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RESUMO 

A presente pesquisa de mestrado objetivou fazer uma análise da situação dos impactos 
socioambientais causados pela atividade agropecuária que vem facilitando os processos de 
ação antrópica e consequentemente processos de transformação do espaço da regional do 
Baixo Acre. Questões relevantes acerca da historicidade da expansão do agronegócio do boi 
na regional do Baixo Acre, que pode ser considerado um dos maiores negócios rurais. Porém, 
seu crescimento não só tem um impacto significativo na vida de muitas famílias, mas também 
por causa de seu impacto ao meio ambiente, o que tem causado danos socioambientais. A 
problemática desta pesquisa consiste em investigar a expansão da Pecuária na Amazônia Sul 
Ocidental situando o Acre no contexto de fronteira econômica agropecuária, de forma que se 
possa visualizar a regional do Baixo Acre como principal área produtora agropecuária, sem 
esquecer de mencionar os conflitos decorrentes dessa expansão e, por conseguinte realizar 
um balanço das políticas de desenvolvimento dessa sistemática. Essa pesquisa com o tema 
propõe contribuir para o Programa de Mestrado em Geografia da Universidade Federal de 
Rondônia (UNIR). Dessa maneira, a análise se baseia no método materialismo histórico-
dialético para demostrar as contradições, interesses e semelhanças na atuação de diferentes 
agentes sociais. Outra forma de análise é por meio da pesquisa qualitativa através de 
bibliografias, em que são utilizadas publicações de diversos autores que contribuíram para o 
enriquecimento do assunto. No entanto, há necessidade no levantamento de informações da 
Regional Baixo Acre e análise de documentos fornecidos pela Secretaria de Meio Ambiente, 
IBGE, IDAF, EMPRAPA entre outros. Nesse contexto, o referencial teórico que embasa a 
pesquisa partiu do entendimento de que para desenvolver a pecuária é preciso pagar um alto 
preço, mas os retornos financeiros são rentáveis, o que promove o crescimento econômico 
de uma região. Para isso tem-se com objetivo principal analisar os conflitos socioambientais 
causados pela expansão da pecuária bovina, que tem transformado o território, promovendo 
a expulsão dos camponeses, indígenas, seringueiros dentre outros, para dar lugar as grandes 
pastagens de gado, isso tem causado a devastação da floresta ocasionando a transformação 
do território. Com isso essa pesquisa se propôs a analisar a histórica da expansão da pecuária 
na Amazônia-Acreana, tendo como análise de estudo o agronegócio do boi e conflitos 
socioambientais na regional do Baixo Acre, identificando quais as alterações impressas ao 
longo dos anos no sentido de compreender as novas relações sociais e econômicas 
construídas na capital do estado e cidades adjacentes. Nessa conjuntura se faz necessário 
compreender como essa atividade (pecuária bovina) se torna o principal elemento de 
transformação do território, sobretudo na regional do Baixo Acre.  
 

Palavras-chave: Agronegócio. Impactos Socioambientais. Pecuária. Acre. 
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                                              APRESENTAÇÃO 

 

Aluna de escola pública durante todo o período de educação básica, agradeço 

aos meus professores das escolas João Paulo I e Heloísa Mourão Marques por terem 

contribuído com minha formação. Em 2009, resolvi fazer o vestibular na Universidade 

Federal do Acre (UFAC), no curso de Geografia Bacharelado. No ano de 2010, 

ingressei na graduação que foram 4 anos de muito aprendizado e muito proveitosos 

na minha formação acadêmica, com muito esforço e dedicação consegui concluir. A 

conclusão do curso foi em março de 2014. O meu interesse pelos temas abordados 

nas diferentes disciplinas do curso levou-me a participar de vários debates e 

discussões acerca da geografia. 

Em 2016, ingressei no Curso de Pós-Graduação Lato sensu com 

Especialização no Ensino de Geografia na Faculdade Nova Imigrante finalizando em 

2016. Decidi realizar esse curso para aprimorar os conhecimentos do ensino em 

geografia. No mesmo ano retomei os estudos fazendo o Curso de Licenciatura em 

Geografia, a graduação foi significativa na minha formação, na medida em que me 

ofereceu subsídios para ampliação de conhecimentos no campo da educação 

Em 2019, o ingresso no PPGG/UNIR foi grande conquista para mim e para 

minha família, era um sonho pessoal (seguir carreira acadêmica) se tornou realidade. 

Na escrita desta dissertação eu, Maria Evanilce Gomes da Silva, fui orientada pelo 

Professor Dr. Ricardo Gilson Costa da Silva da Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR) e pelo coorientador Prof. Dr Silvio Simione da Silva da Universidade Federal 

do Acre (UFAC). A pesquisa foi desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação 

em Geografia (PPGG), com o título “O agronegócio do boi e conflitos socioambientais: 

caracterização e impactos ao ambiente pela expansão da bovinocultura na região do 

Baixo Acre”, na qual o tema da pesquisa surgiu a partir da atuação profissional, como 

técnica em geoprocessamento no setor produção de mapas sobre o desmatamento e 

queimadas nos municípios acreanos na empresa Vectra engenharia  que despertou o 

interesse de se aprofundar na temática.  

Além do mais, me sinto muito grata pelo período como discente no 

PPGG/UNIR, bastante marcante e determinante, sobretudo pelos conhecimentos 

adquiridos nas disciplinas cursadas de Epistemologia da Geografia, Geografia e 



 

 
 

Gênero, Organização do espaço agrário e Gestão ambiental, me propiciou bons 

frutos, foram muitos conhecimentos compartilhados e as experiências adquiridas. 

Em meados de março de 2020, devido à ocorrência da pandemia da Covid-

19 na qual mudou drasticamente o comportamento da humanidade foi implementado 

pelos governos estadual e municipal, o período de isolamento social com o objetivo 

de prevenir o desenvolvimento da pandemia COVID-19, o que influenciou na 

pesquisa de diferentes maneiras, obrigando os alunos a ajustar a pesquisa para 

garantir que os prazos sejam cumpridos sem comprometer os desenvolvimentos das 

pesquisas.  

Devido a situação de pandemia do Covid-19 muitas pesquisas ficaram 

impossibilitadas de realizar as pesquisas in locus. Surgiu a necessidade de 

aprimorar a coletas de dados sem que houvesse visitas in locus na área de pesquisa. 

No entanto, os métodos de pesquisa foram reajustados e organizados de forma a 

não comprometer os resultados da pesquisa.
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INTRODUÇÃO 

 A presente pesquisa teve como objetivo apresentar as considerações e 

análises contemporâneas acerca da pecuária bovina. Identificar como essa atividade 

econômica afeta diretamente as questões socioambientais na regional do Baixo Acre 

que se localiza na parte leste do estado do Acre. É a regional com maior área de 

antropização em decorrência da substituição da floresta pelo avanço das pastagens.  

Nessa regional concentra as principais atividades como o comércio, indústria, 

serviços, além das atividades de agricultura e pecuária, que é composta por diversas 

áreas de cultivo com diferentes produções e extensas pastagens, principalmente ao 

longo das rodovias federais e estaduais.  

A atividade de criação bovina, remonta o período da expansão extrativista no 

final do século XIX, no entanto o maior avanço da pecuária no Acre, se deu a partir da 

década de 1970, por meio dos incentivos do Governo de Wanderley Dantas 

desencadeando uma campanha publicitária para a terras do Acre com o objetivo de 

atrair investimentos (Paula,2005).  

Fato esse reforçado pelo processo de modernização agrícola proveniente da 

ação do capital nos espaços rurais, em outras regiões brasileiras, fazendo que fortes 

correntes migratórias se deslocassem para o Acre em busca de terra, o que gerou 

conflitos socioterritoriais no espaço agrário da regional do Baixo Acre, como a 

expulsão de camponeses, indígenas, seringueiros, ribeirinhos etc. A terra para essas 

populações era considerada como uma forma de trabalho e moradia, espaço e 

território de vivência que garantia o sustento e trazia renda para muitas famílias 

(Silva,2004). 

Dessa forma, essa pesquisa voltou-se para um conceito-chave intitulado 

sobre o “Agronegócio do Boi”, que norteou as análises por meio da junção da 

conceituação de Pecuária e Agronegócio. Uma abordagem que leva em 

consideração a atividade da pecuária como um grande sistema capitalista que se 

volta para atender o mercado em escala local, nacional e internacional com a 

formação de uma grande estrutura urbana de transporte para escoamento e 

comercialização da produção. 

Com base nisso, cabe ressaltar que o termo agronegócio vem do inglês 

agribusiness, proposto pelos autores Davis e Goldberg, em 1957. Logo, pode ser 
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entendido como um sistema que envolve uma cadeia de produção agrícola ou 

pecuária que desde sua fabricação até a transformação final para o consumo, como 

explica, Davis; Goldberg, 1957, 

 
A soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos 
agrícolas, das operações de produção nas unidades agrícolas, e do 
armazenamento, do processamento e da distribuição dos produtos agrícolas 
e dos itens produzidos a partir deles. O conceito de agribusiness passou a 
ser difundido no Brasil somente a partir da década de 1980; e foi apenas a 
partir da década de 1990 que a tradução do termo para o português 
(agronegócio) passou a ser aceita e utilizada no país (SANTANA ,2016, p.9). 

 

A pecuária é uma atividade econômica desenvolvida em propriedades rurais 

como produtora de commodities, enquanto os grandes e médios produtores compram 

gado dos fazendeiros, criam e engordam e, por fim, vendem para grandes frigoríficos. 

Como apontam os autores Costa e Michalski (2020), ao afirmarem que:  

 

A pecuária é o “carro chefe” da economia da fronteira, dentre outras questões, 
por ser uma poupança móvel, com maior liquidez e com mercado 
permanente. As trocas mercantis se efetivam com os compradores de gado, 
frigoríficos, grandes pecuaristas e com os pequenos proprietários. É a 
pecuária extensiva e a agricultura familiar (pequenos agricultores) que 
movimentam a fronteira. 
 

 

O conceito de Agronegócio do boi se refere na totalidade das operações do 

ciclo da pecuária que engloba, além da produção, os serviços financeiros, de 

transporte, marketing, seguros, bolsas de mercadoria, isto é, uma atividade 

econômica que funciona num sistema global, isto é, não se confunde com uma simples 

criação de bovinos para abastecer o mercado interno e externo.  

Segundo Souza (2013) atualmente a pecuária bovina envolve um sistema 

financeiro conectado, que ultrapassam a simples fronteira mercadológica. De forma 

geral, o agronegócio do boi é uma atividade moderna de criação bovina, todavia que 

movimenta a economia em diversos setores, inclusive a bolsa de valores. 

 Portanto, trata-se de um sistema em cadeia que se volta para o capital nacional 

e internacional, ou seja, a expansão dessa atividade com avanço sobre a floresta é 

impulsionada por agentes externos que diretamente influenciam na tomada de 

decisão sobre o espaço local, excluindo os pequenos produtores e populações 

tradicionais, pelo fato que são necessárias grandes áreas de terras para pastagem 

que emprega pouca mão-de-obra, por conta de mecanização.  
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Com isso o avanço do agronegócio do boi favorece a segregação social que se 

evidência pela expulsão das populações tradicionais como seringueiros, indígenas, 

ribeirinhos e pequenos camponeses. Além do avanço sobre a floresta para criação de 

enormes áreas de pastagens, que tem se expandido, inclusive por reservas indígenas 

e terras de proteção ambiental permanente. 

O agronegócio do boi no estado do Acre tem-se expandido cada vez mais com 

as intervenções e ações dos governantes que vem promovendo incentivos fiscais e 

concedendo créditos rurais para grandes empresas.  Com o marketing e a publicidade 

do agronegócio, o mundo rural também está repleto de conflitos fundiários e 

territoriais desencadeados pelos movimentos sociais em suas diversas lutas 

políticas, geralmente tratados como simples conflitos isolados, negados ou aceitos 

pela mídia hegemônica (Silva e Dandolini,2018). Essa cadeia de produção envolve 

grandes propriedades monocultoras dotados de alta tecnologia de produção, tanto na 

criação de animais, quanto no plantio, de forma que é uma fonte de geração de renda 

para poucas famílias. 

De acordo com (Aguiar; Monteiro, 2005), devido ao seu alto nível tecnológico 

em diversas regiões do Brasil, o agronegócio exclui os pequenos produtores com 

menos capital, porque as condições a que são submetidos não garantem a sua 

participação no mercado.  As técnicas utilizadas na terra pelo pequeno produtor não 

dispõem de um aparato tecnológico sofisticado, diferente do agronegócio o qual 

possui grandes propriedades e faz uso de maquinários modernos e de defensivos 

agrícolas nas lavouras (Conceição,2017). 

Por outro lado, a forma de produzir do pequeno produtor é autônoma e 

diversificada, direcionada para um mercado local/regional. Nesse sentido, de acordo 

com a lei Federal n° 11.428 de 22.12.2006), o pequeno produtor rural: 

 
É aquele que, residindo na zona rural, detenha a posse de gleba rural não 
superior a 50 (cinquenta) hectares, explorando-a mediante o trabalho pessoal 
e de sua família, admitida a ajuda eventual de terceiros, bem como as posses 
coletivas de terra considerando-se a fração individual não superior a 50 
(cinquenta) hectares, cuja renda bruta seja proveniente de atividades ou usos 
agrícolas, pecuários ou silviculturais ou do extrativismo rural em 80% (oitenta 
por cento) no mínimo. (BRASIL,2006). 

 

 Com base nessa conceituação é possível perceber que o pequeno produtor 

rural se coloca como um empecilho aos interesses do agronegócio, pelo fato de sua 
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atividade se direcionar para atividade de subsistência. O que conflita com o sistema 

econômico do agronegócio, que ver essas terras como possíveis área de expansão e 

instalação de novas pastagens e estruturas mecanizadas que possam tornar a 

produção mais acelerada.  

Assim gera uma grande quantidade de lucro para o latifundiário, que necessita 

de grandes proporções de terras para fazer a pastagem. No entanto, as atividades do 

agronegócio causam impactos em grandes e pequenas propriedades, e gera poucos 

empregos e lucro para uma pequena minoria.  

Atualmente, quando se discute o desenvolvimento humano, econômico e 

social, ressalta que há necessidade de conciliar estratégias de desenvolvimento para 

essas questões relacionadas à gestão sustentável do meio ambiente e dos recursos 

naturais escassos, pois a falta de recursos naturais e condições de infraestrutura 

instáveis podem desestabilizar os estados e torna as sociedades frágeis.   

Essas mudanças ambientais podem ser físicas e biológicas e, com o tempo, 

podem alterar a paisagem e danificar o ecossistema. Sabe-se que os motivos das 

mudanças ambientais são inúmeros, muitos dos quais são chamados de causas 

naturais, enquanto outros são causados pela intervenção humana e são considerados 

não naturais. Na verdade, o desenvolvimento tecnológico contemporâneo e a cultura 

das comunidades contribuíram para essas mudanças no meio ambiente.  

A pecuária tem sido apontada como uma das atividades que mais prejudicam 

o meio ambiente. As questões dos impactos ambientais tornam-se cada vez mais 

visíveis na Amazônia-acreana. Principalmente pela expansão criação de animais 

bovinos em grandes áreas que traz consigo a necessidade de devastação de 

florestas nativas para transformá-las em pastagens.  

Para isso será analisado o recorte temporal que se centra após de 1970, tendo 

como justificativa de analisar a expansão do agronegócio da pecuária bovina não 

apenas pelo olhar econômico, mas ver pela questão dos processos dinâmicos que 

essa atividade promove no ambiente, levando em conta que ela trouxe impactos ao 

meio natural, aos pequenos agricultores, aos povos indígenas, aos seringueiros, 

dentre outros, uma atividade altamente impactante no meio natural, social e 

econômico. 

A expansão do agronegócio fez com que o território atribuísse grande 

importância à expansão de suas fronteiras agrícolas, porque a demanda por produtos 
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aumenta os métodos de preparação do local de produção. A modernização dos meios 

de produção tem as características de estar inserida no desenvolvimento do 

agronegócio, e a fronteira previamente estabelecida mudou seu método de 

demarcação territorial. Logo, pode ser entendido como um espaço, a partir de as 

relações de poder, embora não se limitem à centralização dos Estados-nação, porque 

o poder é inerente às relações humanas.  

De acordo com Silva (2003) essa regional está localizada na mesorregião do 

Vale do Acre, sendo compostos pelos rios da bacia hidrográfica do Purus (rio Acre e 

seus afluentes) e da bacia hidrográfica do Madeira (rio Abunã e seus afluentes). É a 

microrregião mais populosa, economicamente, a mais importante e é também, 

localização da sede do poder político estadual em “Rio Branco” – a capital do Estado. 

Por estas condições, centraliza a principal praça comercial e as poucas indústrias 

locais.  

A principal via de acesso do estado acreano é a rodovia BR-364, que dá acesso 

ao estado de Rondônia e liga a saída para o Pacífico, via Peru. Diante dos fatos 

apresentados esta pesquisa tem como área de estudo a regional do Baixo Acre que 

se encontra na parte do estado do Acre composto por sete municípios (Acrelândia, 

Bujari, Capixaba Plácido de Casto, Porto   Acre, Rio   Branco   e   Senador   Guiomard 

(Figura 1).   
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Fonte: Organizada pela autora com base nos dados cartográficos, IBGE,2019. 

 

Esses municípios compõe o maior desenvolvimento econômico e os serviços 

prestados, entre a capital e os municípios vizinhos. Dentre as regionais de 

desenvolvimento do estado acreano a regional do Baixo Acre é a região com o maior 

número da expansão das atividades agrícolas e pecuária no Acre.   

Conforme os dados do Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica 

Brasileira (Prodes em 2019), os municípios que compões a regional (como Plácido de 

Castro com (75.12%), Senador Guiomard com (72.71%) e Acrelândia com (65.28%), 

são os que apresentam os maiores índices de áreas desmatadas na região. 

 Considerando essa contextualização descrita a problemática que move esta 

pesquisa é como a atividade econômica do agronegócio do boi influência no fenômeno 

geográfico e na transformação socioambiental na regional do Baixo Acre? O objetivo 

geral consiste em compreender como o Agronegócio do boi proporciona alterações 

no meio ambiente, a partir da introdução das atividades agropecuárias configurando 

uma nova espacialidade estabelecidos pelo capital. 

Figura 1-Localização da microrregião do Baixo Acre 
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         Para dar suporte ao objetivo geral esta pesquisa propôs a divisão dos objetivos 

específicos em três temáticas. O primeiro objetivo consiste analisar as breves 

considerações sobre agronegócio, envolvendo o processo de expansão da atividade 

agropecuária na Amazônia Sul ocidental, composto pelos estados do Acre, Amazonas 

e Rondônia. O segundo objetivo baseia-se em analisar os conflitos socioambientais 

que a pecuária causou após 1970, situando o desenvolvimento da fronteira econômica 

agropecuária no estado do Acre. O terceiro objetivo será apresentado os principais 

resultados das análises feitas no decorrer da elaboração da dissertação abordando 

as conclusões sobre as principais transformações ocorridas pela expansão do 

agronegócio da pecuária bovina na regional do Baixo Acre.  Assim, está pesquisa se 

encontra estruturada e reorganizada em três capítulos:  

No primeiro capítulo, busca-se fundamentar o trabalho fazendo uma discussão 

teórica sobre o conceito de agronegócio, procurando evidenciar como se deu o 

processo da expansão da pecuária na Amazônia Sul Ocidental em especial no estado 

acreano. Busca-se um entendimento de como ocorreu o processo histórico 

socioeconômico na Amazônia acreana: a expansão da pecuária. Em seguida 

estabelecer um vínculo entre a pecuária bovina na Amazônia e os conflitos 

socioambientais, fator de grande repercussão na escala mundial.  

No segundo capítulo, procura-se situar o estado do Acre no contexto da 

fronteira econômica agropecuária a partir de 1970, abordando o conceito de fronteira 

visando compreender o processo de conquista, as políticas de desenvolvimento para 

o estado e a expansão da atividade bovina com a chegada dos grandes 

investidores/especuladores centro-sulistas ao Acre; Analisar o papel dos 

assentamentos familiares e das unidades de conservações frente a expansão da 

pecuária, investigando as consequências da ocupação que garantiu a consolidação 

da pecuária, observando os conflitos que o agronegócio trouxe  em meio a uma nova 

fase do desenvolvimento da economia.  

No terceiro capítulo são apresentados os resultados sobre as principais 

transformações que ocorreram na regional do Baixo Acre ocasionadas pelo avanço 

do agronegócio do boi. Apresentar considerações acerca da pecuária bovina no 

contexto atual com o agronegócio do boi e das lavouras, analisando o aumento das 

taxas de desmatamento decorrentes da expansão agropecuária na regional do Baixo 
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Acre, fazendo um breve balanço das políticas de perspectivas de desenvolvimento 

com apresentação de algumas discussões e dados coletados. 

Dessa maneira, foram necessários realizar uma análise histórica sobre o 

processo de expansão da pecuária no Estado do Acre, evidenciando como se 

manifesta em uma atividade econômica bastante consolidada no estado, todavia, que 

apresenta muitos conflitos e problemas sociais. Por outro lado, existe um movimento 

contrário ao desenvolvimento da pecuária na região, diversos segmentos e grupos 

sociais como ambientalistas não são favoráveis a expansão da pecuária no estado do 

Acre, pois diversas áreas florestais estão sendo expropriadas para desenvolver o 

agronegócio.                 

Já para outros segmentos da sociedade, sobretudo empresários e políticos 

acreditam que a pecuária é uma forma que possibilita e fortalece a economia do 

Estado do Acre. Eles defendem o avanço da pecuária, e que ela pode gerar diversos 

benefícios econômicos ao estado, podendo inclusive gerar empregos. Dessa forma, é 

possível perceber que a atividade da pecuária se manifesta por antagonismos que se 

demonstram por meio de ideias diversas, que tem causado diversos conflitos e 

embates entres segmentos diferentes. 

I-Método de análise 

Essa pesquisa trabalhou com as contradições e transformações 

socioambientais ocorridas na regional do Baixo Acre através da expansão do 

Agronegócio do boi que vem mudando o âmbito local dessa região. Para isso será 

feito uma análise com base no método materialismo histórico-dialético para demostrar 

as contradições, interesses e semelhanças na atuação de diferentes agentes sociais. 

De acordo com Gomes (1996, p.281), “o Materialismo Histórico e Dialético, 

facilita a passagem da imagem do real para uma estrutura racional, na maioria das 

vezes organizada e operacionalizada por um sistema de pensamento. A primeira 

etapa desse método é a busca dos elementos essenciais comuns que estruturam o 

real, o instrumento projeta a percepção para além do fenomenológico. Dessa maneira, 

o marxismo afirma que o sujeito do conhecimento historicamente determinado e 

socialmente contextualizado é capaz de ser apreendido pela ciência a partir das 

categorias essenciais que o envolvem, como por exemplo: produção, consumo, 

troca’’). 
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O método dialético baseia se na argumentação, discussão, confronto de ideias. 

De igual modo, nada escapa à mudança, ou seja, tudo está em constante 

transformação. Somado a isso, o método dialético se fundamenta no princípio da 

passagem quantitativa das coisas para a qualitativa, e afirma que a realidade só pode 

ser entendida como resultado da interpenetração dos contrários, ou seja, da luta entre 

os opostos. E para chegar a um resultado na pesquisa é preciso utilizar o uso de um 

método para os objetivos serem alcançados.  O “método é uma maneira de obter os 

resultados, utilizando-se de uma teoria para fundamentar” (Alves, 2008, p. 229). 

A palavra método é considerada como uma palavra que vem do termo 

grego MÉTODOS (“caminho”) e refere-se ao modo usado para chegar a um fim. Seu 

significado original indica o caminho que leva a um lugar, ou seja, é um instrumento 

na qual o pesquisador como auxílio para construção e organização da sua pesquisa 

cientifica, objetivando a compreensão do seu objeto de estudo.  

Deste modo, é “o método que dirige o trabalho das ciências, se retroalimenta 

num processo de aprimoramento constante” (Moraes e Costa, 1987, p. 30). Para 

Sposito (2004) o método deve ser compreendido como um instrumento intelectual e 

racional que possibilita a apreensão da realidade objetiva pelo investigador, quando 

este pretende fazer uma leitura dessa realidade e estabelecer verdades científicas 

para sua interpretação. 

Para Marradi (2002) o método é utilizado para se referir a critérios, formas, 

caminhos, uso corrente, práxis; procedimentos, técnicas, caminhos e artifícios. Este 

são alguns dos exemplos citados pelo autor, mas notadamente empiricamente seu 

uso é muito abrangente e podemos aqui dizer que na linguagem comum os diversos 

conceitos e utilizações do método levam todos ao mesmo caminho, ou seja, atende 

aos anseios de todos os envolvidos nesta conjuntura. Mas, será que realmente um 

único método conseguiria ser o caminho da pesquisa para todos e afinal de contas se 

não atender qual caminho e direcionamento deveria ser seguido. Segundo Severino 

(1992, p. 121) apud Sposito (2004, p. 26) método é "o conjunto de procedimentos 

lógicos e de técnicas operacionais que permitem ao cientista descobrir as relações 

causais constantes que existem entre os fenômenos".  

A pesquisa está organizada com uma abordagem qualitativa, que segundo 

Silva e Menezes (2000, p. 21) é fonte direta para coleta de dados, interpretação de 

fenômenos e atribuição de significados. No entanto, a pesquisa será embasada 
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grande parte em dados secundários disponíveis nas entidades que tratem sobre o 

tema e em órgãos do governo que desenvolve algum trabalho na área de pesquisa. 

Os dados sobre as taxas de desmatamento foram obtidos junto a base de dados do   

Projeto   de   Estimativa do Desflorestamento    da    Amazônia-PRODES    do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE. As técnicas de tabulação cruzada são 

utilizadas para quantificar o desmatamento de diferentes paisagens nos municípios 

que compõem a regional. Introduziu e discutiu as taxas desmatamento, questões 

sociais e principais atividades agrícolas presentes na área de estudo.  

   Esse estudo busca entender a realidade de forma dinâmica e totalizante, 

onde os fatos sociais só podem ser entendidos considerando um conjunto de 

variáveis, e não de forma isolada, seja na política, economia, cultura etc. É por meio 

da dialética que "os pesquisadores confrontam suas opiniões, os pontos de vista, os 

diferentes aspectos do problema, as oposições, os pontos de vista, os diferentes 

aspectos do problema, as oposições e contradições; e tentam ... elevar -se a um ponto 

de vista mais amplo, mais compreensivo." (Lefèbvre, 1983, p. 171).   

Nesse sentido vamos nos ater a contextualização que é umas das 

características do método dialético do problema a ser pesquisado, podendo efetivar-

se mediante respostas às questões. Não se tratando de subjetivismos, mas de 

historicidade, uma vez que a relação sujeito e objeto na dialética vêm a cumprir-se 

pela ação de pensar. 

II. Procedimentos metodológicos  

De acordo Marradi (2002) o termo metodologia é utilizado erroneamente como 

sinônimo de método. Sendo assim a metodologia é responsável pela análise de 

procedimentos científicos e das ferramentas de pesquisa, ocupando o lugar de 

ferramenta crítica das atividades de investigação relacionados com as normas 

cientificas. A metodologia é responsável pela reflexão dos aspectos empíricos da 

pesquisa explicando os procedimentos que foram utilizados, os pressupostos 

subjacentes e os procedimentos explicativos oferecidos.  

           Nesta etapa do trabalho são apresentados e explicados os procedimentos 

metodológicos utilizados para desenvolver a presente pesquisa e atender aos seus 

objetivos. E para alcançar os estudos desta pesquisa, dividimos os procedimentos em 
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dois tipos de informações, provenientes das fontes secundárias, que agregam as 

informações estatísticas de dados documentais.  

 Desse modo, este trabalho organizou de forma mais detalhada os 

procedimentos de análise utilizados para o tratamento dos dados obtidos em cada 

etapa desta pesquisa. Nesse sentido, a estruturação dos procedimentos 

metodológicos foi organizada conforme a (tabela 1) a seguir: 

 

Tabela 1-Etapas do trabalho desenvolvidas durante a pesquisa. 
 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

A primeira etapa desta pesquisa  consiste na busca do referencial  bibliográfico 

e documental através da revisão teórica-conceitual sobre a temática do agronegócio 

do boi e conflitos socioambientais como: a caracterização e impactos ao ambiente 

pela expansão da bovinocultura na regional do Baixo Acre, sendo necessário 

consultas e leituras em artigos, livros, dissertações, teses e documentos de 

instituições públicas e privadas disponibilizadas por meio da internet ou pela própria 

instituição como: EMPRAPA, IBGE, IDAF, CENSO AGROPECUÁRIO 2017, e uma 

análise na paisagem que consistiu em observar in loco as transformações que 

ocorrem com a expansão do agronegócio na regional do Baixo Acre.  

Nesse contexto, os dados estatísticos coletados dessas instituições serão 

sistematizados com o objetivo de organizar os dados quantitativos para a 

compreensão da pesquisa realizada na regional do Baixo Acre. Esses dados serão 

demonstrados através de gráficos, tabelas e quadros nessa dissertação. Os dados 

Etapas Atividades 

Fontes Primárias Levantamento bibliográfico 

Levantamento documental  

Levantamento de dados estatísticos 

Leitura do material 

Análise de conteúdo 

Leitura da paisagem para conhecer a paisagem estudada como da 
cultura do local, a estrutura e como se expressa; 

Fontes Secundárias 
 
 
 
 

Visitas aos municípios da regional do Baixo Acre apenas para 
registro fotográficos e análise da paisagem. 

Pesquisas nos sites órgãos públicos (EMPRAPA, IDAF, INPE, 
IBGE, SEAPROF, entre outros). 

Sistematização das informações coletas. 
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foram obtidos junto ao banco de dados   do Sistema IBGE de Recuperação Automática 

–SIDRA (IBGE, 2019) dos municípios da regional do Baixo Acre. 

Para a coleta das informações deste estudo foram utilizados os seguintes 

instrumentos metodológicos: levantamento de dados secundário que foram realizados 

com o auxílio de informações disponibilizadas na literatura, como publicações em 

relatórios técnicos, livros e artigos especializados e por meio dos órgãos do município 

responsáveis pela atividade (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística– IBGE e 

Secretaria de Extensão agroflorestal, Produção Familiar do estado do Acre 

(SEAPROF/AC), Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre – 

IDAF e SEPA - Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio.  

Para a obtenção de dados provenientes do desmatamento ocorrido no período 

de 1970 a 2020 foram consultados o banco de dados disponibilizados no site do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. Os dados secundários possuem 

informações em bases de dados, como no caso de referenciais bibliográficos e 

documentos, ou seja, são fontes que já obtiveram uso em outros trabalhos de 

pesquisas como primárias, mas que atualmente estão disponíveis para consultas, 

classificando-se como dados secundários.   

Na tabela 02 foram desenvolvidos cronogramas de atividades in loco para 

observação, leitura de paisagem e fotografias para identificar os efeitos da pecuária 

nos municípios da regional do Baixo Acre como: Acrelândia, Plácido de Castro, 

Capixaba, Senador Guiomard, Bujari, Rio Branco e Porto Acre. A análise da paisagem 

será de suma importância para análise e compreensão da temática.  

De acordo com Santos (2002, p.103), a leitura de paisagem é um conjunto de 

formas que, num dado momento, exprime as heranças que representam as 

sucessivas relações localizadas entre homem e natureza.  A leitura da paisagem veio 

a confirmar, na prática, diversas análises, leituras e questionamentos que surgiram no 

decorrer da pesquisa.  

Os primeiros municípios visitados in loco para análise da paisagem e os 

registros fotográficos foram: Acrelândia e Plácido de Castro no período: 16/01/2020 a 

17/01/2020. O município de Acrelândia está localizado no extremo leste do estado 

acreano. Sua população é estimada em 15.256 habitantes em 2019, e sua área é de 

1.807,953 km² (6,94hab./km²). Faz Limite com o Amazonas ao norte e Rondônia, ao 
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sul e a sudoeste com o município de Plácido de Castro, a Leste com a Bolívia e a 

oeste com o município de Senador Guiomard.  

As principais vias de acesso é a BR-364 e a rodovia estadual AC-40. Já, Plácido 

de Castro está localizado no extremo leste do estado acreano. Sua população é 

estimada em 19.761 habitantes em 2019, e sua área é de 1.943,850 km² (8,86 

hab./km². O município faz limite Acrelândia, Capixaba, Senador Guiomard, Rio 

Branco, e ao sul com a Bolívia (IBGE,2019).  

A segunda etapa de atividades in loco consistiu na visita aos munícipios de 

Capixaba e Senador Guiomard, entre os dias 29/06/2020 e 30/06/2020. O município 

de Capixaba está localizado do estado acreano. Sua população é estimada em 11.733 

habitantes em 2019, e sua área é de 1.701,973 km² (5,17 hab./km²). Faz limite com 

Branco, Plácido de Castro e Xapuri e ao sul com Bolívia. Sua população está estimada 

cerca de 23.024 habitantes em 2019, e sua área é de 2.322,041 km² (8,69 hab./km²). 

O município faz limite com Branco, Plácido de Castro e Acrelândia e ao Norte com o 

Amazonas (IBGE,2019).  

Esses municípios estão localizados na BR-317 principal via de acesso, que 

corta o Vale do Acre de norte a sul e que tem asfaltamento consolidado no trecho Rio 

Branco/Xapuri/Brasiléia/Assis Brasil. Trata-se do trecho em território brasileiro da 

“Rodovia do Pacífico”, que consiste num eixo rodoviário entre Brasil e Peru, com 

destino à cidade de Lima, tendo como objetivo principal que as exportações brasileiras 

para os países asiáticos fossem transportadas por via terrestre até os portos marítimos 

da capital peruana (Silva,2020, p.52).  

    A terceira etapa de atividades in loco aconteceu nos munícipios de Bujari e 

Rio Branco, entre os dias 20/07/2020 e 21/07/2020. O município de Bujari está 

localizado no estado acreano. Sua população é estimada em 10.266 habitantes em 

2019, e sua área é de 3.034,869 km²km² (2,79 hab./km²). Faz limite com Rio Branco, 

Porto Acre e Sena Madureira e ao Norte com o Amazonas (IBGE,2019). Esses 

municípios estão localizados na BR-364 principal via de acesso.  

O município de Rio Branco é o principal centro econômico do estado acreano. 

Sua população é estimada em 407.319 habitantes em 2019, e sua área é de 8.834,942 

km² (38,3 hab./km²). Faz limite com Bujari, Porto Acre, Xapuri, Capixaba, Senador 

Guiomard e Sena Madureira. Esses municípios estão localizados no eixo da BR-364, 

que possui inúmeras fazendas de gado em suas margens. Outra rodovia a localizada 
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em Rio Branco é a AC-90 (transacreana) que possui grandes quantidades de 

propriedades rurais.   

A quarta etapa de atividades in loco consistiu no município de Porto Acre que 

foi realizada no dia 24/08/2020. Esse município está localizado no nordeste do estado 

acreano, e foi o último a ser realizado a visita a campo, devido está fora das rotas 

rodoviárias dos demais municípios desta pesquisa.  O município de Porto Acre conta 

aproximadamente com uma de população de 18.504 habitantes em 2019, e sua área 

é de 2.604,897 km² (5,71 hab./km²). O município faz limite com Rio Branco, Bujari e 

ao Norte com o Amazonas (IBGE,2019).  

O principal acesso ao município de Porto Acre é por via terrestre, pela rodovia 

estadual AC-010 que liga a capital Rio Branco à sede do município, num trajeto de 

cerca de 58 km. Outro meio de chegar à sede do município é por meio fluvial, pelo rio 

Acre, que corta o município.  

Diante das propostas elaboradas no cronograma dos municípios da regional do 

Baixo Acre pode-se sistematizar os dados coletados para assim estruturar o estudo 

desta pesquisa, juntamente com as informações e a coleta dos documentos 

bibliográficos, das instituições e órgãos investigados sobre o estudo desta pesquisa. 

     
   Tabela 02-Cronograma de trabalho de campo 
 

 

MUNICÍPIOS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

1. Acrelândia- 16/01/2020. 
2. Plácido de Castro- 17/01/2020. 
3. Capixaba -29/06/2020. 
4. Senador Guiomard- 30/06/2020. 
5. Bujari - 20/07/2020. 
6. Rio Branco- 21/07/2020. 
7. Porto Acre-24/08/2020. 

 
Análise da paisagem como a 

vegetação, solo, rios. 

Registros fotográficos 
Fonte: elaborada pela autora,2020. 

 

Esse procedimento possibilitou visualizar as transformações que ocorrem na 

paisagem no período de análise no trajeto realizado nos municípios desta pesquisa. 

As imagens destacadas na figura 02 demonstram a vegetação sendo retirada por 

operadores de máquinas contratados pelos proprietários rurais.  

A primeira imagem ilustra o processo ainda em curso de destruição da 

vegetação para abrir caminho as pastagens para criação de gado e aberturas de 
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ramais para preparo inicial para uso de solo de novas áreas nas propriedades rurais 

dos municípios da regional do Baixo Acre. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2020. 

 

Os registros de fotografias é o primeiro passo para entender como maximizar 

este recurso e tirar proveito dele em campo permitindo assim maior análise das 

transformações ocorridas no espaço dessa regional.  

A figura 03, em suas duas imagens, mostra a produção extensiva de rebanho 

bovino, uma das características desta atividade no estado Acre principalmente nos 

municípios da regional do Baixo Acre, que apresentam grande quantidade de criação 

de bovinos ao longo das rodovias BR-364, BR-317 e AC-90. 

 

                     Fonte: Pesquisa de Campo, 2020. 

Figura 2-Retirada da vegetação nos municípios da regional do Baixo Acre. 

Figura 3-Produção Extensiva na Bovinocultura nos municípios da regional do Baixo Acre 
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A própria atividade da pecuária acabou se tornando uma forma de produção 

capitalista, pois comparada com a atividade agrícola, a atividade pecuária exige muito 

pouca mão-de-obra, como acontece nas lavouras permanentes e temporárias. Por 

outro lado, em comparação com as atividades agrícolas, as atividades pecuárias são 

mais lucrativas para os produtores.  

Devido ao momento atípico de pandemia que começou em 2019, não foi 

possível coletar muitas informações no processo de transformação da paisagem nos 

municípios da regional do Baixo Acre devido à alta incidência de COVID-19 em todo 

o mundo, os países tiveram de intervir em intervenções baseadas na distância física 

para controlar a doença, e isso mudou as atividades in loco das pesquisas científicas.                

Os procedimentos metodológicos da pesquisa irão contribuir para o 

desenvolvimento com o objetivo de proporcionar, não apenas o registro da ação dos 

sujeitos no seu campo de trabalho, mas para analisar o contexto histórico da expansão 

do agronegócio na Amazônia-Acreana, além de identificar os conflitos 

socioambientais que essa atividade promove no espaço geográfico da regional do 

Baixo Acre. 

CAPÍTULO I. A EXPANSÃO DO AGRONEGÓCIO DA PECUÁRIA NA AMAZÔNIA 

SUL OCIDENTAL: ACRE, RONDÔNIA E SUL DO AMAZONAS 

No primeiro capítulo, pretendeu-se fazer uma apresentação, análise e 

discussão sobre a Amazônia Sul Ocidental, destacando o estado do Acre como área 

estudo, que se localiza na parte leste do estado. O capítulo será dividido em tópicos 

e subtópicos que irá fazer breve considerações sobre o conceito de agronegócio, a 

contextualização da Amazônia Sul Ocidental. Posteriormente, será apresentando os 

efeitos sociais e econômicos da expansão da pecuária, além de como o 

desmatamento tem se consolidado no Sul do Amazonas, Rondônia e Acre.  

O presente capítulo discutir como a Pecuária Bovina na Amazônia tem causado 

impactos socioambientais, dando destaque ao estado do Acre, fazendo um 

retrospecto histórico e geográfico desde o surgimento, incentivos fiscais e 

consolidação da pecuária. Ademais, de que forma ela tem se manifestado com uma 

atividade altamente impactante no território leste do Acre buscando analisar os 

conflitos socioambientais. 
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1.1. Agronegócio: Breves Considerações 

 

 De acordo com Mendonça (2015) o termo agronegócio teve sua origem com o 

sistema de plantation que se originou no Brasil no período colonial, que produzia 

grandes quantidades para exportação. Em diferentes estágios desde o nascimento do 

capitalismo, esse modelo de desenvolvimento econômico agrícola capitalista sofreu 

modificações e adaptações, o que intensificou a exploração da terra e das pessoas., 

a palavra Agronegócio começou no Brasil a partir da década de 1990. Com isso, o 

Brasil se inseriu com mais força na lógica da globalização econômica  

Na realidade brasileira, o agronegócio tem se destacado nas últimas décadas 

com a expansão da produção agrícola e o aumento das exportações de commodities, 

tendo como principais características o uso intensivo de tecnologia, pesquisas 

científicas inovadoras e políticas oficiais de financiamento.  

Segundo Fernandes (2008), o processo de construção de sua imagem oculta 

as características de concentração, saque, privação e exclusão, de modo a enfatizar 

apenas as características do produtivíssimo. É possível identificar que esses 

elementos das políticas agrícolas, prioriza os incentivos de exportação agrícola, desde 

o período colonial até a atualidade, quando se define o termo agronegócio que adota 

a ideia de desenvolvimento com a expressão semelhante de processo tecnológico.  

Nesse modelo de desenvolvimento, o homem e a natureza tornam-se objeto 

para a produção nessa atividade. Portanto, quando os empresários do agronegócio 

concentram sua renda e riqueza por meio do lucro, os trabalhadores rurais, ribeirinhos, 

extrativistas, quilombolas etc., colocam a reprodução social da família no centro de 

sua racionalidade e emoções (Carvalho, 2013).  

O agronegócio a todo momento se coloca como o principal responsável por 

toda a produção agrícola. De um modo geral, a grande mídia divulga os resultados 

colhidos e contabiliza toda a produção nas contas do agronegócio. O agronegócio 

possui estrategicamente todos os frutos da produção agropecuária, como se fosse o 

único produtor do país e ainda disputasse a maior quantidade de recursos públicos. 

Outro aspecto que se destaca é a questão territorial que segundo Fernandes 

(2013), o capital e os camponeses têm territórios distintos. São totalidades diferentes, 

produzem relações sociais diferentes e promovem diferentes modelos de 

desenvolvimento. Como explica o autor na citação, 
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enquanto o agronegócio organiza seu território para produção de 
mercadorias, o grupo de camponeses organiza seu território, primeiro, para 
sua existência, precisando desenvolver todas as dimensões da vida. Esta 
diferença se expressa na paisagem e pode ser observada nas distintas 
formas de organização dos dois territórios. A paisagem do território do 
agronegócio é homogênea, enquanto a paisagem do território camponês é 
heterogênea. A composição uniforme e geométrica da monocultura se 
caracteriza pela pouca presença de pessoas no território, porque sua área 
está ocupada por mercadoria, que predomina na paisagem. A mercadoria é 
a expressão do território do agronegócio. A diversidade dos elementos que 
compõem a paisagem do território camponês é caracterizada pela grande 
presença de pessoas no território, porque é neste e deste espaço que 
constroem suas existências, produzindo alimentos. Homens, mulheres, 
jovens, meninos e meninas, moradias, produção de mercadorias, culturas e 
infraestrutura social, entre outros, são os componentes da paisagem dos 
territórios camponeses (Fernandes, 2008, p. 285-286).  

 

De acordo com a análise apresentada pelo autor ficam evidenciadas como os 

dois espaços constroem realidades bastantes divergentes. Para (Silva e 

Conceição,2017) uma vez que o capital globalizado tem estimulado a transformação 

do espaço agrícola, o espaço dos agricultores encolhe, e o espaço das empresas 

agrícolas aumenta, causando uma crise pelo uso do território. Elias e Pequeno (2010) 

acreditam que o agronegócio é um campo moderno baseado nessa interdependência, 

trazendo racionalidade a todos os momentos das atividades produtivas.  

Nas últimas décadas, sua expansão mudou a forma de reorganização da 

produção. Com a globalização da economia, o processo produtivo relacionado à 

agricultura sofreu profundas mudanças, seu comportamento e o sistema de metas 

também mudaram com a introdução da ciência, da tecnologia e da informação. 

Segundo Santos (2000), a agricultura científica oferece novas possibilidades de 

expansão da acumulação de capital. 

Na concepção de Fernandes (2008), a territorialização dos agricultores, a luta 

pelas políticas fundiárias e de reforma agrária é um importante fator de expansão 

territorial. Porém, devido à desigualdade criada pelo modo de produção capitalista, o 

capital tem a capacidade de se territorializar e privar os agricultores de seus territórios 

mais rapidamente.  

Nessa perspectiva tem-se usado principalmente a tecnologia e o mercado para 

manter o controle do empreendimento. O capital administra o processo de 

desterritorialização dos agricultores e sua reterritorialização por meio da 

comercialização de políticas públicas (como a reforma agrária).  
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Para Silva (2015) essa situação é visível na Amazônia, assumindo como 

indicação a espacialização das commodities e a territorialização do agronegócio que 

se tornou uma força política e motor econômico que implementa a transformação 

geoeconômica e agendas geopolíticas nas áreas rurais do Brasil. Tendo em vista que 

a acumulação capitalista se concentra no processo de circulação das mercadorias, o 

agronegócio controla a circulação das mercadorias, que estabelece novos usos do 

território a partir do controle do fluxo. Ao aproximar o espaço das cadeias produtivas 

nacionais e internacionais, a nova malha espacial dos círculos de produção e 

cooperação separa as sub-regiões produtivas da Amazônia. 

O agronegócio precisa dessa nova materialidade espacial para se transformar 

na produção de sistemas de objetos e sistemas de ação, combinando a produção local 

com o comércio global. Os empreendimentos agrícolas globalizados invadem o 

espaço rural com novos produtos para o mercado nacional e internacional, e o 

resultado se reflete na destruição do espaço, seja para a introdução de novas 

atividades agrícolas ou a integração da atualização tecnológica da atividade agrícola 

no espaço produtivo da globalização.   

Na Amazônia Sul-ocidental, especialmente no Acre, a transição segue a 

dinâmica de toda a região. A abertura de estradas e a expansão de atividades 

agrícolas têm incentivado as pessoas a entrar na floresta. Fato que poderemos 

analisar no tópico seguinte sobre os estados que estão envolvidos na Amazônia Sul 

Ocidental nesse processo de transformação sobre a expansão das atividades 

agropecuárias.  

 

1.2. Amazônia Sul Ocidental: Acre, Rondônia e Sul do Amazonas  

A Amazônia Sul ocidental constitui-se o Acre, Rondônia e sul do Amazonas 

ocupando uma área de 505.785,54 quilômetros quadrados, com uma população 

estimada de 2.886.859 habitantes em 2019 (IBGE,2019). A figura 2 apresenta a 

localização da região da Amazônia Sul-Ocidental, Acre, Amazonas e Rondônia com 

destaque em cada estado, onde a expansão do agronegócio está se expandindo em 

meio de aumentar a economia dessas unidades de federação. 
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Figura 4-Mapa de localização da região da Amazônia Sul-Ocidental 

 

Fonte: Organizada pela autora com base nos dados cartográficos, IBGE,2019. 

 

De acordo com Pontes (2019), a ausência do poder público na divisa entre 

Acre, Amazonas e Rondônia, faz com que o poder econômico de grandes madeireiros 

e fazendeiros que prevaleçam na região. Não há uma fiscalização para  

uma   controlar e fiscalizar os conflitos existentes nessas áreas, a expansão dos danos 

ambientais estão cada vez mais visíveis, transcendendo as fronteiras territoriais. 

 Ainda de acordo com o autor citado as populações da Amazônia sul ocidental 

ficam reféns da ação dos pistoleiros representados por grileiros e madeireiros que 

usam de seu poder econômico para expulsar famílias que vivem na região. Após as 

expulsões de trabalhadores rurais, os madeireiros passam a destruir florestas para 

cortar madeira e colocar o gado em locais adequados.   

De acordo os monitoramentos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) o sul do Amazonas e o estado de Rondônia são diretamente cenários do 

aumento do desmatamento na região Amazônica. Entre agosto de 2018 e abril de 

2019, a área perdeu 2.169 quilômetros quadrados de floresta. O que demonstra uma 

grande porção territorial de floresta antropizada para preparação de atividades 

http://amazoniareal.com.br/funcionarios-de-fazenda-sao-indiciados-por-crime-de-homicidio-contra-tres-trabalhadores-rurais-em-canutama/
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econômicas como madeireira, pecuária e agricultura. Dessa forma, é perceptível que 

a cada ano, o meio natural é altamente transformado pelo avanço do capital. 

Na visão de Almeida (2004) a inexistência da regularização fundiária fez com 

que a grilagem torne os confiscos dessas terras causando conflitos entre grileiros e 

a população que insiste em ficar nessas terras. No entanto, aqueles que desafiam a 

ficar nas terras são ameaçados, sendo retirados a bala, suas casas queimadas, 

tendo que abandonar todo os investimentos que depositaram em suas terras, isso 

quando conseguem sair vida dessas terras.  

O agronegócio tem se expandido constantemente na Amazônia sul ocidental, 

com destaque para a pecuária bovina como expansão de fronteira agrícola. Isso tem 

gerado conflitos pela ocupação da terra, problemas ambientais, com destaque para o 

desmatamento e os problemas sociais, como conflitos pelo uso terra e pressão sobre 

as comunidades tradicionais como (indígenas, seringueiros e ribeirinhos).  

Como resultado, os habitantes da floresta Amazônica não apenas se tornaram 

reféns das operações de pistoleiros em nome de grileiros e madeireiros que usam seu 

poder econômico para expulsar famílias inteiras de sem-terra, mas também do crime 

organizado. (Pontes, 2019). 

 Isso não só produz impactos sociais entre as comunidades tradicionais, mas 

também o aumento do desmatamento que está atrelado a perda da vegetação 

provocando a perda da biodiversidade, impactando diretamente o aumento dos 

processos erosivos na região Amazônica alterando a paisagem local que tem como 

principal causa o desenvolvimento de atividades agropecuárias. 

 Na Amazônia o principal objetivo do agronegócio se direciona para o 

crescimento econômico, pois devido às novas características impostas pela 

demanda externa e as relações econômicas globais houve a necessidade da 

apropriação territorial. Desta forma, o território é reorganizado atender as 

necessidades de produção econômica e apresentar novas funções regional.  

A situação real parece ser muito boa, no entanto, não se obtém os resultados 

esperados, pois essa atividade causa conflitos de poder pelo uso do território em 

razão da enorme expansão do agronegócio da pecuária em que grandes áreas de 

florestas da Amazônia estão sendo desmatadas para serem convertidas em 

pastagens.     
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O agronegócio nas áreas da Amazônia Sul Ocidental vem destruindo grandes 

áreas de florestas e as transformando em áreas de pastagem para a criação de gado 

para atender ao mercado global. Com isso o desenvolvimento da pecuária na 

Amazônia virou um mercado de terras, se tornou alvo de disputa entre os pecuaristas 

que usam essas terras e as florestas para o trabalho agropecuário.  

Esses pecuaristas investem nessas áreas para expandir e regionalizar a 

modernização agrícola, o que significa expropriação de terras, mas que para o 

agronegócio é o motor de desenvolvimento econômico de um território. Com os 

avanços tecnológicos, o desenvolvimento acontece de forma avassaladora, 

proporcionando aos produtores rurais acesso a tecnologias modernas, aumentando 

a produtividade da terra e a rentabilidade das lavouras, e a eficácia de outros 

recursos naturais. (Arima, E.; Barreto, P.; Brito, M. 2005). 

Nesse contexto de acordo com os autores citados, o capital é altamente 

impactante nos segmentos socioeconômicos, bem como nos valores culturais e das 

conexões simbólicas estabelecidas ao longo de sua trajetória histórica.  Isto, 

ocasiona efeitos de cunho negativo como à privação e pelo fato do trabalhador rural 

se proletarizar, tornando -se um assalariado que vende sua força de trabalho por 

uma renumeração em dinheiro.  

Com os empreendimentos agrícolas integrados a pecuária levam a 

apropriação do território, dominação da área e impõem sua lógica ameaçadora. As 

comunidades tradicionais sofrem coação territorial devido ao seu direito de uso da 

terra, o que é completamente ignorado pelos investidores do agronegócio.  

As atividades do agronegócio afetam os pequenos agricultores e a população 

rural, e também as comunidades tradicionais. Logo, esses grupos ficam 

impossibilitados de obter terras e até mesmo de usufruir dos incentivos fiscais e 

financeiros por meio da implantação de métodos de produção. A entrada do 

agronegócio quebrar os valores culturais e os laços simbólicos construídos ao longo 

de suas trajetórias históricas, o que resulta na expropriação e na proletarização. 

 

1.3. A expansão da pecuária e desmatamento na Amazônia Sul Ocidental: Sul do 

Amazonas, Rondônia e Acre. 

 A conversão das paisagens naturais na Amazônia Ocidental ocorre para 

formação de pastagens para criação de gado bovino. Isso porque a Amazônia tem um 
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potencial econômico fundamentalmente baseado na riqueza da sua base dos recursos 

naturais. Do ponto de vista geográfico, a pecuária na Amazônia é vista como um fator 

que muda o espaço, muda a paisagem local, interfere na cultura local, afeta as 

populações tradicionais e outras influências, pois os grandes proprietários de terras 

têm tido muitas oportunidades de aumentar sua produção em alta escala.  

O avanço da fronteira agrícola na Amazônia vem comprometendo a 

conservação da biodiversidade ocasionada pela perda de grande escala das funções 

críticas da floresta com o rápido avanço da pecuária. Para abordar os aspectos que 

fundamentam a expansão da pecuária na Amazônia faremos uma discussão sobre a 

expansão da pecuária e desmatamento na Amazônia sul ocidental: Sul do Amazonas, 

Rondônia e Acre. 

O Estado do Amazonas é a maior unidade federativa do Brasil, possui uma área 

de 1.559.167,889 km² de extensão, representando 18% do território brasileiro e 31% 

da área da Amazônia brasileira. Possui uma área de aproximadamente de 

1.559.167,889 km² e em 2020 cerca de 1.299,44 km² de florestas destruídas 

(INPE,2020).  O gráfico 01 destaca o incremento do desmatamento entre os anos de 

2008 até 2020. 

      

Fonte: Organizada pela autora com base no (INPE,2020). 

 

 A pecuária bovina no estado do Amazonas tem sido o principal destino das 

grandes áreas desmatadas para plantio de gramíneas nessa região, 
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Gráfico 1- Área desmatada no estado Amazonas 
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consequentemente são nessas áreas que se concentram a maior parte de pastagens 

degradadas do estado (Razera, 2005).   

De acordo, com os dados do INPE (2020) o estado do Amazonas ocupa o 4º 

lugar no ranking de desmatamento entre (2008 a 2020), com um total acumulado de 

10.125,10 KM² de incremento de desmatamento o que corresponde 11,22 % do total 

do desmatamento do estado para o mesmo período. 

A região Sul do Amazonas está situada na fronteira entre o Acre e o Norte de 

Rondônia, constitui uma área de rápida expansão da Fronteira Agrícola Amazônica. 

Essa região é formada pelos municípios de Boca do Acre, Pauini, Canutama, Lábrea, 

Tapauá, Apuí, Borba, Humaitá, Manicoré e Novo Aripuanã totalizando uma área de 

aproximadamente 103.896,34 km² e uma população de 227.699 de habitantes 

(IBGE,2019).  

Há vários anos, essas cidades do sul do Amazonas enfrentam o problema do 

incremento do desmatamento, que estão intimamente relacionadas às atividades do 

setor primário. Isso é representado pela pecuária e pelo cultivo da soja que migraram 

do Centro-Oeste para o Norte.  

Essa região era considerada uma área importante e estratégica para impedir o 

avanço do desmatamento na Amazônia, mas agora com o Projeto Amacro essa 

realidade muda relativamente. A região passou a ser ocupada com o lançamento do 

Programa de Integração Nacional (PIN), instituído pelo Decreto-Lei nº 1.106, de 16 de 

junho de 1970 que previa a construção da Rodovia Transamazônica (BR-230), dentre 

outras rodovias. (Cenamo,2011).  

Na figura 05 demonstra a abertura da Transamazônica (BR-230) em 1970, que 

marca a colonização da região, dirigida pelo governo militar que via a Amazônia como 

uma forma de desenvolver a economia afim de trazer o progresso para a região.  
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Fonte:   Lucas, 2018. 

 

Este foi um dos grandes projetos implantados na região amazônica e um dos 

principais responsáveis pelos grandes problemas socioambientais que a região 

amazônica enfrenta até hoje. Uma região marcada pela singularidade, política, 

economia e sociedade. A pecuária é um dos principais responsáveis pelo aumento do 

desmatamento nessa área, pois essas áreas estão sendo derrubadas para a formação 

de pastagens. 

O plano de desenvolvimento nacional implementado durante o governo militar 

não levou em consideração a realidade da “povos da floresta”, que consistia em 

residentes urbanos, residentes rurais, comunidades tradicionais, ribeirinhos, 

indígenas, pescadores e assim por diante.  

Segundo os dados do (IBGE,2019), o total do rebanho bovino no Sul do 

Amazonas correspondeu aproximadamente 928.003 animais (tabela 3). Porém, em 

relação a condição do produtor em relação a terra, correspondem 10.751 do total, 

sendo 4.293 para o uso específico da pecuária bovina.  

 

Figura 5-Abertura da Transamazônica (BR-230) em 1970 

https://medium.com/@ketnolucas?source=post_page-----7a64769a7343--------------------------------
https://medium.com/@ketnolucas?source=post_page-----7a64769a7343--------------------------------
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                       Tabela 3-Rebanho bovino Sul do Amazonas 
 

Mesorregiões do estado do Amazonas  Quantidade 

Norte do Amazonas 2.742 

Sudoeste do Amazonas 95.534 

Centro do Amazonas 429.563 

Sul do Amazonas 928.003 

Fonte: Organizada pela autora com base no IBGE, 2019. 

 

A região sul do Amazonas é vista como uma região de fronteira da exploração 

agrícola, pois apresenta rodovias federais e estaduais que se constituem como 

principal vias de meios de transporte pelas quais o desmatamento geralmente se 

expande e por fazer divisa com estados vizinhos Acre e Rondônia. As cidades de Apuí 

e Lábrea foram os municípios que mais desmataram na região, seus rebanhos 

aumentarem entre 20018 para 20219, sendo que Apuí passou de140.000mil cabeças 

para 157.086 mil animais, já Lábrea saltou de 300.000 mil cabeças para 318.676 

animais, isso gerado pelas intensas pressões para a liberação da expansão 

agropecuária nestes locais (IBGE,2019).  

De acordo com os dados do (INPE,2020) Lábrea desmatou cerca de 5566.9 

km² (7.99%) e o município Apuí com 3170.7 km² (5.82%) de desmatamento até 2020. 

O sul do estado do Amazonas se consolidando como nova área de fronteira agrícola 

que concentra a maior parte das novas frentes de desmatamento no estado do 

Amazonas (Macedo & Teixeira, 2009).  

De acordo com os autores citados no sul do Amazonas existe uma grande 

pressão para abertura da fronteira agrícola por ser uma região de fácil acesso as 

demais regiões do país e escoamento da produção. 

O sul do Amazonas as áreas de floresta natural têm sido substituídas por 

pastagens e por produção agrícola, com as mais diversas consequências possíveis, 

causando vários impactos ambientais, em níveis local, regional e global (PIMENTEL 

et al., 2010). Logo, o aumento das taxas de desmatamento, provém dos grandes 

investimentos advindos do agronegócio representadas pela expansão da pecuária e 

do cultivo da soja advindas do Centro-Oeste para a região Norte.  
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De acordo Becker (2005), as áreas de maior concentração do desmatamento 

na Amazônia estão localizadas ao longo do arco do desmatamento, ao qual faz parte 

o sul do Amazonas. Para (Alencar et al., 2004), o desmatamento nessa região está 

voltado para diversos fatores, tais como a conversão de floresta em pastagens, o corte 

e a queima de floresta para cultivos, a abertura de estradas ilegais, as quais expõem 

extensas áreas de floresta intacta a exploração madeireira predatória e a grilagem de 

terras. 

  Atualmente, no sul do estado, existem os métodos mais comuns de 

promoção do desmatamento como a extração de madeira para conversão de áreas 

florestais em pastagens e corte e queima de florestas para lavouras anuais. A 

construção de estrada e rodovias, os rios que cortam os municípios das áreas 

citadas também são os principais mediadores do desmatamento. Logo, as estradas 

facilitam o acesso das pessoas e, portanto, a expansão para novas áreas florestais. 

De acordo com os dados do (INPE), o município de Lábrea no sul do 

Amazonas, torna-se o município mais desmatado com um total acumulado de 

2.462,71 Km² entre (2008 a 2020), de suas áreas degradadas o que corresponde a 

2,73% do total do desmatamento do estado para o mesmo período.  

Segundo os dados do censo agropecuário (2017), dentre os 5 maiores 

criadores de gado nos municípios do estado do Amazonas, Lábrea lidera a criação de 

gado com 219.429 cabeças, Boca do Acre possui o segundo maior rebanho do estado 

com 202.553 cabeças, em seguida, Apuí (137.231), Manicoré (122.305) e Parintins 

(62,231), sendo estes os maiores destruidores da floresta para o desenvolvimento do 

agronegócio, com a exploração dos recursos naturais e a implantação de pastagens, 

havendo tendência de maior expansão da fronteira agrícolas entre essas cidades da 

região.  

1.3.1. Rondônia 
 

O estado de Rondônia está localizado na região Norte do Brasil com uma 

população aproximadamente de 1.796.460 habitantes, possui uma área de 

237.765,240 km². O estado está subdividido em 52 municípios, tendo como maior 

cidade, sua capital Porto Velho, com 428.527 habitantes. Porém, destacam-se ainda 

outras cidades de maior porte no Estado como Ji-paraná (116.610 hab.), Cacoal 

(78.574 hab.) e Vilhena (76.202 hab.) (IBGE,2019). 
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O estado de Rondônia ocupou o 3º lugar no ranking de desmatamento em 2020, 

com um total acumulado de 62.950.00 KM² das taxas de desmatamento acumulados, 

o que corresponde 13,77 % do total do desmatamento do estado para o mesmo 

período. Em 2020 cerca de 299,99 km² de florestas destruídas (INPE,2020).   

 O gráfico 02 mostra o crescimento das taxas de desmatamento entre os anos 

de 2008 a 2020. Portanto, esse aumento pode estar relacionado à especulação e 

grilagem de terras, extração predatória de madeira, mineração e outras atividades 

ilegais na área. 

 

Fonte: Organizada pela autora com base no (PRODES,2020). 

De acordo com os dados do IDARON (2021), o estado de Rondônia, possui 

cerca de 14.336.321 milhões cabeças bovinos, o que representa ser o terceiro estado 

mais desenvolvido da região Norte, responsável por 12,4% do Produto Interno Bruto 

(PIB) da região. A tabela 4 abaixo mostra os 10 municípios do estado de Rondônia 

com os maiores números bovinos. Sendo,  

A cidade de Porto velho torna-se em primeiro lugar com cerca de 448.004 de 

bovinos. Segundo Batista (2014, p. 8) “a pecuária bovina é o agente principal na 

configuração territorial e transformação da paisagem rural do estado de Rondônia”. 

Isso deve ser aos investimentos dos governantes em apoiar ao desenvolvimento do 

 

Gráfico  2- Área desmatada no estado de Rondônia 
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agronegócio que ao reorganizar a produção estadual acaba influenciando novas 

empresas para expandir o capital. 

Tabela 4-Os 10 municípios de Rondônia com maior efetivo do rebanho. 
 

Municípios  Quantidade  

1. Porto velho  1.227.823 

2. Jaru  507.929 

3. Buritis  503.547 

4. Ariquemes  486.679 

5. Alta floresta d´oeste  447.479 

6. Cacoal  414.790 

7. Ji- Paraná  381.863 

8. Espigão d´oeste  370.780 

9. Chupinguaia 320.321 

10. Corumbiara  286.842 

                                     
Fonte: Organizada pela autora com base no IDARON – DEOP, Banco de Dados - SisIdaron, jan. 

2021. 

 

A expansão das atividades agropecuárias em Rondônia tem se expandindo 

principalmente na atividade da pecuária bovina, lavouras de soja e milho. Com o 

desenvolvimento da soja, o agronegócio ganhou mais força para expandir suas 

fronteiras agrícolas, o que transformou uma das áreas mais prósperas e produtivas 

do Norte do Brasil.  

Em 2020 o estado de Rondônia alcançou 1.334 milhões de toneladas na 

produção da soja, utilizando 396 mil há de área plantadas, aumentando sua 

produtividade para 3,369 de toneladas por hectare, isto vem resultando em alterações 

no ambiente geográfico, ecológico, econômico e social (Boletim Informativo Seagri, 

março, 2021). 

A produção dessas atividades são os símbolos que representam a expansão 

do agronegócio no estado de Rondônia, porém, em fevereiro de 2021, o valor bruto 

da produção agropecuária 18.328.516.950,07 bilhões, cerca 56,84% em comparação 

a fevereiro de 2020, nisto, para a agricultura foram cerca de R$ 6.262.426.320,50 

bilhões  e para a pecuária R$ 12.066.090.629,57 bilhões de reais, sendo como 

destaque a pecuária bovina com R$ 10.576,3 milhões de reais do valor bruto da 

produção agropecuária em fevereiro de 2021.(Boletim Informativo Seagri, março  

2021). 
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1.3.2. Acre  

        
O estado Acre possui aproximadamente uma área de 164.123,964 km², com 

uma população de 881.935 mil habitantes, com 4,47 hab/km². No ano 2000 o governo 

do estado dividiu o Acre em cinco regionais de desenvolvimento Alto Acre, Baixo Acre, 

Tarauacá/Envira, Juruá e Purus. Logo, sua economia é baseada principalmente na 

regional do Baixo Acre, destacando-se a atividade da pecuária como umas das mais 

consolidadas na região. Fato este que vem contribuindo para impactos no meio 

natural, sobretudo para criação de pastagens. 

De acordo com os dados do (INPE,2019), o estado de Acre ocupava o 5º lugar 

no ranking de desmatamento no período (2008 a 2020), com um total acumulado de 

4.384,31 KM² de incremento de desmatamento o que corresponde 4,86 % do total do 

desmatamento do estado para o mesmo período.  

O estado do Acre configurou-se como uns dos principais locais de avanço do 

desmatamento, com destaque especial para os municípios da região do Baixo Acre, 

que consiste nos municípios mais desenvolvidos da região e que comanda a dinâmica 

econômica de todo o território acreano.  

Conforme os dados do Prodes (2020), a taxa de desmatamento nesse ano foi 

de 652,00 km². Porém, um valor relativamente inferior ao registrado em 2019 que foi 

ano de maior devastação da floresta com uma taxa de 682,00 km² (gráfico 3). 

Fonte: Organizada pela autora com base no (PRODES,2020). 
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Gráfico 3- Área desmatada no estado do Acre. 
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De acordo com o gráfico acima é possível perceber que o desmatamento no 

Acre tem apresentado tendências de elevações ao longo do período. As maiores altas 

ocorreram nos anos de 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2018 e 2019. Em 

comparação no período de (2008-2020, apenas houve recuo nas taxas do 

desmatamento nos anos de 2009, 2013, 2015, 2017 e 2020.  

O que evidência de que forma geral em todo esse período predominou o avanço 

do desmatamento sobre a floresta acreana. Tendo na pecuária uns de seus principais 

precursores, sobretudo por ser umas das atividades que comanda a dinâmica 

econômica do Acre.   

A tabela 05 abaixo mostra a evolução do crescimento do rebanho de gado 

bovino nos municípios da Baixo Acre no período de 2008 a 2019, sendo possível 

constatar um crescimento aproximadamente de 30%, no quantitativo de cabeças de 

gados nesses municípios. Rio Branco, Senador Guiomar e Porto Acre ocupam as três 

primeiras posições do número de bovinos.  

O município de Plácido de Castro apresentou um crescimento considerável em 

pouco mais de 10 anos. O rebanho bovino de saltou de 158.266 cabeças de gados 

em 2008 para um quantitativo bastante superior totalizando 230.627 cabeças de gado, 

o que representa um percentual de crescimento aproximadamente de 70 % no período 

analisado. 

Tabela 5-Total de Bovinos em cabeças de gado dos municípios da microrregião do Baixo 

Acre. 

   

Fonte: Organizada pela autora com base no (IBGE, 2021). 

Munícipios 2008 2014 2019 

1. Rio Branco 382.665 513.259 474.375 
 

2. Senador Guiomard 232.719 223.769 
 

366.903 

3. Bujari 214.675 216.695 247.390 
 

4. Acrelândia 185.359 
 

181.757 228.063 

5. Plácido de Castro 158.266 174.038 
 

230.627 

6. Porto Acre 144.677 
 

176.466 287.875 

7. Capixaba 113.884 
 

153.850 180.592 

8. Total 
9.  

1.432.245 Total 1.432.245 
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Com base aos dados da tabela 05 é possível constatar que entre 2008 e 2019, 

a pecuária avançou de forma considerável no leste acreano e consequentemente a 

pressão antrópica sobre o meio natural, social e econômica.  

A expansão da pecuária se manifesta como produtora de fenômenos 

geográficos de transformação do espaço acreano.  A pecuária tem trazido consigo o 

surgimento e a implantação do modelo agronegócio que em parte é impulsionada 

pelos governantes, mas que vem sendo alvo de conflitos pelas populações como 

seringueiros, ribeirinhos, camponeses, pois os mesmos tendem a lutar pela 

preservação da floresta.   

A atividade agropecuária é facilmente constatada em todos os municípios do 

Baixo Acre com predominância nas margens das rodovias federais e estaduais. Por 

meio da BR-317 conhecida popularmente como rodovia do Pacífico são possíveis 

visualizar diversas fazendas de gado bovino, sobretudo no trecho Senador Guiomard 

a Capixaba, que se estende até a fronteira com Peru no município de Assis Brasil que 

pertence a regional do Alto Acre. 

Esse cenário se repete na rodovia AC-090 (Transacreana), importante via 

pavimentada em quase 100 km a partir de Rio Branco rumo ao oeste do Estado, parte 

inicial de um planejamento antigo de, aproximadamente, 800 km de estrada. Ela   

integra Rio Branco no sentido leste/oeste com o município de Sena Madureira que 

também é perceptível diversas fazendas e empreendimento da pecuária em toda sua 

extensão.  

Ademais, a rodovia AC-40 que liga Rio Branco até a cidade Senador Guiomard 

também é um exemplo possível de perceber a instalação das fazendas no trecho 

rodoviário. Segundo Santos (2000) a ocupação nesses municípios foi efetuada de 

forma aleatória e desordenada, o que constituiu ameaças aos recursos hídricos. Esse 

processo foi fortalecido desde o início da década de 1970, perdas sociais e 

econômicas foram causadas, principalmente impactos ao ecossistema. 

Além disso, a integração terrestre entre os sete municípios do Baixo Acre é um 

fato concreto, ou seja, todos possuem vias terrestres e pavimentadas que possibilitam 

conexões econômicas e escoamento da produção para todo o território acreano e para 

os estados vizinhos e por fim para os países andinos, sobretudo o Peru. 

Isto demonstra o papel das rodovias como circuito aberto para a expansão da 

atividade pecuarista. Por onde passa uma estrada, logo vem a implantação de áreas 
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agropecuária, o que demonstra a lógica produtiva da fronteira em expansão da 

agropecuária por esta região se manifestando em qualquer propriedade independente 

do seu tamanho. 

Nesse contexto, é possível perceber que a pecuária tem apresentado um 

melhor desempenho econômico no estado acreano, especialmente pela estrutura 

física de serviços já consolidada que facilita sua expansão. Entretanto, apesar do 

crescimento econômico se faz necessário refletir sobre os efeitos negativos que ela 

tem gerado para a região, como a reconcentração de terras em áreas reformadas, a 

expansão do desmatamento e a degradação progressiva dos solos e recursos 

hídricos, entre outros problemas sociais e ambientais.  

Diante destas informações no tópico seguinte iremos abordar os impactos 

socioambientais que a expansão da pecuária bovina vem ocasionado na estrutura 

local da Amazônia e do estado do Acre. 

 

1.4. A Pecuária Bovina na Amazônia e os Impactos socioambientais  

        

No período colonial a criação da pecuária bovina tinha a finalidade de auxiliar 

o trabalho nos engenhos e alimentar a população das regiões da Amazônia. Hoje 

torna-se uma das principais atividades produtivas da Amazônia brasileira. As questões 

para uso e posse da terra têm motivado as taxas de desmatamento e a expansão da 

pecuária bovina em grande escala. 

De acordo com Silva (2019), a chegada dessa atividade na Amazônia inicia-se 

na ocupação regional em áreas do estuário do grande rio, onde havia formação de 

savanas com pastagens nativas. Teve sua origem na região amazônica no século 

XVII, tendo o seu primeiro registro no estado do Pará por meio de Belém, introduzidos 

pelos colonos portugueses pelo rio Amazonas. Afirmação confirmada por Homma 

(2003) na frase: 

“ .... desde a sua introdução em 1622, em Belém comprovando a importância 
da pecuária bovina inclusive pela existência de um boi e de uma mula no 
Brasão d´Armas da cidade de Belém criada em 1625 (HOMMA, 2003.p.28). 
 
 

  Os primeiros bovinos impulsionados na região fizeram com que as primeiras 

áreas de florestas começassem a ser abertas por meio de derrubadas e queimadas 

ao redor de Belém. Em seguida, esses animais foram levados para a Ilha do Marajó e 
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posteriormente levados para outras áreas (Dias, 2020). No século XVIII, se deu a 

consolidação da pecuária na Amazônia ocidental associada à atividade de mineração, 

visto que, os mineradores precisavam cultivar e criar para o seu próprio sustento.  

Segundo Rezende (2006), discorre que o processo de pecuarização da 

economia, se deu ainda neste século, primeiramente na região de Cuiabá. Foi 

somente no século XX que o Estado do Amazonas experimentou a execução da 

atividade pecuária no período da migração de nordestinos que se deslocaram de sua 

região de origem como forma de superar a vida miserável do sertão, onde existia uma 

forte desigualdade social, má distribuição de terra e renda. Eles viam essas terras 

como forma de novas possibilidades em obter fartura e até riqueza.  De acordo com 

(Morais, 2008) cerca de 4.600 homens haviam em 1878, mais de 15 mil em 1890, 

somavam mais de 158 mil homens que chegaram na região.  

A partir do final do século XX, os efeitos negativos na Amazônia começaram a 

surgir, mudanças estruturais e novas realidades na fronteira começaram acontecer. 

Um espaço que não está totalmente estruturado e pode, portanto, produzir novas 

realidades. Entre as mudanças, a conectividade regional é um dos elementos mais 

importantes da Amazônia. Não apenas estradas, mas também fatores que levam ao 

declínio dos recursos e da sociedade, mas também o mais importante são as 

telecomunicações, porque a rede de telecomunicações da Amazônia permite 

conexões locais / nacionais e locais / globais. (Becker, 2005).   

Segundo Barros (2003) a pecuária da Amazônia no final da década de 1960 

alcançou posição de destaque, como consequência da política do Governo Federal 

conhecida como “colonização pela pata do boi” para colonizar a Região em parceria 

com a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e o Banco da 

Amazônia (BASA) que favoreceram os colonos com incentivos fiscais e 

financiamentos. O anúncio da Sudam, da década de 1970, deixa clara na imagem a 

floresta como um grande pasto a ser apropriado. 
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Fonte: Marcucci,2019. 

        

A figura acima demonstra a propaganda incentiva pelo governo militar que 

prometia incentivos fiscais e financiamento para quem levasse o gado para a região, 

com o objetivo de transformar a Amazônia em pasto para a criação de gado. Como 

dizia na propaganda anunciado pela Sudam em 1970:  

 
“Na Amazônia, a terra é barata, e sua fazenda pode ter todo o pasto que os 
bois precisam. Sem frio ou estiagem queimando o capim, o gado fica bonito 
de janeiro a dezembro. E para ir para a Amazônia, você escolhe a ajuda que 
quiser. Com um projeto aprovado pela Sudam, sua empresa recebe os 
incentivos fiscais de milhares de empresas de todo o país. E com o 
financiamento agropecuário do Banco da Amazônia, você tem todo o apoio 
que precisa. É que a produção da região Norte é muito menor do que seu 
consumo. E, quando essa produção alcançar 1 milhão de cabeças por ano, 
em 1975, você terá o mercado nordestino ali pertinho, à sua espera. (...) É 
por isso tudo que mais de 250 empresas agropecuárias já estão se instalando 
na Amazônia.  A proposta do governo militar fazia parte de uma lógica de 
desenvolvimento. A Amazônia hoje é considerada uma área estratégica 
incorporada ao território do país. O lema é "Integrar, para não entregar" 
(MARCUCCI,2019). 
 

 

De acordo com a citação acima o resultado dessa política de incentivos, 

ocorreu uma forte migração maciça de grandes investidores para a região a partir de 

1970. Nessa época, a maioria desses investidores escolheram a agricultura e pecuária 

como projeto principal que havia sido submetido à aprovação pelas influências das 

Figura 6-O anúncio da Sudam década de 1970. 
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políticas que foram desenvolvidas pelo governo federal. A construção de estradas e o 

estabelecimento de polos de crescimento foram os meios para atingir a meta. (Becker, 

2000). A figura 07, mostra um anúncio publicado no jornal folha de São Paulo, em 

1967, promovendo a adesão de acionistas a um projeto pecuário implantado na 

Amazônia, com incentivos fiscais da Sudam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Fonte:DIAS,2020. 

A formação econômica da Amazônia se deu com o desenvolvimento a 

economia de fronteira, que de acordo com Becker (2005), representa o modelo de 

crescimento econômico, fator que marcou o povoamento e desenvolvimento da 

Amazônia, baseado na exploração predatória dos recursos naturais e do 

conhecimento das populações tradicionais que ocupar um determinado espaço.  

A criação de gado bovino tem sido uns dos setores que mais cresce na 

Amazônia, segundo o IBGE (2019), o rebanho em 1974 era de 92,4 milhões, em 1990 

cresceu em torno de 147,1 milhões de cabeças, sendo que, em 2006 passou para 

Figura 7-Anúncio publicado no jornal folha de São Paulo, em 1967 
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205,1 milhões, e em 2018 o número de efetivos bovino era cerca de 213,5 milhões, 

havendo redução de 0,7% em relação ao ano anterior, segunda queda consecutiva 

após recorde do efetivo em 2016.  

 Assim, como podemos analisar na tabela 06 que o crescimento da pecuária 

na Amazônia elevou a região Norte do Brasil a corresponder o segundo lugar em 

termos de rebanho bovino com 49.609.974 cabeças de gado, sendo superado apenas 

pela região Centro-Oeste, que possui 74.251.340 cabeças, o que pode ser visto na 

tabela abaixo o total bovino no Brasil e nas suas respectivas regiões brasileiras. 

 

Tabela 6-Efetivo do rebanho bovino, em 2019, segundo as grandes regiões do Brasil 
 

Grandes Regiões do Brasil Número de cabeças de gado 

Brasil 214 893 800 

Centro-Oeste 74.251.340 

Norte 49.609.974 

Sudeste 37.046.635 

Nordeste 28.593.389 

Sul 25.392.462 
Fonte: Organizada pela autora com base no IBGE,2021. 

          

           Essa concentração espacial do rebanho bovino na região Norte ou na 

Amazônia se deve à combinação de certos elementos que favorecem a criação de 

gado na região. Sendo que a pecuária aparecia como atividade moderna, sendo 

incentivada a pecuária extensiva como a mais viável dada as condições ambientais e 

de infraestrutura para a região, visto que essa atividade requer grandes áreas para 

sua realização.  

O gráfico 04 traz informações sobre o crescimento da pecuária entre os anos 

de 1974 a 2018, isso deve se ao número de áreas de desmatadas para criação de 

bovinos o que vem ocasionar conflitos e mudanças na paisagem da região. 
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Fonte: Organizada pela autora com base no IBGE- Pesquisa da Pecuária Municipal. 

 

Conforme apresentado no gráfico 4, a pecuária na Amazônia configurou-se 

uma atividade de crescimento econômico desde a década de 1974, sendo que a cada 

ano o quantitativo de cabeças tem aumentado consideravelmente. Essa atividade 

pecuarista nos estados da Amazônia no ano de 2019, manteve índices de 

crescimento. 

Segundo o IBGE (2019) no gráfico 05 indica os 07 maiores estados da 

Amazônia com o total de bovinos na região. Pode-se analisar que o estado do Pará 

ocupa o primeiro lugar na produção bovina com 42%, Rondônia ocupa segundo lugar 

na produção da região com 29%, sendo que, o rebanho no Acre corresponde a 7%, 

as menores taxas se concentraram em Amapá 1,2%, Roraima 2%, Amazonas 3%. 

Gráfico 4-Crescimento Bovino entre 1974 -2018. 
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Gráfico 5-Unidade de Federação de destaque na criação de bovinos na Amazônia em 2019. 

 

Fonte: Organizada pela autora com base no (IBGE, 2021). 

 

É importante destacar que a pecuária na Amazônia tornou uma das atividades 

mais lucrativas da região devido aos baixos preços de suas terras ou por sua 

ocupação sem nenhum custo. Essa atividade vem se expandido de forma 

desorganizada, resultando em grandes desmatamentos e conflitos de ordem fundiária. 

Caso a atual demanda global continue se expandido a tendência é que devem 

continuar a forte expansão das atividades da pecuária na Amazônia. 

Para Arima (2005) a demanda por carne bovina teve um papel importante na 

expansão da pecuária bovina na Amazônia, que apenas abastecia o mercado regional 

e nacional. Entre 2001 e 2003, alguns estados passaram a exportar a carne bovina, 

como Mato Grosso, Tocantins e Rondônia. A pecuária bovina tem um papel de 

destaque na expansão do agronegócio na Amazônia.  

De acordo com o autor citado em 2003, o Brasil se tornou o maior exportador 

de carne bovina no mundo. Sendo grande que parte do crescimento da pecuária tem 

ocorrido na Amazônia o que tem contribuído para o aumento das taxas do 

desmatamento. A pecuária na Amazônia é uma atividade com significativo de impacto 

econômico por grandes, médios e pequenos produtores que fazem com que a 

Amazônia tenha o maior rebanho do mundo do Brasil.  

Conforme os dados do (IBGE, 2014) a Amazônia possuía cerca de 80.046.890 

bovinos, representando 36,95% da população nacional e esse crescimento entre 2002 
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a 2008 foram superiores à média nacional correspondendo cerca de 85% do 

crescimento da pecuária brasileira. Entre 2003 a 2013 o estado do Pará, a pecuária 

foi superior 10 vezes maior que a do país, com aproximadamente 18 milhões de 

bovinos, cresceu cerca de 6,38% do estado no estado do Pará, sendo superior as 

taxas ao nacional que cresceu e 0,69% ao ano. 

Na região Amazônica a expansão de atividades produtivas gerou o 

desmatamento de sua floresta, e como consequência dessas atividades o 

desmatamento nesse espaço tornou-se o principal impacto ambiental apresentado 

nos últimos anos na região, pois é o grande transformador de áreas florestais para 

expansão de pastagens e para o cultivo das atividades agrícolas para produção de 

grãos como a soja, que se tornou uma das principais causas dos impactos ambientais 

na Amazônia.   

Tendo em vista que a expansão agropecuária a partir da década de 1970 foi 

responsável por diversos problemas socioambientais na região. Como por exemplo 

no Acre, Silva (2004), vem discorrer sobre a realidade desses problemas, afirmando 

que: 

 

[...] no âmbito do ambiente rural, os impactos nas florestas, nos cursos 
d’água, no regime pluvial e no modo de vida do trabalhador têm sido deveras 
sentidos. Sob o impacto do desmatamento, florestas foram destruídas com 
seus recursos madeireiros parcialmente aproveitados. Muitos seringais de 
onde antes a população seringueira produzia também sua sobrevivência, com 
trabalhos extrativos, deram lugar a áreas agricultáveis e de formação de 
pastagens. No período de estiagem, o regime dos rios foi alterado e cursos 
d’água menores, sazonalmente, podem secar. Consequentemente há uma 
alteração no nível hidrostático com o aprofundamento do lençol freático, a 
escassez de água potável também pode ser sentida pelos moradores. A água 
para criação de gado é prevenida pelos açudes e “reservatórios” construídos 
para a captação nos períodos chuvosos. Esta variabilidade é sazonal na 
Amazônia, sendo que certos graus de oscilações são normais entre o 
“período chuvoso e de estiagem”. Porém, com o desmatamento deixando o 
solo desprovido de cobertura, sujeito a maior compactação natural ou pelo 
pisoteio do gado, ocorre uma ampliação dos efeitos de degradação ambiental 
atuando sob a composição pedológica e geomorfológica do lugar. O ambiente 
do trabalhador tradicional foi deveras alterado, pois com a mudança na base 
produtiva, a vida na floresta foi inviabilizada. Esse impacto socioambiental 
teve como origem o domínio fundiário estabelecido, com a implantação de 
colonização e áreas de fazendas, em que se reforçavam os espaços de 
reprodução da propriedade fundiária privada. Isto significava uma mudança 
radical na territorialização do domínio e uso da terra dos antigos seringais, 
nos quais após a falência da empresa capitalista, o trabalhador extrativista 
fixou meios de vida próprios sob bases de sua unidade de produção na 
floresta – a colocação. A população seringueira reduzia-se na zona rural, 
migrando para as cidades sede dos municípios [...]. Silva (2004, p. 23-24) 
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 De acordo com o autor citado percebe-se que diante dos diversos tipos de 

problemas socioambientais realizados na Amazônia, um dos mais comuns é o 

desmatamento provocado principalmente pelo desenvolvimento comercial e pelas 

queimadas. Enquanto a pecuária e extração de madeira exercerem um melhor 

desempenho econômico, os efeitos negativos irão continuar, como por exemplo, a 

reconcentração de terras nas áreas reformuladas, aumento dos desmatamentos e 

degradação progressiva dos solos e recursos hídricos, entre outros problemas 

socioambientais. Mesmo que a natureza forneça vários recursos, o desmatamento 

tornou-se um dos problemas ambientais mais graves para o meio ambiente. 

O processo de desmatamento geralmente começa com a abertura oficial ou 

clandestina de estradas que permitem a expansão humana e ocupação irregular de 

terras para exploração predatória de madeira de lei. Posteriormente, a floresta 

explorada é convertida em agricultura familiar e pastagens para a pecuária extensiva, 

principalmente nas grandes propriedades, responsáveis por cerca de 80% das 

florestas desmatadas na Amazônia legal (Cenamo,2005).  

Segundo os dados do atlas das pastagens brasileiras (2020), houve uma 

grande expansão da pecuária bovina na Amazônia brasileira entre as décadas 1985-

2019, aumentando o rebanho bovino total da região que era de 93.563.900 cabeças 

em 1985 para 158.814,000 cabeças em 2019, o que representa um crescimento da 

área de pastagem durante esse período.  

No ano de 1985 foram utilizados cerca de 120.278.573 hectares de pastagem, 

em 2019 esse número aumentou para 182.448.069 hectares para o uso de pastagem 

na Amazônia. Cerca de 47.720.919 ha de áreas foram degradadas, 25.042.019 para 

áreas não degradadas, 8.226.768 para áreas leves, 6.034.561 para áreas moderadas, 

e 5.972.402 para áreas severas.  

O gráfico 6 mostra a porcentagem das áreas de pastagem na Amazônia, sendo 

que 56% dessas áreas não foram degradadadas,18% foram utilizadas de formas leve 

1e 13% sendo utilizadas de forma severa e moderada 2estão agrupadas as pastagens 

“em degradação”, sendo os níveis de degradação da área de pastagem na Amazônia. 

 
1 Pastagem ainda produtiva, mas já com algumas áreas de solo descoberto ou plantas daninhas. A 
rebrota do capim, após o pastejo, é lenta. Capacidade de suporte cai cerca de 20% (em relação a 
pastagem não degradada). 
2 Aumento da infestação das plantas daninhas ou percentual do solo descoberto (em relação as formas 
leves). Capacidade de suporte cai de 30% e 50%) (DIAS,2017). 
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 Gráfico 6- Porcentagem das Área de Pastagem na Amazônia. 

 

Fonte: Organizada pela autora com base no Atlas Digital das Pastagens Brasileiras,2019. 

  

A figura acima demonstra as áreas de pastagens degradadas, um dos maiores 

problemas que a pecuária enfrenta na Amazônia ocidental, levando ao declínio da 

capacidade de manutenção da propriedade, aumento dos custos de produção de 

carne e leite, falta de recursos para produtores e pressão de novas áreas por meio do 

desmatamento (Dias, 2020).  

De acordo com dados da Prodes (2020), estima-se que taxa de desmatamento 

para o ano de 2020 nos estados da Amazônia legal como os estados do Pará, Mato 

Grosso, Amazonas e Rondônia corresponderam cerca de 87,8% do desmatamento 

previsto para o ano.  Isso é espacialmente representado na tabela 07, que apresenta 

as estimativas de calor para casos de desmatamento.  

 

 
                              Tabela 7-Distribuição da estimativa por estado. 
 

Estado  Prodes 2020 km² Contribuição % 

Acre 652 5,9 

Amazonas  1.521 13,7 

Amapá  81 0,7 

Maranhão  290 2,6 

Mato Grosso 1.767 15,9 

Não Degradada
56%

Leve
18%

Moderada
13%

Severa
13%

Não Degradada Leve Moderada Severa
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Pará 5.192 46,8 

Rondônia  1.259 11,4 

Roraima  300 2,7 

Tocantins  26 0,2 
Fonte: Organizada pela autora com base no Projeto de Monitoramento do 

Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite-PRODES 2020. 

 

Os estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia no ano de 2020 de acordo com 

os dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por 

Satélite (PRODES,2020) foram responsáveis por aproximadamente por 9.739 de Km² 

de áreas estimada para o desmatamento.  

Os respectivos estados possuem os maiores rebanhos bovinos e 

consequentemente as maiores áreas de pastagens são responsáveis por 74,1% do 

percentual de terras devastadas na Amazônia totalizando 8.218 km² de floresta 

derrubada. A partir desses dados Silva (2019, p.639), cita que “as áreas de florestas 

foram gradativamente transformadas em pastagem pela ação intensiva de 

desmatamento, com mudanças na paisagem regional pela introdução gramíneas para 

alimentação do rebanho para lidar com maior rentabilidade, sobretudo espécies 

africanas para a formação de áreas pastoris”.  

Hoje a expansão do agronegócio da pecuária é vista como o principal uso de 

terras na Amazônia, o que acarreta grandes mudanças no espaço local, gerando o 

aceleramento de destruição de grandes florestas. 

O agronegócio na Amazônia resulta do processo de modernização agrícola 

derivada da ação do desenvolvimento econômico nos espaços rurais que constitui o 

uso corporativo do território pelas empresas de maior poder aquisitivo do agronegócio   

que adentra na floresta amazônica dando lugar a pastagens e lavoura, causando uma 

série de impactos para o meio ambiente, pois essa atividade está se tornando a 

principal forma de economia de fronteira da região amazônica. 

 De acordo com os autores (Silva e Michalski, 2020, p.51), a pecuária é a 

atividade mais desenvolvida na economia da fronteira, dentre outras questões, por ser 

uma atividade econômica móvel, que possui maior liquidez e com mercado 

permanente. As trocas de mercadorias se efetivam com os compradores de gado, 

frigoríficos, grandes pecuaristas e com os pequenos proprietários. É o que movimenta 

a fronteira é a pecuária extensiva e a agricultura familiar (pequenos agricultores).  
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Com o crescimento das pastagens e do rebanho bovino nessas áreas tem 

demonstrado que os regulamentos e mecanismos de monitoramento do uso da terra 

nestas áreas têm sido ineficientes e insuficientes para impedir o avanço acelerado da 

expansão da pecuária, nisto o desmatamento nestas áreas dente a aumentar pela 

falta de fiscalização. 

             Atualmente a atividade agropecuária é uma das principais atividades 

econômica da população acreana. Entretanto mesmo com o estabelecimento do 

paradigma do Desenvolvimento Sustentado, que tem direcionado aos programas de 

desenvolvimento e as políticas públicas para o manejo sustentado dos recursos 

naturais, os desmatamentos ainda têm sido uma das principais características para o 

aumento de produção na agropecuária. Diante disso no próximo tópico será abordado 

os impactos socioambientais que a pecuária bovina vem causando no estado do Acre. 

1.5. Acre: Impactos socioambientais da pecuária bovina  
 

Desde a década de 1970 o Acre tem passado por grandes modificações com 

implantação de uma nova ordem econômica e social. A pecuária tem sido apontada 

como uma das atividades mais nocivas ao meio ambiente. A ocupação humana 

nesse período gerou certamente um capital para investimento que sustentou a 

infraestrutura, sendo o desmatamento algo necessário para que se pudesse crescer 

a economia. Segundo Paula (2008) fazia da Amazônia uma reserva com grande 

capacidade de gerar riquezas, bastava que se investisse o capital na compra de terras, 

podendo assim torná-la passível de exploração dos seus recursos naturais ou criação 

de gado.  

Na concepção de Silva (2004) a inserção do estado acreano na fronteira com 

o Brasil no século XIX foi inserida pela primeira vez com a introdução da área na 

divisão internacional do trabalho e da produção. Esta inserção aconteceu inicialmente 

com formação fornecedora de matéria-prima na indústria Centros estabelecidos na 

Europa e nos Estados Unidos, sendo que, posteriormente o setor agropecuário se 

instalou nas terras acreanas na década de 1970, surgindo como fronteira econômica 

de expansão. 

Ainda de acordo com o autor citado à medida que as estradas continuavam 

sendo construídas, vários problemas começaram a surgir como o: desmatamento, 

invasão de áreas indígenas, especulação de terras, incêndios violentos e o 
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deslocamento forçado de quem há muito ocupa a região e vive naturalmente em 

harmonia com a natureza. Esse efeito foi bastante evidente no caso de Acre, pois 

quando a BR-364 chegou a este estado, resultou em um rastro de devastação nessa 

região.  

Segundo os dados da Secretaria de Meio Ambiente do Acre no ano de 2019, o 

aumento do desmatamento no estado do Acre totalizou cerca de 72,2 mil hectares, o 

que representa crescimento de cerca de 3% do desmatamento ocorrido (SEMA,2020). 

A distribuição do desmatamento no estado está relacionada à estrutura de ocupação 

territorial, concentrada principalmente leste acreano, em torno de centros urbanos, 

grandes rios e rodovias, com destaque para rodovias federais e estaduais como 

podemos analisar na (Figura 08).  

           
     Figura 8-Cobertura da terra no estado do Acre 

 

         Fonte: Inpe/Prodes, 2021. Dados disponibilizado em 27/05/2021 e ZEE – Fase II. (SEMA,2020). 

 

No geral esses eixos estão relacionados ao processo de escoamento da 

produção familiar em projetos de assentamento e em áreas discriminadas, esta última 
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em processo de regularização fundiária pelo Instituto de Terras do Acre - Iteracre 

(SEMA,2020).  

Um outro impacto que vem preocupando as autoridades do estado são os focos 

de queimadas, pois no período de entre o início do ano (01/01/2020) e ontem 

(01/10/2020), onde foram registrados 7.791 focos, segundo dados do Satélite de 

Referência (AQUA TARDE). Os municípios de Feijó, Tarauacá e Sena Madureira 

foram os que apresentaram o maior número de focos acumulados no período 

(CPTEC/INPE, 2020).  

Levando em consideração os municípios da regional do Baixo Acre, Rio Branco 

apresentou-se em primeiro lugar com 613 focos de queimadas, em segundo lugar 

Bujari com 234 focos, em terceiro Capixaba com 160 focos, em quarto está Acrelândia 

com 140 focos, Porto Acre em terceiro lugar com 123 focos, Senador Guiomard com 

60 focos e Plácido de Castro com 44 focos de queimadas.  O gráfico 7 demonstra o 

acumulado de focos de queimadas no estado do Acre. 

 

 

                                                                    Fonte:INPE,2020. 

 

O desenvolvimento da fronteira da agricultura e pecuária começou com o 

desmatamento de áreas que mais tarde se tornaram pastagens. Após o 

desmatamento, essas áreas serão queimadas para remover a cobertura vegetal 

Gráfico 7-Municípios com maior área de desmatamento no estado do Acre. 
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remanescente que ocorrem de forma irrestrita e têm graves consequências para o 

meio ambiente.  

As queimadas e o desmatamento no Acre costumam ser práticas inter-

relacionadas, pois as florestas são derrubadas para formar pastagens e as queimadas 

são realizadas para fertilizar o solo e preparar as pastagens. Essas práticas tem 

deixado consequências danosas para a saúde humana e a perda da biodiversidade 

animal e vegetal da terra. No entanto, as queimadas são de importância social porque 

permitem que agricultores familiares em toda a região amazônica mantenham seus 

meios de subsistência e segurança alimentar.  

Dados confirmados pelo mapeamento do (INPE), sobre o uso e cobertura da 

terra nas áreas de desflorestadas da Amazônia mostra que a pecuária ser umas das 

atividades de maiores impactos as terras da Amazônia. Entre 2004 a 2020 cerca de 

10.851 km² de terras foram desmatadas, sendo o desmatamento o maior responsável 

pelo problema ambiental.  

De acordo com o autor (Fearnside,2003) isso poderá ocorrer a perda da 

biodiversidade, exposição do solo a erosão e perda das florestas. Devido ao conflito 

e ao avanço da ocupação florestal, sendo que principal objetivo é o desmatamento e 

a formação de pastagens, onde as populações tradicionais ocupam. Sendo que 

alguns deles têm a propriedade legal das terras, enquanto outros não. 

Nesse contexto, surgem os conflitos sociais no campo entre os “novos 

proprietários rurais” e as comunidades tradicionais. Na qual a lutas dessas populações 

tracionais lutam contra a substituição da floresta para fins de implantação da pecuária 

extensiva de corte, que coloca em risco a reprodução social das florestas, ou seja, do 

modo de vida que levam na floresta. Na maioria dos casos, ocorreram entre grandes 

proprietários e posseiros que desejam retirar madeira, mesmo em áreas visadas por 

reformas agrárias. Outros estão relacionados ao desmatamento ou extração ilegal de 

madeira (ZEE,2000).  

Ainda de acordo com o Zoneamento Ecológico-Econômico, os conflitos pelo 

direito de uso da terra instaurados no Acre decorreram da chamada demanda 

reprimida dos beneficiários da reforma agrária e da pressão dos latifundiários para 

ampliar o desmatamento em áreas de seringueiros ou pequenos agricultores 

familiares. O desmatamento é uma prática comum, principalmente em grandes áreas 

da regional do Baixo Acre, quando há retirada de madeira de maior valor econômico 
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essa área é ocupada por pastagens. Essa prática se torna mais grave quando atinge 

áreas ocupadas pela população da indústria extrativa, cujas atividades econômicas 

são baseadas na floresta. Áreas que as populações tradicionais preservam os 

recursos naturais de forma sustentável, o que torna tais alvo de atração para a 

expansão do agronegócio. 

De acordo com a comissão pastoral da terra (CTP,2020), no estado do Acre há 

59 conflitos por terra, totalizando 4.469 famílias lutando pela posse da terra.  Entre os 

municípios do estado, cinco deles compõe a regional do baixo Acre que estão em 

conflitos pela terra, sendo Acrelândia, Bujari, Capixaba, Rio Branco e Plácido de 

Castro, sendo a maioria deles vivendo nessas terras como posseiro, seringueiro, 

extrativista, indígenas ou assentado. 

Esses conflitos por terras aumentam em decorrência da implantação das 

atividades ligadas ao agronegócio e essas famílias sofrem conflitos e tensões por 

partes desses produtores do agronegócio que tem o apoio do governo que atraídos 

acabam implantando um grande número de gado e monoculturas na região 

Amazônica, o que acelera excessivamente o índice de desmatamento e conflitos de 

terra na região. 

1.6. Contexto do surgimento da atividade bovina no Acre 
 

A economia do Acre era particularmente voltada ao extrativismo vegetal, 

tendo como foco principal a exploração da borracha, enquanto a pecuária era 

inexistente. Segundo Becker (2003) houve alterações por causa do modelo de 

desenvolvimento aplicado pelos militares, de forma que o Estado do Acre passou a 

investir na pecuária e na agricultura e essas atividades alteraram significativamente a 

economia da população. 

Na década de 1970, a economia do Acre se concentrava, principalmente na 

atividade extrativista tendo como produtos a borracha, a madeira e a castanha, que já 

existiam na região de forma acarretando a falência dos seringais, algo que atraiu 

investidores do Centro-sul do país, que se tornaram proprietários de grandes 

extensões de terras por causa do baixo preço.  

No entanto, mesmo adquirindo terras de seringais a intenção não era continuar 

com a extração da borracha, mas de desenvolver a Pecuária extensiva, que acabou 

se tornando a principal forma de exploração e uso da terra na região acreana. A 
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organização da estrutura produtiva do setor primário do Acre foi reorganizada, se 

expandindo a fronteira agropecuária nos anos 1970 e 1980, mas não pode ser 

confundida com o processo de concentração fundiária, visto que, este já existia e 

caracterizava a produção extrativista.  

Segundo Silva (2019, p.681), após 1970, a pecuária se potencializa 

rapidamente, ganhando dimensão mercantil, solidificando-se como atividade 

econômica fundamental ao desenvolvimento do estado. Esse processo promoveu o 

desmatamento em favorecimento para áreas de criação de gado, o que veio ocasionar 

mudanças significativas nos modos de vida da população acreana. 

De acordo com Silva (2003), o surgimento da pecuária com maior intensificação 

da atividade se deu após o chamamento do governo de Wanderlei Dantas entre 1971 

a 1975 visando atrair investidores do Centro-Sul para mudar a base econômica do 

estado acreano, deixando de lado o tradicional extrativismo vegetal para investir em 

uma atividade moderna que seria a pecuária extensiva através da implantação das 

empresas agropecuárias. 

Entre os anos de 1970 a 1975, Wanderlei Dantas governou o Acre e incentivou 

a migração de paulistas, usando como artifícios a grande fertilidade do solo acreano, 

exaltando a prática de criação de gado e formação de pastagens que segundo Morais 

(2016, p.125) foi o momento em  que se criou o “mito da pecuarização” em desfavor 

da prática da atividade dos seringueiros, visto que passou-se a desmerecer essa 

economia de subsistência local ressaltando que “cortar seringa e quebrar castanha” 

eram “ atividades desprezíveis e retrógradas”. 

O governo dessa época foi polêmico e cheio de conflitos, pois além de exaltar 

a prática da atividade pecuária, expunha que o preço da terra era baixo, além de 

assegurar abertura da Estrada do Pacífico para formação do corredor de exportação 

para o mercado asiático e a costa oeste dos Estados Unidos da América, utilizando 

segundo Paula (1991, p. 72) como slogan de campanha a frase “Acre, a nova Canaã, 

um nordeste sem seca, um sul sem geadas. Invista no Acre e exporte pelo Pacífico”. 

Em 1975 o governo do Acre foi assumido por Geraldo Mesquita. Sua nomeação 

para o cargo coincide com o início da crise do modelo desenvolvimentista. Durante 

seu governo, Mesquita se aproximará do Acre, distanciando-se da linha política 

seguida pelo governo anterior. O novo governo buscou desenvolver a atividade 

extrativista, que constituía a maior parte da economia do Estado, em detrimento da 
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agricultura e da pecuária, que, além de não rentável em relação ao extrativismo, levou 

à desintegração da sociedade acreana, gerando impactos como o aumento da 

pobreza, o inchaço das cidades, o desmatamento e o agravamento dos conflitos de 

terra. (Delgado,2006). 

O governo de Mesquita procurou se aliar com os seringueiros, incentivando a 

instalação e ajudar na abertura de sindicatos, atos populares, posicionar-se a favor 

dos trabalhadores. Mas, nesse contexto de aproximação com o movimento, Mesquita 

não só atuará como aliado e mediador no conflito, mas também disputará espaço com 

outros mediadores especialmente com o sindicalismo e a Igreja, os mediadores mais 

relevantes buscando obter maior influência e prestígio entre os membros do grupo. 

Em 1978 a concentração de terras nas mãos de latifundiários do Centro Sul, 

era exorbitante, segundo Jornal Varadouro (1978), tinham o apoio do governo, 

enquanto os pequenos produtores ficavam desassistidos. Dos 4.280 mil hectares 

vendidos a proprietários de fora, no período de 1970 e 1974, mais de 30% passou 

para o poder de apenas quatro proprietários.  

No Acre aconteceram esses fatos dificilmente repetíveis em qualquer outra 

parte: as fazendas Novo Oeste, do grupo Atlântica Boa Vista, e a Califórnia, do grupo 

Atalla (COPERSUCAR), ocupam nada menos do que uma área de 1,9 milhões de 

hectares (VARADOURO, fev.1978). 

A partir do momento em que os latifundiários adquiriram grandes áreas de terra, 

o processo de distribuição de terras ficou ainda mais complicado para os pequenos 

produtores que dependiam da reforma agrária, fator que marca a história do país, por 

causa da concentração fundiária registrada na região amazônica, visto que, a maioria 

das terras estava nas mãos de proprietários advindos do sul do país. O surgimento da 

pecuária advinda de grande luta e sofrimento do povo acreano, segundo Cavalcante: 

 
A desativação dos seringais e a implantação da pecuária extensiva de corte 
veio propiciar a formação de contingentes livres de posseiros, seringueiros, 
arrendatários, que, ao não mais permanecerem ligados ao trabalho rural, 
migram para as periferias das cidades, onde passam a viver em condições 
precárias (Cavalcante,1993, p.10). 
 
 

No ano de 1979 Mesquita deixa o cargo sendo assumido por Joaquim Falcão 

Macedo que tentou uma reaproximação com os paulistas em um momento em que os 

níveis de violência no campo aumentavam. A situação não era diferente no Acre. À 
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medida que a relação entre o executivo e os fazendeiros se fortalecia, eles perceberão 

a estrutura de oportunidades mais aberta e o conflito entre os paulistas e os 

seringueiros aumentava a cada dia. Este período é tornado único pelos assassinatos 

ou tentativas de certos líderes ou atores que são considerados essenciais para 

sustentar o movimento. (Delgado,2006). 

O Acre segundo Arroyo (2003) com a tendência ao crescimento passou por 

situações em que os conflitos armados cumularam com mortes, famílias foram 

expulsas de suas terras para que fosse possível se estabelecer a dinâmica das 

pastagens em favor da expansão da atividade pecuária e consequentemente o 

crescimento da economia a partir dessa atividade, mas a um custo bem alto para 

pessoas de baixa renda que não tinham recursos para lutar contra os grandes 

latifundiários. 

 O processo de expansão da pecuária no Acre fez com que os conflitos 

fundiários se intensificaram entre produtores do Centro-Sul, seringueiros, ribeirinhos, 

indígenas e assentados, gerando um intenso êxodo do campo para o urbano que, do 

ponto de vista social, é um dos problemas mais graves que o estado enfrenta até hoje.  

Com a implantação do plano de modernização no estado Acre ocorreu um 

momento de queda da atividade extrativista, embora neste estado o extrativismo 

representasse a base de sustentação da economia local. Logo, com a desestruturação 

do setor extrativista, estabeleceu políticas de incentivo à agropecuária e à implantação 

de projetos de colonização resultaram na expansão das atividades agrícolas, 

principalmente da bovinocultura, que transformaram a economia do setor primário do 

Acre. 

Este cenário de implementação das indicações federais foi complementado 

pela grave crise do setor extrativista. A partir daí, teve início a abertura da frente 

agropecuária no estado, impulsionada ainda mais pelo baixo preço das terras e pela 

perspectiva de sua valorização com a construção e pavimentação de rodovias, como 

a BR-317 e a BR-364. As consequências foram a desestabilização das relações 

sociais anteriormente estabelecidas na sociedade do estado do Acre. 

 Além disso, os seringueiros e outras populações que viviam na floresta foram 

expulsos. O processo da expansão do agronegócio bovino na Amazonia-Acreana que 

tem sido um fator de mudanças no espaço geográfico e nas dinâmicas internas e 

externas, com reflexos nas relações socioeconômicas e no ambiente natural. 
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A produção agropecuária no Acre, tem forte conotação social, conforme Vilela 

(2012) pois impacta positivamente a população rural, de forma que se constitui em 

uma das maiores fontes de uso da mão-de-obra dos colonos, sendo que em 2005, 

95,4% das áreas rurais que desenvolviam a pecuária bovina tinham pequenos 

rebanhos de até 100 cabeças de gado, e os médios tinham até 500 cabeças de forma 

que 51,4% do rebanho do Estado.  

De acordo com Vilela (2012), a bovinocultura no ano de 2006 se destacou 

dentre os principais segmentos da Pecuária no Acre, pois apresentou um significativo 

crescimento no censo agropecuário de 334,3 mil para 847,2 mil cabeças, de forma 

que, seu crescimento foi sugerido pela quantidade de pasto, que subiu de 257,7 mil 

hectares para 552,2 mil hectares, sendo que, as áreas onde criavam suínos e aves 

não apresentaram grandes mudanças ou seja, a bovinocultura acreana estava 

crescendo consideravelmente rápido. 

As atividades de subsistência tanto agrícolas, quanto pecuárias eram 

desenvolvidas segundo Barros (2003) em um contexto conflituoso com o setor 

extrativista, no entanto para que fosse possível implementar mudanças foi necessário 

adotar novas tecnologias que proporcionaram o aumento da produtividade, no entanto 

acarretou um impacto negativo ao meio ambiente, ocasionando aumento de rigor na 

fiscalização, fato que fez com que o setor agropecuário participasse do PIB do Estado. 

As atividades agropecuárias predominavam no Acre, quando se tratava de 

geração de renda da população que vivia no meio rural, de forma que em 2003, a 

produção animal se tornou tão importante que passou a ser uma das principais 

atividades econômicas do setor agropecuário. No entanto, segundo Ichiara (2003) a 

política econômica brasileira tendia ao favorecimento do latifundiário, sendo que no 

Acre a realidade era essa. 

Segundo os autores Valentim e Andrade (2006, p. 156) a adoção de 

“tecnologias na pecuária bovina” acarretou o desmatamento de “mais de 300 mil 

hectares de florestas” que foram utilizadas para a implementação das pastagens no 

Estado do Acre, “entre 1970 e 2002”, no entanto, nos anos 70, um hectare de pasto 

“alimentava 1,14 cabeças de gado bovino por ano”, mas se persistisse esse mesmo 

meio de organização da pastagem com o passar de 3 a 5 anos, as pastagens 

formadas ficavam degradadas.            
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De acordo com o Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre (2010, p. 155), a 

evolução da pecuária no Acre está associada ao crescimento das áreas de pastagem 

e, principalmente, à intensificação dos sistemas de produção, de forma que, “as 

pastagens voltadas à pecuária bovina, ocupava 81,1% dos 1.645.859 de área 

desmatada no Estado até 2004”, constituindo a pecuária como atividade principal 

relacionada ao uso da terra nas áreas alteradas.  

Com isso, o extrativismo, que já estava em crise com o corte dos incentivos 

estaduais à sua produção e outros centros passando a produzir borracha de melhor 

qualidade em larga escala, foi retirada, mudando a paisagem geográfica do Acre. 

 

1.7. A expansão do agronegócio bovino e o uso do território da Amazônia-acreana.  

 

Segundo Silva (2004, p. 320), o interesse de expandir o sistema agropecuário 

para a Amazônia tinha como uns dos focos corrigir a escassez de alimentos do Centro-

Sul, isto é, toda a região teria uma funcionalidade mercantil para atender as 

necessidades econômicas das principais cidades brasileiras.  

Ainda de acordo com o autor citado discorre que o “avanço da fronteira 

agropecuária ao longo da BR-364, chegou à Ponta o Abunã (região localizada na 

margem esquerda do rio Madeira em fronteira com o Acre) com grupos de 

camponeses migrantes centro-sulistas, após perambular em vários estados 

brasileiros, em busca de terra e trabalho”.  Esse movimento migratório se estendeu 

até o estado Acre, especialmente em sua parte leste no sentido da rodovia federal 

BR-364 e demais vias de integração conectadas.  

De acordo Silva (2004) a década de 1970 no Acre foi um período do início de 

muitos conflitos pela terra entre populações tradicionais e os grandes empresários 

capitalistas, de um lado os antigos moradores com forte relação com a floresta e dela 

tiravam sua sobrevivência sem agredi-la e de outro lado com interesses totalmente 

opostos os empresários e produtores que necessitavam derrubar a floresta para 

consolidar seus interesses.  

O autor citado discorrer que a atividade da pecuária na Amazônia-Acreana, 

trouxeram consigo interesses hegemônicos e impositivos que simplesmente se 

instalaram e desprezaram a realidade já existentes na região. Isto promoveu também 
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a grande devastação da floresta, já que para estas atividades econômicas são 

necessárias grandes extensões de terra para criação do gado. 

Segundo Silva (2004) os camponeses estavam se sentindo ameaçados com a 

investida em grande escala dos sulistas na atividade pecuária, visto que, seriam 

inseridos padrões de vida diferenciados do que estavam acostumados, pois sua 

atividade era extrativa. E, mesmo os latifundiários estarem em menor número, 

detinham em seu poder a maior quantidade de terras amazônicas que faziam parte 

do estado do Acre e, não estavam dispostos a abrir mão de forma alguma do propósito 

de construção e ampliação do espaço para fomento da agropecuária.  

Com a expansão da agropecuária houve os conflitos sociais entre os posseiros 

e sulistas, crescimento desordenado de cidades, acarretando problemas de 

organização social. Esses conflitos acabaram por consolidar a expulsão de 

seringueiros, ribeirinhos e indígenas que viram seus modos tradicionais serem 

mudadas diante dos interesses hegemônicos, que traziam como lema do 

desenvolvimento econômico, mas que na verdade vinham como devastadores e 

expropriadores sobre o meio ambiente.   

 Com a abertura mercadológica da terra, houve-se os conflitos com as famílias 

de seringueiros que já viviam como posseiro no interior dos seringais. Eles não seriam 

diretamente remanejados para outra atividade nem, tampouco absorvidos em sua 

maioria pela agropecuária. O novo dono da terra se incumbiria de “limpá-la” dos 

resquícios do seringal. Essas limpezas aconteceram por duas formas: via indenização 

ou por uso da violência. Ambos geraram a expropriação de muitas famílias (Farias e 

Silva, 2012). 

Este período foi marcado por anos de incentivos à produção e à ocupação da 

Amazônia. Em 1978 conforme dados do IBGE a área desmatada chega a 14 milhões 

de hectares, todo esse processo de ocupação ocasionou uma forte migração em 

direção à região por Norte, já que o governo federal garantia diversos incentivos e 

principalmente grandes extensões de terras a preços irrisórios, isso fez com que a 

população da Amazônia Legal chegasse a 7 milhões de pessoas de forma acelerada 

e sem planejamento algum.  

Do ponto de vista social, a maioria dos migrantes agora provinham de 

correntes migratórias originárias do Centro-Sul do Brasil. Nos anos 1970/1980 

chegaram ao Acre, muitas pessoas em busca de terra, foi notório que o meio ambiente 
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ficou em segundo plano e a floresta passou por um processo violento de degradação, 

e as populações tradicionais passaram a conflitar em defesa do meio natural e da sua 

própria permanência nesse local. 

A partir do momento em que os latifundiários adquiriram grandes áreas de terra, 

o processo de distribuição de terras ficou ainda mais complicado para os pequenos 

produtores que dependiam da reforma agrária, fator que marca a história do país, por 

causa da concentração fundiária registrada na região amazônica, visto que, a maioria 

das terras estava nas mãos de proprietários advindos do Sul do país.   

A década de 1970 foi marcada pela substituição do sistema produtivo acreano 

que se transformou de uma economia basicamente extrativista para uma 

mercadológica nacional e internacional a princípio voltada para pecuária. Esse fato 

culminou com a chegada de muitas pessoas em busca de terra, que iniciou um 

processo de degradação e as populações tradicionais passaram a conflitar em defesa 

do meio natural e da sua própria permanência. Isso deu origem a um novo momento 

histórico que foi marcado pela defesa da floresta.  

As discussões sobre meio ambiente começam a mudar na década de 1980, 

surgiram líderes sindicais como Chico Mendes, que foi considerado um "divisor de 

águas" na história da Amazônia, por sua luta em defesa dos seringueiros e 

principalmente pela defesa da floresta. Nisto, colocou a discussão em cenário nacional 

e internacional, o que fez pressionar o Governo Federal a repensar as políticas de 

desenvolvimento para Amazônia. 

Em 1988 o líder Chico Mendes foi assassinado, sua morte chamou a atenção 

do mundo, pela importância de sua luta ambiental que marcou todo um período de 

lutas. A morte desse líder fez com que a degradação da floresta fosse reduzida e que 

as autoridades nacionais tomassem medidas contra a devastação ambiental. Foi um 

período importante por marcar novas políticas de proteção ao meio natural e as 

populações tradicionais, embora muitas vezes tais medidas não tenham sido 

totalmente eficazes, pois o capitalismo não desisti de seus interesses e continua a se 

perpetuar nas regiões. Nessa resistência sob a liderança de Chico Medes que foram 

criadas as Reservas Extrativistas – RESEX. 

 

[...] A liderança de Chico Mendes conseguiu projetar a luta dos seringueiros 

para muito além dos limites políticos nacionais e de seus significados sociais. 
A sua morte fora uma tentativa de silenciar o movimento, atingindo a maior 
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expressão das lideranças, inclusive reconhecida internacionalmente. Na 
verdade, o impacto negativo na opinião pública mundial forçou ações 
imediatas como o reconhecimento das RESEX’s, a prisão dos assassinos e 
a viabilização de vários projetos que poderiam ter promovido melhorias 
efetivas na vida dos camponeses florestais, sobretudo, acreanos ou, ao 
menos, xapurienses (Silva, 2006, p.167). 

 

 As Resexs foram imediatamente criadas, como garantia a proteção a floresta 

e a existência dos posseiros que viviam nesses espaços. Nesse contexto, na década 

de 1980, consistiu num período de enfretamento e resistência dos povos tradicionais 

em defesa do meio ambiente. O que resultou em inúmeros assassinatos de líderes 

sindicais e trabalhadores rurais. 

A partir de 1998, segundo Valentim e Andrade (2002) ocorreu a expansão das 

áreas degradadas, com o uso das tecnologias no sentido de ampliar a produção 

animal. No entanto, para manter a produtividade e a rentabilidade não era tão fácil, 

visto que, as pastagens estavam sofrendo restrições por causa da legislação 

ambiental, portanto eram necessários converter áreas de florestas sob fiscalização do 

Governo Federal e Estadual em área produtiva, fator que dificultou o desenvolvimento 

da atividade, fazendo com que pequenos produtores migrassem para a cidade. 

No período entre 1990 e 2004, segundo Valentim e Gomes (2006) o rebanho 

bovino acreano cresceu, em torno de 416%, de forma que a área desmatada 

aumentou 147%, sendo esse um dos pontos positivos do uso da tecnologia, que 

contribuiu significativamente para que as pastagens tivessem um período mais longo 

de vida, ficando em bom estado de 3-5 anos para 10-20 anos. 

A pecuária bovina se tornou uma das atividades mais expressivas 

economicamente do setor agropecuário do Estado do Acre, pois representa conforme 

Vilela (2012) cerca de 40% do valor total da produção, o que se pode dizer que 

configura a maior parte das propriedades que desenvolvem o sistema de produção 

tradicional, por isso apresentam baixo índice zootécnico, no entanto ainda é 

considerado de baixa produtividade, o que afeta sua rentabilidade que ainda não 

alcançou o esperado.   

No espaço acreano de acordo com Silva (2019) a pecuária de corte foi se 

firmando como a atividade mais expressiva economicamente no setor primário 

acreano. Essa atividade teria passado por grandes transformações, que segundo 

Valentim e Gomes (2006), diz que às projeções sob o cenário tendencial indicam que 
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em 2031 o Estado passaria a ter aproximadamente 4 milhões de cabeças de gado 

bovino, culminando em uma produção de 6,79 @/ha/ano e uma lotação de 1,38 

unidade de área. No entanto, para Silva, 

 

A pecuária bovina de corte sempre esteve ligada a grandes e médias 
propriedade na fase de recria de animais ao passo que a agricultura esteve 
sempre mais vinculada à pequena propriedade familiar que participa do 
processo, dinamizando a pecuária bovina de corte do grande proprietário na 
fase de cria de animais. (Silva,2019, p.673) 

 

A expansão da pecuária de corte na região segundo Vilela (2012) ocorreu 

porque havia uma abertura do governo federal/estadual que visou mudar a matriz 

produtiva do estado (do extrativismo para a pecuária). Desse modo, o governo 

acreano, conforme Souza (2002) se preocupou em abrir estradas para que os colonos 

escoassem sua produção agrícola e seus rebanhos, ofertando meios para 

investimento na aquisição de tratores agrícolas, algo que gerou intensa satisfação aos 

pecuaristas e aos produtores rurais, incentivando melhorias na formação genética do 

rebanho bovino e o desenvolvimento sustentável.  

Segundo Valentim e Gomes (2006) o financiamento para a pecuária de corte, 

fez com que houvesse investimento na formação de novas pastagens, forneceram 

então, os créditos de custeio como apoio à agricultura e à pecuária. Esses créditos 

são disponibilizados para o custeio no sentido de cobrir as despesas habituais dos 

ciclos produtivos, sendo aplicados em bens ou serviços duráveis de forma que os 

benefícios são duradouros e os créditos de comercialização ofertam ao produtor rural 

segurança para atuar nos períodos de queda dos preços, utilizando mecanismos que 

visem manter o lucro em tempos de crise, contribuindo assim para a expansão da 

pecuária acreana. 

De acordo com Vilela (2012), a política de desenvolvimento econômico traçada 

pelos governantes acreanos teve seu ápice que causou o desequilíbrio ambiental e 

social, pois ao explorar desordenadamente os recursos regionais, fez com que o 

ecossistema entrasse em colapso de forma que alguns produtores não souberam lidar 

com a situação de crise e migraram para as cidades, acelerando a dinâmica da 

degradação ambiental e social. 

O financiamento agropecuário predominou no Acre para a criação de gado 

bovino e seus derivados, que segundo Barbosa (2015) são os principais produtos da 
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economia do Estado, motivo pelo qual o governo insistiu nos incentivos aos criadores 

da pecuária bovina e aos produtores agrícolas, contra as pragas e doenças que 

podem afetar o rebanho e as plantações. Segundo Valentin e Andrade (2002) para 

desenvolver a pecuária no Acre, foram necessários grandes investimentos dos órgãos 

públicos e privados, visto que, foi exatamente o financiamento que favoreceu a 

expansão dessa prática que compilada com as políticas públicas possibilitou ampliar 

a demanda da pecuária de maneira sustentável, reduzindo as queimadas, ampliando 

a oferta de emprego e a renda familiar.  

  Segundo Vilela, Ayarza e Miranda (2001), os usos das terras no Acre sofreram 

alterações que persistiram ao longo dos anos, fazendo com que fossem necessárias 

adaptações no sentido de continuar com a produção bovina, sem que o modelo de 

produção seja afetado, favorecendo assim, o aumento dos rebanhos.  

O trabalho desenvolvido pelos técnicos dos órgãos competentes envolvidos no 

Programa Protege, que segundo Barbosa (2015), auxiliou consideravelmente o 

desenvolvimento de técnicas que foram o diferencial no sentido de colher resultados 

positivos relacionados à eficiência dos sistemas de produção para elevar a qualidade 

da carne acreana, favorecendo a expansão da atividade e, por conseguinte o lucro do 

produtor. 

 A integração do sistema político em função da criação de programas de 

incentivo ao produtor rural, segundo Vilela (2012) deixou claro a necessidade de 

ampliação do programa para satisfação da economia acreana, por conseguinte vieram 

a ofertar garantias de continuidade das ações no sentido de promover o 

desenvolvimento sustentável e a redução da pobreza no campo de forma que sejam 

diminuídos os  conflitos tanto sociais quanto ambientais que surgiram dessa relação, 

procurando melhorar a economia acreana. 

Atualmente o agronegócio é uma atividade modificável que interfere na 

regionalidade e posterior ordenamento da região. Ela interfere no território da região 

e na ordem posterior, pois esses tipos de empreendimento foram movidos 

inteiramente pelos interesses da hegemonia capitalista que seguem com o processo 

de expansão avançando nas regiões, resultantes do processo de modernização 

agrícola derivados da ação dos capitalistas nos espaços rurais.  

Essa atividade econômica transcendeu as barreiras administrativas naturais e 

políticas que existiam em espaços pertencentes a diferentes biomas e territórios. 
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Portanto, deve-se destacar que ela muda a compreensão da região. Um exemplo atual 

e relevante desse impacto seria as novas frentes de fronteiras agropecuárias que 

continuam se expandindo, gerando disputas territoriais e uma série de fenômenos 

geográficos que vão remodelar a sociedade e seu entorno. 

 

CAPÍTULO 2: SITUANDO O ACRE NO CONTEXTO FRONTEIRA ECONÔMICA 

AGROPECUÁRIA. 

  Neste capítulo será abordado como se deu a fronteira econômica 

agropecuária no espaço acreano. Para isso foi feito uma análise por meio da dinâmica 

da fronteira, que coloca o Acre na problemática fundiária brasileira que por fim, se 

esclarece nas várias etapas do desenvolvimento agrícola com a inserção do 

agronegócio na região. Por esse motivo, a análise foi realizada na primeira parte do 

texto sobre conceito de fronteiras relacionados aos fluxos de capital em nível nacional 

e suas consequências no espaço acreano. 

2.1. Contextualização da fronteira 

 

As dificuldades em compreender o conceito de fronteira ainda existem até hoje, 

como por exemplo, compreender o processo histórico da implantação dos projetos 

coloniais até os dias atuais, dos benefícios econômicos ao desenvolvimento dos 

recursos naturais. Segundo Alves (2014, p. 55) “Ação do governo após a metade do 

século XX com a Amazônia brasileira” entrou com o processo de fronteira econômica 

que seria um conjunto das principais atividades econômicas que predominam em um 

determinado espaço.    

A autora Becker (2005) adotou a fronteira como o conceito de espaço não 

estruturado. A fronteira aqui não é considerada uma restrição, mas um espaço onde 

emerge uma nova realidade com organização social, um espaço social e político. O 

conceito de fronteira varia com os interesses, projetos e os diferentes participantes e 

agentes que formam o espaço.  

Para a autora citada a Amazônia adquiriu novos significados e métodos, por 

exemplo, a fronteira do capital natural, que constitui a natureza como reserva de 

recursos e valor segundo a lógica da acumulação. Como fronteira móvel, a Amazônia 

valoriza o espaço como campo de expansão econômica e demográfica e seus projetos 
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políticos na década de 1970 foram delineados a partir desses modelos. Para muitos, 

a Amazônia ainda é considerada uma fronteira a ser conquistada. 

Na visão de Silva (2015), a fronteira é um campo de poder, um espaço, onde 

os projetos políticos de múltiplos agentes territoriais podem ou não ser 

territorializados. É composta por um campo aberto de poder, ao mesmo tempo virtual 

e histórico, e, portanto, impulsionado pelos planos de vários agentes territoriais que 

imprimiram a visão e as ações da região nas lutas políticas e nos territórios. 

Dessa maneira, sabe-se que o avanço da fronteira agrícola na Amazônia 

sempre ocorreu dentro de uma lógica de acumulação capitalista. Apesar disso, as 

pessoas ainda não podem prescindir dos elementos das instituições que existem 

devido aos interesses e conflitos para o processo de ocupação econômica da área de 

fronteira. Nesse contexto (MARTINS, 2009), ressalta que: 

 

o estudo e análise da fronteira no Brasil, e na Amazônia em particular, revela 
sua situação de conflito social, que na sua “interpretação, nesse conflito, a 
fronteira é essencialmente o lugar da alteridade”, de descoberta do outro e 
de desencontro. “O desencontro na fronteira é o desencontro de 
temporalidades históricas”, da reprodução dos grupos que se levado em 
conta a complexidade da frente de expansão e frente pioneira, permite 
compreender que os grupos estão situados diversamente no tempo da 
história – indígenas, caboclos, camponeses, ribeirinhos, seringueiros. Mas 
tempo e espaços são “revelados” na fronteira, e em suas expressões como 
frente de expansão e frente pioneira, pode-se compreender os avanços, 
meandros e estratégias do capital para sua reprodução ampliada, em seu 
desenvolvimento desigual, contraditório e combinado, da sua expansão 
territorial no domínio, controle e exploração/superexploração do outro, à sua 
lógica. (MARTINS, 2009 apud ALVES, 2014, p. 60). 

 

Ainda no contexto da fronteira, podemos associar esse conceito com os 

antecedentes históricos da ocupação do espaço amazônico. Sabe-se que o avanço 

da fronteira nessa região foi marcado pelo desmatamento, devido à degradação dos 

recursos naturais e pelos conflitos rurais.  

Portanto, podemos dizer que a fronteira é uma análise da transformação da 

Amazônia, ou seja, a fronteira como espaço não está completamente estruturada, é 

geradora de uma nova realidade. A fronteira amazônica, devido às diversas formas 

de intervenção do estado e do capital sofre grandes mudanças em seu processo de 

organização espacial, sendo um importante elo de economia, cultura e posse 

territorial, passando por mudanças em sua história.                
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Deste modo, no tópico seguinte será analisando como se deu o processo da 

expansão da fronteira econômica agropecuária no estado acreano após 1970, que 

ocorreu no contexto da expansão pioneira da exploração de borracha no final do 

século XIX, proporcionando condições para o desenvolvimento econômico e de 

ocupação da população em terras brasileiras. Com isso, tornou-se o território de local 

de residência para imigrantes advindos de várias regiões, tornando uns dos espaços 

de produção economicamente mais expressivos da região amazônica. 

 

2.2. Fronteira agropecuária acreana a partir de 1970 

 

O avanço da fronteira na Amazônia tem sido marcado pela degradação dos 

recursos naturais, violência e por um crescimento econômico rápido, porém não-

sustentável na maioria dos municípios da região. De fato, nesse modelo de ocupação, 

a economia segue o padrão “bom-colapso”, ou seja, nos primeiros anos da atividade 

econômica ocorreu um rápido e efêmero crescimento na renda e emprego (boom), 

seguido muitas vezes de um colapso social, econômico e ambiental (Celentano,2007). 

Esse processo de expansão de fronteira agropecuária no Acre foi resultado dos 

governos militares da década de 1970 decorrentes das ações políticas econômicas, 

com o objetivo destinados em projetos a explorar recursos naturais e pelos 

investimentos tanto nacionais como internacionais. Desde essa década, o território 

acreano experimentou o rápido crescimento de sua produção agropecuária, fazendo 

com que a agropecuária se estabelecesse como elo na produção de riquezas, 

multiplicada pelos setores liberados do antigo complexo rural, formando setores 

estratégicos da agricultura de insumos e mecanizada, e com o processamento da 

agricultura de alimentos e confecções. 

Nesse sentido, a inserção da agropecuária em particular a pecuária bovina 

entrou em cena como atividade moderna, período que se convencionou como 

“modernização conservadora”, suas políticas eram voltadas para a produção em larga 

escala mediantes aos danos à agricultura familiar por meio de grandes propriedades 

grandes fazendas agropecuárias (Maciel, 2007).  

Contudo de acordo com o autor citado o seu desenvolvimento ocorreu diversos 

conflitos socioambientais, uma vez que trouxeram enormes consequências para as 

populações tradicionais e ao território com o aumento do desmatamento, a 
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concentração da terra, a partir da posse de áreas de antigas reservas de seringas e 

das terras indígenas para a criação de gado, gerou-se um forte impacto no modo de 

vida dessas populações. 

Desde os anos de1970, grandes áreas no espaço acreano foram devastadas 

pelo avanço da fronteira agropecuária. Nisto, pensando em fronteira no sentido da 

incorporação do novo, do avanço sobre o desconhecido. Logo, a fronteira 

agropecuária expande-se sobre o meio natural ou espaços ainda não incorporados de 

um território. Como Silva (2003), nos relata sobre conceito de fronteira econômica:  

 
A fronteira econômica é, portanto, também, limite do “novo com o velho”, do 
“moderno com o ultrapassado”. Em sua expansão, a força do modo capitalista 
de produção, aparecerá como capaz de refazer e recolocar produtivamente, 
os grupos humanos e grupos econômicos que estavam marginalizados e 
semifracassados respectivamente, a promover novas dinâmicas em espaços 
(re) incorporados. (Silva, 2003, p.37). 

  

           A partir de 1970 começar a observar essa fronteira agrícola chegando à 

Amazônia e hoje a soja e a pecuária representam os dois principais vetores de 

devastação da floresta. Porém, a fronteira agropecuária no Acre se configurou como 

uma frente pioneira como diz Silva em uns de seus trabalhos que:  

 
O território acreano se apresentará na frente pioneira agropecuária, quase 
com a inexistência de terras devolutas e já constituídas, na maioria, em 
propriedades privadas. Por consequência, toda a ação oficial para o 
assentamento de colonos se deu por via de indenizações à iniciativa privada. 
A política de transferência da propriedade de terra e a de colonização 
ganhava importância oficial do governo estadual. Isto, pois dado à falência 
dos seringais, o governo lança mão de propaganda em nível nacional, 
visando atrair investidores externos. Esses argumentos oficiais difundiam tais 
mudanças como um rompimento da situação de estagnação econômica que 
o estado se encontrava. Entretanto, isso veio como forma de impedir que com 
a tomada de consciência dos posseiros/seringueiros de seus direitos sobre a 
terra, fossem criados empecilhos ao “projeto” capitalista na fronteira acreana. 
Daí, então, promover a colonização, em especial, nas áreas de conflitos. 
(SILVA, 2004, p.43). 
 

 

          Ainda na concepção do autor citado a formação da fronteira no espaço acreano 

foi por volta do século XIX no contexto da expansão da frente pioneira extrativista da 

borracha na qual ela proporcionou a ocupação econômica e populacional nas terras 

brasileiras. Desse modo, o Acre se fixava como o maior espaço de reserva natural de 

borracha do mundo em exploração. Isto, notou o território mais habitado por 

imigrantes e mais produtivos economicamente da região Amazônica.  
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          Nesse sentido, muitos conflitos no campo envolvendo posseiros, grileiros e 

alguns casos comunidades indígenas. Logo, à medida que o agronegócio se expande, 

as pequenas propriedades são pressionadas para avançar ainda mais na fronteira 

agrícola, o que vem ocasionar o fenômeno do êxodo rural. Diante do avanço dessas 

fronteiras agrícolas, ocorrem diversos problemas nesses espaços como a devastação 

das florestas, a concentração fundiária e a produção de alimentos agrícolas para 

subsistência ou para comercializar (Silva, 2004).  

           Diante do progresso capitalista sempre em busca de maiores produções que 

requer uma demanda cada vez maior, e a Amazonia está sujeita as ameaças 

constantes desses sistemas. A consequência da exploração das terras da Amazônia 

desrespeita o ambiente e o social das populações tradicionais, ao pondo em risco a 

proteção do território em que eles ocupam em nome do desenvolvimento econômico. 

Porém, com o aumento dos latifundiários na região, os tamanhos das propriedades 

privadas nas frentes pioneiras são mais elevados em comparação com as terras rurais 

formando grandes pecuaristas.  

De acordo com Silva (2004) a fronteira econômica que desenvolveu no espaço 

acreano foi uma reprodução ampliada do capital, mas também lugar de conflitos 

econômico socioculturais, de esperança, de ações criativas e inovações que 

possibilitaram novas dinâmicas para as populações que ali viviam. Ela foi designada 

como um ponto de vista do capital, entendida com a relação social de produção.  

           Desse modo, entende-se que fronteira é um espaço de conflitos, lugar de 

confronto, de disputa pela terra, pelos recursos naturais, possibilidades de vida e 

trabalho, um espaço onde quem chega já encontro outras populações antes deles, 

visto como a perspectiva de ex-residentes como os índios, caboclos e outros entre 

ocasionam assim a disputa pelo território (Martins,1997). No entanto, esses territórios 

são ameaçados, pressionados e atraídos pelas frentes de expansão agrícola por meio 

das limitações territoriais da agroindústria fazendo assim surgir conflitos 

socioculturais. 

As frentes de expansão seria o primeiro momento de ocupação do espaço que 

se manifesta na existência de um vazio demográfico (Martins, 1975), e como 

consequência levou a população civilizada para esses espaços (Martins, 2009).     

Proporcionaram para pioneiros pecuaristas, o começo da pecuária no estado, porém 

foram travadas inúmeras lutas pela posse de terras e expulsão de grande quantidade 
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de pessoas para dá origem as pastagens. Aos poucos a extração da borracha foi 

substituída pela pecuária e esse outro sistema não comportava muita quantidade de 

mão de obra fazendo com que migrassem para outros locais da região. 

No ano de 1979 com a publicação do jornal da época chamado Varadouro, que 

era conhecido como o “das selvas”, pois o mesmo dava voz e fazia críticas ajudando 

às populações menos favorecidas, na edição nº 17 mostrou-se de como ficou o estado 

do Acre após a chegada da pecuária.  

Na figura 09 mostra uma colocação de seringa, dentro da casa tem um boi, 

porém, as pessoas, o homem, a mulher e as crianças estão sendo expulsos de suas 

terras, ilustrando o gado no lugar do homem, o mesmo, que vivia da natureza como o 

espaço de vivência, foi oprimido e ignorado pelas classes de maior poder aquisito.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante da figura acima Silva (2003) relata que após a chegada dos novos donos 

das terras muitos foram atraídos a investir em agricultura e pecuária. O governo 

ajudou facilitando acesso ao crédito, juros baixos uma forma de incentivar as pessoas 

a investirem na região.  

Figura 9-Colocação de seringa 
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De acordo com o autor citado esses incentivos vieram a proporcionaram uma 

enorme má distribuição de terras estimulando a elevada concentração fundiária do 

Acre, tais mudanças na estrutura produtiva do espaço rural e em consequência no 

espaço urbano veio a elevar o aumento da atividade agropecuária a se consolidar no 

estado o que veio proporcionar a onda de violência no campo. 

A situação conflituosa após a chegada dos investidores, mexeu com as 

condições de reprodução dos trabalhadores que viviam nesse espaço. A partir do 

momento em que a posse, a colocação, representava para os seringueiros mais do 

que a própria terra no sentido de sua apropriação privada. Eles tinham a terra como 

um estilo de vida específico dos trabalhadores amazônicos, identificados com o meio 

ambiente em que viviam somente para subsistência.  

Por outro lado, os novos donos das terras que estavam há frentes das 

expansões agrícolas buscavam o controle da propriedade da terra, eles não 

entendiam o significado da luta dos trabalhadores locais para permanecer nas suas 

terras com seus modos tradicionais. A partir, dessas situações surgiram os conflitos 

entre os fazendeiros e posseiros, trabalhadores migrantes e trabalhadores locais, 

dando o surgimento aos movimentos de resistência sociais e a própria reestruturação 

territorial.  

Dessa maneira, no próximo tópico será discutido as políticas de 

desenvolvimentos que o estado vem promovendo para desenvolver a economia 

acreana, e analisar o processo de expansão bovina no estado. 

 

2.3. As políticas de desenvolvimento para o Estado e a expansão da atividade bovina 

no Acre 

      

Neste tópico será discutido a implementação do plano de modernização da 

expansão pecuária que ocorreu após a década de 1970 que em um momento de 

declínio da atividade extrativista houve-se uma política estadual de incentivo para 

mudança da matriz econômica do extrativismo para a agropecuária, tendo a atividade 

de criação de bovinos o carro-chefe de sustentação para aumentar da economia do 

estado do Acre.  

As tradicionais atividades agrícolas vêm perdendo espaço para a criação de 

gado, em substituição as áreas anteriormente de florestas. Até, então a produção da 
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borracha era a principal atividade econômica no estado, com os incentivos fiscais dos 

governos federal e estaduais favoreceram o processo de ocupação e expansão da 

fronteira agropecuária no Estado do Acre, a partir da década de 1970. 

O governador Francisco Wanderley Dantas (1971-1975), fiel às diretrizes do 

governo federal, fez divulgações por todo o país que destacavam o potencial natural 

que o Estado possuía, enfatizando a fertilidade do solo como propício para a 

implantação da agricultura e da pecuária levantando sob o lema “Produzir no Acre, 

Investir no Acre, Exportar para o Pacífico” (Calixto; Souza; Souza, 1985). Na figura 10 

mostra uma das propagandas de incentivos à para ocupação da Amazônia. 

 

 

 

                  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintado pelo suíço Jean Pierre Gabloz em 1943, apud Marcucci,2019. 

 

          A propaganda incentivada pelos governos federal e estadual muitas populações 

sentiram-se atraídos pelas facilidades oferecidas, centenas de comerciantes e 

migrantes do Centro-Sul, principalmente do Sul e Sudeste, se mudaram para a região 

do Acre e compraram grandes extensões de terra a preços muitos baixos. Dessa 

maneira, Silva (1982), coloca que essa situação foi impulsionada com: 

Figura 10-Propaganda incentivada pelo governo em 1970. 



 

83 
 

 

O baixo preço e a existência de grande quantidade de terras disponíveis 
tornaram as terras do Acre um investimento extremamente lucrativo aos olhos 
dos especuladores. Grandes áreas eram compradas e imediatamente 
retalhadas e revendidas, com lucros astronômicos. A especulação fundiária é 
facilmente identificada, seja pela exigência de grandes áreas mantidas 
inexploradas, como reserva de valor, seja pelo grande número de transações, 
mudança de dono em curto espaço de tempo, que se verificaram na maioria 
dos casos sobre uma mesma propriedade (Silva, 1982, p. 05-06). 

 

         O objetivo do governo era transformar a região em grandes fazendas e extensas 

pastagens, a fim de propiciar o desenvolvimento econômico. No entanto, essas 

regiões passaram a ser alvos de conflitos sociais, acompanhados de lutas violentas 

decorrentes da apropriação das terras, que era, em sua maioria, ocupado ilegalmente. 

Segundo (Paula,2005, p.71) esse processo foi tão rápido que “em 1978 cerca de um 

terço das terras cadastradas no INCRA aproximadamente 4 milhões de hectares (ha) 

encontravam-se sob o domínio de investidores do Centro-Sul, em sua maioria 

oriundos do Estado de São Paulo”. 

          Muitos desses compradores aderiram essas terras se dispuseram a investir no 

setor produtivo e na atividade pecuária. Mas, outros vieram com a intenção de 

transformar a terra em mercadoria para especulação imobiliária. Nesse sentido, 

Calaça (1993) aponta que a especulação fundiária ocorreu de diversas modalidades, 

entre elas a falsificação de documentos, a aquisição de terras aguardando apreciação 

para revenda a outros proprietários, a apropriação indébita de recursos públicos, 

crédito fácil e barato para outras atividades incluindo iniciativas fora do Estado. A 

transferência de terras dos seringalistas para os fazendeiros "paulistas " foi com: 

 
[...] o processo de transferência das terras do Acre aos compradores do 
Centro-Sul teve como resultado mais viciado a manutenção da estrutura 
fundiária concentrada, excluindo milhares de trabalhadores do acesso à terra, 
por meio da concentração da propriedade da terra, propriamente, ou mediado 
por violentos métodos de expulsão de posseiros e seringueiros. (Silva,1998, 
p.28) 

           

            Com a chegada dos “paulistas”, o governo estadual para modernizar, 

desenvolver e fazer progredir a região, promoveu o ressurgimento dos trabalhadores 

extrativistas no cenário social nacional. Mas esse reaparecimento coincide com um 

período de intenso debate sobre o conceito de desenvolvimento e as lutas ambientais.  

            Os desmatamentos foram realizados em grande escala pelos compradores 

das novas terras. Essas áreas tornaram um padrão de beleza e argumento para 
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fortalecer a discussão do desenvolvimento nessas áreas. Quanto maior o 

desmatamento, maior o índice de progresso.   

           A modernização proposta era desatadora, não respeitavam o meio ambiente e 

nem as populações tradicionais que desenvolviam seu modo de vida nessas áreas. 

Essas populações foram fundamentais para a economia brasileira nos dois surtos da 

borracha, quando os quilos de borrachas ganharam importância internacional, se 

tornou o padrão mundial, foram simplesmente consideradas redundantes nesse 

processo de desenvolvimento / modernização, pois os atrasos das comunidades 

tradicionais impediam o progresso. (Maia,2017). 

          O autor citado discorrer que essas mudanças foram organizadas por 

autoridades nacionais e por comerciantes de outras regiões, paradoxalmente 

permitiram que novos agentes na história desses países entrassem na arena, 

seringueiros / extrativistas (mais tarde também conhecidos como "povos da floresta", 

inclusive povos indígenas). O novo modelo proposto pelos extrativistas denominado 

Empates não foi fruto de um planejamento ecológico, protecionista ou protecionista, 

nem mesmo de uma oposição política ao regime. 

           Os “empates’’ 3foi uma manifestação dos os seringueiros/extrativistas (também 

denominados mais tarde como “povos da floresta”, incluindo os indígenas), uma forma 

contra o desmatamento em prol de preservar a floresta, uma forma de retaliação 

contra as ações das forças que ameaçavam as territorialidades dessas populações 

que nasceram das questões praticadas da vida destes sujeitos, uma luta pela 

sobrevivência, uma manifestação de que ali naquele espaço havia vidas.  

 

            Para Osmarino4 Amâncio Rodrigues (2002) o empate significava que, 

 
3Empates – É a denominação que foi dada pelos próprios extrativistas para a mobilização que passaram 
a realizar com o intuito de barrar desmatamentos em áreas por eles ocupadas. O “Empate” consistia 
na mobilização de todas as famílias que residiam em determinada área, ajudados por moradores de 
outras áreas (incluindo mulheres e crianças), que se postavam diante dos peões contratados pelos 
“paulistas” para efetuarem um desmatamento. Comumente estavam munidos com suas espingardas e 
seus facões, mas os organizadores faziam questão de ressaltar que o movimento era pacífico e 
tentavam dissuadir o “chefe” da derrubada a não a fazer, através do diálogo (Maia,2017, p.17). 
4 Osmarino Amâncio Rodrigues é seringueiro, sindicalista fundador do STR/Brasiléia, militante político, 
ex-deputado petista, profundo conhecedor dos movimentos dos trabalhadores amazônicos. Ainda 
muito jovem, participou junto com Raimundo Barros, Chico Mendes, Wilson Pinheiro, Elias Rosendo, 
Chicão e outros, da criação dos STRs e da organização dos movimentos de resistência dos 
trabalhadores no vale do Acre e Purus (Silva,2004, p.177). 
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O empate no esporte significa que ninguém ganha ninguém perde [...], mas 
para nós o Empate foi uma frase criada pelo Wilson Pinheiro. Eu lembro na 
época que alguns companheiros martelaram aquela frase e que a gente 
decorou [...]. O Wilson conseguiu mostrar para a gente que a gente só teria 
condições de sobreviver se garantisse nossas colocações. Que não 
deveríamos deixar eles desmatar, fazer grandes desmatamentos; por que aí 
nem nós desmatávamos e nem eles desmatavam. Por isso ficava o empate: 
nós não derrubamos a florestas, mas vocês também não. Vamos empatar 
(Silva,2004, p.162). 

      

            A década de 1970 registrou um tempo de significativas mudanças no modo de 

vida das diferentes populações que habitavam e habitam o Estado do Acre. Com isso 

as forças contraditórias desse movimento nasceram o conflito rural entre seringueiros 

que eram detentores do domínio da terra como posseiros, tinha a terra como local de 

moradia, espaço e território de vivência, e com a chegada dos empresários do Centro 

Sul, viram a terra como locais de investimentos financeiros.  

             A imagem 11 mostra a manifestação do conselho nacional de seringueiros 

entre 1970 e 1980 com a utilização de métodos distintos de resistência, vislumbrando 

a manutenção de suas posses para manter a sua cultura tradicional e a floresta em 

pé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Machado (2013). 

Figura 11-Manifestação Conselho Nacional Dos Seringueiros entre as décadas 

de 1970 e 1980 



 

86 
 

      

          De acordo como representado por Oliveira (2005) com as manifestações os 

pecuaristas ficaram impedidos de fazer as derrubadas nas florestas, usaram de 

violência contra as ações dos posseiros locais. Deve-se lembrar que os seringais 

consistiam em grandes extensões de terras, mas o uso do solo mudou com as 

atividades econômicas da região e com o crescimento da concentração de terras 

improdutivas em relação aos trabalhadores excluídos da produção de capital.  

           Houve uma forte pressão que desencadeou lutas frequentes dos trabalhadores 

rurais sem-terra, que transversalmente, em forma de resistência, estabeleceram um 

processo de desapropriação, expulsão e exclusão motivado pela busca de terras para 

se ocupar, e estabelecer suas relações de trabalho e garantir o sustento de sua família  

          Nessa conjuntura, logo entre os novos donos das terras (seringalistas e 

fazendeiros), e antigos donos (seringueiros ou colonos extrativistas), os conflitos 

armados não custaram a acontecer, nisto, novos donos tinham vantagens, pois tinham 

o apoio do estado e detinham de jagunços exclusivamente contratos para retirar as 

famílias que resistiam em permanecer nas terras. Isto resultou na violenta expulsão 

de muitos seringueiros, ribeirinhos e indígenas. Logo, essa situação veio gerar um 

movimento de resistência, liderado por nomes como Wilson Pinheiro (1933-1980) e 

Chico Mendes (1944-1988), ambos assassinados (Morais, 2008).  

Além, desses líderes havia outros sindicalistas envolvidos com na luta pela 

preservação da floresta como, Ivair Higino,  braço direito de Chico Mendes, Dercy 

Teles de Carvalho Cunha, lutou ao lado de figuras históricas Wilson Pinheiro e Chico 

Mendes; e Osmarino Amâncio, importante líder sindical e companheiro de Chico 

Mendes, esses são alguns nomes citados que  lutaram pela defesa da floresta 

amazônica, havia outros nomes importantes também lutavam contra a ganância e 

ambição de fazendeiros em virtude de implantar a pecuária no Acre  (Silva,2004). 

Esses movimentos de resistência surgidos a partir da década de 1970 no Acre 

relacionam-se, simultaneamente, com a resistência à destruição da floresta, com o 

desafio de implantar a pecuarização, colocando o boi no lugar do homem. Nessa nova 

conjuntura segundo (Silva,2006, p.152), 

 
cuja produção do espaço se dinamizava por uma sobreposição da frente 
pioneira agropecuária às reminiscência da antiga frente pioneira extrativista, 
tornavam as colocações territórios ignorados e que não caberiam na 
perspectiva do que se almejava para a região; então, os moradores da 
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floresta – os seringueiros- veem seus territórios de vivencia serem 
ameaçados e prestes a serem ―desterritorializados, por vias de expulsão 
violenta ou desapropriações de fachadas conseguidas por meio de 
intimidações diversas. 

            

          Essas propagandas governamentais acelerou o processo de transformação do 

território, uma vez que a comercialização da borracha o valor era tido da produção por 

quilos e toneladas e com os novos incentivos fiscais do governo a terra passou a ser 

uma mercadoria para a especulação fundiária, motivação suficiente para que as terras 

acreanas pouco a pouco fossem transferidas a agropecuaristas do Centro-sul. Diante 

desta situação (Silva, 2004, p.109), concluir que: 

os seringalistas e fazendeiros representam o capital fundiário como 
proprietários de grandes extensões, atuando numa economia de larga escala, 
quer seja no setor produtivo (agropecuária, extrativismo madeireiro, etc.), 
quer seja na especulação fundiária (uso da terra como reserva de valor), a 
visão que se tem é da terra como capital. 
 
 

Segundo (Silva,2003, p.167), “os primeiros compradores das terras acreanas 

chegaram ao Acre no início dos anos 1970 e pareciam mais interessados na 

especulação de terras do que em iniciar fazendas de gado”. Logo, uma outra parte de 

fazendeiros, por outro lado, era dedicada à criação de gado, o que chegou a uma 

proporção considerável de pequenos e médios proprietários do Centro-Sul, atraídos 

pelo diferencial de preços entre o Sul e o Acre.   

De acordo com o autor citado os 5paulistas vieram, compraram vários seringais, 

expulsaram milhares de seringueiros e desestabilizaram o frágil equilíbrio 

socioeconômico sustentado até então pelo extrativismo da borracha. 

Consequentemente, grande parte dos seringais foram deixados, seringalistas foram 

obrigados a deixar ou arrendar suas terras as mãos de empresários do Centro Sul.  

 
5  Os “paulistas”, termo pelo qual os novos colonos originários do centro-sul e do sul do Brasil e seus 

representantes passaram a ser chamados pelos acreanos, apresentavam-se como os novos 
“civilizadores” do Acre, vindos para desenvolver e integrar a região ao resto do país, trazendo progresso 
e prosperidade para essas terras ainda consideradas “selvagens”. Para tanto, compraram os seringais 
em falência, desmataram a floresta, criaram pastos e procuraram transformar seringueiros e índios em 
peões (Pimenta,2015, p.340).  
O termo “paulista” ou “sulista” que, correntemente, é/foi utilizado pela população acreana e por vários 
pesquisadores, como sendo uma referência à visão do povo acreano. Ou ainda, como uma simples 
forma de designar um conjunto genérico de mudanças socioeconômicas no Acre. (Cidreira,2015, 

p.136). 
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Conforme Silva (2004), muitos dos seringalistas que não venderam suas terras 

tiveram que se adequar as novas modalidades de exploração da terra, como a 

implantação da agropecuária e a especulação de terras.   

Em 1970 de acordo com o autor citado houve uma política mais dura de 

incentivo à agricultura no estado. No mesmo ano foi criado o PRA (Projeto de 

Colonização Integrada) em Xapuri pelo INCRA, que se retirou da área sem cumprir os 

objetivos propostos. No período de 1975 a 1979, caracterizou-se uma abertura mais 

organizado de uma política de incentivos à expansão agrícola. Foram criados alguns 

projetos como, os NARI (Núcleos de Apoio Rural Integrado) que foram instituídos pelo 

governo do estado. O INCRA criou o primeiro PAD (Projeto de Assentamento 

Gerenciado) no Acre - PAD Pedro Peixoto. Desde esses anos, todos os municípios 

do estado têm implementado uma série de projetos de assentamento e colonização 

dessa e de outras formas.  

Nesse sentido Silva (2004) destaca que esses projetos foram regidos e 

diferenciados de políticas voltadas para o fomento da agricultura familiar. Dessa 

forma, esses projetos foram criados para acomodar os trabalhadores que estavam 

sendo expulsos dos seringais ou mesmo ocupando áreas de alta tensão social. Logo, 

com a implementação desses projetos criou condições políticas efetivas para regular 

a responsabilidade pessoal desses trabalhadores. Por outro lado, também foram 

criados espaços para absorver o excedente de trabalhadores despossuídos de outras 

regiões. 

           De acordo com Morais (2008) a partir de década de 1980, o Partido dos 

Trabalhadores (PT) começou a se desenvolver no Acre, em um período de intenso 

conflito entre posseiros e fazendeiros do Centro sul do país, a luta pelo espaço de 

vivência, principalmente entre seringueiros e ribeirinhos, que, expulsos de suas terras, 

migraram para a cidade. Isso levou em discussões para à criação do partido que 

partiram dos municípios de Xapuri e Brasiléia. Foi nessas cidades que começaram os 

avançados da luta dos seringueiros e sedes dos dois principais sindicatos dos 

trabalhadores rurais da época.  

            A autora citada discorrer que com a criação do partido dos trabalhadores no 

Acre veio para fortalecer a luta dos seringueiros, que desde 1970 enfrenta uma luta 

intensa pela posse da terra. O PT se organizou e cresceu na luta dos extrativistas e 

desafiou o modelo de desenvolvimento econômico até então adotado durante esse 
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período no Acre. Por um lado, o movimento decidiu se opor à ocupação das florestas 

pelo gado e ao enfrentamento com o empresariado do centro-sul do país, que na 

época era a bandeira dos movimentos sociais do Acre.  

          De acordo com Passaro (2012) a chegada da FPA (frente popular do Acre) uma 

coalizão de doze partidos composta pelos partidos (PT, PSDB, PC do B, PMN, PL, 

PDT, PPS, PV, PTB, PT do B, PSB e PSL), e que lançou nas eleições de 1998 as 

candidaturas do engenheiro florestal Jorge Viana (PT) e de Edson Simões Cadaxo 

(PSDB) para Governador e Vice-Governador, respectivamente assumiram o governo 

estadual em 1999.  

           De acordo com Moura (2016) discorre que esse governo afirmava serem os 

catalisadores das mudanças no Acre com o argumento de modelo de 

desenvolvimento, gestão autodenominada de “Governo da Floresta”, tendo como 

contrariar o modelo de criado na década de 1970 que se baseava na expansão da 

pecuária, a chegada dos paulistas, o desmatamento e a grilagem. Uma das 

características desse governo era defender a natureza e a identidade com a promessa 

de uma economia tradicional e estável com base na floresta. 

            O Acre passou a se tornar uma porta de entrada para a produção de 

experiências alternativas no espaço agrícola. Esse governo queria adotar um novo 

direcionamento de um consenso em torno do desenvolvimento sustentável, como 

modelo econômico ideal, ideologicamente massificado como a única alternativa viável 

para desenvolver a econômica do Estado. Tinha como a proposta proteger a natureza, 

as características tradicionais de identidade e a esperança de estabelecer uma 

economia estável de base florestal. (Silva, 2004).  

          Com a criação das reservas extrativistas e a eleição de Jorge Viana, 

estabelece-se uma linha de continuidade entre as críticas e propostas desenvolvidas 

na década de 1980 e as práticas de desenvolvimento sustentável no Estado, 

implementadas pelo Governo da Floresta. Ela se apropria e realiza os ideais dos povos 

da floresta e implementa um programa de desenvolvimento sustentável no Acre, para 

o qual é desencadeado um amplo discurso, no qual se enfatiza que luta de Chico 

Mendes se tornarão realidade no Acre. Na década de 1990, formou-se um consenso 

em torno da ideia de que esta foi marca pelas iniciativas mais importantes para a 

realização da luta pelas populações tradicionais que viviam na floresta. (Morais,2008). 
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         De acordo com Silva (2004) o Governo da Floresta (slogan da equipe de 

governo) seria o projeto de desenvolvimento globalizado sustentável e, 

consequentemente, esses fios de alternativas de desenvolvimento dos organismos de 

associação e cooperação recebem maior apoio no campo das políticas públicas 

estaduais. Assim, tanto do ponto de vista dos movimentos sociais como do Estado, 

no espaço agrário, quase tudo está voltado para uma maior valorização do potencial 

da natureza florestal e da valorização dos povos da floresta. Nos primeiros anos da 

FPA (frente popular do Acre) foram grande divulgação aos valores e símbolos pela 

luta iniciada pelas populações tradicionais, seria produzir um certo consenso de 

desenvolvimento sustentável na natureza. 

          A pecuária era apontada como a principal responsável pelos problemas de 

desmatamento e de degradação do solo no estado. Mas, segundo explicitado no 

citado Plano de governo da FPA (2003-2006), o governo procurou combinar o apoio 

necessário ao desenvolvimento do setor agropecuário com a necessidade de reduzir 

a degradação do solo e o desmatamento.  A pecuária passou a configurar os planos 

governamentais como uma atividade preponderante para a economia do estado que 

passou a ser símbolo de progresso para desenvolver a economia do estado, é uns 

dos principais setores da economia acreana (Silva,2012).  

          O crescimento e aprimoramento dessas atividades estavam relacionadas ao 

agronegócio e estão incluídas nas questões e características culturais da identidade 

acreana. Eventos como a exposição agropecuária Expo Acre se destacam como um 

dos maiores eventos culturais e negócios do estado. 

          O atual governo de Gladson Cameli na sua gestão está retomando a expansão 

do agronegócio, desde o pequeno a grande produtor, por meio de ações criadas pela 

Secretaria de Estado da Produção e Agroindústria (SEPA).  Cameli garanti que o 

desenvolvimento do estado do Acre é um dos carros-chefes para aumentar a 

economia do estado.  

O agronegócio ou agrobusiness, um dos mais importantes setores da economia 

mundial, promove a expansão econômica/social por meio de três caminhos que 

passam entre os setores primários, com a agropecuária; o secundário, com as 

indústrias de tecnologias e de transformação das matérias-primas; e o terciário, com 

o transporte e comercialização dos produtos advindos do campo. Atualmente o estado 

do Acre vem se destacando-se na pauta de exportações e também para o mercado 
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interno, cerca de (20,3%), em 2020 foi para hong kong, principalmente as exportações 

derivadas de bovinos. (COMEXSTAT,2020). 

De acordo com Sabino (2020) o Acre em 2020 exportou mais de 33,95 milhões 

e importou mais de 2,85 milhões, apresentando, portanto, um saldo no ano de mais 

de 33,10 milhões, em valores FOB dólares. Na análise mês a mês do ano do referido 

ano, parece que foram os meses de janeiro (3,45 milhões) e março (3,22 milhões) que 

apresentaram os melhores saldos da balança comercial. Isto, em um ano marcado 

por uma grave pandemia que impactou todos os países do mundo. No entanto, as 

exportações de bovinos foram de 9,66 milhões, aumentaram 15,2% frente ao ano de 

2019 e já representam 28,4% do total. Percebe-se que mesmo com a crise, o comércio 

exterior do Acre, no ano de 2020, foi superior ao alcançado em 

2019. (COMEXSTAT,2020). 

O atual governo do Acre vem se esforçando para tornar o estado altamente 

produtivo e sustentável. Nisto, os governantes do estado ver o agronegócio como um 

setor da economia que mais cresce e que envolve toda uma cadeia de atividades que 

inclui a própria produção agrícola como o cultivo de safras como café, algodão, 

pecuária, etc. Porém, todas essas atividades fazem aumentar a demanda por 

fertilizantes, pelo desenvolvimento de máquinas agrícolas, e o desenvolvimento de 

tecnologias para agilizar todas essas atividades agrícolas.  

Percebe que o agronegócio não está ligado apenas no meio ao rural, ela permeia 

o espaço urbano, sendo um dos vetores para promover a articulação entre as 

atividades rurais e a dinâmica das cidades. Com isso, o agronegócio carece de 

modernização das atividades industriais oriundas das cidades. 

 

2.4. A chegada dos grandes investidores/ especuladores centro-sulistas ao Acre 

 

Nesta seção, adota-se a decisão de analisar o histórico da chegada dos 

investidores as terras acreanas, posteriormente ficaram conhecidos como “paulistas” 

que após a ação publicitária do governo de Francisco Wanderlei Dantas durante o 

período de 1971 a 1975 foram determinantes para que investidores do Centro Sul 

viessem a se instalarem nas terras acreanas. Mas, que após a sua chegada no estado 

do Acre aconteceram os conflitos e dramas sociais, pois os posseiros locais que 

estavam nessas terras foram desapropriados, muitas terras compradas pelas pessoas 
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de fora. Cerca de 72% da população vivia na zona rural e 85,5% não eram 

proprietários do lugar onde moravam (IBGE, 1971).   

A construção da rodovia BR-364 promoveu o desenvolvimento das políticas 

oficiais, foi ampliada até Rio Branco em 1968 e atingiu ao Acre e sua população com 

a expansão da economia agrícola. A partir da década de 1970, o Acre integrou os 

programas desenvolvimentistas e integracionistas planejados pelo governo federal 

com o apoio do governo estadual. Aproveitando a vantagem financeira e a crise da 

borracha, importantes grupos industriais e financeiros do Sul do país compraram a 

baixo preço as terras dos antigos seringais, converteram-nas em pastagens para a 

pecuária, recuperaram parte da mão-de-obra da borracha e terra indígena que 

trabalhava na economia extrativa decadente. Dessa maneira, Calaça explica como 

ocorreu a especulação de terras no Acre: 

 
[...] a corrida pela terra no Acre assume um caráter seletivo e excludente. Isto 
porque os primeiros a chegarem e rapidamente adquirirem grande parte das 
terras de mais fácil acesso foram empresários e especuladores que 
compraram grandes seringais, ao longo dos eixos rodoviários, em fase de 
implantação, no Estado. Em curto espaço de tempo, grande parte das terras 
colocadas à venda pelos seringalistas haviam sido transferidas a sulistas. 
Muitos compradores fizeram fortuna comprando e vendendo terras no Acre. 
Os grupos que chegaram a seguir, formados por pequenos produtores e 
trabalhadores rurais procedentes do centro-sul, só tiveram acesso à terra 
através do mercado imobiliário ou via projetos de colonização implantados 
pelo INCRA (Calaça, 1993, p.112). 
 
 

Após o ano de 1970, a população amazônica criou o termo paulistas para 

designar as pessoas que vinham de outros Estados para o Acre, com a finalidade de 

implementar atividades agropecuária e converter a terra em mercadoria. Logo, tinha 

valor depreciativo e estava relacionado aos prejuízos causados pela venda dos 

seringais ao povo acreano. O termo também foi amplamente utilizado para distinguir 

entre pessoas que já viveram nas terras acreanas e outras pessoas que vinham de 

outros estados os (paulistas) (Allegretti, 2002).    

Vale destacar que ao aderirem as terras acreanas se autodenominam os novos 

civilizadores do Acre, como mostra a figura 12 que representa o surgimento de uma 

classe dominante, formada pelos novos compradores das terras acreanas, 

transformando-as em um processo chamado de pecuarização e interesses de grandes 

empresários vindos do Centro-sul do país. Isto, instaurou um período de intensos e 



 

93 
 

acirrados conflitos de luta pela terra, que ocorreram nos seringais acreanos, pois os 

paulistas saíram comprando o tanto de terras que fosse possível. 

              
                
            Figura 12-Os novos donos do Acre 

 

Fonte: Charge extraída do jornal Varadouro, maio de 1980, nº 19, p. 1. 

 

          Na concepção de Silva (2003), os interesses em relação a este território eram 

distintos e conflitantes. Logo, os primeiros compradores de terras que chegavam ao 

Acre no início da década de 1970 estavam interessados mais pela especulação 

fundiária do que pela implantação de fazendas para criação de bovinos, porém, com 

a chegada desses novos compradores, começaram a desenvolver a região e integrá-

la. Trouxeram progresso e prosperidade às terras acreanas que ainda eram 

consideradas selvagens. Para eles, as características raciais da força de trabalho 

eram secundárias. O mais importante é ter mão-de-obra no desmatamento e nas 

fazendas emergentes, ou seja, transformar seringueiros e índios em peões. 

 Os autores (Calixto; Souza; Souza,1985) destaca que os paulistas vieram para 

o Acre com aos incentivos fiscais oferecidos pelo governo federal, que na época 

promovia o Plano de Desenvolvimento da Amazônia, liberando impostos, fornecendo 

financiamento e assistência técnica. Diante de tantos atrativos, e considerando o 

potencial de ganho que eles poderiam obter investindo ou especulando nessas terras 
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do Acre, começaram a cortar florestas, plantar capim e criar gado para abate. 

Eventualmente, eles foram convidados a fazer isso que na época a pecuária estava 

se expandindo na região.  

Diante dessa situação Silva (2003), explica como ocorreu esse processo de 

limpeza dessas áreas para a transformação de fazendas a implantação da 

agropecuária, nisto o autor cita que esse processo ocorreu em três fases: 1) A limpeza 

da floresta, 2) A limpeza da mão de obra (posseiros) e 3) o plantio do capim.  

 

Ademais, esta transferência (venda) de propriedade é feita à revelia da 
situação do seringueiro, que na condição de posseiros ocupavam a terra há 
várias décadas. Com isso, esta nova dimensão da velha estrutura fundiária é 
construída sob fortes conflitos agrários. Os seringueiros eram desalojados de 
suas colocações por formas espúrias, que iam desde a ação enganosa com 
a sua indenização por valores irrisórios até mesmo a expulsão pela força 
física, com a ação de jagunços, queimando casas de seringueiros, semeando  
capim em seus roçados, ameaçando-os de morte etc. (Silva, 2003, p. 94-95). 

 

Na visão dos paulistas a floresta não atendia aos interesses do 

desenvolvimento, uma vez que o entendimento desse processo era diferente daquele 

assumido pela população que residia nessas áreas. E para os pecuaristas, a terra 

possuía uma outra função, que não somente a de suporte para o extrativismo, mas 

principalmente para criação bovina. Diante dessa afirmação podemos destacar a fala 

do fazendeiro Darly Alves em uma entrevista ao jornal a gazeta na qual ele diz:  

 
Cheguei no Acre e aquela fazenda minha era pura mata. Joguei uns dois ou 
três caminhões de capim colonião comprado com o meu dinheiro, ganhado 
com muito suor. Passando necessidade, consegui formar campo, fiz nova 
cerca, fiz muita coisa, mas tudo trabalhando de maneira honesta. Mas, esse 
pessoal chegou lá e disse que eu era perigoso. (Machado,2016, p.41). 
 
 

          A frente de expansão da pecuária no território acreano foi caracterizada pelo 

desmatamento em larga escala, conflitos acirrados e extrema violência na competição 

fundiária. Logo, os “paulistas” compraram muitos seringais com títulos falsificados e o 

processo de concentração fundiária no Estado cresceu. Para limpar as áreas, os 

novos colonos recorreram frequentemente à métodos violentos:  ameaças, queima de 

casas, contratação de jagunços, assassinatos, etc. (Silva,2004). 

 De acordo com (Calixto; Souza; Souza,1985) sob a pressão dos “paulistas”, 

muitos seringueiros e colonos fugiram para seringais da Bolívia, outros para as 

periferias das cidades ou simplesmente foram se incorporar no trabalho de 
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desmatamento e as atividades a agrícolas nas fazendas dos novos proprietários. 

Diante dessa situação de acordo os autores citados ressalvam que,  

 
Um dos sérios problemas que compradores e vendedores tiveram de 
enfrentar, estava relacionado a questão jurídica dos documentos de 
propriedade da terra. Para classificar uma terra em condições legais de 
venda, para que o documento de propriedade do vendedor fosse considerado 
válido, o INCRA teria que fazer uma discriminatória, observando a logicidade 
de cadeia nominal até chegar ao título de origem que poderia ter sido 
expedido tanto pela Provincia do Amazonas, como pela Bolívia e até pelo 
estado independente do Acre. (Calixto; Souza; Souza,1985, p.206). 

 

Diante dessa realidade as frente às políticas desenvolvimentistas e à chegada 

dos “paulistas”, instaurou-se uma situação de conflitos internos entre, índios, 

seringueiros e os novos donos, pois as atividades que seriam implantadas, seja 

especulação ou formação de fazendas, iriam mexer com o tipo de produção do 

trabalhador posseiro local.  Essas populações tradicionais começaram a reivindicar, 

se organizar para defender seus direitos, principalmente, o direito à terra.  

De certa forma, essas posseiros se conscientizaram de seus direitos logo após 

um trabalho divulgado pelos STR, em conjunto com a CONTAG, e a pastoral católica, 

que juntas buscavam regular a situação desses dessas populações. Essas 

reivindicações ocorreram no município de Brasiléia que na época criou-se as reservas 

extrativistas os PADs em áreas de conflitos como forma de regularizar a situação dos 

posseiros nessas zonas de conflitos. (Silva,2003).  

Ainda de acordo com o autor citado, os problemas suscitados no contexto da 

fronteira agropecuária, foram vitoriosos para os movimentos de resistência dos 

seringueiros. Isto, sobre a direção dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, sujeitos 

sociais organizados forçaram o Estado a desapropriar áreas de propriedades privadas 

e com isso permitir um avanço do domínio dos colonos sobre a terra do capital.  

A chegada dos paulistas as terras acreanas, os tornou grandes proprietários de 

terra, pois constituíram-se fazendeiros, adquiriram propriedades de antigos seringais. 

Nisto, foram agentes da frente pioneira agropecuária que começou a se estruturar nas 

terras acreanas, por cerca de três décadas seguintes, devido a propaganda do 

governo Dantas que foi um grande sucesso, muitos do Centro Sul vieram a investir 

nas terras acreanas.  

Naquela época como a estrada era fechada, não era possível exportar pelo 

Oceano Pacífico. Mas, os conflitos, desta nova reorganização social territorial levou a 
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muitas explorações e sofrimento para as populações que vivam nessas terras, mas 

também houve uma organização social e resistência a essas terras. 

Diante dessa situação Silva (2006), descreve como foram as disputas nas 

terras acreanas após a expansão da frente agropecuária,  

 

A disputa nas terras acreanas foi assim analisada: Neste ponto, podemos 
então dizer que, no espaço agrário da Amazônia-acreana, o capitalismo, ao 
se produzir, também fez de forma ampliada e contraditória. Isto em dinâmicas 
que denotaram sempre o conflito entre os sujeitos sociais e econômicos que 
promoveram o vivido desta área de fronteira. Sua reprodução se deu com 
completa submissão de todos os âmbitos das forças produtivas locais aos 
interesses e desígnios do capitalismo [...] (Silva, 2006, p.146). 

 

Pode ser dizer que esse processo de rearticulação na nossa frente de 

expansão agropecuária teve repercussão no território brasileiro e principalmente no 

Acre, pois o governo de Dantas deliberou uma política de mudar a base econômica 

do estado acreano, na qual ele visibilizava a pecuária como uma atividade moderna 

que iria mudar a base econômica do estado. 

 

2.5. Os assentamentos familiares, as unidades de conservações frente a expansão 

da pecuária  

 

Neste tópico será discutido a importância dos assentamentos familiares, e as 

unidades de conservação, especialmente os assentamentos da reforma agrária, 

voltados para o estado do Acre na regional do Baixo Acre. Segundo Moreira (1998, 

p.172) “[...] a noção de assentamentos rurais está associada ao processo social e 

político de acesso à terra e de ‘constituição de novas formas sociais’ de organização 

produtiva e de integração social”. Essas áreas são importantes porque representaram 

a maioria do contingente de pessoas do campo e também a maior parcela da produção 

de alimentos do estado do Acre, apesar de possuírem uma quantidade de terras bem 

menor do que as médias e grandes propriedades (IBGE, 2009). 

De acordo com Silva (2004) no final da década de 1970 e ao longo da década 

de 1980, os projetos de assentamentos passaram a acolher um contingente de 

camponeses migrantes, em sua maioria do centro sul que vinham em busca de terras 

para sua reprodução. Essas classes foram excluídas de suas terras em suas regiões 

de origem, e aqui tiveram a oportunidade de retornar à terra como meio de produção 
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essencial para sua autossuficiência. Logo, não foi possível especificar o número de 

colonos e nem dos números de PAEs no Estado, que até o final da década de 1970 

era insuficiente, de acordo com os dados do ZEE/AC (ACRE, 2000). 

Segundo Silva (2005) para amenizar os problemas socioeconômicos, o 

governo iniciou um processo de reforma agrária, por meio do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), desde a década de 1970 até 1999, com a 

criação dos primeiros projetos de assentamento que foram de cerca de 49 projetos 

em diversas modalidades. O INCRA não queria estabelecer o homem na terra, mas 

sim tornar viável a terra para realização da agricultura capitalista, de modo com 

expropriação dos trabalhadores ou com a sujeição de reprodução.   

De acordo com o autor citado a produção familiar rural ainda apresentava 

imensas dificuldades de reprodução, dados os problemas ligados à precariedade da 

infraestrutura, à disponibilidade de crédito inadequado e insuficiente, à falta de 

assistência técnica, etc., eram as piores possíveis. Diante dessa situação ao enfrentar 

o abandono e as dificuldades de muitos anos de trabalho, esses trabalhadores 

decidiram que era necessário estabelecer um mecanismo para fortalecê-los na terra, 

caso contrário serão desapropriados inevitável. 

           Desse certo modo, durante essas duas décadas, houveram muitas famílias de 

pequenos agricultores no Centro-Sul, que venderam terras em seu lugar de origem e 

compraram terras privadas no estado acreano. Logo, esses agricultores buscavam 

possuir vastas terras em uma área mais ampla para escapar da transformação das 

áreas rurais nas regiões Centro-sul e com a modernização agrícola poderiam manter 

áreas onde toda a família possa ser acomodada e, se possível, se grandes 

fazendeiros, o que raramente acontecia época. (Silva, 1999). 

          O governo ao alojar essas famílias não fornecia a infraestrutura necessária. 

Logo, foi incentivado o restabelecimento dos mecanismos de desapropriação e muitos 

desses agricultores começaram a sair dessas áreas para dar lugar a uma 

reconcentração gradativa de terras. As PAEs foram implantadas em uma organização 

de lotes que representava entre 60 e 100 hectares em corte reto para ex-seringueiros 

ou posseiros que representaria a impossibilidade de sua produção extrativista 

tradicional. (Silva,2003). 

Na figura 13 podemos analisar a estrutura organizacional dentro dos seringais 

ao qual muitos seringueiros tiveram que se adaptar a essa nova estrutura.  
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Fonte:(Silva,2003). 

 

 Diante disso, a figura 13 mostra que muitos seringueiros viveram nessas 

situações, tiveram que permanecer na terra nessas condições, tornar-se como 

colonos do sul, mesmo vivendo em suas próprias terras (Silva,2004). Por exemplo, 

esses novos modelos de liquidação foram criados na década de 1990 para tratar de 

questões que não haviam sido tratadas em acordos anteriores.  

Em 1993 o município de Rio Branco implantou os primeiros polos agroflorestais 

do município localizados na região conhecida como cinturão verde, com base na 

prerrogativa do desenvolvimento sustentável por meio do uso racional de recursos 

naturais. Eles procuraram conter o êxodo rural e instalar famílias de ex-seringueiros e 

produtores que viviam em áreas de risco ou na periferia da cidade (Souza, 2008). 

           Os trabalhadores que detinham a posse das terras lutavam e tentavam impedir 

o avanço da pecuária na região, mas não eram apoiados e foram obrigados a sair de 

suas terras, essa disputa resultou na restruturação dos espaços, como diz Silva, como 

isso aconteceu:  

 

Todavia, como é notório, no Brasil, a colonização sempre caminhou contra a 
reforma agrária. Nisto sempre trouxe em sua dimensão política, ao lado da 
possibilidade de acesso à terra a trabalhadores dela já excluídos, o germe da 

Figura 13-Organização do território de um PAD de um seringal 
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futura expropriação destes sujeitos sociais. No Acre esta situação se repete. 
A falta de infraestrutura nos projetos de assentamentos como, as estradas 
precárias, falta de assistência na saúde, falta de escolas, falta de 
financiamentos e de assistência técnica, o baixo preço dos produtos, 
inadequação dos produtos ao mercado local etc., têm demonstrado a 
inexistência de uma política agrária verdadeiramente condizente com a 
necessidade de manter o produtor familiar na terra. (Silva, 2004, p.45). 

               

          As populações que já viviam nessas terras há anos foram expulsas com a 

chegadas dos paulistas, uma profunda desorientação da população rural do Acre 

devido à aparente destruição de seu modo de vida tradicional. Dessa forma, os 

seringueiros que não tinham para onde ir, puderam ficar, mas aconteceu então o 

abandono dos mesmos e diante do descaso, os trabalhadores começaram a se 

manifestar contra os problemas que estavam vivendo.    

          De certa forma, a pecuária extensiva com o seu processo de implantação 

desorganizou a estrutura de vida de muitas populações rurais. Logo, a produção de 

carne assumiu a economia acreana, gerando o aumento da devastação da floresta, 

por meio de grandes desmatamento e queimadas, desarticulando a formação 

tradicional e dando a pecuária maior retorno aos pecuaristas.  

Segundo Silva (2004) mencionar que essas das áreas de projetos de 

assentamentos, eram perceptível o abandono a maneira com que foram entregues os 

assentados e diante do individualismo que predominam em meio desses, a 

expropriação ressurge com muita força, resultando no aumento de grandes famílias 

de trabalhadores sem acesso à terra. Porém, há também muitos grupos de 

trabalhadores que passam a buscar na sua organização interna, condições para se 

manter na terra. No final da década de 1970 começaram a surgir as primeiras 

organizações coletivas destes trabalhadores, com vista a viabilizar sua produção e 

sua permanência na terra.  

De acordo com o autor citado discorre que a incorporação de terras veio se 

processando, foram realizadas por grandes latifundiários, áreas de antigos seringais 

que foram ocupadas pelas atividades agropecuárias, e as que não estavam sendo 

usada para criação de gado, serviram para especulação fundiária, e isto, dificultou o 

acesso à terra há vários trabalhadores rurais. É nesta luta que questionamos o regime 

de propriedade capitalista, uma vez que essas lutas foram marcadas e determinadas 

ao processo de expropriação, com a   luta pela posse da terra e a disputa pelo espaço.  
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No entanto, no tópico seguinte será discutido o desmatamento nos projetos de 

assentamentos que foram um implemento na luta pela legalização fundiária no estado 

do Acre. 

 

2.6.O desmatamento nos projetos de assentamentos no Acre         

            

De acordo com Silva (2004) os projetos de assentamentos de reforma agrária 

estiveram ligados à legalização fundiária em locais de grandes tensões sociais na 

década de 1970 e 1980.Foram particularmente importantes na luta da legalização 

fundiária de posseiros/seringueiros.  

Segundo os dados da (SEMA,2020) os projetos de assentamento no estado do 

Acre representaram a classe fundiária que mais contribuiu com a ocorrência de 

desmatamentos (828.894 há) até o ano de 2019, representado 50% da área total dos 

assentamentos e 5% dos desmatamentos analisados. Logo, após o mesmo período, 

a área de cobertura fundiária dessa propriedade privada mudou em 727.703 hectares, 

representando 22% da área total da propriedade privada e 4% do total analisado.  

           Conforme os dados da Secretaria de Meio Ambiente do Acre (SEMA, 2020), a 

área com desmatamento na área discriminada foi cerca de 473.896 hectares, o que 

equivale a 21% desta categoria e 3% da área total analisada. A contribuição das 

unidades de conservação é relativamente pequena, cobrindo 170.415 hectares, 

representando 3% do território da UC e 1% da área total analisada. Nas áreas onde 

não há estudo discriminatório, a área de desmatamento é de 110.850 hectares, 

representando 7% da área da floresta, e a proporção do desmatamento no estado é 

inferior a 1%, enquanto a área de desmatamento na área de Arrecada é de 47.065 

hectares 

           Por outro lado, entre os atuais graus do ZEE-Acre II, o desmatamento do 

estado tem a menor contribuição para o desmatamento, com um total de 30.803 

hectares, o que equivale a 1% da área de terra deste grau e 0,2% da área analisada 

conforme os dados fornecidos na tabela 8 abaixo pela secretaria de meio ambiente 

do estado do Acre. 
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Tabela 8-Desmatamento acumulado por classe fundiária até 2019 
 

Tipo de Categoria 
Fundiária 

Área total 
analisada (ha) 

Desmatamento 
até 2019 (ha) 

Desmatamento 
por classe (%) 

Desmatamento 
pela área total 
analisada (%) 

Assentamento 1.659.902 828.894 50% 5,0% 

Particular 3.270.238 727.703 22% 4,4% 

Discriminada 2.283.559 473.896 21% 2,8% 

Unidade de 
Conservação 

5.187.796 170.415 3% 1,0% 

Área sem Estudo 
Discriminatório 

1.510.527 110.850 7% 0,7% 

Área Arrecadada 315.433 47.065 15% 0,3% 

Terra Indígena 2.413.059 30.803 1% 0,2% 

Total Geral 16.640.513 2.389.626 14% 14,4% 
 

Fonte: Organizada pela autora com base no Inpe/Prodes, 2020. Disponibilizado em 09/06/2020 e ZEE 
– Fase II. (SEMA). 

 

           Outros assentamentos foram implantados em áreas de conflitos como as PAEs 

(projetos de assentamentos extrativistas) e as RESEXs (reservas extrativistas). Eles 

foram implantados em áreas onde a desapropriação de colonos tradicionais ainda não 

havia atingido níveis muito elevados.  

Nessa conjuntura as RESEXs surgiram no Acre como modalidades de 

unidades de conservação, pois se inseriram como uma conquista prevista pela 

intervenção direta dos movimentos sociais camponeses da floresta na conquista de 

seus territórios.  

No estado do Acre existe 11 UCs (figura 14), o Parque Nacional da Serra do 

Divisor, Estação Ecológica do Rio Acre, Área de Relevante Interesse Ecológico 

Seringal Nova Esperança, Reserva Extrativista Alto Juruá, Reserva Extrativista Chico 

Mendes, Reserva Extrativista Alto Tarauacá, Resex do Cazumbá-Iracema, Reserva 

Extrativista Riozinho da Liberdade, Floresta Nacional do Macauã, Floresta Nacional 

de Santa Rosa do Purus e Floresta Nacional de São Francisco. Todas elas se 

apresentam como regiões habitadas por população tradicionais, que ali vivem há 

décadas, há mais de uma geração, em plena relação com o meio local.  

As Resexs significam uma forma de manter as condições básicas com intuito 

de manter o modo de vida já realizado no contexto produtivo da floresta, mas, que vem 

sendo afetadas com as práticas do desmatamento. Atualmente, as unidades de 

conservação (UC) encontram-se em aplicação na Lei 9. 985/18/072000 do Sistema 



 

102 
 

Nacional de Conservação (SNUC), que define os critérios e normas para a criação, 

implantação e administração de UCs. 

 

Figura 14-Mapa das Unidades de Conservação do estado do Acre  

 

Fonte: Organizada pela autora com base nos dados cartográficos, (IBGE,2019). 
 

Tomando como base os dados do PRODES (Projeto de Monitoramento da 

Floresta Amazônica Brasileira por Satélite) do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), foram possíveis observar que nas áreas protegidas tem-se impactos 

com a expansão do desmatamento nas UCs. Logo, com base dos dados da SEMA 

(2020), os valores acumulados do desmatamento nas unidades protegidas foram de 

aproximadamente de 170.415,19 hectares em 2019, o que representa 3% da área da 

UCs e 1% da área analisada.  

De acordo com a análise do desmatamento do gráfico 08, que constam no ZEE-

fase II até 2019, a Resex Chico Mendes foi a reserva que alcançou a maior área de 

desmatamento com cerca de 67,7 mil hectares, seguida da APA São Francisco (21 

mil hectares) e da Reserva Florestal do Alto Juruá (16,9 mil hectares) como podemos 

observar no (gráfico 8). 



 

103 
 

 

 

 

 
Gráfico 8- Maiores acumulados de desmatamento até 2019 nas Unidades de Conservação 
 

 

Fonte: Organizada pela autora com base no Inpe/Prodes, 2020. Disponibilizado em 09/06/2020 e ZEE 

– Fase II. (SEMA). 

     

            Dessa forma, podemos analisar dentre as unidades de proteção em relação 

ao desmatamento em 2019, a reserva Chico Mendes possui a maior área de floresta 

transformada nas reservas naturais (7,94 ha), o que equivale a 70% do 

desmatamento ocorrido nas reservas naturais do Estado do Acre no âmbito 

ecológico-econômico. No entanto, a reserva Alto Juruá apresentou com 870 ha e a 

floresta estadual Antimay com 489 ha (o gráfico 9). 
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Gráfico 9- Área com maior desmatamento em 2019 nas Unidades de Conservação 
 

 

Fonte: Organizada pela autora com base no Inpe/Prodes, 2020. Disponibilizado em 09/06/2020 e ZEE 
– Fase II. (SEMA). 

            

Os dados do gráfico 09 constam as unidades de conservação que tiveram o 

maior impacto de desmatamento no estado Acre, entre as unidades de proteção, a 

Reserva Extrativista Chico Mendes também possui a maior área de floresta 

convertida, respondendo por com 49,35 km² de áreas do desmatamento. Isso deve 

ao alto avanço crescimento pecuária dentro dessas UCs. Uma atividade que deveria 

ser uma complementação de renda, está se tornando o principal rendimento dessas 

famílias.  

            De acordo com Pontes (2020), a Resex tornou-se um dos principais centros 

de exportação gado do Acre para os estados vizinhos. Nos últimos anos, um grande 

número de bovinos abatidos causou uma escassez de idade de abate, então bezerros 

e bovinos ganharam valor de ouro no mercado de gado. Por exemplo, no Acre, os 

bezerros podem ser adquiridos por 800 reais no primeiro semestre deste ano, hoje 

seu preço é inferior a 2 mil reais.  

              Acredita-se os moradores dessas RESEXs implantam a pecuária nessas 

localidades devido à falência do setor extrativista e pela falta de opção econômica. 

Além desses fatores a pecuária seria uma forma mais rápido de aumentar a renda, 

pois não conseguem sobreviver apenas com a renda do extrativismo como relatar o 
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senhor Antônio Domingos, 42 anos, morador do Seringal Sibéria, colocação 

Semitumba, 2012) em uma entrevista cedida a (Fittipaldy,2017, p.92), 

 

“O motivo que eu vim criar gado é porque eu vi que é a forma mais fácil de 
aumentar a rendada gente, porque eu vi que só do extrativismo, só da 
borracha não dá, a castanha também não dá porque é uma safra, passou 
aquilo ali, não vem mais. A borracha ainda continua, mas você enfrenta tudo 
debaixo do temporal, o inverno. Os momentos mais difíceis né, eu vi que só 
da borracha não dava. Aí...eu vi e os outros foram me aconselhando, viver só 
de uma coisa não dá. Foi o que conquistou a gente mudar mais um pouco de 
alternativa, não viver só de uma coisa”. 

 

           Segundo Pantoja (2010) a criação de gado em Reserva Extrativista ganhou 

maior expressividade e interesse, somada à carência de acesso a políticas públicas 

voltadas ao extrativismo, a urbanização da floresta, entre outros aspectos. Logo, a 

atividade pecuária nas áreas adjacentes às reservas apresenta maior expansão e 

rentabilidade.  

             O desmatamento e a luta pela sobrevivência nesses espaços partem como 

um conflito interno, na qual os moradores enfrentam um grande dilema de manter a 

floresta em pé e sobreviver em condições de apenas extrair os produtos do 

extrativismo vegetal ou implantar o gado dentro dessas unidades em meio de 

aumentar sua rentabilidade. 

             Atualmente, nessas reservas vivem muitas famílias que foram apropriadas 

com os projetos de assentamentos. Segundo (Pontes,2020), a Resex Chico Mendes 

no Acre no ano de 2020, a pecuária bovina foi umas das atividades vista dentro da 

unidade de conservação, que de fato a pecuária não é permitida, pode limitada a uma 

pequena parte de terra em caso de subsistência.  

             No entanto, de acordo com o autor citado muitos moradores tradicionais 

ignoram esta regra, pois um dos principais motivos que incentivam os integrantes a 

procurarem realizar outras atividades, além da principal, está relacionada com a 

necessidade das famílias em complementar a renda familiar. E sendo atualmente essa 

atividade ser a principal fonte renda dos moradores dessa RESEXs, poderá 

transformá-las seus antigos seringais em pasto para criação bovina. 

           No último levantamento socioambiental, o ICMBio encontrou gado em 97% dos 

nessa reserva. Estima-se que o rebanho bovino de hoje pode facilmente ultrapassar 

50.000 animais onde o pasto entra, a floresta desaparece, razão pela qual a taxa de 

desmatamento de algumas plantações de seringueira atingiu 50%. De acordo com a 
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regulamentação em vigor, apenas 10% da reserva pode ser utilizada para atividades 

complementares. (Hofmeister,2019). 

             Na realidade, torna-se um grande desafio de enfrentar o problema do 

desmatamento nesses assentamentos no novo contexto de sustentabilidade 

socioecológica. Para conter essa situação torna-se necessário entender com mais 

detalhes como se dá a dinâmica da transformação florestal em pastagem nesses 

assentamentos. Vale ressaltar que o Acre é um estado com propícios a desenvolver 

à conservação da biodiversidade e meios de subsistência vinculados ao manejo 

sustentável dos recursos naturais. 

           Na maioria desses novos assentamentos, como em anos anteriores, a pecuária 

permanece, ou em pequenas quantidades, como estratégia de reprodução da vida 

dessas populações ou como atividade econômica mais rentável e, 

consequentemente, mais impactante ao meio ambiente colocando a proposta inicial 

desses projetos descontrolada.  

          Acredita-se que uma análise poderia ser realizada para identificar a mudança 

no perfil do desmatamento da região, a história de contribuição para o desmatamento 

nesses assentamentos, identificando as principais características relacionadas ao 

tempo e tamanho que contribuíram para o avanço de grandes pastagens e de perda 

de florestas nos últimos anos.  

               Logo, a solução seria criar políticas que abordem a redução do desmatamento 

para que assim possa mudar os índices de pobreza existentes em pequenas 

propriedades rurais do estado do Acre, para gerar segurança na estrutura agrária e 

investimentos na área que se forem bem direcionados, o podem significar renda e 

aumentar a qualidade da vida dessas pessoas. 

 

2.7. Consequências da Ocupação: consolidação da pecuária e Conflitos no Acre 

 

Neste tópico, será evidenciado os conflitos causados pela transformação dos 

seringais em fazenda para a consolidação da pecuária, o que levou a maciça expulsão 

dos seringueiros, extermínios dos indígenas. Tais situações se multiplicaram, na 

medida que grandes fazendeiros chegavam ao Acre, respondendo aos chamados do 

Governador Wanderlei Dantas. Tudo isso ocorreu no âmbito do plano do governo 

estadual em converter a base econômica do estado da borracha para a pecuária.  
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Para muitas famílias de seringueiros que, até então, constituíam quase toda a 

população rural acreana e que por décadas sobreviveram com a extração da floresta, 

após a decadência das empresas extrativistas, os seringais, simplesmente, tiveram 

suas terras usurpadas abrindo caminho para o progresso proposto pelo plano de 

desenvolvimento em curso no estado. 

           Nesse contexto, a década de 1970, tiveram muitos conflitos sociais pela posse 

da terra, perante um novo momento político e econômico vivido, em que 

consequentemente, uma nova classe emergente sobrepunha-se no Acre, reformando 

as oligarquias agrícolas antes apenas centrada na figura do seringalista e que agora 

entrava em cena, os agropecuaristas empresariais. Foram períodos de muitos 

conflitos pela terra entre populações tradicionais e os novos empresários capitalistas 

da terra.  

             Os antigos moradores locais tinham sua relação com a terra, se prendiam em 

forte relação com a floresta, pois dela tiravam sua sobrevivência, sem agredi-la. Isto 

era contraposto pelo o outro lado, em que com interesses totalmente antagônicos, os 

empresários da terra que chegavam necessitavam derrubar a floresta para consolidar 

seus interesses com a produção agropecuária.  

            Segundo Calaça (1993), os habitantes das florestas acreanas, atores sociais-

chave na anexação do Acre ao território nacional, que viveram nessas áreas durante 

séculos, foram literalmente excluídos e ignorados pelas políticas públicas perseguidas 

do estado.  

            Já na concepção de Silva (2004) as transformações ocorridas no espaço 

agrário acreano com as transferências das terras para os fazendeiros do Centro-Sul, 

muitos seringueiros foram obrigados a desistir de suas colocações, expulsos da terra, 

seja pela força física dos jagunços ou por meio de uma indenização (nos valores eram 

insignificantes) ou outras formas de coerção desenvolvidas pelos novos proprietários 

de terras (Silva,2004, p.131-132). 

             A partir do momento que o avanço da frente agropecuária começou a adentrar 

nessas terras, pode-se dizer que houveram reações dos seringueiros e moradores 

locais: primeiro, a maioria deles, assustados com a pressão, abandonaram suas 

colocações, outros migraram para os seringais da Bolívia, outros grupos menores 

permaneceram na estrutura de produção anterior sujeito aos seringalistas. Os que 

decidiram ficar passaram a uma longa jornada de resistência de luta pela posse da 
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terra. Isto, gerou consequências severas, dado que para realizar a “limpeza” da área 

foram deflagados diversos conflitos com crueldade, ameaças contra os seringueiros, 

mortes de pessoas de ambos os lados das lutas. (Silva,2004). 

O autor citado fala que a situação desses conflitos era crítica, enquanto a 

fronteira agropecuária avançava a cada dia, os investidores se aproveitavam da 

desinformação dos seringueiros para alegar sobre o direito de suas terras, obtidas por 

compras dos seringais e por grilagem.  Logo, eles foram inseridos em um processo 

de desocupação pela frente pioneira de maneira desumana.  

Isso deveu-se a reorganização da fronteira agropecuária na Amazonia-acreana 

que promoveu a lógica organizacional do espaço fundiário, que passou a ser centrado 

na extensão territorial da propriedade e não mais na produção como nos tempos dos 

seringais. Daí as resistências dos moradores da floresta brotaram os movimentos 

sociais que deram base ao sindicalismo rural, pós 1975, o que veio fortalecer a luta 

pela terra e resistências de trabalhadores rurais.   

Desse modo, Silva (2003) menciona à medida que os primeiros grupos de 

proprietários de terras do Centro Sul do país ocupavam as terras ao longo das 

margens das BR-317 e 364, surgiram as ações dos movimentos como, a Igreja 

Católica, através das Comunidades Eclesiásticas de Base CEBs, com o trabalho de 

evangelização a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura-CONTAG, 

que junto a ações da Igreja contribuíram para a organização dos Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais do Acre e o movimento de resistência, dando Suporte  

necessário para organização e treinamento com os  trabalhadores. Tinham como 

objetivo organizar alternativas de reforma agrária viável e apropriável em resolver os 

problemas socioambientais e preservar a floresta.  

Após um período de luta pela terra o autor citado fala que os movimentos de 

resistência foram através dessas organizações, que começaram a se expressar em 

outros níveis. Depois de terem conquistado as terras teriam que criar condições para 

mantê-la na terra. Porém, foi com o objetivo que Movimento de Trabalhadores 

Migrantes da Amazônia-Acre, contaram com o total apoio da CPT (Comissão Pastoral 

da Terra) e STRs, CNS, etc., em meados da década de 1980, começaram a constituir 

a Associação dos Produtores Rurais as PADs. Na década de 1990, surgiram 

associações de moradores e produtores, Cooperativas em RESEXs (Silva, 2003).   
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           De acordo com citado ressalta após as organizações, as populações 

tradicionais, como os seringueiros, os indígenas passaram a entender seus direitos, 

vieram a se unir para lutar contra os efeitos devastadores com a implantação da 

pecuária do Acre. Esses atores passaram a ser orientados por organizações a lutar 

por suas terras. A partir dessa situação surgem então, um ato da luta em que essas 

populações tradicionais, criaram os “empates” que seria o impedimento de derrubadas 

e desmatamento das florestas para a implantação de fazendas.  

Com isso os seringueiros viram esse movimento como uma forma de 

pressionar os pecuaristas. Essa resistência na época fez reduzir o número de 

expulsão de seringueiros e assim foi criado um espaço para negociação com o 

governo. Essa pratica perdurou pelas décadas seguintes (1980) com o objetivo de 

impedir os desmatamentos e garantir essas populações em suas colocações 

valorizando assim seus costumes e tradições.  

           Os movimentos sociais de seringueiros e índios trouxeram grandes mudanças 

estruturais nas terras no Estado do Acre. Passaram a defender, no contexto das 

décadas de 1970 e 1980, que a terra não deveria ser objeto de apropriação privada, 

mas deveria ser regulamentada legalmente na forma de patrimônio público, sob 

custódia do Estado. No entanto, outras consequências da consolidação da pecuária 

para a região vieram com a migração de populações do campo para cidade do estado 

do Acre, tal como para outras regiões brasileiras.  

De acordo com o censo demográfico do IBGE em 1970 o estado teve um 

aumento significativo na população urbana em relação a década anterior com 

aproximadamente 215.299 da população, já que esse número em 1960 chegava em 

160.208. E com o passar dos anos a população aumentava cada vez mais chegando 

em 1980 a 301.276 da população sendo 155.119 homens e 146.157 mulheres.  

Esse aumento significativo da população ocorreu devido ao avanço das frentes 

capitalistas no estado, com a compra de terras e expropriando os posseiros locais. 

(Silva,2003). 

Na concepção de Silva (1982), o capital ocupou a terra, acelerou a 

desarticulação da economia tradicional, desapropriou e expulsou, gerando uma 

massa crescente de desempregados, que desalojados e sem perfectivas no campo, 

migraram para as cidades, sendo que a maioria desses migrantes eram ex-
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seringueiros, passaram a ocupar as periferias das cidades, principalmente a capital 

Rio Branco, o que veio a surgir grandes bairros periféricos na região. 

           De modo geral, a implantação da frente agropecuária no Acre foi suficiente para 

mudar o cenário local da regional do Baixo Acre, lugar onde se obtém o maior número 

de fazendas para criação de gado, ocasionado a destruição de grandes áreas de 

florestas, levando assim a perdas irreparáveis ao ecossistema. Nisto, também causou 

o extermínio do modo de subsistências das populações tradicionais que viviam do 

extrativismo vegetal. Assim, nesse período a partir dos nos de 1970, foi marcado como 

uma fase de sensíveis mudanças na produção do espaço acreano tanto no campo 

como na floresta e na cidade.  

            O estado do Acre era considerado um paraíso para grandes e médios 

fazendeiros, mas para seringueiros e índios a vida virou sofrimento, pois suas terras 

começaram a ser invadidas por gente que eles nem conheciam. Isto devido aos 

projetos de incentivos agropecuários da década de 1970 que resultaram, por um lado, 

na expropriação de populações camponesas e indígenas e grandes conflitos sociais 

por disputas de terras. 

          Atualmente a disputa de terras no Acre deve-se a posseiros, seringueiros e 

ribeirinhos que residem a séculos nessas terras, resistem para garantir as condições 

para permanecer como extrativista. Os conflitos agravam-se a cada dia pela posse da 

terra, o que ocasionou o crescimento do fluxo migratório campo-cidade com a 

substituição do homem pelo boi.  

Com isso, a pecuária cria poucos empregos, ocupam terras que poderiam ser 

utilizadas para a agricultura, derrubaram árvores que poderiam ser exploradas 

racionalmente e expulsam os ocupantes tradicionais. Dessa maneira, a o estado do 

Acre vem sofrendo alterações no seu quadro agrário. Nisto, a partir da entrada da 

pecuária, o extrativismo adentrou-se para novas relações de trabalho ocasionado os 

conflitos sociais na região. 

         As grandes áreas de floresta de extração estão sendo substituídas por 

atividades atribuídas ao agronegócio realizadas por grandes proprietários de 

estabelecimentos rurais para o uso de pastagens ou atividades agrícolas. Com isso, 

um grande percentual de áreas de florestas é explorado para desenvolver a economia 

local. Segundo dados da (SEMA, 2020), a taxa de desmatamento no Estado do Acre 
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foi de 706 quilômetros quadrados em 2020, um aumento de 3,5% em relação aos 682 

quilômetros quadrados em 2019. 

Em relação as lavouras, nota-se que elas ocupam uma pequena área no 

estado, com maior proporção na regional do Baixo Acre.  Essa região é considerada 

uma área agrícola importante do estado, pois ocupa a maior área para as atividades 

de lavouras de subsistência e a pecuária extensiva sendo a predominante no Acre, 

seria uma espécie de poupança para o pequeno produtor rural e ao mesmo tempo, 

para os grandes fazendeiros capitalizados.  

Diante dessas informações no capítulo seguinte será abordado a regional do 

Baixo Acre destacando as principias atividades agropecuárias, caracterizando a 

expansão do agronegócio como uma forma desenvolver a economia deste espaço. 

Mas, que   para ampliar esse processo de desenvolvimento é necessário a destruição 

de extensas áreas de florestas que vem sendo derrubada para formação de pastagens 

destinadas à pecuária de corte.  

 

 

CAPÍTULO 3: BAIXO ACRE PRINCIPAL ÁREA PRODUTORA DA 

AGROPECUÁRIA 

         Neste capitulo, será abordado os aspectos gerais e específicos da economia da 

regional do Baixo Acre. Desse modo, pretende-se descrever analiticamente a 

agropecuária praticada na região que é muito variada seja com relação às culturas 

plantadas, seja com relação a aspectos como nível de tecnologia empregada na 

produção agrícola. A pecuária é a principal atividade agropecuária desta regional, 

seguindo-se em importância, em termos de valor total da produção, pela 

produtividade. Essa região tem passado por transformações nos seus respectivos 

municípios, ocasionando impactos econômicos, sociais, políticos e culturais da 

geografia dessa regional. 
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3.1. A pecuária bovina no contexto atual: agronegócio do boi e das lavouras na 

regional Baixo Acre  

           

          Nesta seção faremos uma abordagem como está desenvolvida a atividade 

bovino no contexto atual, destacando a expansão do agronegócio do boi e das 

lavouras na regional do Baixo Acre. De início destacaremos o desenvolvimento 

dessas atividades agropecuárias no Acre em seguida ressaltar a regional do Baixo 

Acre como principal área produtora das atividades agropecuárias.      

         O desenvolvimento da pecuária se consolida como uma importante atividade 

econômica global, pois vem se expandindo pela Amazônia, com extrema diversidade 

técnica para atender o forte aumento do consumo nacional/mundial. Com a 

substituição do extrativismo vegetal pelo projeto de desenvolvimento da Amazônia a 

partir de 1970, a agricultura e, especialmente a pecuária, tornaram-se uma atividade 

moderna. Logo, seu desempenho tem influenciado fortemente na expansão da 

econômica, destacando-se na pauta de exportações e, também, para o abastecimento 

do mercado interno. 

             De acordo com os dados do (IBGE,2019), o agronegócio vem consolidando no 

Brasil, sendo que em 2020 o PIB, alcançou cerca de 7,4 trilhões, sendo que na 

agricultura a soja chegaram aproximadamente no valor da produção (2019) de 

125.590.826 mil reais. Porém, na pecuária os rebanhos (2019), os galináceos ficaram 

em primeiro lugar com 1.466.556.199 cabeças e os bovinos em segundo lugar com 

214.893.800 cabeças.  

          O avanço dessas atividades tem gerado disputas de poder pelo uso da terra, 

pois os empresários contam com o apoio financeiro e fiscal do governo  que a qualquer 

custo querem expandir a produção e acabam adentrando em áreas que residem 

muitas populações tradicionais, pequenos produtores rurais, e acabam sendo 

prejudicados, oriundos das atividades do agronegócio, pois estes não tem acesso à 

terra e nem incentivos fiscais ou financiamentos para implementar sua produção,   

tornando-os pessoas vulneráveis e com isso sofrem com  conflitos e tensões por parte 

dos produtores ligados ao agronegócio.  

         Nas últimas décadas novas técnicas produtivas foram introduzidas na 

modernização da pecuária, uma vez que muitos pecuaristas têm investido em suas 

terras para o cultivo de produtos que proporcionam maior rentabilidade por área 
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cultivada, como grãos, principalmente soja e cana-de- açúcar que foram os que deram 

rentabilidade em 2019 (IBGE,2019).  

           A pecuária está gradualmente sendo realocada para novas áreas agrícolas de 

fronteira, substituindo áreas anteriormente de florestas para a formação de pastagens. 

Esta atividade econômica na sua atual organização, está no centro dos debates sobre 

questões socioambientais que têm gerado consequências em diferentes regiões. 

          O estado do Acre em seu desenvolvimento para pecuária teve um aumento na 

sua participação na composição do valor bruto total para a atividade econômica, 

obtendo em 2013 com valor de 464 R$ e 659 R$ em 2018.  Para o uso das terras para 

pastagens no ano de 2017 para boas condições foram utilizadas cerca de ocupam 

1.377,663 milhões de hectares (34% da área) e para pastagens com más condições 

utilizam cerca de ocupam 96.674 de hectares (2% da área).  

          Por conseguinte, as lavouras permanentes com 24.169 de hectares (1% da 

área) e as lavouras temporárias 56.858(1% da área) nos estabelecimentos 

agropecuários acreanos. Por sua vez, as áreas ocupadas com matas nativas são de 

cerca de 566.710 hectares (14% da área) sendo 1.982.790 para a preservação 

permanente ou reserva legal (gráfico 10) (IBGE,2018). 

 

Gráfico 10- Acre, utilização das terras os estabelecimentos agropecuários em 2017 

 

Fonte: Organizada pela autora com base no (IBGE, Censo agropecuário,2017), organizado pela 

autora. 
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         O gráfico 10 acima mostra a atual utilização das terras no Acre nos 

estabelecimentos agropecuários em 2017. O Estado do Acre constitui uma das 

unidades da federação com maior proporção de área ocupada por florestas 

equatoriais, pois de acordo com o Censo Agropecuário 2017, o Acre possui cerca de 

4.232.700 de áreas para estabelecimentos agropecuários, o que indica que continua 

sendo a principal atividade rural do estado.  

          Em relação as atividades para as áreas plantadas, área colhida, quantidade 

produzida, o rendimento médio e valor da produção das lavouras temporárias nas 

regionais do Acre, podemos destacar a regional do Baixo Acre a área que mais 

destacou no uso dessas atividades. A variação correspondente em cada regional do 

estado. Porém, a regional do Baixo Acre utilizou cerca de 22.917 para área plantada 

(hectares) e para área colhida cerca de 22.797 (hectares).  

           O valor total da produção das lavoras permanente foram de R$ 113.409 (mil 

reais) das unidades de produção, colocando esta regional em primeiro lugar no 

desenvolvimento de produção das lavouras temporárias. A tabela 9 demonstra 

detalhadamente a variação para utilização para área plantada, área colhida, e o valor 

da produção das lavouras temporárias dentre as regionais do estado.

  

Tabela 9-Variação utilizada para área plantada, área colhida, e valor da produção das 

lavouras temporárias em 2019. 

 

Fonte: Organizada pela autora com base no IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal, 2019. 

          

A regional do Baixo Acre tem sofrido pelas concentrações de ações antrópicas, 

que se caracterizam-se pela presença da pecuária extensiva, agricultura com o 

(corte/queima) e a exploração nas atividades madeireiras. No entanto, a agricultura 

Microrregião do Acre 
Área plantada 
(Hectares)  

Área colhida 
(Hectares) 

Variável- (Valor da produção 
Mil Reais- R$) 
 

Acre 69.230 68.823 333.162,00 

Vale do Juruá 29.213 28.927 146.611,00 

Juruá 15.616 15.332 807.49,00 

Tarauacá/Envira 13.597 13.595 658.61,00 

Vale do Acre 40.017 39.896 186.554,00 

Purus 6.983 69.82 331.09,00 

Baixo Acre 22.917 22.797 113.409,00 

Alto Acre 10.117 10.117 400.36,00 
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extensiva não conta com um capital investimento, demandam pouco mão-de-obra 

agrícola qualificada, baixo nível tecnológico utilizados no processo produtivo, sendo 

produzidos para o mercado interno ou para a subsistência do produtor. 

De acordo com os dados do IBGE em 2019, os principais produtos 

agropecuários da região em termos de valor da produção, área plantada, área colhida, 

são a mandioca, o milho e soja, sendo os responsáveis pelas maiores quantidades no 

valor de produção nas lavouras temporárias desta regional do Baixo Acre, e que 

tiveram aumentos significativos de produção. 

 

Tabela 10-Área plantada, área colhida, quantidade produzida, rendimento médio e valor da 

produção das lavouras temporárias na regional do Baixo Acre. 

Baixo Acre 
Área 
plantada 
(Hectares) 

Área 
colhida 
(Hectares) 

Quantidade 
produzida 
(Toneladas) 

Rendimento 
médio da 
produção 
(Quilograma
s por 
Hectare) 

Valor da produção (Mil 
Reais-R$) 

Arroz 610 610 723 1185 584,00 

Feijão  1.165 1165 628 539 2.516,00 

Mandioca  5.930 5930 129990 21921 59.985,00 

Milho  12.450 12450 41940 3369 28.212,00 

Soja 1.660 1590 5051 3177 6.360,00 

Fonte: Organizada pela autora com base no IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal, 2019. 

 

Segundo os dados da tabela acima a cultura do feijão correspondeu cerca de 

1.165 da demanda de força de trabalho, e o arroz com 584 por área cultivada. Nota-

se que nesse conjunto dessas atividades elas ocupam uma pequena parte dos 

trabalhadores rurais no Estado do Acre, mas tendo predominância na atividade da 

pecuária bovina.  

Desse modo, podemos destacar na tabela 11, as informações sobre o efetivo 

das principais espécies criadas na região. Dentre os principais segmentos da pecuária 

do Acre está a bovinocultura, pois o número de bovinos era de aproximadamente de 

2.697.489 cabeças em 2006 e em 2017 saltou para 3.509.682 cabeças de acordo com 

o último censo agropecuário. 

As atividades que apresentaram uma expressiva expansão considerável foram 

os efetivos de suínos e aves que apresentaram mudanças no período entre os dois 

últimos censos agropecuários. O número de efetivos de galináceo correspondia há 

https://www.sinonimos.com.br/desse-modo/


 

116 
 

1.251.032 cabeças em 2006 e no último censo agropecuário com 2.788.208 cabeças. 

Já o suíno com 53.673 em 2006 e 149.802 cabeças em 2017. 

 
Tabela 11-Efetivo dos rebanhos, a variação por tipo de rebanho em 2019 nas regionais do 
Acre. 

 

Microrregiões Bovino Bubalino Equino Suíno Caprino Ovino 
Galináceos 

Total 
Galináceos 

galinhas 

Juruá 93510 541 2725 12824 2271 3879 455463 119669 

Tarauacá/Envira 301507 542 8557 48318 848 18963 353768 85915 

Vale do Acre 3114665 3126 82033 88660 9236 63546 1978977 489800 

Purus 388558 104 12761 12167 2764 11891 161028 37720 

Baixo Acre 2015825 2406 51495 31466 4714 36945 982991 347373 

Alto Acre 710282 616 17777 45027 1758 14710 834958 104707 

 
Fonte: Organizada pela autora com base no IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal, 2019. 

 

          Diante dos dados descritos na tabela 13 a variação bovina predomina nesse 

cenário atual das regionais acreanas. Dentre as microrregiões de desenvolvimento do 

estado do Acre a que se apresenta com maior número de crescimento nas atividades 

da pecuária em relação as demais regionais é a regional do Baixo Acre, que são 

desenvolvidas em estabelecimentos de todos os tamanhos, mas com maior 

concentração nos médios e grandes estabelecimentos ao longo das rodovias que 

passam entre os municípios desta regional.  

          Desse modo, nos tópicos seguintes será abordado o desenvolvimento das 

atividades agropecuárias nos municípios da regional do Baixo Acre. De início 

citaremos sobre o surgimento de cada unidade municipal e em seguida analisar os 

dados das lavouras permanentes e o total de efetivos bovinos de acordos com os 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

 

3.2 Caracterização das atividades agropecuárias por unidade municipal 

          

No estado do Acre as atividades agrícolas são desenvolvidas principalmente 

por pequenos produtores familiares e se caracterizam por um baixo nível tecnológico 

(com baixo uso de mecanização, corretivos e fertilizantes e sementes melhoradas).                 

As atividades agropecuárias nos municípios da regional do Baixo Acre vêm 
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expressando a sua grandeza através dos produtos, bens e serviços gerados 

diariamente.  

Essas atividades são altamente dependentes do corte e queima de áreas 

florestais. As principais culturas anuais de alimentos são (arroz, milho, feijão, 

mandioca e melancia), nessas áreas são cultivadas com culturas perenes (banana, 

café, pupunha, laranja, mamão papaia, guaraná, tangerina, maracujá, manga, abacate 

e outras espécies).  

             A maior parte das terras agrícolas utilizadas são posteriormente convertidas 

em pastagens para o desenvolvimento da pecuária. As propriedades médias e 

grandes possuem uma parcela significativa da pecuária de corte, porém pequena nas 

atividades agrícolas. 

            Nos tópicos seguintes destacaremos o surgimento das cidades na regional do 

Baixo Acre caracterizando o desenvolvimento das atividades agropecuárias. A 

agricultura e a pecuária são as bases econômicas de sustentação desses municípios. 

Essa tendência é mais acentuada somente em Rio Branco, pois é onde a 

industrialização é mais intensa e é onde a atividade comercial, é responsável por 

grande parcela da economia local. 

3.2.1. Rio Branco  

          

            De acordo, com Almeida Neto (2001) o povoamento que deu origem a cidade 

de Rio Branco teve seu surgimento do Seringal Empresa, por volta de 1882, quando 

Neutel Maia fundou o primeiro seringal a margem direita do Rio Acre, onde se instalou 

juntamente com sua família estabelecendo moradia na região.  

           Com a institucionalização do Território do Acre, a sede do Seringal Empresa 

passou a condição de vila em 1904. O que antes era um seringal passou a ser o centro 

administrativo e político do Departamento do Alto Acre. (Almeida Neto, 2001, p. 51) 

explica que,  

[...] Em setembro do ano em questão, o povoamento Empresa foi elevado à 
categoria de cidade com o mesmo nome, que perdurou até 1909, quando foi 
mudado para Penápolis, numa homenagem ao então presidente da 
República Afonso Pena. Em 1912 recebe finalmente a denominação de Rio 
Branco (em reconhecimento ao Barão do Rio Branco, figura diplomática de 
fundamental importância na viabilização da assinatura do tratado de 
Petrópolis), ocasião em que passou à categoria de município. [...] 
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          Entre os anos de 1909 e 1930, houve uma definição quanto ao crescimento 

urbano de Rio Branco na margem esquerda do rio Acre, onde favoreceu o crescimento 

espacial da cidade. Conforme (Almeida Neto, 2001, p.53), explica:  

 
De 1909 até 1930, houve uma definição quando ao crescimento urbano de 
Rio Branco na margem esquerda do rio Acre (denominado de bairro 
Penápolis) dada a transferência de todos os serviços administrativos, 
inclusive a sede do governo. Em contraposição, na margem direita do rio 
(denominado bairro Empresa), continuavam funcionando as atividades de 
comércio.  

               

            A cidade de Rio Branco começou a evoluir, vários órgãos foram implantados, 

com a disponibilidade de serviços públicos, exercendo assim importantes atividades 

econômicas, tornando-se assim a capital do Estado do Acre, tornando-se atraente e 

passando a ser considerada uma cidade expansiva, proporcionando assim o 

crescimento da cidade. 

           Atualmente a cidade de Rio Branco consta com uma população estimada cerca 

de 407.319 habitantes e sua área é de aproximadamente de 8.834.942 km² (38,3 

habitantes/km²). Faz divisa com os municípios de Bujari, Porto Acre, Xapuri, Brasileia, 

Capixaba, Senador Guiomard e Sena Madureira. (IBGE,2018).  

            O município de Rio Branco é a capital do estado Acre e é tido como uma das 

cidades com maior índice de desenvolvimento econômico, torna-se o principal ponto 

comercial das atividades agropecuárias e as poucas indústrias locais estão 

centralizados nesta unidade.  

            O índice econômico desta unidade quando calculado cientificamente em 

períodos anuais, é o que se denomina produto interno bruto, ou PIB agrícola, é 

baseado em 22.287,70 R$ em 2018. Apresenta-se em primeiro lugar no ranking dos 

municípios que mais movimentam a economia agropecuária no estado. 

            De certa forma, a atividade econômica está desenvolvida cerca de 7.662.826,62 

R$, distribuídos cerca de 149.905,36R$ para agropecuária, 802.170,80R$ na 

indústria, 4.220.399,52R$ nos serviços na exclusive administração, defesa, educação 

e saúde públicas e seguridade social e 2.490.350,95R$ na administração, defesa, 

educação e saúde públicas e seguridade social. (IBGE, 2018). 

          Assim sendo, a cidade de Rio Branco de acordo com os dados do IBGE, a área 

de estabelecimentos agropecuários constava cerca de 512.655 hectares. Para 

produção agrícola permanente no uso da utilização das terras nesta unidade no ano 
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de 2017 foram em torno de 2.851 hectares e para a produção a produção agrícola de 

lavoura temporária utilizou-se cerca de 5.538 hectares. Porém, o município utilizou 

cerca de 180.190 áreas plantada em boas condições (hectares) e 10.272 de área em 

más condições (hectares). 

         Em Rio Branco as florestas naturais correspondem cerca 63.207 hectares e 

241.565 hectares destinadas à preservação permanente ou reserva legal, com 206 

para florestas plantadas. Dessa forma, o uso das terras para os sistemas 

agroflorestais a área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e 

pastoreio por animais foram de 681 hectares.  

Podemos destacar o número de bovinos, sendo a atividade que predomina na 

unidade, pois cerca de 290.253 cabeças de estão localizados nos estabelecimentos 

agropecuários, sendo que 2.299 estabelecimentos agropecuários estão com bovinos.  

 

Tabela 12-Condição do produtor da agricultura familiar nos anos de 2006 e 2017 em Rio 

Branco. 

 

Condição do Produtor Número de estabelecimentos em 
2006 

Número de estabelecimentos 
em 2017 

Proprietário 2.679 4.007 

Ocupante 166 56 

Arrendatário 5 15 

Assentado(a) aguardando 
titulação definitiva 

206 12 

Parceiro 5 12 

Produtor sem área 15 1 

Total 3.076 4.106 
Fonte: Organizada pela autora com base no IBGE (2006) e IBGE (2019). Elaboração própria. 

 

           Diante os dados da tabela 14, percebe-se um aumento no número de 

estabelecimentos com cerca de 1.328, isto, comparado os dados de 2006 e 2017, 

nota-se que grande parte dos produtores familiares são proprietários da terra, tanto 

no censo de 2006 quanto no ano de 2017.   

           Por outro lado, o número de estabelecimentos que se enquadram na categoria 

assentados sem titulação definitiva corresponde 206 em 2006 e 12 assentados (a) 

estão aguardando titulação definitiva em 2017. Em 2006,15 produtores representaram 

aqueles sem acesso as terras.  
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           No censo em 2017 esse número diminuiu para apenas 1 produtor sem áreas, 

sendo que o número de estabelecimentos aumentou, passando 3.076 em 2006 para 

4.106 estabelecimentos em 2017. O número de estabelecimentos em outras 

categorias de condição do produtor familiar registrou aumento na comparação de 

dados de 2006 e 2017: arrendatários aumentou de 5 para 15, ocupantes e produtor 

com quedas de 166 para 56 e um aumento em relação aos parceiros de 5 para 12 

entre os respectivos anos. 

            A capital do Acre, Rio Branco, tem influência direta pela rodovia BR-364, ela 

abre as conexões entre os centros urbanos e permitem a expansão de atividades 

agrícolas e industriais, além do fluxo socioeconômico na linha de estrada, move 

veículos e pessoas diariamente.  

 A integração fundiária possibilitou a participação na dinâmica socioeconômica 

do Estado do Acre, o que resultou na mudança da centralidade da região, que se 

direciona para o município de Rio Branco e o Centro-Sul brasileiro, sendo que os 

principais serviços para o abastecimento da rede varejista são o transporte rodoviário, 

o que tem permitido a expansão do mercado local.   

                As rodovias possibilitam o assentamento das ações humanas instaladas na 

área adjacente, nisto, começam a promover mudanças no espaço, especialmente em 

áreas influenciada no meio ambiente. As rodovias BR-317, AC-40 e AC-10, fazem 

parte deste processo de destruição das florestas, para expandir as atividades 

agropecuárias como a pecuária bovina.  

          De acordo com o plano para a prevenção e controle do desmatamento 

municipal e das queimaduras, PPCDQM, 2018, as áreas que têm cor vermelha são 

que os mais prováveis precisam ser analisados nos próximos anos. Logo, o município 

de Rio Branco é a unidade com a maior probabilidade do desmatamento na região, 

principalmente porque é o principal centro urbano e onde ocorrem os principais 

desenvolvimentos econômicos. 

          Por meio da figura 16 destaca o avanço do desmatamento e a expansão das 

demais ações antrópicas na cidade de Rio Branco que tendem a ocorrer 

primeiramente nas margens da rodovia BR-364, irradiando para os municípios de 

Cruzeiro do Sul, Bujari, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, e Rodrigues 

Alves.   
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Fonte: Plano de prevenção e controle do desmatamento e queimadas municipal-   PPCDQM,2018. 

 

Diante da figura acima, vê-se que no município de Rio Branco são perceptíveis 

a relação do desmatamento com as vias de acesso, é onde estão as maiores 

densidades dos itinerários de acesso. Há também a maior porcentagem da área 

desmatada, na regional do Baixo Acre, pois a pecuária necessita de grandes áreas 

para formação de pastagens. 

 

3.2.2. Senador Guiomard 

         

          O surgimento do município de senador Guiomard começa em 1930, com a 

formação da Colônia Quinarizinho, durante a origem do extrativismo.  Cerca de 32 

famílias do nordeste do país começaram a povoar essa região. O seu nome, segundo 

os vizinhos mais antigos, está ligado a uma árvore chamada Quina Quina, que era 

abundante no município e cujas raízes fazem chá para curar febre e várias doenças.  

          Para alguns historiadores a origem do nome Quinari é indígena, pois a área era 

habitada por indígenas no passado. As famílias japonesas chegaram em 1959 e ainda 

Figura 15-Densidade de vias interurbanas em m/km². 
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permanecem até hoje e desenvolvem a cultura do amendoim. Logo, dezenas de 

famílias do sudeste brasileiro chegaram na década de 1970, atraídas pelo grande 

incentivo que o governo do estado estava desenvolvendo para a pecuária. Em 1956 

foi elevada à categoria de vila, e seu primeiro vice-prefeito foi nomeado em 1957, 

mudando o nome para Vila Grande Quinari. Porém, em 1963 mudou o seu nome para 

a categoria de município para Senador Guiomard, desmembrado da cidade de Rio 

Branco (IBGE,2021).  

Com base nos fatos históricos, a população questionou a mudança do nome 

para Senador Guiomard, já que a opinião dos vizinhos e a história da comunidade não 

foram levadas em consideração, por se tratar de uma decisão que atendia a interesses 

políticos. Porém, a população não perdeu o hábito de fala Quinari se referindo ao 

município até hoje. (IBGE, 2018). 

Atualmente, o município de Senador Guiomard é a segunda unidade mais 

desenvolvida da  regional do Baixo Acre, conta com uma população  estimada de 

23.024 habitantes em 2019, e sua área é de 2.322,041  km² (8,69 hab./km²). O 

município faz limite com Rio Branco, Plácido de Castro e Acrelândia e ao Norte com 

o Amazonas (IBGE,2019).  

Acredita-se por fazer limite com a capital acreana há facilidade ao acesso da 

produção para exportação. Nesta unidade municipal a atividade econômica está 

desenvolvida cerca de 346.210,12 R$, distribuídos cerca de 90.656,35 para 

agropecuária, 23.042,67 na indústria, e 86.973,60 serviços exclusive administração, 

defesa, educação e saúde públicas e seguridade social e 145.537,50 na 

administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social. (IBGE, 2018).  

De acordo com os dados do (IBGE,2019), as áreas para estabelecimentos 

agropecuários constavam com 177.215 estabelecimentos de acordo com o último 

censo agropecuário. Para a utilização das terras para a lavoura permanente foram 

utilizados em torno de 1.114 hectares, já para a produção agrícola da lavoura 

temporária utilizou-se cerca de 2.987 hectares.  

Na utilização das terras plantadas em boas condições foram cerca de 120.257 

hectares, e para plantadas em más condições 5.724 hectares. Logo, às matas naturais 

correspondem cerca de 4.504 hectares, sendo 37.994 hectares naturais destinadas à 

preservação permanente ou reserva legal. Porém, para os sistemas agroflorestais 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro_quadrado
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foram destinados 312 hectares para o cultivo com espécies florestais e também 

usados para lavouras e pastoreio por animais. 

          Na tabela 15 podemos comparar os dados sobre a condição dos produtores 

familiares em relação ao uso à terra nesta unidade, na qual esses dados estão 

voltados para os anos de 2006 e 2017, referentes aos censos agropecuários. 

 

Tabela 13-Condição do produtor da agricultura familiar nos anos de 2006 e 2017 em Senador 

Guiomard 

Condição do Produtor Número de estabelecimentos 
em 2006 

Número de estabelecimentos em            
2017 

Proprietário 1.148 1.390 

Ocupante 3 44 

Arrendatário 2 8 

Parceiro 3 2 

Assentado sem Titulação 38 10 

Total 1.194 1.454 
Fonte: Organizada pela autora com base no IBGE (2006) e IBGE (2019). Elaboração própria. 

 

Conforme os dados da tabela 15 pode-se constatar o aumento no número de 

estabelecimentos em Senador Guiomard entre os anos de 2006 e 2017, cerca de 242 

aumentaram o número de estabelecimentos. Nota-se que grande parte dos produtores 

familiares são proprietários da terra, tanto no Censo de 2006 quanto no de 2017.  

O número de estabelecimentos que se enquadraram na categoria assentados 

sem titulação definitiva representaram apenas 38 no censo de 2006 e no Censo de 

2017,10 produtores não tinha a acesso as terras.  

Entre os censos realizados, o número de estabelecimentos aumentou de 1.194 

em 2006 para 1.454 estabelecimentos agropecuários em 2017. O número de 

estabelecimentos em outras categorias de condição do produtor familiar registrou 

aumento na comparação de dados de 2006 e 2017: arrendatários aumentou de 2 para 

8, ocupantes e produtor sem área quedas respectivas de 3 para 44 e uma queda 

parceiros de 3 para 2 entre os respectivos anos. 

 

3.2.3. Porto Acre 

 

A cidade de Porto Acre foi ocupada por migrantes nordestinos no século XIX, a 

extração da borracha foi a forma de atração para a chegada da população. Essa 
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unidade se apresenta no contexto histórico do estado como uma na luta pela 

independência da população. Fundada em 3 de janeiro de 1899 pelo Ministro 

Plenipotenciário José Paravicini, sob os auspícios do Presidente da República da 

Bolívia com o nome de Puerto Alonso.  

Em 24 de janeiro de 1903, com a rendição das tropas bolivianas, após uma 

sucessão de vitórias no Acre, Plácido de Castro ocupou definitivamente o município 

que mudou seu nome para Cidade do Acre, posteriormente para Porto Acre. Foi 

elevado na categoria de município com a denominação de Porto Acre, pela Lei 

Estadual nº1.030, de 28/04/1992, alterada dentro de seus limites, pela Lei Estadual nº 

1.065, de 09/12/1992, desmembrada da cidade de Rio Branco. (IBGE,2021). 

Atualmente, a cidade consta com uma população de aproximadamente 18. 504 

habitantes em 2019 e sua área era de 2. 604. 897 km², sendo (5. 771 hab/km²). Faz 

limite com os municípios de Rio Branco, Bujari e ao Norte com o Amazonas 

(IBGE,2019).  

O desenvolvimento das atividades econômicas está desenvolvido cerca de 

226.715,10 R$, distribuídos cerca de 70.828,57 para agropecuária, 6.069,85 na 

indústria, 35.665,29 serviços - exclusive administração, defesa, educação e saúde 

públicas e seguridade social e 114.151,40 na administração, defesa, educação e 

saúde públicas e seguridade social. (IBGE, 2018).  

Em Porto Acre de acordo com o último censo constava com 205.876 de 

estabelecimentos agropecuárias para a produção agrícola permanente em torno de 

1.184 hectares. Diante disso, a utilização das terras para a produção agrícola de 

lavoura temporária utilizou cerca de 1.931 hectares para as lavouras permanentes. 

Assim sendo, o uso das terras para as pastagens em boas condições foram de 

aproximadamente 99.320 e 7.865 hectares para pastagens em más condições.  

As matas e florestas permaneceram com apenas 18.509 hectares de florestas 

naturais, 73.272 ha para destinadas à preservação permanente ou reserva legal e 49 

ha para florestas plantadas. Para o sistema agroflorestal foram destinados cerca de 

404 hectares para a área cultivada com espécies florestais também usada para 

lavouras e pastoreio por animais (IBGE, 2018). 

Na tabela 14 foram comparados dados sobre como está a condição dos 

produtores familiares em relação ao uso à terra referentes aos anos de 2006 e 2017, 

através do Censos Agropecuário dos referidos anos. 
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Tabela 14-Condição do produtor da agricultura familiar nos anos de 2006 e 2017 em Porto 
Acre. 

 

Condição do Produtor Número de estabelecimentos 
em 2006 

Número de estabelecimentos 
em            2017 

Proprietário 1.191 1.413 

Ocupante 63 37 

Arrendatário - 1 

Parceiro 1 3 

Produto sem área  14 - 

Comodatário(a)  - 21 

Assentado sem Titulação 451 104 

Total 1.720 1.579 
Fonte: Organizada pela autora com base no IBGE (2006) e IBGE (2019). Elaboração própria. 

 

           Diante das informações da tabela 16, pode-se observar a diferença em relação 

das condições dos produtores no aumento no número de estabelecimentos em Porto 

Acre entre os anos de 2006 e 2017. Em 2006, o número era de aproximadamente 

1.194 em 2006 passou para 1.454 estabelecimentos agropecuários em 2017. Logo, 

houve-se uma queda em relação ao número de estabelecimentos com cerca de 141 

no município. 

          Percebe-se que a maior parte dos produtores familiares são proprietários da 

terra nos respectivos anos. Porém, o número de estabelecimentos que se enquadram 

na categoria assentados sem titulação definitiva representam apenas 451 no Censo 

de 2006 e em 2017, houve uma queda para 104 produtores que não tinham a titulação 

de suas terras. O número de estabelecimentos em outras categorias de condição do 

produtor familiar registrou uma diminuição na comparação de dados de 2006 e 2017: 

arrendatários em 2006 apenas 1 arrendava a terra, já no ano de 2017 não havia 

arrendatários.  

Em relação ao número de ocupantes houve-se uma redução de 63 para 37, 

havendo um aumento no número de parceiros de 1 para 3 entre os respectivos anos. 

Porém, em 2017, o número de comodatário(a) foram de 21, inclusive com termo de 

autorização de uso sustentável, pois em 2006 não havia esse tipo de utilização nas 

terras nessa unidade. 
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3.2.4. Plácido de Castro 
 

O município de Plácido de Castro foi fundado em 10 de março de 1963. 

Originalmente o local era um local de extração da borracha, que posteriormente foi 

transferido para o seringal São Gabriel com o nome de Pacatuba. Em 1922, com o 

crescimento da aldeia, foi criada a Vila Pacatuba e logo em seguida foi batizada de 

Plácido de Castro em homenagem ao herói da Revolução Acreana.  

Sua origem deveu-se a sua posição comercial estratégica para a compra de 

borracha, castanhas e entrega de mercadorias, função de entreposto que concentrava 

toda a produção da rica e vasta região boliviana. Foi elevado à categoria de município 

com o nome de Plácido de Castro, pela Lei Constitucional Estadual de 01/03/1963, 

desmembrada da cidade de Rio Branco.   

Atualmente, contém uma população estimada em 19.761 habitantes em 2019, 

e sua área corresponde a 1.943,850  km² (8,86 hab./km²). Faz limite com os 

municípios de  Acrelândia, Capixaba, Senador Guiomard, Rio Branco, e ao sul com a 

Bolívia (IBGE,2019). 

Em Plácido de Castro a atividade econômica desta unidade está desenvolvida 

cerca de 242.811,33 R$, distribuídos cerca de 62.504,32 para agropecuária, 

13.588,67 na indústria, e 44.844,65 para os serviços exclusive na administração, 

defesa, educação e saúde públicas e seguridade social e 121.873,69 na 

administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social.  

A área dos estabelecimentos agropecuários consta com 165.281 hectares. A 

produção agrícola permanente para utilização das terras nesta unidade no ano de 

2019, foram em torno de 839 hectares e para a produção agrícola de lavoura 

temporária utilizou-se cerca de 3.716 há. Porém, para as pastagens em boas 

condições foi de aproximadamente 99.363 e 11.153 hectares para pastagens em más 

condições, havendo somente para matas e florestas apenas 1.403 hectares de 

florestas naturais, 41.668 ha para destinadas à preservação permanente ou reserva 

legal e 49 ha para florestas plantadas. (IBGE, 2018). 

Dessa forma, para o sistema agroflorestal foram destinados cerca de 857 

hectares para a área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras 

e pastoreio por animais. Em relação ao número de estabelecimentos foram de 1.346 

de estabelecimentos de acordo com o último censo agropecuário 2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro_quadrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acrel%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capixaba_(Acre)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Senador_Guiomard
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Branco_(Acre)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvia
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A tabela abaixo faz uma análise do número de estabelecimentos dos censos 

agropecuários de 2006 e 2017, abordando as condições de uso da terra pelos 

produtores.   

 

Tabela 15-Condição do produtor da agricultura familiar nos anos de 2006 e 2017 em Plácido 
de Castro. 

 

Condição do Produtor Número de estabelecimentos 
em 2006 

Número de estabelecimentos 
em            2017 

Proprietário 1.165 1.315 

Ocupante 2 15 

Arrendatário 3 4 

Parceiro 2 - 

Produtor sem área  14 2 

Comodatário(a)  - 9 

Assentado sem Titulação 190 1 

Total 1.362 1.579 
Fonte: Organizada pela autora com base no IBGE (2006) e IBGE (2019). Elaboração própria. 

 

Diante dos dados da tabela 15, verifica-se um aumento de 217 

estabelecimentos de 2006 para 2017, visto, que nos respectivos anos o número de 

proprietários predominou na unidade, pois o aumentou foi de 1.165 pra 1.315 

estabelecimentos, um aumento de 150 proprietários das terras. Sendo que o número 

de ocupantes aumentou de 2 para 15 estabelecimentos em 2017.  

Em 2006, o número de produtores sem área era de 14 em 2017 esse número 

caiu para 2 produtores. Dessa forma, no ano de 2006, havia 190 assentando sem 

titulação as terras, pois no ano de 2017 esse número diminui para 1 produtor sem 

titulação. No entanto, em 2006 não houve comodatários e em 2017, esse número 

chegou a 9 produtores.   

 

3.2.4.  Bujari 

 

A história do município de Bujari esteve ligada principalmente à BR-364, pois 

surgiu a partir da construção da estrada citada, ligando Rio Branco e Sena Madureira. 

A origem do município está comercialmente relacionada à extração vegetal, que era 

uma colocação de seringa denominada "Bujari", que pertencia ao Seringal Empresa 

fundada por Neutel Maia em 28 de dezembro de 1882.  
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Quando o Acre foi promovido a estado, três famílias viviam no Bujari, da 

produção de borracha e pequenas agriculturas. No entanto, o primeiro crescimento 

populacional considerado remonta em 1969, quando foi construída a BR-364, quando 

muitas famílias começaram a se estabelecer na beira da estrada. (IBGE,2019). 

Na época o 5º Batalhão de Engenharia e Construção estava realizando a 

construção da BR-364, quando seu comandante impôs que muitas famílias 

afastassem suas residências, fazendo com que muitos moradores perdessem o seu 

lugar que ocupavam.  Logo, em 1978 o problema se agravou, quando uma comissão 

de bairro foi ao Palácio Rio Branco para falar com o governador Geraldo Gurgel de 

Mesquita, que para resolver o problema comprou um terreno de 10 hectares, dividiu 

em terreno urbano e distribuiu para as famílias afetadas. (IBGE,2019). 

Em 1986 a cidade foi povoada à categoria de Vila pela Lei Nacional nº 1.031 

de 28 de abril de 1992 e a Lei Nacional nº 1.066 de 9 de dezembro de 1992, foram 

alteradas para elevá-la à categoria municipal e regional na denominação Bujari, 

separada de Rio Branco. Atualmente, o município de Bujari está localizado entre os 

limites de Rio Branco, Porto Acre e Sena Madureira e ao Norte com o Amazonas, sua 

população é estimada em 10.266 habitantes em 2019, e sua área é de 

3.034,869 km² (2,79 hab./km²). (IBGE,2019).  

 A atividade econômica no município está desenvolvida com cerca de 

155.075,38 R$, distribuídos 64.186,11 para agropecuária, 3.464,31 na indústria, 

21.059,02 serviços exclusive na administração, defesa, educação e saúde públicas e 

seguridade social e 66.365,95 na administração, defesa, educação e saúde públicas 

e seguridade social.  

Para as matas e florestas desta regional apresenta-se com 30.679 ha de 

florestas naturais, 115.693 ha para destinadas à preservação permanente ou reserva 

legal. A área dos estabelecimentos agropecuários e de aproximadamente de 264.480 

hectares em 2017. Já para a produção agrícola permanente na utilização das terras 

na unidade foram em torno de 949 hectares para a produção de banana, borracha, 

café entre outros. Para a produção agrícola da lavoura temporária utilizou-se cerca de 

1.245 há para a produção de amendoim, arroz e milho. (IBGE, 2018). 

Para as pastagens em boas condições foram de aproximadamente 90.653 ha, 

e com 15.318 hectares para pastagens em más condições. Logo, para as matas e 
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florestas havia apenas 30.679 hectares de florestas naturais, 115.693 ha destinadas 

à preservação permanente ou reserva legal.  

Nos dados da tabela 16 que destaca sobre o número de estabelecimentos 

agropecuários de 2006 para 2017.Sendo que passou de 741 em 2006 para 1.404, 

estabelecimentos, um aumento de 663 estabelecimentos até 2017. 

 

Tabela 16-Condição do produtor da agricultura familiar nos anos de 2006 e 2017 em Bujari. 
 

Condição do Produtor Número de estabelecimentos 
em 2006 

Número de estabelecimentos 
em            2017 

Proprietário 662 978 

Ocupante 23 47 

Arrendatário 1 3 

Parceiro 1 1 

Produtor sem área  8 2 

Comodatário(a)  - 3 

Assentado sem Titulação 46 370 

Total 741 1.404 
Fonte: Organizada pela autora com base no IBGE (2006) e IBGE (2019). Elaboração própria. 

           Conforme a tabela 16, é possível analisar a distribuição dos produtores 

familiares de acordo com os últimos censos agropecuários. Logo, os proprietários de 

terras correspondem a 662 em 2006 e 978 em 2017, sendo os principais 

representantes predominantes na unidade. Porém, 46 produtores em 2006 não tinha 

o título das terras, em esses números aumentou para 370 produtores que não obtinha 

a posse legal da terra.  

         O número de produtores sem áreas diminuiu em 2017 para 2, pois em 2006 

existiam 8 produtores. Dessa maneira, o número de ocupantes passou de 23 para 47, 

e o número de parceiros se igualou há 1 nos respectivos anos. Porém, em 2017, o 

número de comodatário(a) foram de 3, pois em 2006 não havia esse tipo famílias com 

a utilização das terras nessa unidade. 

 

3.2.5. Acrelândia 

 

A origem da cidade está baseada em projetos de colonização estadual 

instalados na década de 1980. Nessa época foram implantadas as primeiras 

infraestruturas para a demarcação de lotes, construção de casas, implantação de 

seringueiras e plantações de cacau aliadas à agricultura familiar. Logo, a população 
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foi em sua maioria composta por famílias de agricultores que emigraram de outras 

regiões do país, principalmente da Região Sul. 

Esta unidade foi elevada à categoria de município e distrito com a denominação 

de Acrelândia, pela lei estadual nº. 1.025 em 1992.  Logo, em seguida no mesmo ano 

foi desmembrado dos municípios de Plácido de Castro e Senador Guiomard pela lei 

estadual n.º 1.060. (IBGE,2021).   

A cidade faz fronteira com o estado do Amazonas ao norte e Rondônia, ao sul 

e sudoeste com o município de Plácido de Castro, a Leste com a Bolívia e a oeste 

com o município senador Guiomard. As principais vias de acesso são a BR-364, AC-

40. (IBGE, 2019). 

 A cidade de Acrelândia consta com uma economia voltada em 224.201,85 R$ 

distribuídos para a agropecuária com 68.300,01 R$, a indústria com 8.032,30 R$, e 

os serviços na exclusive administração, defesa, educação e saúde públicas e 

seguridade social com 52.375,28 R$ e por último a administração, defesa, educação 

e saúde públicas e seguridade social com 95.494,26 R$ (IBGE,2021). 

Desse modo, a área destinada para os estabelecimentos agropecuários consta 

com 152.246 hectares, em 2017. Já para produção agrícola permanente na utilização 

das terras nesta unidade foram em torno de 3.245 hectares para a produção de 

banana, borracha, café entre outros. Para a produção agrícola da lavoura temporária 

utilizou-se cerca de 1.269 ha para a produção de amendoim, arroz e milho etc.  

Para o uso de pastagens em boas condições foram utilizados cerca de 80.543 

hectares e 8.033 ha para as más condições de uso. O município consta apenas 2.450 

hectares de florestas naturais, sendo 53.118 há destinados à preservação permanente 

ou reserva legal e com apenas 105 ha para florestas plantadas. 

Na tabela 17 faz-se uma análise das condições familiares em relação ao 

número de estabelecimentos nas terras desta unidade, entre os anos de 2006 e 2017. 

Porém, pode-se constata o aumento no número de estabelecimentos em Acrelândia 

entre os respectivos anos, cerca de 271 aumentaram no número de estabelecimentos 

agropecuários. 

Nota-se que grande parte dos produtores familiares são proprietários da terra, 

tanto no Censo de 2006 quanto no ano de 2017. Porém, o número de 

estabelecimentos que se enquadram na categoria assentados sem titulação definitiva, 



 

131 
 

representaram apenas 36 no Censo de 2006 e no Censo de 2017. Logo, 37 produtores 

não tinha a titulação de suas terras.  

O número de estabelecimentos em outras categorias de condição do produtor 

familiar registrou aumento na comparação de dados de 2006 e 2017: arrendatários se 

iguala entre os dois anos com 3 produtores arrendatários. O número de ocupantes 

passou de 93 produtores em 2006, com queda em 2017 para 13 produtores. Porém, 

em 2006 não se obteve produtores comodatários e produtores sem áreas, mas em 

2017 esse número chegou há 14 para comodatários e 12 para produtores sem áreas. 

 

Tabela 17-Condição do produtor da agricultura familiar nos anos de 2006 e 2017 em 
Acrelândia. 
 

Condição do Produtor Número de estabelecimentos 
em 2006 

Número de estabelecimentos 
em            2017 

Proprietário 1.054 1.379 

Ocupante 93 13 

Arrendatário 3 3 

Parceiro 3 4 

Produtor sem área  - 12 

Comodatário(a)  - 14 

Assentado sem Titulação 36 37 

Total 1.191 1.462 
Fonte: Organizada pela autora com base no IBGE (2006) e IBGE (2019). Elaboração própria. 

 

Segundo Margulis (2003) ao discorrer que a expansão da fronteira agrícola na 

região está fortemente correlacionada com a pecuária e a atuação dos pequenos 

produtores, importantes agentes no processo de desmatamento e, 

consequentemente, no aumento das queimadas.  

Entre 2018/2019 o incremento do desmatamento foram cerca de 20.4 (1.09%). 

Os impactos ambientais e sociais foram significativos, principalmente se 

considerarmos que a parte relativa à reserva legal e áreas de preservação 

permanente foram modificadas. 

 

3.2.6. Capixaba 

 

 Por volta da década de 1970, a migração das pessoas começou principalmente 

do sul do país. Começou como no Acre com o governo do estado instigando grandes 
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fazendas (latifúndios) para a pecuária, porque o governo acreditava que a produção 

animal beneficiaria o estado. Assim, a cidade de capixaba foi elevada à categoria de 

município e distrito com a denominação de Capixaba, pela Lei Estadual nº 1. 027 de 

28/04/1992, alterada nos seus limites pela Lei Nacional nº 1. 062 de 09/12/1992, 

separada da Rio Branco e Xapuri (IBGE,2021). 

O PIB (produto interno bruto) no município de capixaba está distribuído com 

163.932,51R$, ficando 60.820,96 para a agropecuária, 4.003,65 para a indústria, 

24.938,55 para os serviços na exclusive administração, defesa, educação e saúde 

públicas e seguridade social e 74.169,35 para administração, defesa, educação e 

saúde públicas e seguridade social (IBGE,2019). 

 A área destinada para os estabelecimentos agropecuários consta com 156.800 

hectares. Para a produção agrícola permanente nas terras utilizou em torno de 856 

hectares para a produção de banana, borracha, café entre outros.  

Para a produção agrícola da lavoura temporária utilizou-se cerca de 3.807 

hectares para a produção de amendoim, arroz e milho etc. Porém, para o uso de 

pastagens foram cerca de 77.528 hectares para boas condições e 2.167 ha para as 

más condições de uso.  

Portanto, o município consta apenas 13.354 de estabelecimentos com florestas 

naturais, sendo 54.194 hectares destinados a destinadas à preservação permanente 

ou reserva legal e apenas 335 hectares para florestas plantadas. (IBGE, 2019).  

Em relação ao número de estabelecimentos agropecuários, faz-se a 

distribuição entre os anos de 2006 e 2017, conforme a tabela 18 que traz as condições 

dos produtores nos respectivos anos.   

Desse modo, pode-se analisar o aumento no número de estabelecimentos 

agropecuários em Capixaba entre os anos de 2006 e 2017, cerca de 201 aumentou 

em relação ao número de estabelecimentos agropecuários.  

 
Tabela 18-Condição do produtor da agricultura familiar nos anos de 2006 e 2017 em 
Capixaba. 

Condição do Produtor Número de estabelecimentos em 
2006 

Número de estabelecimentos 
em            2017 

Proprietário 604 1.069 

Ocupante 12 24 

Arrendatário 1 2 

Parceiro 3 6 

Produtor sem área  7 - 

Comodatário(a)  - 16 
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Assentado sem 
Titulação 461 182 

Total 1.088 1.289 
Fonte: Organizada pela autora com base no IBGE (2006) e IBGE (2019). Elaboração própria. 

 

Diante aos dados da tabela acima pode-se observar que grande parte dos 

produtores familiares são proprietários da terra tanto no Censo de 2006 quanto no ano 

de 2017. Porém, o número de estabelecimentos que se enquadram na categoria de 

assentados sem titulação definitiva representava apenas 461 no Censo de 2006 e no 

Censo de 2017. Cerca de 182 produtores não tinha a titulação de suas terras.  

O número de estabelecimentos em outras categorias de condição do produtor 

familiar registrou aumento na comparação de dados de 2006 e 2017: arrendatários 

passou de 1 para 2 produtores arrendatários de 2006 para 2017. Logo, o número de 

ocupantes passou de 12 produtores em 2006, para 24 produtores em 2017. Porém, 

em 2006 não se obteve produtores comodatários, mas em 2017, esse número chegou 

há 16 comodatários. 

Na agricultura  familiar inclui ambas as famílias com poucas condições 

tecnológicas, produziam somente em pequenas dimensões, diferentes de agricultores 

altamente tecnológicos incluídos no agronegócio, alguns com fácil acesso a recursos 

naturais, capital social e humano, enquanto outros, não tem, como por exemplo, 

alguns agricultores têm mais terra disponíveis para o plantio, enquanto outros sofrem 

de pouco espaço, alguns têm mais renda, enquanto outros têm menos e aqueles que 

têm acesso a diferentes mercados e aqueles que são mais limitados.  

Além disso, é possível diferenciar os agricultores com base em suas condições 

como produtor, se muito popular, inquilinos, parceiros ou ocupantes, bem como onde 

a agricultura familiar está mais concentrada nas regiões desta regional. 

 

3.3 Expansão da pecuária na microrregião do Baixo Acre 

           

De acordo com Silva (2004) a partir de 1970 o Acre passou por mudanças no 

seu espaço agrário, após o desenvolvimento da nova frente agropecuária capitalista. 

Essas novas frentes de ocupação se instalaram na região, fazendas de criação 

bovinas se fixaram e vários projetos de colonização foram implantados tanto por 
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órgãos federais como estaduais., muitos migrantes do Centro Sul, atraídos pelas 

terras férteis acreanas, queriam comprar e implantar o gado nessas áreas.  

          As intensas propagandas políticas sobre a modernização das atividades 

agrícolas trouxeram um saldo positivo para a economia do estado, cuja narrativa usa 

o agronegócio como modelo econômico para o desenvolvimento da região.  Devido 

ao grande investimento do governo em expandir o avanço do agronegócio, essa 

regional vem se destacando como a principal região com o maior índice da expansão 

da pecuária. 

         A pecuária desenvolvida na regional do Baixo Acre é do tipo extensiva, que 

altera as florestas, transforma em pasto. Com isso grandes empresários passaram a 

desmatar grandes áreas de terras na região, causando verdadeiros impactos 

socioambientais no espaço acreano.  

  Em 2018 o desmatamento cumulativo no Estado do Acre representou 14% da 

área desmatada. Essa porcentagem está concentrada principalmente nas cidades que 

compõem o Baixo Acre (Sema,2020). Isso deve-se ao desenfreamento e a falta de 

fiscalização do desmatamento nessa região, o que vem a favorece a abertura ao 

capital privilegiando grandes empresários da agropecuária. Diante dessa situação 

Galvão (1997, p. 16) contribui sobre o desmatamento na Microrregião de Rio Branco, 

dizendo que:  

 
Com o desmatamento desenfreado, as áreas de pastagem, pecuária e de 
agricultura, passaram a sofrer processos erosivos, decorrentes dos altos 
índices pluviométricos na região, o tipo de constituição do solo, a falta de 
manejo adequado para as áreas de pastagens e pecuária. Esses processos 
erosivos são principalmente do tipo erosão em lençol, ravinamento e 
sulcamento, chegando até o voçorocamento.               

 

  As terras dessa regional tornaram-se um importante reserva de valor, uma 

mercadoria proporcionar lucros, mas ao mesmo tempo tem conflitos com as 

comunidades tradicionais, o que tem causado a desordem desenfreada e restrições 

ao seu uso, alterando a estrutura agrária e aumentando perspectiva econômica. Logo, 

a regional do Baixo Acre foi uma grande produtora de borracha, foi onde aconteceram 

os maiores conflitos pela posse da terra entre os pecuaristas e os antigos moradores 

como os seringueiros, posseiros.  

  Foram nessas áreas que as especulações e o desmatamento para a formação 

de pastagem se produziram para a expulsão maciça de seringueiros/posseiros, 
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ocasionando a ocupação dos espaços vazios na periferia na cidade de Rio Branco por 

se o principal polo de atração da economia do estado do Acre como diz Cavalcante, 

 
A desativação dos seringais e a implantação da pecuária extensiva de corte 
veio propiciar a formação de contingentes livres de posseiros, seringueiros, 
arrendatários, que, ao não mais permanecerem ligados ao trabalho rural, 
migram para as periferias das cidades, onde passam a viver em condições 
precárias (Cavalcante,1993, p.10). 

              

          A partir da década de 1970 entra o processo de declínio da base econômica da 

pecuária extensiva na qual grandes empresários aderiram grandes partes de terras 

para essa nova frente de expansão, trazendo desestabilização da economia 

extrativista e os conflitos socioambientais. Segundo o ZEE (2000, p. 27) fala que, 

 
A mudança significativa da economia da região trouxe também uma 
interminável disputa pela posse da terra, envolvendo aqueles que já 
habitavam o espaço – índios e seringueiros – os assentados e os grandes 
latifundiários.  Durante esta fase da ocupação, a degradação do meio 
ambiente foi ainda maior, uma vez que os fazendeiros só se preocupavam 
com o aumento dos pastos, afastando a possibilidade de reavivamento da 
atividade extrativista. (ZEE, 2000, p. 27). 

 

  No gráfico 11, podemos observar as porcentagens das atividades 

agropecuárias com efetivo bovino nas regionais do Acre. Percebe-se que 45% do total 

estão na regional do Baixo Acre, Brasiléia consta com 28%, Tarauacá com 11%, Sena 

Madureira e Cruzeiro do sul apresentam-se com 8% efetivos nos estabelecimentos 

agropecuários. 
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Fonte: Organizada pela autora com base no Censo agropecuário,2017. 

             

            De acordo com os dados divulgados na Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os municípios que registraram o maior 

número do rebanho bovino na regional do Baixo Acre foram em Rio Branco 474.375 animais 

e Senador Guiomard com 366.903 cabeças de bovinos. 

         O processo de ocupação dessas terras concentra-se inicialmente próximas a capital 

do estado Acre, preferencialmente as margens das principais rodovias (BR-364, BR-317, e 

AC-40) e posteriormente para os demais municípios do estado. Essas rodovias sempre 

foram um fator importante para o impulso do comércio entre as cidades ao longo do 

seu percurso, pois há um grande fluxo de pessoas e mercadorias todos os dias.  

          Com as estradas pavimentadas trazem uma nova dinâmica para a região, 

especialmente em relação aos fluxos de mercadoria, o que vem ocasionar o aumento das 

taxas de desmatamento com a expansão de bovinos na região.  

  No gráfico 12 podemos analisar a comparação da pecuária presente entre os 

municípios da regional do Baixo Acre, mais concentrada a destinação à produção pecuária 

de corte, indicando o município de Rio Branco com 23% uns dos maiores detentores da 

produtividade de corte de animais dos demais municípios.  

28%

8%

8%

45%

11%

Brasiléia Cruzeiro do Sul Sena Madureira Rio Branco Tarauacá

Gráfico 11-Distribuição da pecuária Bovina nas microrregiões do estado do Acre. 
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Gráfico 12-Total de bovinos na regional do Baixo Acre por município. 

 

 

Fonte: Organizada pela autora com base no IBGE,2021. 

 

Diante do gráfico acima podemos perceber que Rio Branco passa a ter cada vez 

mais poder de influência em relação aos demais municípios da regional Baixo Acre. 

Esse município permite fluxos socioeconômicos diários, com uma oferta mais ágil e 

em uma grande variedade.  

Contudo, considerando o modelo de ocupação e reorganização do espaço da 

região, podemos ver muitas evidências de um modelo considerado inadequado para 

um desenvolvimento contínuo da área.  Logo, o desenvolvimento das atividades para 

a criação de gado na Microrregião do Rio Branco, vem sendo trabalhada na terra com 

técnicas rudimentares como o desmatamento e queimadas, e isso tem causado 

impactos ambientais nos ecossistemas do Acre. 

 

3.4 Impactos socioambientais decorrentes da expansão agropecuária no Baixo Acre 

 

 A partir de 1970 com a implantação da infraestrutura viária no âmbito das 

políticas de ocupação da Amazônia, tornaram acessível a expansão da pecuária 
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associada ao desmatamento para abertura de fazendas. Essa expansão geraram uma 

forte resistência, o que levou à constituição de movimentos sociais e ao surgimento 

de lideranças entre elas a luta de Chico Mendes que desde o final da década de 1980, 

passaram a ocupar as instâncias políticas do estado. 

No estado do Acre com a pavimentação das rodovias federais tornaram-se 

viáveis após a chegada de imigrantes e, portanto, também a expansão agrícola. Isso 

permitiu que a pecuária se expandisse, fazendo com que a população de commodities 

vendesse suas terras e migrasse para as cidades.  

Embora que rodovias BR-317 e BR-364 tenham melhorado o acesso à terra 

para diversos municípios estaduais. O desmatamento concentrou-se principalmente 

ao longo dessas rodovias, causando sérios danos ambientais, principalmente ligados 

a projetos de colonização ao avanço da atividade pecuária e exploração madeireira.  

Com a pavimentação dessas estradas estimulou-se ainda mais a expansão da 

fronteira agrícola e madeireira na região, levando a uma imensa conversão de 

florestas em pastagens e áreas agrícolas e, consequentemente, a uma perda 

profunda da vegetação nativa de diversos ecossistemas amazônicos.  

Becker (2004), cita que as rodovias atraíram a população para as terras 

Amazônicas, trazendo sérios problemas sociais e ambientais após a urbanização e 

instalação das indústrias, o que ocasionou uma nova circulação para a região.  

 
[...] na atualidade a Amazônia consolida sua participação no processo geral 
de transformação territorial do Brasil e, especificamente, naquele referente às 
mudanças ocorridas nos padrões demográficos e de uso da terra no qual a 
expansão/intensificação da agropecuária acaba determinando, em grande 
parte, a dinâmica econômica e demográfica desta imensa região (Becker, 
2004, p. 76). 

 

O desmatamento da floresta para o estabelecimento de fazendas e terras 

agrícolas também aumentaram junto para a construção de estradas, isso ocorreu a 

expansão da atividade agropecuária, que esteve ligada ao uso de árvores das 

derrubadas para a formação de pastagens.  

As causas do desmatamento incluem o aumento da demanda por carne bovina, 

madeira e grãos, que foram impulsionadas por mercados econômicos locais e globais 

que estiveram constantemente em conflito com as atividades de commodities (Alves; 

Batistella; Souza,2009).  
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O gráfico 13 apresenta a regional do Baixo Acre com o incremento das taxas 

anuais do desmatamento de 2001 até 2020 (quantidade de desmatamento de 2001 

até 2020).  

Fonte: Organizada pela autora com base no Inpe/Prodes/TerraBrasilis, 2021. 

 

É importante destacar que no ano florestal de 2001 a 2005 obteve as maiores 

taxas de desmatamentos, ao longo de 2006 essas taxas vêm reduzindo.  Em 2020 o 

incremento do desmatamento na regional do Baixo do Acre foi de 153,20 km² de áreas 

desflorestada. Até 2020, o desmatamento acumulado na regional do Baixo Acre foi de 

aproximadamente 1 milhão de hectares artificiais, representando 46% e o Alto Acre 

com cerca de 400 mil ha desmatados, o que equivale a 18%do desmatamento total 

do estado. (gráfico 14). 

O gráfico 14 traz os maiores acumulado de desmatamento (somatório dos 

desmates até 2019 na reginais do estado do Acre).  A regional Juruá apresentou a 

menor área de áreas desmatadas, com 253 mil ha, seguida do Purus com 266 mil ha 

e Tarauacá/Envira com 357 mil hectares.  

Os dados do gráfico 14 constatou que 75% do desmatamento no Acre ocorreu 

na parte leste do estado, ou seja, a regional do Baixo Acre com a maior taxa de 

desmatamento entre as regionais acreanas. 
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Fonte: Organizada pela autora com base no Inpe/Prodes, 2020. Disponibilizado em 09/06/2020 e ZEE 

– Fase II. Analise realizada   com classes de desmatamentos e resíduos. (SEMA,2020) 

 

De acordo com a figura 16 em 2019 muitas florestas foram destruídas na   

regional do Baixo Acre. Ela foi responsável por 27% do desmatamento no Acre com o 

total de 19.565,7 ha, seguido por Tarauacá/Envira com 17.527,8 hectares, que é 24% 

do desmatamento do estado, e Alto Acre 22% de desmatamento. Com as 

contribuições menores estão as regionais Purus (17%) e Juruá (10%).  

Isto significava uma mudança radical na territorialização do domínio e uso da 

terra, pois, é nestes municípios acreanos que o percentual do desmatamento vem 

avançado. 

 

 

 

Gráfico 14- Acumulado de desmatamento em hectares, até 2019, por Regional do estado 
do Acre 
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Figura 16-Distribuição percentual do desmatamento por regional do estado do Acre em 2019. 

Fonte: Organizada pela autora com base no Inpe/Prodes, 2020. Disponibilizado em 09/06/2020 e ZEE 

– Fase II. (SEMA,2020). 

 

De acordo com os dados (Inpe/Prodes, 2020), a distribuição do acumulado do 

desmatamento até 2019, por município, indica que Rio Branco apresentou a maior 

área de florestas convertidas, com 286.615ha, que representa 12% dos 

desmatamentos ocorridos no Acre, Senador Guiomard (172.463 ha), Plácido de castro 

com (149,014 há), Porto Acre com 135,379 há), Bujari com (130,177 há), Acrelândia 

121,373 há, Capixaba com 95,255 hectares. (SEMA,2020). 
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Fonte: Organizada pela autora com base no Inpe/Prodes, 2020. Disponibilizado em 09/06/2020 e ZEE 

– Fase II. (SEMA,2020). 

 

Apesar de Rio Branco, Sena Madureira e Feijó tenham apresentado os maiores 

índices com os acumulados na distribuição dos desmatamentos em 2019, pode-se 

verificar na figura 16, o percentual de desmatamento de Rio Branco com 32%, Sena 

Madureira 9% e Feijó 6%. Sendo que os municípios que apresentaram os maiores 

percentuais do território desmatado foram Plácido de Castro, Senador Guiomard, 

Acrelândia e Brasiléia com 77%,74%, 67% e 55%, respectivamente.  

O município de Capixaba apresentou o percentual para o ano de 2019 em 

relação aos demais, com 56%. Os fatores de desmatamento na região estão 

relacionados principalmente com a pecuária bovina, agricultura e devido está em 

proximidade com as rodovias (SEMA,2020).  
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Fonte: Inpe/Prodes, 2020. Disponibilizado em 09/06/2020 e ZEE – Fase II. (SEMA,2020). 

 

Dentre as distribuições dos desmatamentos ocorridos em 2019 na regional do 

Baixo Acre (gráfico 16) por município, indica que Rio Branco apresentou (8.154,8 ha), 

a maior extensão de áreas de florestas convertidas no período, seguido por Capixaba 

com (2.809,4 ha), Bujari (2.660,9ha), Porto Acre (2.331,5 ha), Acrelândia (2005,2), 

Plácido de Castro com (926,2ha) e Senador Guiomard com (667,7ha).  

O percentual de desmatamento acumulado em relação a cada unidade 

municipal do vale do Acre, é onde estão as bacias dos rios Acre e Abunã, são as 

comunidades mais afetadas pelo desmatamento (SEMA,2020). 

Figura 17-Percentual do desmatamento nos municípios do Acre 
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Gráfico 16- Distribuição do incremento de desmatamento do ano de 2019 nesta regional. 
 

 

Fonte: Organizada pela autora com base no Inpe/Prodes, 2020. Disponibilizado em 09/06/2020 e ZEE 

– Fase II. (SEMA,2020). 

 

Durante o período em que cessam as chuvas, que corresponde ao período de 

forte estiagem, conhecido como “verão amazônico, período de estação seca entre os 

meses de julho a setembro ocorre altas temperaturas na Amazônia, ocasionando na 

região o aumento das queimadas, onde milhares de hectares de florestas são 

queimadas, formando uma cobertura de fumaça, isto vem a causar prejuízos 

ecológicos, econômicos e sociais advindos dessa prática ilegal.   

Esse método é bastante utilizado pela população rural desta área de estudo. 

Isto ocorrer devido ao pequeno produtor ser desprovido de meios ou ao não acessos 

as técnicas agrícolas adequadas, e ao baixo nível de capacitação. Assim, o leva a 

utilizar os meios tradicionais de derruba e queima para a limpeza da área, processo 

mais fácil, rápido e econômico a curto prazo.  

De outro lado, as queimadas é um processo utilizado para a implantação de 

pastos. A expansão do fogo nessas áreas de florestas acaba destruindo plantações, 

destruindo inúmeras espécies de árvores utilizados para a produção de madeira, 

produtos dos extraviamos e extinguindo a fauna e a flora, o que vem a mudar o cenário 

local dessa região. 
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3.5. Um breve balanço das políticas de perspectivas de desenvolvimento desta 

regional 

            

          Nessa seção foram abordados os processos históricos desde quando o estado 

do Acre passou a ser incentivados pelos governos estaduais em meio de desenvolver 

a economia a acreana após 1970. Os governantes investidos na captação de recursos 

para financiar os projetos de desenvolvimento econômico. Assim, o Acre começava a 

se integrar na fronteira agropecuária brasileira ao novo movimento do capital vindo do 

Centro Sul. 

          De início podemos relatar o incentivo do governo de Wanderley Dantas 

durantes as décadas de (1970-1974), que foi decisiva para o chamamento aos 

investidores do Centro Sul para investir na pecuária como uma atividade moderna 

capaz de desenvolver a economia do estado. Essa ação teve resposta imediata dos 

investidores, houve a ampliação do mercado fundiário, e em pouco tempo uma 

valorização da terra. 

              Segundo Silva (2019) destaca que no século XXI o governo iniciou no Acre o 

processo de mudanças voltados para o desenvolvimento Sustentável, colocada como 

proposta de sua gestão ao Programa Estadual de Desenvolvimento Sustentável do 

Acre (PDSA), denominado como uma economia ecológica de baixo impacto, nomeado 

de economia verde.  

          A pecuária, era vista como muito ofensiva a floresta. Neste século outros 

projetos foram implantados do PDSA no Acre, tinha como slogan o “Governo da 

Floresta”. Foi nessa época que houve os maiores controles e fiscalização sobre as 

atividades agrícolas de sobre as propriedades familiares centrada na derruba e 

queima ao movimento ambiental predominante na região. 

         De certa forma, o que mudou ao decorrer dos tempos foram a lógica comercial 

na qual criação bovina que se tornou um setor produtivo, que tomou a frente 

econômica do estado. Atualmente, os governadores do estado acreano vêm 

promovendo o desenvolvimento do agronegócio em prol de expandir a economia 

acreana. 

        Com uma visão arrojada o novo governo vem investindo desde o pequeno ao 

grande produtor rural, por meio de ações da Secretaria de Estado de Produção e 

Agronegócio (SEPA). Para ele o Acre tem a potência de desenvolver uma nova 
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fronteira agrícola do agronegócio. Os diversos fatores empurram a economia acreana 

para frente, pois o estado é dotado de terras férteis, o clima quente e úmido com 

abundância de chuvas favorece para boa plantação de diversas culturas e assim 

desenvolver o agronegócio no estado. 

Na visão do atual do governo, o Acre entra no vasto mercado para agronegócio 

em um momento estratégico, com oportunidade para transformar radicalmente a 

economia acreana para melhor. Eles têm investido na infraestrutura de ramais, tem 

comprado máquinas agrícolas, tratores para melhorar na recuperação de ramais e 

rodovias para que assim os produtores rurais possam escoar sua produção.  

Um outro fator que vem fortalecendo a economia seria os programas de 

incentivo que o governo vem investindo como a Declaração de Aptidão ao Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) uma declaração utilizada 

para identificar e qualificar as unidades familiares de produção agrária (UFPA) da 

agricultura familiar e suas formas associativas organizadas em pessoas jurídicas.  

Essa declaração o DAP fornece várias ferramentas com as quais o governo 

federal pode analisar as condições socioeconômicas do agricultor e também a 

produtividade de suas terras. O documento dá ao agricultor familiar amplo acesso a 

recursos e demais serviços que o governo federal concede no âmbito do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e outros programas. 

(Miranda,2020). 

De acordo com a autora citada o governo do Acre em aliança com o Banco da 

Amazônia, promoveu o seminário de capacitação para aplicação de créditos no 

desenvolvimento da agricultura familiar. Em 2019, o banco anunciou um investimento 

de mais de R$ 696 milhões para aumentar as áreas de produção no Acre.  

A criação de uma região de desenvolvimento agrícola chamada Amacro, na 

qual estão envolvidos os estados do Amazonas, Acre e Rondônia, dotado por um 

conjunto de ações para fomentar a sustentabilidade ambiental por meio do 

desenvolvimento econômico dessas regiões. Com os investimentos devidos, essas 

regiões serão produtivas e dará um salto na infraestrutura do setor nos três estados, 

aumentará a competitividade do setor agropecuário e gerará mais empregos e renda.   

A Amacro é um projeto ousado para consolidar a criação de uma nova região 

próspera, principalmente através da produção agrícola e diversos outros setores da 

agroindústria. 
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 A produção gerada pela agroindústria deve ser aproveitada para garantir a 

sustentabilidade ecológica, contribuir com as demais fontes de recursos existentes e 

assim tornar a política ambiental mais sólida e sustentável com a prosperidade da 

própria região (Miranda,2020). Na verdade, já existe um processo em andamento na 

região que vai além das fronteiras estaduais. Os agricultores de Rondônia vêm 

comprando terras no sul do Amazonas, expandindo a fronteira agrícola para o estado 

vizinho.  

A figura 18 representa a área prevista para a futura Amacro, de acordo com 

informações da Secretaria de Produção e Agronegócio do Acre e da Federação da 

Agricultura e Pecuária do estado de Rondônia. 

 

Fonte: Organizada pela autora com base nos dados cartográficos, IBGE,2019. 

 

A figura  18  mostra os estados  que compõem projeto AMACRO, sendo por 

enquanto esses os municípios que integra esse projeto, são eles : Apuí, Boca do Acre, 

Canutama, Humaitá, Lábrea, Manicoré e Novo Aripuanã, pelo estado do Amazonas; 

Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Manoel Urbano, 

Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Senador Guiomard, Sena Madureira e 

Figura 18-Previsão do território-AMACRO 
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Xapuri, pelo estado do Acre; Alto Paraíso, Ariquemes, Buritis, Campo Novo de 

Rondônia, Candeias do Jamari, Cujubim, Itapuã do Oeste, Machadinho D’Oeste, 

Monte Negro, Nova Mamoré, Porto Velho e Rio Crespo, pelo nosso amado estado de 

Rondônia (Vasconcelos,2021). 

O projeto Amacro está em elaboração pela Sudam, Suframa juntamente com 

ouros parceiros institucionais, como a Embrapa responsável pela inteligência da 

ocupação territorial do Brasil. Sua equipe foi responsável pela elaboração do Plano 

de Desenvolvimento Agrário do Matopiba, região que havia feito grandes avanços na 

produção agrícola e que foi institucionalizada em 2015 por decreto presidencial de 

Dilma Rousseff. (Wenzel; Isensee e Sá, 2020).  

Ainda de acordo com os autores citados essas regiões são os destinos dos 

agricultores acreanos. Em ambos os casos, a motivação mais frequente é a abertura 

de áreas para gado bovino. Os municípios amazônicos de Boca do Acre e Lábrea, 

que permaneceriam dentro da Amacro, viram seus rebanhos aumentarem 38% entre 

2008 e 2018, chegando a 510 mil animais. No mesmo período, a área desmatada 

acumulada cresceu 45%.9.  

De acordo Miranda (2020) como forma de incentivar ainda mais o 

desenvolvimento da Amacro, o Departamento de Agricultura dos estados listaram 

como itens importantes, como localização, o clima, abertura para o Pacífico pela rota 

interoceânica, conclusão da ponte sobre o Rio Madeira, retomada das obras de 

pavimentação da BR-319, complexo porto-fluvial do Alto Rio Madeira e inclusão das 

três regiões no bloco I do programa nacional de eliminação da vacinação contra febre 

aftosa em bovinos, o que já é uma realidade para o Acre hoje.  

 Diante desses fatos mencionados há uma preocupação pelo idealizador da 

Amacro Assuero Doca Veronez, que esse desenvolvimento pode ainda mais a levar 

o aumento do desmatamento na região. Ele cita “Se for dentro dos limites impostos 

pelo Código Florestal, não vejo mal nenhum nisso. Vai abrir de uma forma ou de outra.  

Todas as áreas dentro dos limites legais com certeza serão abertas, seja para 

fazer pecuária ou agricultura, com ou sem Amacro”. Mas segundo o secretário de 

Produção e Agroindústria do Acre, Edivan Azevedo, garante que o objetivo não é abrir 

novas áreas, mas otimizar o uso das terras já desmatadas: Não significa ampliar a 

fronteira agrícola, mas torná-la para melhor uso.  No mesmo terreno você vai produzir 

uma safra de milho, uma safra de soja e uma safra de boi. Embora seja uma produção 



 

149 
 

extensiva, produziria no máximo um ano de carne o ano todo”. (Wenzel; Isensee e Sá, 

2020). 

Essas mudanças possibilitar que o estado Acre possa abrir novos caminhos 

para desenvolver a economia, onde os grandes investidores do agronegócio possam 

trazer muitos lucros para a economia acreana, pois a junção das atividades agrícolas 

e da pecuária vem se tornando algo positivo para o desenvolvimento da economia do 

estado. 

Atualmente na gestão de Gladson Cameli afirma que essa área é um dos mais 

importantes da economia mundial, esse setor cresce bastante. O Projeto Amacro vem 

propor alternativas para desenvolver os desafios socioeconômicos, o potencial de 

produção e ocupações econômicas para a população promovendo a preservação da 

floresta. 

Os vários projetos de infraestrutura estão previstos para esses estados do 

projeto AMACRO, Acre, Amazonas, e Rondônia como por exemplo, reconstrução da 

BR-319 entre Manaus e Porto Velho, potencializa as relações comerciais da capital 

do Amazonas com as demais regiões do país. Outro plano de desenvolvimento foi a 

construção, a ponte sobre o rio Madeira, em Rondônia, que pois fim a dependência 

das balsas, que antes, todos os anos ocorriam problemas, sobretudo, nos períodos 

de cheia e estiagem.  

Com isso, a construção da ponte sobre o rio Madeira gerará mais economia de 

tempo e dinheiro para caminhões e carretas que passam pelo local diariamente. Com 

ela, será facilitado o acesso aos portos do Pacífico, via Peru, uma das áreas de maior 

aceleração do comércio para países asiáticos como por exemplo a China umas das 

grandes potências mundiais que demostram interesse na consolidação na nova rota 

comercial colocando o projeto AMACRO como ponto estratégico para ampliar as 

importações e exportações tanto com o Peru como aos países da Ásia. 

Diante desse novo projeto o Acre poderá promover a sustentabilidade 

ambiental por meio do desenvolvimento socioeconômico de uma área que abrange 

cerca de 22 municípios, em especial a regional do Baixo Acre, pois conta com uma 

população estimada em 2020 de  513.347 mil de pessoas, segundo dados do IBGE, 

aproximadamente 70% da população acreana, concentra regional nesta regional as 

principais atividades do comércio, da indústria e de serviços, além das principais 
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atividades de agricultura e da pecuária, nisto, dentre as cinco regionais se torna a 

mais desenvolvida do estado.  

Em 2018 apresentou seu PIB com 72% a preços correntes. A AMACRO seria 

uma oportunidade de criar um modelo de desenvolvimento sustentável nessas regiões 

sobretudo nesta regional, pois essa regional faz divisa com o estado de Rondônia, e 

ao sul do Amazonas, o que faz estabelecer  um contexto favorável o seu avanço do 

projeto Amacro, dando a possibilidade de aumentar a produção de alimentos, 

utilizando áreas que foram desmatadas, e assim para manter as florestas 

preservadas, pois essas áreas tem potencial para o desenvolvimento econômico, 

social e para a proteção ambiental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir de 1970, a Amazônia se tornou o principal local de disputas pelas terras 

em prol de implantar as atividades capitalistas. As estratégias geopolíticas de 

ocupação tornaram necessária a realização de muitas obras, como rodovias, usinas 

hidrelétricas, aeroportos, etc., trouxeram mudanças dramáticas no espaço. E a partir 

do momento que o governo federal passou a incentivar a ocupação nas terras da 

Amazônia houve-se um processo de transformação no espaço geográfico da região.   

No Acre com o processo de chamamento do governo de Wanderlei Dantas em 

1970, a pecuária bovina passou a se consolidar o setor que mais impulsionou em curto 

espaço de tempo a economia local, principalmente no estado do Acre. Pode nota-se 

que a frente de expansão da pecuária bovina esteve presente no processo de 

formação espacial de várias formas, como por exemplo, pelas políticas de implantação 

para desenvolver a economia do estado. 

A regional do Baixo Acre vem passando por um intenso processo de 

transformação geográfica após a implantação da frente de expansão agropecuária (a 

pecuária bovina) ocasionou o processo de ocupação das terras em prol de 

desenvolver o setor econômico do estado. Logo, o agronegócio é uma cadeia de 

produção que envolve as atividades agrícolas ou pecuária que emprega poucos 

trabalhadores em uma grande propriedade moderna, mas são dotados de 

equipamentos de alta tecnologia que visa atender o mercado externo ou para as 

agroindústrias.  
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Este processo de expansão dos empreendimentos agropecuários está 

integrado à estrutura territorial de produção em áreas agrícolas tradicionais porque se 

baseia na pecuária extensiva e na agricultura de subsistência. Se for ocupada pelo 

agronegócio, sua estrutura produtiva, fundiária, socioambiental e territorial mudará. 

Essas transformações do espaço social estão acontecendo, pois à medida que novos 

territórios aparecem em prol da modernização da agricultura, resulta em novas áreas, 

que passa a fazer parte da maior manifestação da produção nacional monopolizada 

pelo capital financeiro que é o Agronegócio.  

A expansão da pecuária bovina pelo território acreano está ligada 

intrinsecamente aos incentivos do Estado, uma vez que, além do empenho do 

produtor e da demanda do mercado, também é necessário o apoio governamental 

para a abertura e a integração de novos territórios ao circuito de produção do 

agronegócio. A pecuária vem se expandindo por todo o estado, promovendo em áreas 

de florestas serem desmatadas e convertidas em pastagens para criação do gado 

bovino. Que de certa forma, essa atividade vem sendo comandada por grandes e 

médios fazendeiros dotados de mecanização e são amparados pelo estado, logo, 

essa atividade se firmar como uma atividade forte do setor da economia acreana.     

Entretanto, a regional do Baixo Acre, se torna ser o principal centro econômico 

do estado Acre, tem sido a responsável pela construção de um nova Geografia 

regional, pois vem se colocando-se como umas das regionais determinante de 

impactos no crescimento de devastação a natureza. A pecuária tem proporcionado 

aos municípios do estado Acre, especialmente na regional do Baixo Acre, tem 

melhorado nos indicadores econômicos e sociais, principalmente nos indicadores 

relacionados ao PIB per capita e IDH. Nos últimos anos, esses indicadores 

continuaram se expandindo nas cidades onde são realizadas atividades da pecuária. 

No entanto, a pecuária, assim como outras atividades agrícolas tem melhorado os 

indicadores econômicos e sociais dos municípios. Mas sua dinâmica é diferente das 

outras atividades, pois a forma de uso do território muda significativamente os espaços 

locais da região. 

Diante desse cenário de expansão da pecuária, o preço da terra e o uso do 

solo na região está sendo inserida na área de produção do agronegócio, onde o uso 

da terra é altamente intensivo com o objetivo de buscar melhoria de produtividade e 

aumento de área produção agrícola. Essas grandes mudanças socioeconômicas e 



 

152 
 

ambientais, bem como a realocação do espaço agrícola em si, produzem novos 

arranjos espaciais e produtivos. Eles atendem às necessidades locais, por isso 

merecem atenção, pois o agronegócio atua de acordo com a demanda do mercado e 

trazem instabilidade socioeconômica para a região.  

Portanto, nestas áreas do Estado do Acre em especial na regional do Baixo 

Acre, devido aos diversos campos de investimento, o agronegócio tem ocupado vários 

espaços agrícolas nos últimos anos, porque grandes áreas da região estão sendo 

desmatada pela expansão do agronegócio, que aos poucos são gradativamente 

delineadas e realocadas no território. À medida que o agronegócio se desenvolve nas 

cidades que compõem o Baixo Acre, surgem diversas questões econômicas, sociais 

e ambientais. 

Em termos econômicos, o agronegócio é uma espécie de agricultura de alta 

tecnologia com grande produção, considerado grande parte das exportações 

brasileiras e responsável por grande parte do PIB (produto interno bruto). O impacto 

ambiental trazido pelo agronegócio sobre o meio ambiente está voltado para o 

desmatamento e as queimadas, resultado da expansão da soja e pastagens para a 

pecuária que acabam fortalecendo os conflitos fundiários e as desigualdades 

socioeconômicas provocado pelo empreendimento agrícola. 

A expansão das atividades do agronegócio merece grande atenção do governo, 

que devem fortalecer políticas públicas para reduzi-los e fortalecer a fiscalização das 

instituições competentes para o controle de fiscalização do desflorestamento que 

atinge grande parte dos municípios do estado Acre principalmente os que estão 

inseridos na regional do Baixo Acre para desenvolver as atividades logadas ao 

agronegócio na região.  
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