo como referência o perfil esquemático já 
destacado anteriormente, a planta a seguir demonstra 
como o criatório foi construído.    
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O layout sem a presença de cantos vivos 
apresenta um efeito surpreendente. Sem cantos para 
cavar ou roer, o animal se vê motivado a permanecer 
circulando pelo criatório, não encontrando espaços 
para encurralar ou ser encurralado.  
 
 O resultado é facilmente perceptível. Mesmo 
tendo abrigado plantel que chegou a doze animais, o 
criatório praticamente não apresentou violações, nem 
tentativas de fuga por meio de escavações. Essas 
escavações são freqüentes nos criatórios com cantos 
vivos, nos quais os animais tentam, reiteradamente, 
transpor as paredes. 
  
 Ante os resultados observados no criatório com 
oito lados, pode-se supor que o layout ideal seja o 
circular. O processo construtivo, nesse caso, seria 
evidentemente, mais oneroso, e exigiria maior 
qualificação de mão de obra, mas o comportamento 
do plantel, provavelmente, seria ainda menos 
agressivo. 
 
 Não houve nenhum comprometimento 
concernente à segurança da obra, sendo que os 
encaixes funcionaram perfeitamente, tanto os de 
madeira, quanto os de paxiúba.  
 
 Observou-se que o emprego de materiais 
naturais proporciona mais tranquilidade ao plantel. 
Como será abordado mais adiante, a madeira e a 
paxiúba são bem toleradas pelos animais.  
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 Embora sem previsão inicial, foi indispensável a 
construção de uma baia destinada ao 
enclausuramento do animal após a captura. Nessa 
baia, o animal cumpre período de quarentena, 
necessário ao seu amansamento inicial.   

 
O criatório pode ser visualizado na fotografia 

que se segue.         
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 7: Vista parcial do criatório, com detalhe para as 

baias. 
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COMPORTAMENTO DOS TRATAMENTOS 

 

 De maneira geral, todos os tratamentos 
apresentaram resultados satisfatórios, o que, de 
pronto, desqualifica a alvenaria (cimento e tijolo) como 
única opção para a construção da infraestrutura. 
 
 Tanto no quesito segurança (resistência a 
desmoronamentos e ataques dos animais), quanto em 
relação à sanidade do ambiente, (resistência à 
proliferação de doenças), os materiais utilizados 
atenderam perfeitamente à demanda. 
 
 Num período de oito meses (desde o término 
da construção, até a formação de um plantel com 12 
animais), durante o qual foi realizado 
acompanhamento por meio de vistorias semanais, 
observaram-se apenas duas tentativas de abertura de 
buracos nas paredes, sendo que nenhum chegou a 
dois centímetros de profundidade. Tendo em vista que 
a espessura das paredes é de sete centímetros, pode-
se afirmar, sem dúvida, que elas resistem facilmente 
ao ataque dos animais. 
 
 A alvenaria, evidentemente, possui maior 
longevidade do que os materiais rústicos. Todavia, 
durante os oito meses de observação do criatório em 
funcionamento - salvo os poucos reparos efetuados, 
sobretudo na cobertura das baias -, a manutenção foi 
praticamente inexistente, e não houve necessidade de 
recomposição das peças das paredes. 
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Ressalte-se que a cobertura, onde foram 
realizados os reparos, foi exposta a chuvas torrenciais 
durante todo o período de inverno amazônico.  

 
A perfeita condição sanitária das peças das 

paredes, inclusive daquelas em contato com o solo, 
permite supor que o tempo de vida útil do criatório (até 
que haja necessidade de reposição) será superior a 
cinco anos. Esse prazo é compatível com os custos 
de extração, transporte e beneficiamento das peças. 

 
Portanto, os resultados alcançados pelo Projeto 

Paca demonstram que o emprego de materiais 
rústicos (extraídos da área de reserva legal da 
propriedade onde se instala o criatório) apresenta 
relação custo-benefício superior, quando comparado à 
utilização de materiais convencionais, como cimento e 
tijolo, cujos altos custos são incompatíveis com a 
realidade da agricultura familiar no Acre. 

 
Foi constatado, ademais, que a relação custo-

benefício é ainda mais vantajosa quando se opta pelo 
emprego de certo tipo de material rústico, como será 
discutido em seguida.                   

 

PAXIÚBA OU MADEIRA 

 
 O Projeto Paca de Acrelândia desenvolveu 
inovações tecnológicas importantes para o criatório, 
cujas dificuldades de instalação são o principal 
obstáculo para a disseminação da atividade de 
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criação de animais silvestres no denominado 
segmento da agricultura familiar.  

 Além do layout oitavado, sem cantos vivos, 
obteve-se sensível redução dos custos de produção, 
pelo emprego de materiais e processos construtivos 
inéditos. 

 Geralmente, as instalações de um criatório  
tradicional são semelhantes às de uma pocilga 
(criatório de suínos). Os materiais utilizados na 
construção, em ambos os casos, são industrializados - 
tijolo, cimento e amianto -. 

No modelo proposto pelo Projeto Paca, foram 
empregados apenas materiais de ocorrência regional, 
como madeira e vários tipos de palmeiras. 

Na construção das paredes, foram testadas 
madeira e paxiúba, palmeira que demonstrou 
desempenho surpreendente.  

Com efeito, a paxiúba é de fácil manuseio – no 
que diz com sua extração, transporte, beneficiamento 
e aplicação –, o que lhe confere manifesta 
superioridade em relação à madeira. 

As condições de trabalhabilidade da madeira 
requerem o emprego de maior mão de obra e de mais 
equipamentos: cada árvore consome em torno de seis 
horas de trabalho com a motosserra, máquina de alto 
custo por hora de uso. A paxiúba, por outro lado, por 
sua excelente trabalhabilidade, exige pouco ou 
nenhum emprego da motosserra.  
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Os custos da aplicação da paxiúba, dessa 
forma, chegam a ser 70% inferiores aos da madeira, 
sendo que a redução diz respeito, principalmente, ao 
dispêndio realizado para pagamento de mão-de-obra 
em todas as fases do processo construtivo.  

Também o transporte da madeira, efetuado por 
parelha de bois e pela zorra (por longa distância), é 
bastante oneroso. Do ponto de vista ergonométrico, é 
extremamente penoso, tanto para os homens, quanto 
para os animais. 

A paxiúba apresenta, ainda, elevada 
resistência, fornecida pelo posicionamento paralelo de 
suas fibras no sentido do comprimento do tronco.  
Mesmo a parte enterrada (de 60 centímetros) 
demonstrou perfeita durabilidade. A utilização dessa 
palmeira, portanto, não afeta a segurança da obra. No 
caso da madeira, a necessidade de peças de três 
polegadas de espessura reduz o rendimento por 
árvore. 

As vantagens da paxiúba sobre a madeira, 
portanto, são muitas. Certamente, essa é a razão pela 
qual as populações tradicionais que habitam os 
seringais acreanos costumam utilizar essa palmeira 
na construção de suas moradias.  
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Foto 8: Casa de população tradicional construídas em 

paxiúba, localizadas em terras indígenas acreanas.  

 

COBERTURA DAS BAIAS 

 

Para a cobertura das baias, foram utilizados 
outros tipos de palmeiras, como ouricuri (Butiá 
capitata), jaci (Attaléia phalerata) e ubim (Genoma 
aucalis). 

Foram construídas duas baias. A primeira, com 
a parte frontal aberta, dando acesso à área de 
pastoreio, destinada ao alojamento do plantel e 
acomodação dos comedouros em época de chuva; e 
a segunda, totalmente fechada, reservada ao 

 

Foto: Marcos Vicenti 
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enclausuramento dos animais recém capturados, para 
amansamento. 

A baia fechada pode ser utilizada 
provisoriamente para outros fins, tais como 
reprodução, engorda, isolamento em situações de 
briga.  

Além do baixo custo, a palha de palmeira 
fornece boa aeração, facilitando a ventilação e 
amortecendo as águas das chuvas. A palha 
proporciona, ainda, tranquilidade aos animais. 

A única desvantagem desse tipo de cobertura é 
a necessidade de reposição permanente. A cada mês, 
são necessários procedimentos de restauração. 
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Foto 9: Vista da cobertura das baias de quarentena 

para paca.  

COMEDOUROS 

 

Depois da construção do criatório, a maior 
dificuldade para o estabelecimento da atividade de 
produção de animais silvestres é a alimentação do 
plantel. A incumbência de alimentar os animais exige 
do produtor rígida disciplina, já que é tarefa de 
desempenho diário. Deixar de realizá-la pode 
comprometer o processo de engorda, causar estresse 
ao plantel, e, o mais grave, acarretar confrontos entre 
os animais, levando a ferimentos e mortes. 

Além disso, a dieta é uma preocupação 
constante – ela deve ser diversificada, balanceada e 
higiênica. Certamente que a elaboração e 
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manutenção duma dieta adequada ocupam bastante 
tempo. 

A maior parte da alimentação - 70% da 
demanda diária – deve ser fornecida ao final da tarde. 
É nesse momento que os animais, notadamente os de 
hábito noturno, começam a buscar comida. Os outros 
30% devem ser oferecidos pela manhã, antes que se 
recolham para dormir. 

Os comedouros mais recomendados são os de 
madeira. Não obstante, espécies como o louro 
amarelo (Nectandra cuspidata) não devem ser 
empregadas na construção, pois o forte cheiro que 
exalam inibe o apetite dos animais. 

A dimensão do comedouro deve ser 
proporcional ao tamanho do plantel, mas ele deve ser 
estreito (cerca de 30 centímetros de largura), para 
evitar que o animal pisoteie em seu interior. As 
beiradas devem ser baixas, distando em torno de 20 
centímetros do piso, de forma que o animal se sinta 
confortável (sem pressão ou estrangulamento do 
pescoço) durante a alimentação. Com tais dimensões, 
o comedouro pode ser facilmente manuseado para 
limpeza diária.  

Por fim, o comedouro deve ser bem vedado, 
comportando, assim, tanto alimentos secos, quanto 
pastosos (úmidos).  

No caso do Projeto Paca, estabeleceu-se que 
pelo menos 80% da demanda nutricional do plantel 
seriam atendidos por produtos oriundos da 
propriedade, baseando-se a dieta em frutas, verduras 
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e legumes. O produtor, habituado ao cultivo de 
apenas duas espécies (café e milho), foi obrigado a 
diversificar seu roçado.  

Levando-se em conta um plantel constituído por 
12 animais, definiu-se o número de comedouros 
necessários para o criatório (dois), bem como o 
comprimento deles (um metro, cada). Devido à 
constante presença de insetos, os comedouros 
precisam ser limpos após cada refeição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10: Vista do comedouro de madeira. 
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BEBEDOUROS 

 

Os bebedouros, que também servem como 
banheiras, não devem ser construídos em alvenaria. A 
argamassa propicia a formação de lodo. Quando são 
construídos na forma de tanques acoplados ao chão, 
a limpeza é ainda mais difícil, sendo que em pouco 
tempo perdem a cor natural.  

Recomenda-se o emprego de pneus usados 
com fundo construído em madeira. O fácil manuseio e 
baixo custo desses materiais possibilita que o 
bebedouro seja fabricado e limpo sem dificuldades 
pelo próprio produtor.  

A madeira ao fundo, que também não deve 
possuir cheiro forte, evita a formação de lodo. 

Para facilitar o acesso do animal, que precisa 
se banhar regularmente, esse tipo de bebedouro 
(utilizado no Projeto Paca) deve ser acomodado num 
buraco de igual circunferência e altura. Tal providência 
evita, ainda, o deslocamento do utensílio pelo 
criatório, o que pode afetar a segurança do plantel.  
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Foto 11: Vista dos bebedouros. 

 

COMPORTAMENTO DO PLANTEL 

 

No criatório instalado pelo Projeto Paca, o 
plantel foi composto por animais em diversas fases e 
idades. Alguns, aptos à reprodução e outros jovens 
recém capturados. Essa variação etária é importante 
tanto em termos comerciais, para manter um processo 
permanente de produção, como em termos de 
sociabilidade do plantel. A existência de indivíduos em 
todas as faixas etárias melhora o relacionamento 
entre os animais.  

De uma maneira geral, não foram observadas 
ocorrências de agressões entre os animais. O que se 
tem observado, durante oito meses de monitoramento, 
é que os animais apresentam comportamento dócil. 
As referências bibliográficas que alertam para a 
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agressividade da paca não encontram amparo no tipo 
de sistema de manejo implementado pelo projeto. 

Por razões que não foram ainda determinadas, 
os animais facilitam o trato e a lida diária do criatório. 
Alguns, inclusive, já completamente adaptados, se 
alimentam diretamente das mãos do produtor e de 
seus netos. É possível que o ambiente rústico do 
criatório tenha favorecido a adaptação do plantel. 

O uso de pedaços de troncos ocados também 
torna o ambiente mais atraente para os animais. As 
tocas, formadas no interior do tronco, deixam os 
animais mais seguros e funcionam como importante 
meio de proteção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12: Vista da paca saindo do toco ocado. 
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O DIFERENCIAL DO PROCESSO 
CONSTRUTIVO DO CRIATÓRIO DE PACA 
PARA O PRODUTOR 

 

O Projeto Paca de Acrelândia, ao nortear a 
construção do criatório pelo emprego de materiais 
presentes na propriedade (madeira, paxiúba e palhas) 
e pelo desenvolvimento de processo construtivo 
passível de compreensão e execução pelo próprio 
produtor, disponibilizou procedimentos tecnológicos 
para a superação dos dois principais gargalos que 
impedem que a criação de animais silvestres se 
estabeleça como opção produtiva para a agricultura 
familiar do Acre. 

Com efeito, a implantação do modelo de 
criatório proposto é perfeitamente compatível com a 
realidade do pequeno produtor rural. Todas as 
atividades envolvidas, bem como a mão de obra e 
qualificação requeridas, são apropriadas às suas 
condições de trabalho. 

Na verdade, e da mesma forma como ocorre 
trivialmente em relação aos animais domésticos, a 
extração dos materiais e a construção do criatório 
podem ser efetuadas pela mão-de-obra presente na 
propriedade, sem a necessidade de auxílio externo.  

De outra banda, não existem empecilhos legais 
para o licenciamento do sistema de criatório - ou seja, 
as normas em vigor permitem o emprego de madeira 
e paxiúba na construção das instalações. Portanto, 
nada impede que a produção de carne e derivados de 
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animal silvestre se configure em alternativa econômica 
à pecuária bovina. Com uma grande vantagem e 
diferencial de competitividade: não depende da 
expansão territorial que o gado exige. Trata-se, assim, 
de uma opção adequada à conjuntura florestal do 
estado. 

A inovação tecnológica está presente em todo o 
projeto. Vai desde a introdução de animais silvestres 
num sistema agroflorestal tradicional, transformando-o 
em SAS, até o emprego de materiais e processos 
construtivos específicos para o contexto da agricultura 
familiar.  

Em relação ao processo construtivo e à 
utilização de materiais inéditos, a inovação 
tecnológica pressupõe, resumidamente, o seguinte: 

 

a) Idealização de layout sem cantos 
vivos (no caso, oitavado) para o 
criatório; 

b) Definição de metodologia para 
seleção, extração, transporte e 
beneficiamento de espécies 
madeireiras de ocorrência comum na 
área florestal (reserva legal) da 
propriedade, empregadas na 
construção do criatório; 

c) Definição de metodologia para 
seleção, extração, transporte e 
beneficiamento da paxiúba, palmeira 
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de ocorrência comum na área florestal 
(reserva legal) da propriedade, 
empregada na construção do criatório; 

d) Desenvolvimento de processo 
construtivo para a edificação do 
criatório, com especificação de 
baldrame de 60 centímetros de 
profundidade e sobreposição de peças 
horizontais nas paredes; e 

e) Definição de técnicas para 
implantação de criatórios de paca no 
Acre, compreendendo captura de 
matrizes, formação de plantel e 
elaboração de dieta alimentar. 
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Foto 13: Produtor e equipe discutindo locação do 

criatório no SAF. 

 

I - RELATÓRIO DA OBRA: A CONSTRUÇÃO 
DO CRIATÓRIO, PASSO A PASSO 

Escolha da matéria-prima 

 
Toda a madeira utilizada para a construção do 

criatório foi retirada da área de reserva legal do 
produtor. Os critérios para a escolha das espécies 
foram o grau de ocorrência e o tamanho do diâmetro. 

Dessa forma, foram selecionadas duas 
espécies lenhosas, de ocorrência farta e diâmetro 
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apropriado: tauari (Couratari guianensis) e garapeira 
(Apuléia leiocarpa).  

Quanto às palmeiras, também foram escolhidas 
as mais abundantes na propriedade: paxiúba 
(Socratea exorrhiza), ouricuri (Butiá capitata), jaci 
(Attaléia phalerata) e ubim (Genoma aucalis).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 14: Bolsista de iniciação científica avaliando 

povoamento florestal da reserva legal. 

 

Corte e derrubada das árvores 

 
Uma vez selecionadas, as árvores foram 

cortadas, com o auxilio de motosserra, na altura de 10 
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centímetros do solo. Foram utilizadas técnicas de 
corte e derrubada, no intuito de obter-se o 
aproveitamento máximo da porção comercial dos 
troncos, que foram divididos em toras com 2,80 
metros de comprimento. Posteriormente, as toras 
foram transformadas em pranchas, talhadas na 
largura de 40 centímetros (mantendo-se o mesmo 
comprimento). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Foto 15: Peças de madeira empilhadas após arraste  

do  povoamento florestal da reserva legal. 

 

Transporte da madeira 

 
As pranchas foram transportadas da reserva 

legal até o local da obra por meio de tração animal, 
num tipo de traslado regionalmente designado de 
arrasto. Foi utilizado, para o arrasto, o equipamento 
denominado zorra, um mecanismo de deslocamento 
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sem eixo, puxado por animal de força. Optou-se por 
esse sistema de transporte – que é utilizado 
normalmente pelo produtor rural para condução de 
matéria-prima - em razão de seu baixo impacto 
ambiental, e tendo-se em vista, ainda, a redução dos 
custos de instalação do criatório. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 16: Peças de madeira sendo arrastadas por 

tração animal e na zorra. 

 

Escolha do local para instalação do 
criatório e definição de suas dimensões 

 
A seleção da área destinada à instalação do 

criatório requer experiência – um local adequado é 
determinante para o sucesso do empreendimento. No 
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presente caso, o local foi escolhido em função do grau 
de insolação e da estrutura arbórea do sistema 
agroflorestal.  
 

O tamanho do criatório deve ser estabelecido 
de acordo com o número de matrizes que o criador 
está disposto a manejar. Assim, decidiu-se pela 
instalação dum criatório para manejo de 12 animais, 
sendo dez fêmeas e dois machos. A área total 
construída é de 100 m2, incluindo-se as duas baias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Foto 17: Equipe discutindo localização do criatório 

no SAF. 
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Demarcação do terreno 

 
Após a escolha do local e a definição do 

tamanho da construção, passou-se à demarcação do 
terreno, atividade efetuada por dois carpinteiros, 
obedecendo-se ao desenho arquitetônico proposto 
para o criatório.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 18: Marcação do criatório no solo para início da 

obra. 

Construção do criatório 

 
O passo seguinte à demarcação foi o início da 

construção propriamente dita - o que ocorreu depois 
que mais da metade da madeira já se encontrava no 
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local da obra -, aplicando-se os tratamentos 
previamente determinados, e observando-se o traçado 
oitavado do projeto arquitetônico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 19: Construção do criatório com paredes 

levantadas em madeira. 

Construção das baias 

 
Por fim, foram construídas as duas baias em 

madeira revestida com alumínio galvanizado, e 
cobertura de folhas de palmeiras. De formato 
retangular, as baias foram erguidas fora do perímetro 
oitavado, mas com a parte frontal acoplada 
diretamente a um dos lados do criatório, como um 
prolongamento deste.  
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No caso de uma das baias, a parte frontal 
permaneceu com o vão aberto, sem nenhum tipo de 
porta ou divisória, tornando-a totalmente acessível aos 
animais, que podem, livremente, abrigar-se nela nos 
dias de chuva ou quando desejarem.  

 
Na outra baia, foi instalada uma porta, com o 

objetivo de isolá-la, quando houver necessidade de 
enclausuramento de matrizes para aclimatação, ou 
sempre que as circunstâncias exigirem: por exemplo, 
nos casos de reprodução, de engorda, de 
apartamento em situação de briga. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20: Construção das baias com proteção de 

alumínio galvanizado. 
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II - TRABALHABILIDADE DE CADA MATÉRIA-
PRIMA 

 

 Um dos fatores mais relevantes para a escolha 
do material a ser utilizado na construção do modelo de 
criatório proposto pelo Projeto Paca é a condição de 
trabalhabilidade da matéria-prima. 
 
 Em face das dificuldades enfrentadas pela 
agricultura familiar na região, os produtores – sem 
acesso a instrumentos sofisticados – são levados a 
improvisar ferramentas e apetrechos. Dessa forma, as 
espécies florestais de manipulação complexa ou 
trabalhosa podem ter aproveitamento limitado. 
 
 É necessário que as espécies madeireiras 
possuam elevada resistência (o que pode significar 
alta densidade), contudo, elas não podem oferecer 
entraves à serragem. Se a espécie apresenta 
ocorrência de sílicas ou de outros cristais que 
comprometam o rendimento da tora, ou causem 
danos à corrente da motosserra, ela deve ser 
descartada. 
 
 No caso das duas árvores selecionadas para a 
construção do criatório, que demonstraram 
trabalhabilidade exemplar, suas características podem 
servir como referencial para a triagem de outras 
espécies recomendadas para aproveitamento em 
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obras semelhantes. Com efeito, tanto a garapeira, 
quanto o tauari: 
 

a) Possuem boa ocorrência na floresta 
acreana, com mais de dois indivíduos por 
hectare, de acordo com dados obtidos em 
inventários comerciais (executados para 
planos de manejo); 

b) Não são espécies de interesse comercial 
para a indústria de serraria; 

c) Não exigem muita experiência do mateiro 
para serem identificadas. O próprio 
produtor, depois do primeiro contato, 
consegue localizar a espécie na floresta; 

d) Possuem boa resistência ao ataque de 
pragas (ainda na floresta), boa condição 
fitossanitária e não contêm ocos; 

e) Apresentam fuste retilíneo e alto 
rendimento para obtenção de peças de 
maior espessura; 

f) Não apresentam sapopemas, o que 
simplifica a derrubada na floresta; 

g) Possuem densidade regular, o que facilita 
o transporte por tração animal até o local 
da obra; 
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h) Podem ser serradas com rapidez e pouco 
desgaste da corrente da motosserra; 

i) São facilmente afixadas com pregos 
comuns, e apresentam boa consistência 
após a fixação; 

j) São facilmente lixadas; 

k) Apresentam bom rendimento na aplicação 
de tinturas; 

l) Não possuem odor desagradável; 

m) Podem ser trabalhadas com formão; e 

n) São facilmente encaixadas, apresentando 
resistência apropriada após o encaixe. 

A lista de espécies que possuem tais condições 
de trabalhabilidade é extensa. A diversidade natural 
da floresta na região proporciona ao produtor um 
grande número de opções.   

 
Quanto às palmeiras - cuja trabalhabilidade é 

bastante diferenciada em relação à madeira -, a 
paxiúba é a mais adequada para a construção de 
paredes, pois pode ser serrada e pregada com 
extrema facilidade. Excetuando-se as características 
descritas nos itens j, k, e m, que não se aplicam às 
palmeiras, todas as demais dizem respeito também à 
paxiúba. 
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VI - CUSTOS ASSOCIADOS AO CRIATÓRIO 

 

 No Acre, a instalação do criatório é o item de 
maior valor relativo para a produção de animais 
silvestres num sistema agrosilvopastoril.  

 

Desse modo, o sistema construtivo testado pelo 
Projeto Paca, como já referido, foi planejado para a 
realidade da pequena produção rural acreana. 
Significa dizer que, na concepção desse sistema, 
foram estabelecidos - sem prejuízo da segurança e 
das condições fitossanitárias do ambiente -, 
procedimentos simples, de forma a tornar a sua 
execução viável para o produtor, em consonância com 
as possibilidades financeiras e a capacidade de mão 
de obra da unidade produtiva.  

A mão de obra, aliás, juntamente com a 
matéria-prima, constitui-se no item de maior peso 
comparativo na composição da planilha de custos do 
criatório.    
 

TRABALHO ENVOLVIDO 

 

Em conformidade com os propósitos que 
orientaram a sua concepção, o processo construtivo 
não exige a ocupação de ampla força de trabalho, 
nem tampouco o emprego de mão de obra 
especializada.  



 89 

Somente as ações de cunho preparatório, 
referentes ao planejamento do criatório, localização 
das instalações e definição de layout, requerem a 
assessoria de um técnico extensionista de nível 
médio. 

Todas as demais atividades relacionadas à 
construção, inclusive extração e transporte de 
materiais, podem ser efetuadas pela força de trabalho 
que comumente existe numa pequena propriedade. 

De fato, é perfeitamente factível a execução da 
obra pelo serviço de três homens: um trabalhador que 
possua noções triviais de carpintaria, um operador de 
motosserra e mais um ajudante que se ocupe do 
transporte e arraste da madeira. 

 

CUSTOS DA MATÉRIA-PRIMA 

 

Tendo em vista que a matéria-prima a ser 
utilizada na construção (madeira, paxiúba e folhas de 
palmeiras) deve ser oriunda da propriedade, os 
cálculos adiante apresentados baseiam-se nos custos 
de extração e transporte desses materiais na região. 

 
Sendo assim, os valores assinalados 

representam as despesas (gasolina, óleo, mão de 
obra, sabre, corrente, zorra etc) necessárias para a 
obtenção da madeira ou da paxiúba, sempre se 
considerando que o produtor tem ao seu dispor a faixa 
de floresta inserida na área de reserva legal que, por 
lei, ele é obrigado a manter. 
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SEQUÊNCIA DE OPERAÇÕES, CUSTOS E 

DURAÇÃO DE CADA UMA 

 

 A tabela abaixo apresenta os custos totais 
necessários à construção e operação do criatório.  

 

 

Atividade / sequência Ud Qt
de  

Custos (R$) 

Unit Total 

Locação do 
criatório no SAF 

   448 

 Especialista 
Engenheiro 
Florestal 

H/H 08 30,00 240,00 

 Produtor H/H 04 7,00 28,00 

 Técnico 
agrícola 

H/H 08 10,00 80,00 

 Transporte Alug
uel 

01 100,00 100,00 

Abertura do 
baldrame 

   225,00 

 Carpinteiro H/D 03 50,00 150,00 

 Ajudante H/D 03 25,00 75,00 

Seleção da matéria-
prima 

   308,00 

 Especialista 
(Eng. 
Florestal) 

H/H 08 30,00 240,00 

 Mateiro H/H 04 10,00 40,00 

 Produtor H/H 04 7,00 28,00 
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Cont...     

 

 
 
 

Matéria-prima    3.375,00 

 Operador de 
motosserra 

H/D 45 50,00 2.250,00 

 Auxiliar de 
operador 
motosserra 

H/D 45 25,00 1.125,00 

Transporte madeira    300,00 

 Carroceiro H/D 12 25,00 300,00 

Transporte  paxiúba    50,00 

 Carroceiro H/D 02 25,00 50,00 

Construção paredes     750,00 

 Carpinteiro H/D 10 50,00 500,00 

 Ajudante H/D 10 25,00 250,00 

Construção baias    150,00 

 Carpinteiro H/D 02 50,00 100,00 

 Ajudante H/D 02 25,00 50,00 
Instalação Hidráulica    1.995,00 

 Bomba d’água Ud 01 250,00 250,00 

 Mangueira Mt 100    0,85 85,00 

 Caixa d´agua 
(1.000 l) 

Ud 01 100,00 100,00 

 Banheira pneu Ud 02 30,00 60,00 

 Bebedouro Ud 02 30,00 60,00 

 Motosserra 
0,38 

Ud 01 1.500,00 1.500,00 
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Cont... 

Materiais e 
Equipamentos 

   833,00 

 Zorra (carroça 
sem eixo) 

Ud 01 150,00 150,00 

 Animal de 
transporte 

Boi 01 600,00 600,00 

 Enxada Ud 01 12,00 12,00 

 Enxadeco Ud 01 15,00 15,00 

 Pá Ud 01 12,00 12,00 

 Boca-de-lobo  Ud 01 16,00 16,00 

 Terçado Ud 01 10,00 10,00 

 Ancinho Ud 01 8,00 8,00 

 Lima/limatão Ud 02 5,00 10,00 

Consumo anual    583,20 

 Milho Kg 252 0,40 100,80 

 Mandioca Kg 252 0,50 126,00 

 Mamão Kg 252 0,30 75,60 

 Castanha Kg 252 0,50 126,00 

 Jerimum Kg 252 0,20 50,40 

 Cupuaçu Kg 252 0,20 50,40 

 Inseticida 
cicatrizante 

Fras
co 

01 18,00 18,00 

 Cal virgem Sac 04 9,00 36,00 

Reprodutores    1.600,00 

 Macho Unid
. 

04 100,00 400,00 

 Fêmea Unid
. 

12 100,00 1.200,00 

Total geral 10.617,20 
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Todas as despesas e custos associados à mão 
de obra foram calculados com base nos preços 
praticados em Acrelândia.  

O orçamento reflete exatamente, dessa forma, 
os dispêndios necessários ao ingresso do produtor na 
atividade de criação de animais silvestres.  
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6- CONCLUSÕES E 
RECOMENDAÇÕES 
 

 A instalação dum sistema agrosilvopastoril 
evolvendo animais silvestres depende de três 
condições básicas: 
 

1. Da capacidade de produção do sistema 
agroflorestal.  

 
O produtor deverá possuir um SAF 

com pelo menos cinco anos de formação. 
Esse tempo de implantação é importante 
para que haja sombreamento, e para que 
as espécies de ciclo médio, geralmente 
frutíferas, já estejam produzindo – os frutos 
oriundos dessas árvores irão compor a 
dieta alimentar do plantel. 

 
2. Da disponibilidade de matéria-prima florestal 
na propriedade.  
  

A reserva legal, porção legalmente 
destinada, pelo Código Florestal Brasileiro, 
à manutenção da cobertura florestal (80% 
da área total da propriedade, na Amazônia), 
deverá estar acessível ao produtor. As 
propriedades que excederam esse limite 
legal, permanecendo sem formação 
florestal, terão dificuldades para obtenção 
de matéria-prima. Além da existência da 
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porção de floresta, a qualidade dessa 
formação é fundamental. Geralmente, as 
áreas submetidas a frequentes explorações 
não têm condição de proporcionar matéria-
prima na quantidade requerida pelo 
criatório. 

 
3. Da quantidade e qualidade da mão de obra 
familiar existente na propriedade. 
 

O produtor, uma vez qualificado, 
poderá realizar todas as operações 
necessárias à instalação do criatório. 
Todavia, ele dependerá da existência de 
mão de obra na propriedade. Sendo os 
custos da mão de obra, como já 
mencionado, um dos itens de maior 
relevância na planilha de custos do sistema 
de construção, a dependência de mão de 
obra externa pode inviabilizar o 
empreendimento. 

 
 A seguir, são abordados os principais tópicos 
relacionados à instalação do modelo de criatório 
proposto pelo Projeto Paca, efetuando-se, para cada 
um deles, as recomendações pertinentes.  
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TRANSPORTE DA MATÉRIA-PRIMA 

 

Depois que as toras de madeira são 
processadas, sob a bitola que a obra requer, devem 
ser transportadas até o local da obra. O deslocamento 
das peças é penoso para os animais de carga, e 
impossível para o homem. No caso do Projeto Paca, 
por exemplo, em que o trajeto percorrido variou de 1,5 
a 03 km, seria impraticável a um trabalhador transpô-
lo, carregando as pranchas sobre as costas. 

Quando o itinerário compreende encostas ou 
declives, as dificuldades são ainda maiores. Mesmo o 
emprego de tratores é prejudicado pela inexistência 
de vias de acesso ao ecossistema florestal. 

Quanto à paxiúba, como essa matéria-prima 
possui baixa densidade, o seu transporte, embora 
também trabalhoso, é bem mais fácil que o da 
madeira.  

RECOMENDAÇÕES 

 

1. A matéria-prima deve ser extraída de áreas 
com baixa declividade, situadas o mais perto 
possível da obra; 

2. Para o transporte no interior da floresta, a 
zorra de arraste não pode ter eixo. Mas, em 
áreas desmatadas, geralmente a maior 
parte do trajeto, recomenda-se o emprego 
de carroça com um ou dois eixos. 
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SELEÇÃO DAS ESPÉCIES 

 

 Espécies de madeiras desconhecidas no 
mercado, cujas características físicas e químicas não 
foram ainda devidamente estudadas, mas que 
possuem boa trabalhabilidade e resistência, são as 
indicadas para emprego na construção do criatório. 
Existe grande quantidade de árvores que apresentam 
possibilidade de uso. A diversidade biológica existente 
na região disponibiliza ao produtor um leque com 
variadas opções. 
 
 Em relação às palmeiras, a paxiúba é a mais 
apropriada. Ela é facilmente encontrada, possui 
elevada resistência e, além disso, é muito presente na 
tradição florestal dos acreanos.  

RECOMENDAÇÕES 

 

3. Para a construção das paredes, deve-se 
optar por espécies cuja densidade seja a 
menor possível. Quanto menos densa, mais 
facilmente a madeira pode ser transportada 
e trabalhada. Por outro lado, as espécies 
que possuem maior densidade são também 
as mais resistentes. O ideal é utilizar-se 
madeira mais densa para o baldrame, e 
menos densa para a parte da parede que 
não mantém contato com o solo; 
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4. A madeira não deve ser utilizada logo após 
seu processamento, antes do transcurso do 
lapso de tempo apropriado para a secagem. 
A madeira verde (que contém elevado teor 
de umidade) poderá apresentar rachaduras 
e empenamentos após o uso. É necessário, 
dessa forma, que se cumpra um prazo de 
pelo menos 15 dias entre o corte da madeira 
e o início da obra; 

5. No caso da paxiúba, uma vez que a espécie 
adquire resistência à medida que envelhece, 
devem ser selecionados os exemplares de 
idade mais avançada; 

6. Tendo-se em vista que a resistência 
inerente ao caule da paxiúba não é 
homogênea, mas decrescente 
(considerando-o de baixo para cima), 
recomenda-se, para enterramento, a parte 
inferior da haste, que apresenta maior 
durabilidade.       

 

CAPTURA DE MATRIZES 

 

Do total de treze matrizes capturadas durante a 
execução do Projeto Paca, três morreram nos 
primeiros dias de cativeiro. A causa principal das 
mortes foram os ferimentos sofridos pelos animais 
durante a captura. 
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O método de captura que apresenta melhores 
resultados é o que emprega atrativos e armadilhas 
para aproximação e aprisionamento das pacas. Dessa 
forma, o animal é apanhado sem ferimentos e com 
pouco estresse.    

 

 

RECOMENDAÇÕES 

 

7. Devem ser utilizados, como chamariz, 
alimentos que não existem na floresta e que 
são apreciados pelos animais. Macaxeira, 
mamão, cupuaçu e abóbora, por exemplo, 
fornecem excelentes resultados; 

8. As armadilhas mais recomendadas são as 
do tipo alçapão. Essas armadilhas, 
equipadas com porta suspensa, que 
desarma ao contato do animal e o aprisiona, 
não causam ferimentos às presas e 
permitem que elas sejam facilmente 
recolhidas. Para a captura subterrânea das 
pacas (nas tocas), recomenda-se o uso de 
tubos de PVC, nos quais os animais 
ingressam para chegar à superfície. 
Vedando-se as extremidades do tubo, 
encarcera-se o animal em seu interior.   
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ÁREA DE PASTOREIO E DIVERSIDADE DE 
ESPÉCIES NO SAF 

 

O custeamento duma alimentação diversificada, 
sobretudo quando a dieta é composta principalmente 
por frutas tropicais, é bastante dispendioso para o 
produtor. Assim, a variedade de espécies 
consorciadas no SAF favorece a manutenção e a 
ampliação do plantel de animais silvestres. No caso 
do Projeto Paca, diga-se, o fato de o SAF envolver 
apenas duas espécies limitou a oferta de alimentos.    

 

RECOMENDAÇÕES 

 

9. Deve-se diversificar a composição do SAF, 
mediante a introdução de espécies frutíferas 
e florestais que possuam importância 
nutricional para a dieta dos animais 
silvestres. Recomenda-se o consórcio de 
pelo menos oito espécies. Sugere-se ainda 
que sejam consultados os dados oriundos 
da experiência realizada pelo CTA em 1995, 
que testou o consórcio de 25 espécies.  

10. No caso de SAFs antigos, formados com o 
envolvimento de poucas espécies, 
recomenda-se, para a complementação da 
dieta do plantel, a ampliação do consórcio, 
por meio do plantio de culturas de ciclo curto 
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ou anual, como macaxeira, jerimum, 
amendoim, quiabo, jiló.  

 

PROCESSO CONSTRUTIVO 
 

 

 O emprego de técnicas simplificadas de 
construção é fundamental para o sucesso desse tipo 
de empreendimento. É imperativo que os serviços de 
manutenção do criatório, depois da instalação deste, 
possam ser efetuados pelo próprio produtor.  
 

Em relação aos materiais empregados, tanto as 
espécies madeireiras quanto a paxiúba são 
perfeitamente adequadas ao processo construtivo 
desenvolvido pelo Projeto Paca, que, por sua vez – 
como já referido - é apropriado à realidade da 
agricultura familiar acreana.     
  

RECOMENDAÇÕES 

      

11. A opção pelos materiais que ocorrem na 
propriedade em substituição à alvenaria 
parece ser inequívoca. No entanto, a 
decisão entre o uso da madeira e o da 
paxiúba exige maior análise. Ambas 
possuem vantagens e desvantagens a ser 
consideradas. Recomenda-se, sempre que 
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possível, o emprego conjugado dos dois 
materiais; 

12. Embora exista resistência, por parte dos 
trabalhadores, à construção de baldrame 
com 60 centímetros de espessura, essa 
profundidade demonstrou ser eficiente para 
o caso da paca; 

13. A altura de 1,20 m (acima do solo) para a 
parede não é suficiente, já que o animal 
consegue transpor sempre que se sente 
acuado. Recomenda-se a elevação da 
parede até 1,80 m, no mínimo; 

14. Embora os encaixes reduzam a 
necessidade de manutenções futuras, 
aumentam a quantidade de madeira e de 
mão de obra empregadas. Assim, 
recomenda-se a utilização de pregos, que 
são bem apropriados para a fixação de 
madeira e paxiúba; 

15. A construção dum parapeito de madeira 
sobre a parede, ao longo de todo o 
perímetro do criatório, favorece a estética e 
a segurança da obra. Recomenda-se, para o 
parapeito, o emprego de tábuas finas de 2,5 
centímetros de espessura por 20 
centímetros de largura.  
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LAYOUT 

 
 
O traçado do perímetro do criatório, que 

sempre foi concebido de acordo com as facilidades do 
terreno, ou seja, sem preocupação com o layout, 
adquiriu especial importância no modelo implantado 
pelo Projeto Paca.  
 

 O formato com oito lados evita a presença de 
cantos vivos, deixando os animais sem opção para 
escavações e tentativas de fuga. O layout octogonal 
possibilita que o animal deixe de escavar, e 
permaneça caminhando, em sentido circular, na área 
de pastoreio do criatório.  
 
 Existe, aparentemente, relação direta entre o 
conforto do plantel e o formato do criatório. Quanto 
mais o perímetro se aproxima do traçado circular, 
mais comodidade oferece aos animais, da mesma 
forma que quanto mais o criatório se aproxima do 
formato quadrado, mais desconfortável o plantel 
parece se sentir. Na tabela abaixo, é esquematizada a 
relação existente entre algumas variáveis 
concernentes à viabilidade do empreendimento e o 
layout do criatório. 
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Variável Octogonal Quadrado 

Segurança da obra Menor Maior 

Facilidade de fuga Menor Maior 

Conforto do plantel Maior Menor 

Custos da construção Maior Menor 

Complexidade do 
Processo Construtivo 

Maior Menor 

Produtividade do 
criatório 

Maior Menor 

Viabilidade global do 
criatório 

Maior Menor 

 
      

 Ressalte-se que a opção pelo aproveitamento 
de materiais rústicos, como madeira e paxiúba, sugere 
a aplicação de processo construtivo igualmente 
diferenciado e um traçado perimetral aproximado do 
formato circular. Trata-se, evidentemente, de um 
conjunto de técnicas e procedimentos tecnológicos, 
que compõem o que presentemente se denomina de 
Sistema Agrosilvopastoril com Animais Silvestres.     
 

 

RECOMENDAÇÕES 

 

 

16. Tendo em vista que, no caso do layout 
oitavado, a quantidade de paredes é 
elemento importante, recomenda-se, para 
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chegar-se aos oito lados, que tanto a 
locação do criatório quanto a demarcação 
do traçado do perímetro possibilitem a 
construção de paredes com pequena 
dimensão longitudinal; 

17. A locação da baia no desenho do criatório 
não pode comprometer o seu contorno 
octogonal. Dessa forma, recomenda-se que 
a baia, cujo formato deve ser 
obrigatoriamente retangular, seja construída 
como um apêndice de uma das paredes, 
que deixará de existir. É importante que a 
frente da baia funcione como porta de 
entrada para a área de pastoreio do 
criatório;  

18. O piso do criatório - simples chão batido -, 
além de ser um item fundamental na 
tecnologia do sistema, apresenta custo 
inexpressivo, o que reduz significativamente 
os gastos com a instalação. Deve ser 
varrido semanalmente, e, para a 
manutenção de suas condições sanitárias, 
recomenda-se a utilização de creolina e cal.      

 

LIDA COM O PLANTEL 

 

 A lida com animais silvestres, obviamente, é 
bem diferente da lida com animais domesticados. Os 
hábitos peculiares das espécies, levados ao criatório, 
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ocasionam, muitas vezes, grandes dificuldades para o 
produtor e estresse nos animais. 
  
 Contudo, o experimento levado a cabo pelo 
Projeto Paca demonstrou que o sistema de criatório 
proposto para essa espécie, considerada de difícil 
manejo, torna mais fácil a lida com o plantel.  

 

RECOMENDAÇÕES 

 

19. A lida diária deve ser realizada sempre 
pelos mesmos tratadores, e não mais do 
que três pessoas devem alternar-se na 
realização das tarefas; 

20. Como os animais possuem hábito noturno, 
recomenda-se que o monitoramento diário 
do plantel (contagem visual) seja realizado 
no início da noite; 

21. A manutenção de dieta adequada e 
constante é fator crucial para o bom 
desempenho do plantel. Recomenda-se que 
a oferta de alimentos seja efetuada com 
disciplina e pontualidade rigorosas; 

22. O tratamento de eventuais enfermidades e 
ferimentos é tarefa que exige paciência e 
habilidade. Recomenda-se o emprego de 
utensílios confeccionados na própria 
propriedade.       
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Foto 21: Ferramenta para retirar a paca do toco oco 

sem ferimentos. 

 

PROCESSO DE LICENCIAMENTO 

 

O processo de licenciamento da atividade de 
criação de espécimes da fauna silvestre, por pessoa 
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física, com fins comerciais, é iniciado mediante a 
apresentação de carta consulta perante a 
superintendência regional do Ibama. A documentação 
básica exigida inclui: 

 

- Cópia de documentos de identificação, como RG e 
CPF; 

- Localização do empreendimento por meio de croqui 
ou mapa cartográfico do criatório; 

- Descrição do objetivo e do sistema de manejo, 
estimando-se a quantidade inicial de matrizes e 
reprodutores. 

Uma vez aprovada a carta consulta, deve ser 
apresentado projeto detalhando o sistema de manejo, 
bem como a marcação individual a ser seguida. 

 

RECOMENDAÇÕES 

 

23. Na maioria das vezes, o processo de 
licenciamento é dificultado por excesso de 
exigências e empecilhos burocráticos. Dois 
produtos florestais são mais suscetíveis aos 
melindres da burocracia: sementes e carne 
de animal silvestre. As primeiras, em face do 
fantasma da biopirataria; e a segunda, em 
razão do apelo sentimental que a caça 
provoca. Recomenda-se que os 
procedimentos sejam conduzidos de forma 
rigorosa e por profissional experiente; 
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24. A extinção do Ibama, ocorrida em 26 de 
abril de 2007, ocasionou implicações ao 
licenciamento ambiental de atividades 
relacionadas ao manejo de recursos 
florestais. Recomenda-se cautela em 
relação a investimentos na área, até que o 
novo ambiente normativo esteja 
devidamente consolidado. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

VIABILIDADE GERAL DO MANEJO DE PACA 

 

 

 O manejo de fauna das espécies nativas 
brasileiras para produção de carnes e derivados de 
animais silvestres transformou-se em verdadeiro tabu. 
Embaraçada por antigo entrave normativo, a produção 
por manejo não conseguiu se estabelecer e 
paulatinamente cedeu lugar aos criatórios intensivos e 
semi-intensivos. 
 
 Contraditoriamente, os responsáveis pelo 
processo de licenciamento privilegiaram a produção 
por criatório - de espécies silvestres exóticas, 
primeiro, e a de espécies nacionais, depois -, em 
prejuízo do manejo de fauna extensivo, que é 
realizado no próprio ecossistema de ocorrência da 
espécie. 
 
 Em 2006, o Subprograma de Políticas de 
Recursos Naturais, vinculado ao Programa Piloto 
(PPG7), organizou seminário nacional, que teve como 
foco o estabelecimento de uma política específica 
para o manejo de fauna silvestre em ambiente natural. 
 
 Os participantes, técnicos e estudiosos 
envolvidos com o tema, foram unânimes quanto à 
importância econômica do manejo de fauna em 
regiões como a Amazônia, bem como quanto à 
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temeridade que o impasse normativo significa para a 
conservação das espécies. 
  

 Os debates e discussões travados no evento 
apontam para o fato de que, não obstante o imenso 
potencial de mercado que a fauna silvestre possui, a 
falta de consenso em relação à legalidade do manejo, 
associada à inexplicável liberação da caça para 
subsistência, gera o meio de cultura propício para 
levar ao risco de extinção espécies em condição de 
serem manejadas.  

 
O manejo continua sem perspectivas, mas o 

licenciamento de criatórios com ambiente natural, ou 
seja, de criações de animais silvestres em espaços 
não totalmente domesticados, também esbarra em 
muitos obstáculos, ainda que inexistam empecilhos de 
ordem técnica. Ao contrário, a experiência do Projeto 
Paca demonstrou que quanto mais rústico o ambiente, 
mais facilmente o animal se adapta a ele, e menos 
problemas ocorrem na lida diária. 
 
 Aliás, a introdução de animais silvestres em 
sistemas agroflorestais, embora seja, aparentemente, 
uma opção óbvia, nunca havia sido considerada de 
forma significativa. 
  

Afinal, a produção agropecuária acreana 
sempre se realizou com elevado grau de primitivismo 
tecnológico. E valeu-se da fartura de recursos 
naturais, no caso terra e florestas, para se ampliar 
continuamente. Áreas extensas eram pouco 
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aproveitadas e a queda de produtividade justificava a 
introdução de novas áreas florestais ao sistema 
produtivo. 

No entanto, no decorrer da década de 1990, o 
desmatamento advindo da incorporação de novas 
áreas de florestas pela agropecuária chamou a 
atenção do mundo. Os desmatamentos e as 
consequentes queimadas, cuja taxa recorde de 
incremento ocorreria em 1995, deixaram perplexos até 
os mais entusiastas defensores da equivocada 
condição de celeiro do mundo atribuída à Amazônia.  

A adequação dessa produção agropecuária às 
características ambientais e florestais da região 
transformou-se num imperativo político. Um conjunto 
de esforços foi desencadeado para oferecer opções 
tecnológicas ao nefasto ciclo do desmatamento-
queimada-plantio.    

As soluções foram concebidas para atender a 
dois tipos de produtores, característicos da pequena 
produção agropecuária na Amazônia.  

A primeira dessas soluções destinou-se a 
oferecer ao produtor estabelecido no interior do 
ecossistema florestal, sobretudo nas unidades de 
conservação de uso sustentável, como as reservas 
extrativistas, uma opção produtiva baseada na própria 
floresta.  

O manejo florestal comunitário foi concebido 
para oferecer ao produtor extrativista, cuja produção 
florestal era baseada no binômio borracha e castanha, 
a possibilidade de manejar a madeira. Manejo esse a 
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ser realizado de modo coletivo e de acordo com as 
condições de investimento existentes nessas 
comunidades.  

Sem dúvida, o manejo comunitário foi um 
eficiente instrumento para impedir-se o crescimento 
da produção agropecuária nas áreas de extrativismo. 

A outra solução foi direcionada ao produtor 
localizado nos projetos de assentamento da reforma 
agrária, que já havia desmatado sua propriedade no 
limite permitido por lei. A ele, interessava modernizar 
a produção agropecuária, e não substituí-la pela 
florestal ou pelo extrativismo. 

A solução tecnológica encontrada para esse 
produtor foram os sistemas agroflorestais. Ao 
consociar espécies diversas, o SAF aproximaria o 
plantio da agropecuária ao ecossistema florestal 
original. Desse modo, o problema da baixa 
produtividade poderia ser resolvido por uma via 
tecnológica adequada à realidade ambiental da 
região. Muitas experiências envolvendo SAF foram 
desenvolvidas na Amazônia.   

O SAF é instalado no momento em que o 
produtor executa a limpeza da área. Após o 
desmatamento e a queimada, o produtor inicia o 
plantio das espécies vegetais de ciclo curto, 
destinadas à sua subsistência. A maior parte dessa 
produção é reservada ao consumo da família; uma 
parcela menor, à comercialização no mercado local. 
Geralmente, são plantados milho, arroz, macaxeira e 
feijão. 
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Nessa ocasião, o produtor efetua, ainda, o 
plantio das espécies de ciclo médio - geralmente 
frutíferas, como açaí, cupuaçu, pupunha, graviola -, 
que produzem após três anos; e das espécies de ciclo 
longo, de regra, espécies florestais, cuja produção 
ocorre bem mais tarde, depois de 15 anos de plantio. 

O produtor efetua a produção de subsistência 
durante três anos, e então, quando já é visível o 
esgotamento do solo, abandona a área para pousio. A 
introdução das espécies frutíferas e florestais 
enriquece a capoeira que se forma no local.  

O sistema produtivo baseado no SAF parte do 
pressuposto de que a cronologia produtiva de 
espécies vegetais com diferentes ciclos de vida, 
cultivadas num mesmo hectare de plantio, confere ao 
produtor a possibilidade de utilizar por mais tempo a 
área de cultivo, e, desse modo, obter rendimentos de 
forma mais duradoura. 

Todavia, antes mesmo que as frutíferas 
comecem a produzir, o sombreamento proveniente 
das copas dessas árvores impede a continuidade da 
cultura de subsistência; igualmente, antes que as 
espécies de ciclo longo, sobretudo as madeireiras, 
possam ser exploradas, o sombreamento causado por 
elas atalha a produção frutífera. Pelo menos nesses 
dois momentos, o SAF deixa de gerar retornos 
financeiros, muito embora acarrete despesas. 

Portanto, o produtor permanece longos 
períodos - que denominamos aqui de pousios 
econômicos - sem auferir renda, mas tendo que 
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efetuar dispêndios com mão de obra e com melhorias 
nas condições ecológicas do solo.  

A introdução do manejo de animais no SAF, 
transformando-o, ou elevando-o, à condição de 
sistema silvopastoril, possibilita a ampliação da 
produtividade do consórcio e garante ao produtor a 
obtenção de receita de forma mais duradoura. 
Proporciona, desse modo, efeito gerador de renda, 
além do que, completa o principio básico do SAF, de 
aproximação com o ecossistema florestal natural.   

Trata-se, pois, de importante solução 
tecnológica para o problema do pousio econômico, 
acima referido, que, ademais, necessita de baixo 
investimento, pois se vale da estrutura já existente no 
SAF. 

A seleção do tipo de animal a ser manejado, o 
sistema de manejo, a forma de introdução no SAF, 
entre outras questões, suscitou a realização da 
presente experiência - fundamental para a 
consolidação da tecnologia do sistema 
agrosilvopastoril -, e que contou com o imprescindível 
apoio do CNPq, da Universidade Estadual de São 
Paulo (Unesp), da Universidade Federal do Acre, do 
Sindicato de Trabalhadores Rurais de Acrelândia, do 
Produtor José Veríssimo e da Associação Andiroba.   
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ANEXOS 
 
 

1. Formulário de diagnóstico social e 
econômico da realidade do produtor; 

2. Exemplo de ficha de campo para 
inventário florestal do SAF preenchida; 

3. Resultado do Inventário do SAF; 

4. Portaria nº 118-N de 15 de outubro 
de 1997 para licenciamento ambiental 
do projeto; 

5. Cartilha de divulgação; 

6. Breve diagnóstico do município 
de Acrelândia onde o projeto esta 
inserido; 

7. Memória fotográfica do Projeto 
Paca de Acrelândia. 
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I. Formulário utilizado no Diagnóstico 
Socioeconômico da realidade do produtor 

 

Data: ...../...../.....    

1. Nome: ............................................................................... 

Idade: ..........  

2. Natural de: 

..............................................................................................  

3. Situação Conjugal: Solteriro (   ); Casado  (    ); 

Ajuntado (    );  7. Nº Filhos: ....... 

4. Tem outros dependentes morando aqui?    (   )  Sim (    

)  Não; Quantos? ......... Quanto Tempo? ........ Parentes? (     

) Sim   (    )  Não; Do homem: (   )  Da mulher: (   ) 

5. Documentos que possui: 

    Item Sim Não 

Nascimento   

Casamento   

Serviço Militar   

Carteira de Trabalho   

Identidade   

Carteira de Sindicato   

Titulo de eleitor   

  

6. Instrução 

Item Ele Ela 

 Sim Não Sim Não 
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Escreve o nome     

Lê e escreve     

Faz contas     

 

Como aprendeu? 

7. Tem escola próxima?(   ) Sim (  ) Não  

Qual a distância da escola mais próxima? ...... horas de 

caminhada. Se houvesse escola próxima quantas pessoas da 

família poderiam estudar? ................ 

8. Estrutura familiar: 

NOME SEXO ONDE 

MORA 

ATIVID

ADE (Nº) 

    

    

Atividades: 1.seringa, 2.castanha, 3.agricultura, 4.pecuária, 

5.pesca, 6.caça, 7.ajuda em casa, 8.outros. 

9. Recebe algum tipo de ajuda?   ()  Sim   ( )  Não;  De 

quem ()  Filhos  (   ) parentes. 

Tipo de ajuda: Dinheiro (    );  Produtos   (     );   

Mercadorias  (     ) 

Quando: Todo mês  (   ); uma vez a cada 4 meses (    );  1 ou 

2 vezes por ano  (    ). 

10. Dá alguma ajuda?  Sim (    )    Não (     ); Pra quem? 

Pais (  ); Filhos (   ); outros (  ) 

Como? Dinheiro (   ); Mercadorias  (   ); Produtos (   ). 

Quando: Todo mês  (   ); uma vez a cada 4 meses (    );  1 ou 

2 vezes por ano  (    ). 
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11. Existe outra pessoa trabalhando na colocação:  (    )  

Sim  (    )  Não. 

Quem? Meeiro (    );  Empregado  (     ); Diarista  (    ); 

Empreiteiro  (     ). 

Como é o pagamento? Dinheiro (   ); Borracha  (   ); 

Castanha (   ); Outros .................... 

12. Já trabalhou para outra pessoa? Sim (   );  Não   (   ). 

Como? Meeiro (   ); Empregado  (   ); Diarista  (   ); 

Empeleitero  (   ); Arrendatário  (   ); Parceiro (   ); 

Agregado  (   ); Freguês  (    ). Fazendo o quê? 

......................................... 

Como era o pagamento? Dinheiro (   ); Borracha  (   ); 

Castanha (   ); Outros ........... 

13. Quantas moradas tem na colonha? ........... 

14. Existe casa de farinha na colonha? Sim  (  );  Não (  ). 

15. Quantas tarefas tinha o roçado do ano passado? 

..........; Deste ano? ..................... 

O que pretende plantar?  

............................................................................................ 

16. Quantas tarefas de pasto? .............................. 

17. Quantas cabeças possui de: mulas  (   ); gado (   ); 

cavalo  (   ); porco (   ). 

18. Quantos pés de fruteiras possui? 

......................................................................... 

19. Como emprega a mão de obra: 
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20. Pratica a caça e pesca?  Sim  (  )   Não (  ) Quantos 

animais matou este ano? tatu (  ); veado (  ); porco do mato (  

); anta (  ); capivara (  ); jacu (   ); nambu (  ); jabuti  (  ); 

paca (   ); macaco  (   ). 

21. Alguém da família pesca sempre? Sim  (  )  Não  (   ) 

Quantas vezes por semana? ......Quando vai pega quantos 

peixes? .............. 

Quantas horas fica pescando? ............................................... 

22. Alguém lhe deve? (    ) Sim       (   ) Não; Quanto? 

.......................Quem? ................. Deve para alguém? Sim (   

)  Não (    ); Quanto? .......................Quem? .... 

23. Condições de saúde: Quais as doenças mais comuns 

aqui? ...................................... 

Existe médico ou dentista atendendo a área? (    ) Sim       (   

) Não; Quem geralmente trata as pessoas? rezadeira (  ); 

agente de saúde (   ); marreteiro (   ); prático (   ); outro (  

Existe deficiente físico ou mentais aqui? (    ) Sim       (   ) 

Não;  

Quais são os medicamentos mais usados? 

......................................................................... 

Alguém se molestou ou ficou doente aqui neste ano? (    ) 

Sim       (   ) Não; Quem? ....... 

De que? .................................................... 

24. Ouve rádio? (    ) Sim       (   ) Não; Que estação? 

..................................................... 

Item Período Nº de dias Quem faz 
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25. Produção anual e consumo mensal da família: 

PRODUTO PRODUÇÃO 

/CRIAÇÃO 

VENDA CONSUMO COMPRA 

Arroz     

Feijão     

Farinha     

Milho     

Café     

Tabaco     

Mel     

Açaí     

Patauá     

Abacaba     

Porco     

Pato     

Galinha     

Ovos     

Cavalo     

Burro     

Gado     

Leite     
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26. Despesas Mensais 

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE 

Sal   

Açúcar   

Óleo   

Bolacha   

Leite/pó   

Leite/mç   

Manteiga   

Pinga   

Álcool   

Out.beb.   

Cigarro   

Fumo   

Remédio   

Pilha   

 

27. Despesas Anuais 

 

 

 

 
PRODUTO PRODUTO 

Terçado Faca/seringa 

Enxada Tijela 

Machado Balde 

Arma Bacia 

Roupa Sapato 

Sandália Rede 
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II. Ficha Inventário Florestal 
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III. Resultado do Inventário do SAF 
 

Percentual de árvores vivas e mortas 

no saf

vivas

mortas

 
 

Nº ARVORES X CAP

117

371

115

61 29

10

2

 0,06 - 0,24

0,25 - 0,49

0,50 - 0,74

0,75 - 0,99

1,00 - 1,24

1,25 - 1,49

1,50 - 1,76
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Nº de Árvores com Diferentes Alturas 

no Saf

158

468

186
0,00 - 5,00 (M)

6,00 - 11,00 (M)

12,00 - 17,00 (M)

 
 
 

Nº de Árvores por Espécie no Saf

260

218

56

25
30

67 Seringueira

Cupuaçu

Bragatinga

Citrus

Embauba

outras

 
 
 
 
 
 
 



 128 

 

Percentual de Espécies no Saf

68%

32%

Madeira

Fruteiras
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IV. Licenciamento Ambiental do Projeto 
 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS 
HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 
  
PORTARIA Nº 118-N DE 15 DE OUTUBRO DE 1997 
  
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO Do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 7.735, de 22 
de fevereiro de 1989, tendo em vista o disposto no Art. 6º, letra 
"b", da Lei nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967; Lei nº 6938/81 e o 
que consta no Processo IBAMA nº 02001.002877/96-94 
RESOLVE: 
Art. 1º - Normalizar o funcionamento de criadouros de animais da 
fauna silvestre brasileira com fins econômicos e industriais. 
Art. 2º - Para os efeitos desta Portaria, considera-se criadouro a 
área dotada de instalações capazes de possibilitar o manejo, a 
reprodução, a criação ou recria de animais pertencentes a fauna 
silvestre brasileira. 
Art. 3º - Considera-se fauna silvestre brasileira todos aqueles 
animais pertencentes às espécies nativas, migratórias e 
quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, reproduzidos ou não 
em cativeiro, que tenham seu ciclo biológico ou parte dele 
ocorrendo naturalmente dentro dos limites do Território Brasileiro 
e suas águas jurisdicionais. 
Art. 4º- Excetuam-se, para efeito desta Portaria, os peixes, 
invertebrados aquáticos, jacaré-do-pantanal - Caiman crocodilus 
yacare, tartaruga-da-amazônia - Podocnemys expansa, tracajá - 
Podocnemys unifilis, insetos da Ordem Lepdoptera e outras 
espécies da fauna silvestre brasileira que venham a ser tratadas 
em portarias específicas. 
Art. 5º - Os criadouros com fins econômicos e industriais serão 
enquadrados nas seguintes categorias: 
a) Criadouro de Espécimes da Fauna Silvestre Brasileira e 
Exótica para fins Comerciais - Pessoa Jurídica; e 
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b) Criadouro de Espécimes da Fauna Silvestre Brasileira e 
Exótica para fins Comerciais - Pessoa Física 
Art. 6º - O interessado em implantar criadouro com fins 
econômicos e industriais de animais da fauna silvestre brasileira 
deverá protocolar carta-consulta na Superintendência do IBAMA 
onde pretende instalar o empreendimento, conforme modelo 
constante no Anexo I da presente Portaria, com as seguintes 
informações/documentos: 
a) preenchimento e assinatura do formulário padrão do IBAMA de 
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Naturais; 
b) cópia dos documentos de identificação da pessoa física 
(Identidade e CPF) e da pessoa jurídica, no caso de empresa 
(Cadastro Geral do Contribuinte-CGC, Contrato Social 
atualizado, CPF e Identidade do dirigente); 
c) localização do empreendimento e forma de acesso, com croqui 
da localização do criadouro na propriedade; 
d) objetivo da criação e sistema de manejo; e 
f) estimativa da quantidade inicial de matrizes e reprodutores, 
com nome popular e científico da(s) espécie(s) e sua 
procedência. 
Art. 7º - Aprovada a carta-consulta pela Superintendência, o 
interessado deverá protocolar projeto complementar, no prazo de 
90 (noventa) dias, contendo: 
a) descrição técnica do manejo a ser aplicado aos animais nas 
diversas fases da criação; 
b) sistema de marcação individual a ser adotado; 
c) características do criadouro: área disponível, planta baixa ou 
croqui das instalações/recintos destinados ao manejo dos 
animais, com tamanho e denominação, espécie e quantidade de 
animais por instalação e área, abrigos naturais e artificiais, 
aspectos sanitários dos animais e das instalações e descrição 
dos aspectos qualitativos e quantitativos do manejo alimentar 
(alimentação e água); 
d) apresentação de cronograma de produção;  
e) estudo prévio de mercado dentro dos objetivos do manejo com 
vistas a comercialização (existência de abatedouros e pontos de 
venda de animais vivos, abatidos, partes, produtos e 
subprodutos, preços esperados e demanda de produtos); 
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f) formas de comercialização de acordo com portaria específica; 
e 
g) apresentação do Documento de Recolhimento de Receitas - 
DR do IBAMA.  
Parágrafo Único - A não apresentação do projeto definitivo no 
prazo estipulado no caput deste Artigo implicará no arquivamento 
do processo contendo a carta-consulta. 
Art. 8º - O projeto técnico deverá ser elaborado e assinado por 
responsável técnico devidamente habilitado pelo respectivo 
Conselho de Classe. 
§1º A responsabilidade técnica pelo projeto e execução do 
empreendimento poderá ser assumida por órgão estadual ou 
municipal de extensão rural, de acordo com o caput deste Artigo. 
§2º A responsabilidade técnica do empreendimento 
compreenderá todas as fases da implantação e criação, cabendo 
ao responsável técnico a apresentação de termo de 
responsabilidade técnica pelo empreendimento. 
§ 3º - O proprietário do criadouro deverá comunicar ao IBAMA 
qualquer alteração na responsabilidade técnica, num prazo não 
superior a 30 ( trinta) dias. 
Art. 9º - Constatado o enquadramento do projeto nos padrões 
desta Portaria, o interessado será comunicado oficialmente pela 
Superintendência do IBAMA. 
§ 1º - Após a conclusão de pelo menos 50% (cinqüenta por 
cento) das obras ou instalações previstas no projeto, o 
interessado deverá comunicá-la à Superintendência do IBAMA, 
visando a realização de vistoria. 
§ 2º - Estando as obras e instalações de acordo com o projeto 
apresentado, o mesmo será homologado pela Diretoria de 
Ecossistemas - DIREC ou pela Superintendência com delegação 
de competência e o registro será concedido ao criadouro, 
mediante expedição de certificado de registro pela Diretoria de 
Controle e Fiscalização - DIRCOF ou pela Superintendência com 
delegação de competência. 
Art. 10º - O criadouro implantado em propriedade que possua 
Reserva Legal averbada em Cartório ou área declarada como 
Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN , devidamente 
comprovada, será isentado da apresentação do Documento de 
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Recolhimento de Receitas - DR para registro inicial e do 
recolhimento da taxa de renovação de registro anual. 
Art. 11 - Para a formação de plantel inicial, o criadouro poderá 
utilizar matrizes e reprodutores de animais da fauna silvestre 
brasileira provenientes de estabelecimentos registrados ou 
cadastrados junto ao IBAMA e de ações de fiscalização e na 
ausência destes, poderá solicitar a captura na natureza, 
mediante requerimento que informe o nome do responsável pela 
captura e pelo transporte, local de captura, quantidade de 
animais a serem capturados, método de captura, meio de 
transporte e apresentação de censo populacional estimativo. 
§ 1º - A captura na natureza será permitida preferencialmente em 
locais onde as espécies estejam causando danos à agricultura, 
pecuária ou saúde pública, comprovado por meio de laudo 
técnico de órgão de extensão rural ou por órgão de pesquisa ou 
pesquisador, ratificado pelo IBAMA. 
§ 2º - A captura será autorizada através de Licença expedida 
pela Superintendência do IBAMA onde se localiza o criadouro, 
ouvidas as demais Superintendências envolvidas. 
§ 3º - Não será permitida a captura na natureza de animais 
constantes na Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira 
Ameaçada de Extinção. 
§ 4º- As matrizes e reprodutores originários de captura na 
natureza, que formaram o plantel inicial e forem considerados 
improdutivos, poderão ser comercializados abatidos, mediante 
autorização expressa do IBAMA. 
§ 5º- Não será permitida a venda de matrizes e reprodutores 
citados no parágrafo anterior para formação de plantel de novos 
criadouros ou para servirem como animais de estimação, 
devendo permanecer sob os cuidados do criadouro até o óbito. 
§ 6º - A necessidade de captura de animais na natureza visando 
o melhoramento genético do plantel deverá atender o disposto no 
caput deste Artigo. 
Art. 12 - É facultado ao IBAMA, sempre que necessário, exigir do 
criadouro a colocação do quantitativo de espécimes que foram 
capturados, ou parte dele, a disposição, para atender programas 
de reintrodução ou para a implantação de novos criadouros que 
tenham importância e caráter social, comunitário ou 
demonstrativo. 
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Art. 13 - O criadouro deverá remeter anualmente à 
Superintendência do IBAMA, declaração dos animais vivos 
mantidos em cativeiro e de animais abatidos, partes e produtos 
constantes em seu estoque, conforme modelo constante no 
Anexo II, bem como informar a quantidade de selos/lacres de 
segurança fornecidos pelo IBAMA. 
Parágrafo Único - O criadouro deverá manter em seu poder, as 
cópias ou segundas vias das Notas Fiscais dos animais vivos, 
abatidos, partes e produtos que foram comercializados, num 
prazo de 5 (cinco) anos, de conformidade com portaria de 
comercialização específica. 
Art. 14 - No caso de constatação de deficiência operacional do 
criadouro, através da análise de relatórios, declaração de 
estoque, denúncias e vistorias, o IBAMA exigirá a reformulação 
do projeto em prazo que não excederá a 6 (seis) meses, sob 
pena de cancelamento do registro. 
Art. 15 - O IBAMA poderá exigir a qualquer momento, a 
comprovação do domínio da área do criadouro. 
Art. 16 - O proprietário do criadouro que não cumprir as 
determinações previstas nesta Portaria, será notificado e terá um 
prazo de 30 (trinta) dias para regularizar a situação. 
§ 1º - Findo este prazo, será realizada vistoria no criadouro e 
constatada a continuidade das irregularidades, será lavrado o 
Termo de Apreensão e Depósito dos animais e assinado Termo 
de Compromisso, conforme Anexo III da presente Portaria. 
§ 2º - Esgotado o prazo definido no Termo de Compromisso, dar-
se-á início ao processo de cancelamento do registro e aplicadas 
as sanções civis e penais  
Art. 17 - No caso de encerramento das atividades, os animais 
vivos, se acaso existirem, deverão ser transferidos para outros 
criadouros indicados pelo IBAMA e a transferência deverá ser 
custeada pelo proprietário do criadouro encerrado ou pelo 
destinatário. 
Art. 18 - Ficam expressamente proibidos quaisquer atos ou 
procedimentos de soltura aleatória dos animais, colocando em 
risco outras espécies ou ecossistemas. 
Art. 19 - O criadouro que intencione comercializar no mercado 
externo, animais e produtos constantes no Anexo I da 
Convenção Internacional Sobre o Comércio de Fauna e Flora 
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Ameaçados de Extinção - CITES, deverá regularizar-se junto ao 
Secretariado, atendendo as suas normas e exigências. 
Art. 20 - O criadouro comercial de animais da fauna silvestre 
brasileira que possua autorização para manter em seu plantel 
espécies constantes da Lista Oficial de Animais Ameaçados de 
Extinção ou pertencentes ao Anexo I da Convenção sobre o 
Comércio Internacional de Espécimes da Fauna e da Flora 
Selvagens Ameaçadas de Extinção.- CITES somente poderá 
iniciar a comercialização no mercado interno a partir da geração 
F2, comprovadamente reproduzida em cativeiro. 
Art. 16 - O transporte em todo o Território Brasileiro de animais 
vivos, partes, produtos e subprodutos originários de criadouros 
comerciais e jardim zoológicos devidamente legalizados junto ao 
IBAMA será permitido quando acompanhado da Nota Fiscal que 
oficializou o comércio e da Guia de Trânsito Animal - GTA do 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, quando tratar-se de 
transporte interestadual de animais vivos. 
Parágrafo Único - Para o transporte internacional, além dos 
documentos mencionados no "caput" deste artigo, o interessado 
deverá solicitar ao IBAMA no Estado onde residir, a expedição de 
Licença de Exportação, conforme Portaria específica. 
Art. 22 - O IBAMA poderá realizar vistoria no criadouro em 
qualquer tempo. 
Parágrafo Único - O IBAMA poderá solicitar, com antecedência 
de 10 (dez) dias, a presença do responsável técnico pelo 
criadouro 
Art. 23 - As Superintendências organizarão ficha cadastral dos 
criadouros, atualizado anualmente com base na declaração 
constante no Art. 12 desta Portaria. 
Art. 24 - A Administração Central do IBAMA e as 
Superintendências com delegação de competência poderão 
baixar normas complementares visando a aplicação da presente 
Portaria e o funcionamento dos criadouros. 
Art. 25 - O fiel atendimento do teor da presente portaria não 
exime o criadouro do cumprimento de outras normas do 
Ministério da Agricultura e Abastecimento ou de outros órgãos do 
Poder Público. 
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Art. 26 - Os casos omissos serão resolvidos pela 
Superintendência do IBAMA ou pela sua Presidência, ouvida a 
Diretoria de Ecossistemas - DIREC. 
Art. 27 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 28 - Revoga-se a Portaria nº 132/88-IBDF, de 05 de maio de 
1988. 
  
  
Eduardo de Souza Martins 
PRESIDENTE 
  
Publicada no D.O.U nº 200 de 16/10/97 - Seçao I, página 23490 
  
ANEXO I 
MODELO DE CARTA CONSULTA 
  
Ao Sr(a) 
Superintendente do IBAMA em _____________(Estado da 
Federação)_____________ 
________________________(nome da pessoa 
física)____________________ ou ________________(nome da 
empresa no caso de pessoa jurídica)______________________, 
constituída pelo(s) 
sócio(s)_____________________________________________ 
(para pessoa 
jurídica)__________________________________________ com 
propriedade/sede localizada à ___________________(Rodovia, 
Estrada, Rua e etc)______________________no Município de 
_____________________________, pretende iniciar criação com 
finalidade comercial da(s) espécie(s), 
___________________(nome científico e nome 
popular)__________________ , conforme preceitua a Portaria 
nº_____________. 
Para tanto, declara estar ciente de toda a Legislação que 
regulamenta o assunto, em especial a Portaria 
_____________do IBAMA e a Lei 5197/67. 
Apresenta, anexo, todas as informações e documentos exigidos 
para a aprovação desta Carta-Consulta. 
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Atenciosamente, 
  
Local, _____de_____________de _______. 
  
_____________________________________________ 
assinatura do interessado/representante legal 
  
ANEXO III 
  
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS 
HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA EM 
_____________________________ 
  
TERMO DE COMPROMISSO Nº_______________ 
  
COMPROMITENTE: _______________(nome do 
criadouro)________________ 
  
REPRESENTANTE: _______(proprietário ou responsável legal 
pelo criadouro)_____ 
 
  
COMPROMISSÁRIO: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis 
  
REPRESENTANTE: _______________(Superintendente do 
IBAMA)_____________ 
  
  
OBJETO: Proceder a remoção do plantel e a transferência dos 
espécimes de_______________________________________do 
criadouro_____________________________para o 
Criadouro/Zoológico______________________________confor
me Termo de Apreensão e Depósito nº_____________ 
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Por este instrumento particular, de um lado o 
Criadouro_____________________________situado/residente_
____________________________________________________
____________________________________________represent
ado pelo(a) 
Sr(a)________________________________________________
__________doravante denominado(a) COMPROMITENTE, e de 
outro o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis-IBAMA, denominado COMPROMISSÁRIO, 
celebram entre si o presente TERMO DE COMPROMISSO, 
regido pelas condições a seguir discriminadas, que passam a 
fazer parte integrante do processo. 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA: O COMPROMITENTE assume o 
compromisso de captura, contenção, acomodação e transporte 
dos espécimes do plantel existente nas dependências do 
Criadouro de sua propriedade. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA: O COMPROMITENTE compromete-se 
ao fiel cumprimento do descrito no Termo de Apreensão e 
Depósito - TAD, entregando os espécimes, qualquer animal ou 
produto oriundo do processo reprodutivo no criadouro de sua 
responsabilidade até a efetiva entrega e depósito em local 
determinado pelo COMPROMISSÁRIO. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA: O COMPROMITENTE obriga-se a 
entregar por sua conta e responsabilidade, assumindo todo e 
qualquer ônus, advindos da transferência dos animais acima 
identificados para o Criadouro/Instituição 
_____________________________________, propriedade 
de_________________________situado no Município 
de_______________________________, registrado junto ao 
IBAMA sob o nº__________________________, ou em fase de 
registro junto ao IBAMA através do Processo IBAMA 
nº_________________________________. 
  
CLÁUSULA QUARTA: O COMPROMITENTE obriga-se perante o 
COMPROMISSÁRIO a efetuar a remoção dos animais no prazo 
de 30(trinta) dias a contar da data da assinatura deste e 5 (cinco) 
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dias para a entrega dos animais ao destinatário contando do 
início da remoção. 
  
CLÁUSULA QUINTA: O não cumprimento de qualquer cláusula 
ora estipulada ensejará ao COMPROMITENTE as penalidades 
na esfera administrativa, penal e civil. 
  
CLÁUSULA SEXTA: Cabe ao COMPROMISSÁRIO, providenciar 
à sua conta, publicação deste Termo de Compromisso, em 
extrato do Diário Oficial da União, dentro do prazo de 20 (vinte) 
dias a contar do 5º (quinto ) dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA : Este Termo de Compromisso terá 35 
(trinta e cinco) dias de vigência a partir de sua assinatura. 
  
CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o foro da Justiça Federal da 
Seção Judiciária 
do________________________________________, 
_________________Região, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente instrumento. 
  
E por estarem justos e acordados, assinam o presente 
instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de 
testemunhas. 
  
Local e data____________________________________ 
  
COMPROMITENTE: 
_________________________________________ 
  
COMPROMISSÁRIO:___________________________________
______ 
 
  
Testemunhas:________________________________________ 

ANEXO II
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MODELO DE DECLARAÇÃO/RELATÓRIO A SER ENVIADO ANUALMENTE AO IBAMA PELOS 

CRIADOUROS COMERCIAIS DE ANIMAIS DA FAUNA SILVESTRE BRASILEIRA 

  

  

L E G E N D A  

M = Macho  A = Aquisição de outros criadouros/IBAMA  O = Óbitos 

F = Fêmea  N = Nascimento  AB = Abate 

I = 
Indeterminado 

 S = saída/transferência para outros 
criadouros/venda de animais vivos 

 E = Evasão 

NOME POPULAR NOME 

CIENTÍFICO 

ESTOQUE 

ANTERIOR 

EVOLUÇÃO DO PLANTEL ESTOQUE 

ATUAL 

    M F I TOTAL A N S O AB E TOTAL M F I TOTAL 
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS 
HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 
  
AVISO DE RETIFICAÇÃO 
  
Na Portaria nº 118/97-N, de 15 de outubro de 1997, publicada no 
D.O.U de 16/10/97, seção 1, página 23490/491, onde se lê: 
Art. 6º - ............................................................... 
f) estimativa da quantidade inicial de matrizes e reprodutores, 
com nome popular e científico da(s) espécie(s) e sua 
procedência, leia-se: 
Art. 6º - ............................................................... 
e) estimativa da quantidade inicial de matrizes e reprodutores, 
com nome popular e científico da(s) espécie(s) e sua 
procedência. 
e onde se lê: 
Art. 16 - O transporte em todo o Território Brasileiro de animais 
vivos, partes, produtos e subprodutos originários de criadouros 
comerciais e jardim zoológicos devidamente legalizados junto ao 
IBAMA será permitido quando acompanhado da Nota Fiscal que 
oficializou o comércio e da Guia de Trânsito Animal - GTA do 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, quando tratar-se de 
transporte interestadual de animais vivos, leia-se: 
Art. 21 - O transporte em todo o Território Brasileiro de animais 
vivos, partes, produtos e subprodutos originários de criadouros 
comerciais e jardim zoológicos devidamente legalizados junto ao 
IBAMA será permitido quando acompanhado da Nota Fiscal que 
oficializou o comércio e da Guia de Trânsito Animal - GTA do 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, quando tratar-se de 
transporte interestadual de animais vivos. 
  
Publicado no D. O. U de 17/11/97, Seção 1 página 26564 



 141 

 



 142 

 



 143 
 



 144 

 

VI. Breve diagnóstico do município de Acrelândia, no 

Acre, onde esta inserido o Projeto. 

 

Acrelândia 

Primeira cidade do Acre para quem chega ao estado 

vindo de Rondônia pela rodovia BR 364, o município sofreu 

os impactos da frente de expansão da fronteira agropecuária. 

Considerado um dos maiores produtores de grãos e de carne 

bovina, também convive com índices de desflorestamento 

considerados elevados, equivalentes a 27,73% dos seus 

1.609,70 km
2 

de área - o quinto maior índice do estado. A 

intensidade antrópica pode ser a causa do problema de falta 

d’água existente no município, que enfrenta secas 

prolongadas e rigorosas na época do verão amazônico (abril 

a setembro).    

Com sede municipal distando 102,8 km de Rio 

Branco, o município foi oficialmente criado em 1993. A 

figura a seguir apresenta as vias de escoamento e acesso 

mais importantes. 
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Fonte: Funtac, 2004, s/n. 

Mapa de localização do município de Acrelândia. 
 

Caracterização 

A densidade demográfica de Acrelândia supera a do 

estado (3,7), com 4,9 hab/km
2
. A taxa de crescimento 

demográfico é considerada elevada e pode ser parcialmente 

explicada pelo processo de instalação de projetos de 

colonização – no período de 1991 a 2000, a população 

cresceu ao ritmo de 5,99% ao ano. A população residente 

atual é de 7.935 pessoas, representando 1,42% da população 

do estado.  
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No ano 2000, o município apresentou taxa de 

urbanização equivalente a 44,18%, com 3.506 pessoas 

vivendo na área urbana. Essa taxa é bem inferior à taxa de 

61,89% relativa ao estado. Entre as pessoas residentes em 

áreas rurais, 769 são populações ribeirinhas que vivem às 

margens do Rio Abunã, limite fronteiriço com a Bolívia.  

A estrutura etária da população de Acrelândia 

apresenta elevada e preocupante razão de dependência, que 

foi equivalente a 80,40% em 2000, com 3.308 pessoas com 

idade inferior a 15 anos e 228 com idade superior a 65 anos. 

O Acre, no mesmo período, apresentou razão de 

dependência de 74,00%.  

A taxa de mortalidade vem se reduzindo nos últimos 

anos, chegando atualmente a 28,3 (por mil nascidos vivos) e 

a esperança de vida ao nascer é de 67,39. O nível 

educacional da população por faixa etária pode ser 

observado na tabela abaixo. 
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Tabela 8.1 Nível educacional da população, em 

porcentagem, por faixa etária em 1991 e 2000, no município 

de Acrelândia, Acre. 
 

Faixa 

etária 

Analfabetismo Menos de 4 anos  

de estudo 

Menos de 8 anos  

de estudo 

Freqüentando  

a escola 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

7 a 14 45,0 25,9 - - - - 59,0 87,7 

10 a 14 33,5 10,6 91,6 66,7 - - 63,0 89,3 

15 a 17 19,9 11,1 56,5 34,1 99,6 87,7 26,4 58,0 

18 a 24 34,9 13,9 66,0 34,8 95,9 77,3 - - 

> 24 46,6 35,5 75,8 59,8 95,0 84,1 - - 

- não se aplica 
Fonte: IPEA, 2002, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

Entretanto, como acontece com todos os municípios 

do Acre, são nos indicadores de geração e concentração de 

renda que Acrelândia apresenta os mais graves problemas. 

A renda per capita, em 2000, foi de R$ 136,50 (cento e 

trinta e seis reais e cinqüenta centavos), inferior à de R$ 

180,70 observada no estado. De 1991 a 2000, elevaram-se 

de forma considerável a concentração de renda e a 

desigualdade social. O índice de gini, calculado para renda, 

passou de 0,52 em 1991, para 0,64 em 2000. 
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 Mas, graças a avanços obtidos no setor educacional, 

o Índice de Desenvolvimento Humano saltou de 0,580 em 

1991, para 0,680 em 2000, colocando Acrelândia como 

quinto maior IDH do Acre. As estatísticas da educação 

explicam 60% desse crescimento.    

Ocupação econômica 

 

Com infraestrutura favorável, representada por malha 

viária em boas condições (incluindo-se as vias pavimentadas 

e os ramais), boa localização geográfica que permite acesso 

ao mercado de Porto Velho-RO e situação fundiária 

caracterizada pela existência de projetos de colonização e 

inexistência de unidades de conservação ou terras indígenas, 

Acrelândia parece tender para a produção agropecuária em 

larga escala. 

A geração de energia elétrica é garantida pela usina 

termoelétrica localizada em Rio Branco, que atende com 

facilidade toda a demanda existente no município. O Acre 

deverá ser inserido no sistema nacional de geração de 

energia elétrica, por meio de ligação com Rondônia, em 

2007, o que porá fim às flutuações no fornecimento. 
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A atividade econômica de Acrelândia permitiu 

arrecadação de ICMS no montante de R$ 188.038,07 em 

2001. Em contrapartida, o município foi beneficiado com 

valor bem superior na repartição do imposto recolhido em 

âmbito estadual, tendo recebido o montante de R$ 

441.243,62. Essa situação de desequilíbrio é comum na 

realidade acreana, já que a maioria dos municípios depende 

do mercado de Rio Branco. 

Em 2000, os trabalhadores empregados estavam 

distribuídos na administração pública, responsável por 

54,66% dos empregos existentes; na indústria de 

transformação (31,36%); no comércio em geral (12,29%); 

na agropecuária (1,27%); e em outros serviços (0,42%). 

Sendo que na industria de transformação, os 

estabelecimentos que processam madeira representavam a 

quase totalidade da geração de postos de trabalho, 

exatamente 98,65%, ficando os demais nas empresas que 

processam café (RAIS/Redesist, 2000). 

No município, existem 46 empresas com CNPJ 

atuantes. Do total de empresas, 20% inserem-se no setor de 

indústria extrativa e de transformação e destas, 16,67% se 

dedicam ao processamento do café; 66,67%, ao 
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processamento da madeira; e 16,67%, à produção de 

mobiliário.  

Por fim, o setor madeireiro em geral possui quociente 

locacional (QL - a razão entre o número de estabelecimentos 

que trabalham com madeira e número de estabelecimentos 

de toda a indústria) de 22,72 e o processamento do café, 

quociente locacional de 3,52.   

Com relação à ocorrência de instituições de apoio ao 

setor produtivo, atuam no município diversas instituições 

públicas, como a Secretaria Estadual de Florestas, a 

Secretaria Estadual de Agricultura e a EMBRAPA, além de 

instituições do terceiro setor, como SEBRAE, CTA e CPT. 

Associações de produtores rurais e de extrativistas 

completam o tecido social existente.    

O governo estadual não tem poupado esforços para 

impulsionar a produção de borracha. Com a aprovação da lei 

de subsídio à produção gomífera, pagam-se R$ 0,40 

(quarenta centavos de reais) por cada quilo de borracha 

produzida pelo seringueiro, complementando-se o já 

existente subsídio federal. Assim, a produção em 

Acrelândia, que em 1999 era de 6.631 kg, já em 2000, com 

o pagamento do subsídio, saltou para 25.482 kg. No total, 05 
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associações e 680 famílias de extrativistas foram 

beneficiadas pelo subsídio no município.   

Com posição geográfica privilegiada o município é o 

retrato típico do espaço geográfico denominado de Arco do 

Desflorestamento. Uma imensa área em curva, por isso a 

denominação de arco, que vai do sudeste do Pará até o Acre. 

Por sinal, devido a intensa ocupação agropecuária e 

consequentemente elevados índices de desflorestamento, 

essa área foi, na nova discriminação territorial proposta pelo 

Plano Amazônia Sustentável, chamada de Zona de 

Povoamento Adensado. Em síntese trata-se de uma área 

onde convivem, às vezes de maneira conflituosa, o modelo 

agropecuário em franco estabelecimento e o modelo 

florestal caracterizado por uma elevada oferta de madeira, 

surgida na condição de produto marginal resultado da 

conversão do ecossistema florestal. 

 Dado às condições favoráveis de logística tanto a 

produção agropecuária quanto a florestal madeireira 

oferecem oportunidades de investimentos consideráveis. A 

Figura 9.1 a seguir apresenta o potencial existente para 

ambas atividades produtivas.    
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Mapa de ação antrópica e tipologia florestal de Acrelândia, 

Acre. 
Fonte: FUNTAC, 2004, s/n. ZEE, 2.000. 

 

Como é possível observar a floresta densa, onde 

ocorre melhores indicadores de densidade e abundância de 

espécies aptas à produção madeireira, é predominante. 

Associada com bambu ou palmeira a floresta aberta se 

dispersa no território municipal. Paradoxalmente nas áreas 

de floresta densa, que em tese deveriam ser destinadas à 

atividade florestal, é onde se concentra a expansão 

agropecuária com elevados índices de desmatamento. 



 153 

Talvez devido a oferta de madeira, primeiro atrativo 

com liquidez financeira para custear as operações de 

conversão florestal, ou devido a presunção de que essa 

tipologia florestal esta associada a boas condições 

pedológicas. Isto é, como no dito popular, “a terra é fértil 

onde a floresta é mais vistosa”. 

A porção de floresta densa, sempre associada a 

ocorrência de floresta aberta com palmeira, ocupa 81.584,39 

hectares do total de 114.462,11 hectares ainda remanescente 

com cobertura florestal original. As presença de palmeiras 

nessa tipologia florestal amplia as possibilidades de 

exploração com a inclusão da produção de óleos vegetais. 

Destaca-se por fim a presença de uma pequena 

mancha com bambu dominante, provavelmente do gênero 

guadua, equivalentes a 5.953,78 hectares ainda distante dos 

ramais utilizados pela agropecuária, o que sugeriria algum 

manejo específico. 

Apesar da expansão permanente da agropecuária a 

atividade extrativista ainda ocupa parcela significativa da 

mão-de-obra do setor primário. Três associações de 

extrativistas, reunindo um total de 53 famílias, tem se 

destacado na permanência na atividade florestal: Associação 
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Novo Encanto, Associação Porto Dias e Associação São 

José. 

A atuação da Associação do Porto Dias merece 

atenção especial por voltar-se ao manejo florestal de uso 

múltiplo com mais de dez anos de experiência e cujos 

associados passaram por longo processo de qualificação, 

com suporte do CTA, se auto denominando “manejadores 

florestais”. 
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VII. Memória fotográfica do Projeto Paca de Acrelândia 

 

Placa de identificação do projeto paca de Acrelândia na 

entrada da propriedade 

 

 
 

Reunião de planejamento, propriedade Sr. Zé Veríssimo 
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Família do seu Zé Veríssimo interagindo com os técnicos 

do projeto 

 
 

Vista do sistema agroflorestal do seu Zé Veríssimo 
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Técnicos do projeto e seu Zé Veríssimo no interior do 

Saf 

 
 

Técnicos do projeto no interior do Saf analisando a área 

de localização do criatório  
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Estagiários do projeto e os filhos do seu Zé Veríssimo 

realizando georeferenciamento do Saf  e da propriedade 

 

 
 

Início das obras, locação do criatório 
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Visita do Professor da Unesp – responsável pelo desenho 

arquitetônico do criatório 

 

 
 

 

Vista parcial da construção das paredes do criatório 
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Transporte da matéria-prima com tração animal – 

carroça sem eixo (zorra) 

 

 
 

Pranchas beneficiadas com motosserra tiradas da 

reserva legal da propriedade  

 

 
 



 161 

Carpinteiros trabalhando na construção das baias  

 

 
 

Fabricação do bebedouro/piscina – tecnologia local 
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Vista frontal das baias 

 

 
 

Vista parcial da parede do criatório com diferentes 

tratamentos 
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Escavação feita pelas pacas na baia de quarentena  

 

 
 

Sistema hidráulico em funcionamento, abastecendo o 

bebedouro/piscina 
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Desinfecção da baia de quarentena com cal virgem 

 

 
 

Toca das pacas construído com pau ôco  
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Comedouro de madeira com diferentes tipos de 

alimentação – tecnologia local 

 

 
 

Vista parcial da proteção superior das paredes 
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Panorâmica frontal do criatório 

 

 
 

Professor da Unesp fazendo avaliação da estrutura do 

criatório  
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Ferramenta utilizada para o tratamento das feridas das 

pacas – tecnologia adaptada pelo produtor 

 

 
 

Vista das baias com cobertura de palha 
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