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RESUMO 

A criação e manutenção de unidades de conservação (UCs) exercem função fundamental 

na preservação e conservação ambiental e da biodiversidade. No Estado do Acre as UCs 

têm funcionado como uma grande barreira ao desmatamento e queimadas, representam 

somente 14% do desmatamento e 12% das queimadas de todo o Estado. Entretanto, 

mudanças no padrão de uso da terra têm elevado as taxas anuais dos desmatamentos e 

queimadas, principalmente em 2019 e 2020, impulsionadas pelo enfraquecimento de 

políticas públicas, expansão da rede de ramais irregulares e ampliação das áreas de 

pastagens. A perda de floresta nas UCs tem descumprido o seu principal papel, que podem 

levar a perda de biodiversidade, muitas desconhecidas para a ciência, causar surtos de 

doenças, desequilíbrio do ciclo hidrológico e ser uma fonte de emissão de carbono e 

contribuição para mudanças climáticas global.  

Palavras-chave: Biodiversidade ameaçada, Serviços ecossistêmicos, Estradas, 

Recategorização. 

 

ABSTRACT 

The creation and maintenance of conservation units (UCs) play a fundamental role in the 

preservation and conservation of the environment and biodiversity. In the State of Acre, 

UCs have functioned as a major barrier to deforestation and fires, representing only 14% 

of deforestation and 12% of fires across the state. However, changes in the pattern of land 

use have increased the annual rates of deforestation and fires, mainly in 2019 and 2020, 

driven by the weakening of public policies, expansion of the network of irregular 
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branches and expansion of pasture areas. The loss of forest in the UCs has failed to fulfill 

its main role, which can lead to the loss of biodiversity, many unknown to science, cause 

disease outbreaks, imbalance in the hydrological cycle and be a source of carbon 

emissions and contribution to global climate change. 

Keywords: Threatened biodiversity, ecosystem services, roads, recategorization. 

 
1. Introdução 

 
As unidades de conservação (UCs) em todo o mundo exercem função fundamental 

na preservação e conservação ambiental e da biodiversidade, além de auxiliar na 

estabilidade climática, fornecimento de serviços ecossistêmicos e garantia de modo de 

vida das populações tradicionais nesses territórios (JENKINS; JOPPA, 2009; 

RICHARDS et al., 2016). Entretanto, fatores têm tornado a proteção das UCs fragilizada, 

que vão desde questões de políticas públicas, invasão de terras, desmatamento, 

queimadas, construção de estradas, entre outros (BARBER et al., 2014; KELES et al., 

2020; NASCIMENTO et al., 2021; VALE et al., 2021). 

No Estado do Acre, localizado na Amazônia Sul-Ocidental, região de fronteira 

internacional com o Peru e Bolívia, tem 21 UCs ocupando cerca de 5.488.790 ha, sendo 

7 sob a jurisdição estadual e 11 sob jurisdição federal. Estudos mostram a importância 

das UCs na menor incidência de desmatamento e queimadas quando comparada a outras 

categorias fundiárias (ARAÚJO; BARRETO; MARTINS, 2015, p. 201; FERREIRA; 

VENTICINQUE; ALMEIDA, 2005; PESSÔA et al., 2017; SILVA et al., 2021). Nos 

últimos anos muitos fatores têm aumentado a pressão sobre as UCs, como incêndios 

florestais descontrolados, expansão da rede de ramais irregulares, ampliação das áreas de 

pastagens e enfraquecimento de políticas públicas (GOMES; PERZ; VADJUNEC, 2012; 

NASCIMENTO et al., 2021; VALE et al., 2021), e geram ameaças de longo prazo sobre 

a biodiversidade, surtos de doenças, emissão de carbono, desequilíbrio do ciclo 

hidrológicos, entre outros. 

Este estudo traz evidências sobre a importância das UCs no Acre e os desafios 

atuais da conservação ambiental no Brasil. Apresentamos dados e discussões sobre como 

as UCs têm funcionado como barreiras ao desmatamento e queimadas, como os padrões 

no desmatamento e queimadas têm mudado e influenciado as UCs e os desafios e ameaças 

atuais enfrentados. 
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2. Barreiras ao desmatamento e queimadas 
 

Conforme o princípio de criação das Unidades de Conservação, estas foram 

instituídas para a proteção do meio ambiente. No Estado do Acre, mesmo sob forte 

pressão de atividades antrópicas, as UCs ainda têm funcionado como barreiras ao 

desmatamento e queimadas. Analisando dados anuais dos últimos anos de desmatamento 

do Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes), do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) (INPE, 2020) dados anuais de áreas 

queimadas do Projeto AcreQueimadas do Laboratório de Geoprocessamento Aplicado ao 

Meio Ambiente (LabGAMA) da Universidade Federal do Acre (SILVA et al., 2021), 

permitiram observar que as UCs formam uma grande barreira a esses impactos (Figura 

1). 

 
Figura 1. Espacialização do (a) desmatamento e (b) queimadas entre 2010-2020 no estado do Acre e áreas 
protegidas (unidades de conservação e terras indígenas) e suas taxas anuais de desmatamento (c) e 
queimadas (d) nas unidades de conservação. 
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Nos últimos 10 anos, as UCs foram responsáveis por 14%±3% do desmatamento 

do Estado do Acre e 12%±2% das áreas queimadas não florestais no Acre. Visualmente, 

é possível observar que as UCs funcionam como um cinturão, que tem freado o avanço 

do desmatamento e queimadas, que se expandem a partir das BRs 364 e 317. Analisando 

uma faixa de 10 km para dentro e para fora das UCs (Figura 2), é evidente o efeito de 

barreira das UCs, sendo que 86%±3% do desmatamento e 80%±2% das queimadas, na 

faixa de 10 km, está fora das UCs. Este padrão de barreira das unidades de conservação 

foi observado por outros autores na Amazônia (BARBER et al., 2014; PESSÔA et al., 

2017; PFAFF et al., 2014). 

 
Figura 2. Desmatamento (a) e queimadas (b) em uma faixa de 10 km para dentro e para fora das unidades 
de conservação do Acre. 
 

3. Mudanças de padrões de uso e ocupação da terra nas unidades de 
conservação do Acre 
 
Mesmo com o papel fundamento de proteção socioambiental, as unidades de 

conversação têm acompanhado o aumento das taxas anuais de desmatamento e queimadas 

observados no estado do Acre e na Amazônia (Figura 1c e 1d). Há um descolamento dos 

anos de 2019 e 2020 da tendência média no período de 2010-2020. O desmatamento e as 

queimadas integram o processo de mudança da cobertura da terra, transformando a 

floresta tropical nativa em áreas agrícolas (agricultura e pastagens) (BARLOW et al., 

2019; FEARNSIDE, 2005; LIMA et al., 2012). Este padrão também é reflexo do 
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enfraquecimento de políticas públicas e oportunidade de mercado de produtos do 

extrativismo, como borracha e castanha-do-pará (IBGE, 2021). Produtos que têm sido 

símbolo do extrativismo na Amazônia, castanha-do-pará e látex da seringueira, têm 

registrado queda da produção de 2 a 3 vezes.  

As mudanças nos padrões de uso da terra nas UCs do Acre podem ser observadas 

pela mudança nos tamanhos das áreas desmatadas e queimadas anualmente (SAITO et 

al., 2011; SILVA et al., 2008; SORRENSEN, 2000). O processo de corte-e-queima para 

pequenos produtores está associado a média de 2 ha/ano, para produção de alimento de 

subsistência, principalmente arroz, feijão e mandioca, ou formação de pequenas 

pastagens. Este é o modelo de uso da terra mais numeroso na Amazônia, mas o que 

representa menor proporção em relação a área total desmatada. Nas UCs do Acre, é 

observado que áreas de desmatamento e queimadas de até 5 ha estão reduzindo nos 

últimos 2 anos em detrimento do aumento de áreas maiores que 20 ha (Figura 4), 

mostrando uma inversão do modelo tradicional de agricultura para modelo de pecuária  

extensiva (GOMES; PERZ; VADJUNEC, 2012; HOELLE, 2015). Esse cenário pode 

sugerir, também, que financiamento externo às UCs possam está impulsionado o 

desmatamento dentro das UCs, uma vez que desmatar grandes extensões de áreas 

demanda considerável disponibilidade financeira, algo incompatível com o perfil 

socioeconômico dos extrativistas residentes nas UCs.  

 
Figura 3. Contribuição das classes de tamanho dos polígonos de desmatamento (a) e queimadas (b) entre 
2010-2020 em unidades de conservação no estado do Acre. 
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As UCs mais críticas no Acre podem ser elencadas por perspectivas diversas. Com 

base no aumento das taxas de desmatamento nos últimos anos, o ranqueamento das UCs 

mostra que nos últimos 5 anos, somente oito representam 90% do desmatamento (Figura 

5a), sendo que Reserva Extrativista Chico Mendes 57% deste desmatamento. Sobre o 

ponto de vista do percentual de desmatamento em relação a área total de cada UC, as 

APAs (Áreas de Proteção Ambiental) que estão localizadas no entorno da capital do 

Estado do Acre, Rio Branco, possuem de 67% a 78% de alteração da cobertura florestal 

original (Figura 5b). 

 

 
Figura 4. Lista das unidades de conservação no Acre com maior contribuição para o desmatamento nos 
últimos 5 anos (a) e com maior percentual de sua área com desmatamento até 2020 (b). 
 

4. Ameaças às Unidades de Conservação no Acre: enfraquecimento de políticas 
públicas nas unidades de conservação 
 

Dentre às ameaças às Unidades de Conservação no Acre destaca-se o atual 

enfraquecimento das políticas públicas, às quais deveriam justamente atuar como 

mecanismos de proteção destas áreas. O recente desmantelamento dos órgãos de proteção 

ambiental impede fiscalizações e ações efetivas no combate à uma série de crimes 

ambientais como: desmatamento, biopirataria, queimadas, caça, poluição, dentre outros. 
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Somado a isso, faz parte do contexto político nacional, uma série de projetos de leis que 

ameaçam Unidades de Conservação e Terras Indígenas no Acre. 

O Projeto de Lei 6024/2019 de autoria da Deputada Federal Mara Rocha 

(PSDB/AC) propõe alteração dos limites da Reserva Extrativista Chico Mendes, 

localizada nos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Capixaba, Epitaciolândia, Rio 

Branco e Sena Madureira, no Estado do Acre (BRASIL, 2021). Este mesmo PL também 

propõe modificar a categoria do Parque Nacional da Serra do Divisor (PNSD), 

rebaixando-o à Área de Proteção Ambiental (APA), o que flexibiliza a realização de 

outros tipos de atividades na área (BRASIL, 2021). Esta mudança de categoria visa, 

também, facilitar a execução da proposta de construção da extensão da BR 364 que ligaria 

Cruzeiro do Sul-Brasil a Pucallpa-Peru cortando o PNSD.  

A construção deste trecho da BR 364 poderá afetar também algumas Terras 

Indigenas nas proximidades do traçado da estrada. Possivelmente, os povos indígenas 

Puyanawa, Jaminawa, Nukini, Nawa, Ashaninka, Huni Kui e Kuntanawa sofrerão pressão 

territorial, ameaças do narcotráfico e podem ter seus territórios invadidos (RODRIGUES, 

2021). O trajeto desenhado para estrada passaria em um continuo de floresta ainda 

inexplorada, onde há indígenas não contactados, além disso facilitará a intensificação da 

caça e comércio ilegal de animais selvagens, tráfico de drogas, conflitos de terra, 

incêndios, extração ilegal de madeira e disseminação de doenças (BARBER et al., 2014; 

FERRANTE; FEARNSIDE, 2020). Isso mudaria completamente a vida das pessoas 

impactadas, sem garantia de aumento da qualidade de vida (CLEMENTS et al., 2018; 

VILELA et al., 2020). Isso ficará ainda mais perigoso se o Projeto de Lei 490/2007 de 

autoria do deputado federal Homero Pereira (PR-MT) for aprovado (CIMI, 2021). Este 

Projeto de Lei prevê a alteração da Lei n° 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que dispõe 

sobre o Estatuto do Índio, e propõe que o governo tire da posse de povos indígenas áreas 

oficializadas há muito tempo, abrindo as Terras Indígenas à empreendimento predatórios, 

como o garimpo (CIMI, 2021). 

Adicionalmente, Projeto de Lei 3729/04, com texto prévio já aprovado pela 

câmara de deputados, estabelece regras gerais para licenciamento ambiental a serem 

seguidas por todos os órgãos licenciadores, como prazos de vigência, tipos de licenças e 

empreendimento dispensados de obtê-la (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2021). Essa 

dispensa de licenças é algo extremamente preocupante, sobretudo quando somado às PLs 

já mencionadas. Todos esses fatores somados colocam em risco áreas protegidas do Acre 

e precisam urgentemente de revisão e ação por parte da sociedade. 
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5. Consequências da perda de floresta em Unidades de Conservação no Acre 

5.1. Perda de biodiversidade 

  
A criação e implementação de UCs constitui uma das estratégias mais eficientes 

de proteção à biodiversidade e serviços ambientais importantes, pois restringe ações 

nocivas como o desmatamento e a fragmentação da paisagem (FEARNSIDE, 2017; 

NOGUEIRA et al., 2018; PAIVA et al., 2020). No Acre, as UCs assumem um papel ainda 

mais fundamental na proteção da biodiversidade, devido às particularidades da formação 

amazônica nesta região. O Estado abriga, por exemplo, o Parque Nacional Serra do 

Divisor na fronteira com o Peru, sendo este o único Parque Nacional pré-andino do Brasil 

e também uma das maiores UCs em extensão. Há também as formações de campinarana, 

com distribuição esparsa pelo estado, que são caracterizadas principalmente por seus 

endemismos (FINE; BARALOTO, 2016), mas que não estão representadas em nenhuma 

UC atualmente no estado, permanecendo desprotegidas e sob intensa pressão antrópica. 

Sem UCs funcionais, a perda da biodiversidade é uma das consequências mais 

marcantes e imediatas. Perda de áreas naturais significa perda de hábitats para plantas e 

animais e, consequentemente, perda de biodiversidade. Uma vez que grandes áreas de 

hábitat são perdidas, é muito difícil que as espécies locais se recuperem, principalmente 

as endêmicas, o que pode levar ao colapso de sistemas naturais em vários níveis, 

comprometendo o ecossistema (BALVANERA et al., 2006; CARDINALE et al., 2012; 

NOGUEIRA et al., 2018). 

 
5.2. Surtos de doenças infecciosas 

A perda de biodiversidade, especialmente em conjunto com as mudanças 

climáticas e aumento de temperaturas, também está associada a surtos de doenças 

infecciosas (ELLWANGER et al., 2020; KEESING et al., 2010). A diversidade de 

espécies pode funcionar como uma barreira natural ao dificultar encontros e interações 

entre parasitas e hospedeiros, reduzindo o risco de surtos de doenças (OSTFELD; 

KEESING, 2012). Quanto mais espécies possui um sistema, maior a dificuldade de um 

parasita encontrar seu hospedeiro e menor é a chance de disseminação dessa doença. Um 

bom exemplo dentro do contexto acreano é a malária, uma doença causada por um 

protozoário (gênero Plasmodium) e transmitida por um mosquito (gênero Anopheles), 

que tem sua dispersão favorecida pela diminuição de habitats naturais e pelo aumento de 

encontros com seres humanos (OLSON et al., 2010; VITTOR et al., 2009). Sendo o Acre 
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um dos estados brasileiros com maior incidência de casos de malária do Brasil, a 

diminuição de UCs pode favorecer ainda mais a prevalência dessa doença. Dessa forma, 

as UCs, ao garantir a manutenção da biodiversidade, assumem também um papel 

estratégico para a saúde pública. 

 
5.3. Desequilíbrio do ciclo hidrológico 

Florestas como a Amazônia são capazes de manter altos índices de 

evapotranspiração, influenciando ciclos hidrológicos em várias partes do continente 

sulamericano (LOVEJOY; NOBRE, 2018). Quando uma área de floresta é derrubada, a 

evapotranspiração realizada por ela diminui ou cessa, diminuindo também a quantidade 

de chuvas nessa área, podendo levar a secas e até mesmo alterar dinâmicas de rios na 

região (COSTA; PIRES, 2009; LIMA et al., 2014; SILVA et al., 2021). A substituição de 

florestas por paisagens abertas ocasiona também o aumento da temperatura em escala 

regional, piora ainda mais os eventos de seca e favorece queimadas, afetando a qualidade 

do ar e a saúde humana (BUTT; DE OLIVEIRA; COSTA, 2011; PREVEDELLO et al., 

2019; SILVA et al., 2021). Dessa forma, ciclos hidrológicos desequilibrados, além de 

prejudicar a qualidade de vida da população que vive nessas regiões, podem inviabilizar 

a cadeia produtiva agrícola, devido à escassez da água essencial para a agricultura em 

qualquer escala. 

 
5.4. Fonte de emissão de carbono 

O movimento constante do carbono através de diferentes sistemas (organismos, 

terra, água e atmosfera) corresponde ao chamado ciclo do carbono e é fundamental para 

a vida na Terra. As florestas constituem uma parte vital desse ciclo, pois podem atuar 

estocando ou liberando carbono por meio de processos dinâmicos de crescimento, 

declínio, distúrbios e renovação. Florestas equilibradas ajudam a manter os níveis de 

carbono atmosférico também equilibrados e, através desse balanço entre absorção e 

liberação de carbono atmosférico, têm contribuído com a moderação do clima em escala 

global (e.g. ANDERSON-TEIXEIRA et al., 2012). Além disso, os organismos vivos de 

uma floresta, principalmente a vegetação, torna este sistema um reservatório de carbono, 

pois os próprios seres vivos armazenam o elemento em seus corpos.  

No Acre, até o ano de 2017, o governo do estado afirmava que 87% de seu 

território estava preservado (ACRE, 2017), o que tornava o Acre até aquele momento, 

um grande regulador regional climático e uma área importante de estoque de carbono 
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aprisionado em suas florestas vivas. No entanto, a partir de 2018, o número de queimadas 

voltou a aumentar progressivamente no estado (SILVA et al., 2021), o que pode 

comprometer essa função estratégica nesta parte da amazônica. Sem as UCs para garantir 

que essas áreas de floresta continuem vivas e mantendo carbono estocado, o Acre pode 

passar para a condição de evidente emissor de carbono, passando a contribuir assim com 

as mudanças climáticas e perdendo sua função local como regulador do clima. 

 
6. Considerações Finais 

 
As Unidades de Conservação são fundamentais para a sustentabilidade do 

ecossistema terrestre. A manutenção e conservação dessas áreas é ponto de inflexão para 

a garantia da qualidade de vida das gerações futuras e atuais. Neste contexto toda a 

sociedade tem um papel muito importante no desafio de manutenção da integridade 

desses ecossistemas. Somente juntos, sociedade e governos, cada um assumindo seu 

papel, podemos garantir o futuro das unidades de conservação e os serviços 

ecossistêmicos que as mesmas prestam às sociedades contemporânea e futura. 

Por outro lado, diante do cenário atual de aumento de desmatamento, queimadas, 

especulação fundiária e enfraquecimento de políticas públicas, faz-se necessário a 

implementação, por parte dos governos municipais, estaduais e federal, de medidas 

urgentes para coibir os ilícitos que vem correndo, sob pena da perda total do comando e 

controle. Caso, o padrão atual de perda acelerada das florestas se mantenha a risco 

iminente do caos climático-ecológico. É necessário a construção de modelos econômicos 

inovadores, coletivos e mais sustentáveis para as unidades de conservação, que valorizem 

os modos de vida das populações e fortaleçam os mercados de produtos extrativistas 

madeireiros e não-madeireiros. 
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