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Pontos principais
• O processo de Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do 

Acre surgiu no contexto do sucesso de um movimento popular 
apoiado pelo governo do estado.

• Os organizadores e a maioria dos participantes do fórum 
de múltiplos atores (FMA) aprovaram um modelo de 
desenvolvimento sustentável dos recursos florestais. Isso 
facilitou a colaboração e equilibrou as relações de poder entre 
os participantes, resultando em uma alta percepção de equidade 
nos processos e resultados do FMA.

• Diversos atores expressaram preocupação com a 
implementação dos resultados do FMA e seu impacto limitado 
na prática, sugerindo que a alta percepção de equidade não 
garante uma alta percepção da eficácia dos resultados. Essa 
percepção de eficácia também pode ser influenciada por 
instituições externas e fatores contextuais como alocação de 
recursos, vontade política, e forças de mercado.

• No contexto do Acre, a realização do processo de ZEE utilizando 
um FMA em sinergia com outros mecanismos de governança, 
destinados a atingir a população em geral e respeitar a 
autonomia dos povos indígenas, parece ter melhorado a 
equidade e eficácia do processo de ZEE como um todo. 

A Comissão de Zoneamento 
Ecológico-Econômico 
Acre, Brazil

O papel dos fóruns de múltiplos atores em jurisdições subnacionais
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Resumo
O planejamento territorial no Brasil foi originalmente promovido 
pelo governo militar nas décadas de 1970 e 1980. Isso aconteceu 
primeiro através do projeto RadamBrasil, que visava mapear 
os recursos naturais da região amazônica (e.g. solo, geologia, 
e vegetação), e depois através de leis criadas em resposta à 
preocupação nacional e internacional com o desmatamento 
causado por projetos de desenvolvimento e infraestrutura 
na Amazônia. No entanto, foi somente no final dos anos 80 
e início dos anos 2000 – após a transição do Brasil de um 
governo militar para uma democracia – que as instituições 
brasileiras promoveram mecanismos participativos (e.g. na 
constituição de 1988) e a criação de comissões de múltiplos 
atores para processos de ZEE. Essas mudanças fizeram parte 
de uma tendência global em que estudiosos e profissionais 
propuseram que o planejamento territorial participativo poderia 
resolver problemas ambientais e conflitos de terra, através de 
facilitar o diálogo entre os múltiplos atores e mediar interesses 
concorrentes.

No estado do Acre (Figura 1), os objetivos, planejamento, 
processos e resultados do processo de ZEE e de sua comissão, 
embora alinhados à legislação brasileira e às demandas globais, 
estão intrinsecamente ligados à história do Acre. Nas décadas de 
1970 e 1980, os povos indígenas e as populações extrativistas1 
enfrentaram ameaças devido ao desmatamento e invasões de 
terras causadas pelos projetos de desenvolvimento na Amazônia 
brasileira. Em aliança com organizações não governamentais 
(ONGs) e a igreja católica, essas populações engajaram-
se em movimentos populares de renome, que levaram à 
criação de várias terras indígenas e Unidades de Conservação. 
Posteriormente, Jorge Viana – que estava afiliado ao Partido dos 
Trabalhadores do Brasil e que tinha um forte discurso a favor e um 
vínculo estreito com as causas e movimentos socioambientais 
– foi eleito governador do Acre em 1999. Esse novo governo 
consolidou uma aliança socioambiental com a sociedade civil e 
vários atores do setor produtivo para estabelecer um modelo de 
desenvolvimento sustentável dos recursos florestais para o Acre, 
que eles chamaram de florestania. Esse termo é um neologismo 
que significa “cidadania florestal.” Foi nesse contexto que a 
administração de Viana iniciou o processo de ZEE e a comissão 
do ZEE (CZEE) do Acre em 1999. O partido dos Trabalhadores foi 
reeleito várias vezes no Acre, governando o estado até 2018. Na 
época do estudo, aproximadamente 90% do território do Acre era 
constituído de florestas permanentes e 50% estava legalmente 
protegido como unidades de conservação e terras indígenas. 

Para explorar o potencial dos FMAs no contexto de planejamento 
do uso de terra, estudamos o CZEE do Acre, com foco na segunda 
das três fases, quando o mapa de ZEE foi concluído (fase 1; 1999-
20000; fase 2: 2003-2007; e fase 3; 2017-presente). O processo de 
ZEE de Acre e seu FMA foram criados para acabar com os antigos 
conflitos de uso de terra, reconhecer as demandas levantadas 
pelos movimentos populares do Acre, incluir atores considerados 
pelo governo do estado como historicamente marginalizados 
(povos indígenas, populações extrativistas, e pequenos 
produtores rurais), e reunir diversos atores para construir 
participativamente a florestania. Organizado pela Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente do Acre (SEMA) em coordenação com 
a Secretaria de Estado de Planejamento do Acre, esse FMA incluiu 
aproximadamente 35 participantes. A maioria dos participantes 
fazia parte da rede de aliança socioambiental do Acre – 
representando várias agências governamentais, instituições 
públicas de pesquisa, ONGs, setor privado, populações 
extrativistas, sindicatos de trabalhadores rurais e povos indígenas. 

Para esta pesquisa, foram realizadas entrevistas com 22 participantes 
do FMA e 16 não participantes, 5 organizadores do FMA e 6 
informantes-chave de diferentes setores, com conhecimento e 
experiência no uso e mudanças de uso de terra no Acre. Essa pesquisa 
visa o seguinte:

1. Identificar os processos e resultados que influenciam a eficácia do 
FMA em alcançar um uso de terra sustentável. 

2. Examinar como o FMA lida com com questões de poder e 
iniquidade nos processos de tomada de decisão. 

(1 Um termo usado no Brasil para se referir a populações cujos meios 
de subsistência dependem da extração de produtos florestais não 
madeireiros, como borracha ou seringa e castanha-do-Pará).

O  FMA foi eficaz?
Uma comissão do ZEE não é o órgão máximo de tomada de decisão 
em um processo de ZEE em nível estadual. Várias autoridades 
governamentais estaduais e federais devem aprovar o resultado 
final, o mapa do ZEE, para que ele possa ser reconhecido como 
juridicamente vinculativo. Durante a fase 2 do FMA, seu principal 
objetivo e resultados foram alcançados: o mapa ZEE do Acre. O 
mapa, destinado a organizar o uso de terra no Acre e promover o 
desenvolvimento sustentável, foi aprovado em 12 de dezembro de 
2006 em uma reunião conjunta com a CZEE do Acre e os três FMAs 
oficiais do estado. No dia seguinte, ele foi oficialmente aprovado 
pela Assembleia Legislativa do Acre e entrou em vigor como lei (lei 
estadual 1.904). O mapa ZEE foi oficialmente aprovado pelo recém-
eleito governador do Acre e pela comissão nacional do ZEE em 2007, 
e pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente e o Presidente do Brasil 
em 2008. O FMA conseguiu contribuir para a produção eaprovacão 
do mapa de ZEE do Acre, como foi reconhecido por 100% dos 
entrevistados. 

Além disso, todos os organizadores e mais de 80% dos participantes 
entrevistados consideraram a comissão muito eficaz em reunir 
diversos atores do uso de terra para dialogar e participar na tomada 
de decisão e elaboração de políticas. Mais de 70% dos participantes 
do FMA expressaram que ele promoveu aprendizagem e troca de 
conhecimento técnico e outros tipos de conhecimento. Apenas 
um entrevistado do setor do agronegócio argumentou que o FMA 
deveria incluir apenas participantes com conhecimento técnico. 
Além disso, enquanto 40% dos participantes destacaram o desafio 
de negociar diferentes interesses, todos os organizadores do FMA e 
aproximadamente 60% de seus participantes expressaram que o FMA 
trabalhou para alcançar um consenso entre os diferentes setores e 
construir um modelo de desenvolvimento compartilhado baseado 
no bem comum. Para os entrevistados, o bem comum refere-se 
a sustentabilidade, juntamente com a consideração de critérios 
técnicos. Essa visão compartilhada provavelmente foi facilitada 
porque a maioria dos participantes do FMA também eram parte da 
rede socioambiental do Acre e compartilhavam valores semelhantes. 

A maioria dos organizadores e participantes considerou o mapa 
de ZEE do Acre eficaz. Segundo os entrevistados, o mapa foi usado 
principalmente por agências governamentais, como a SEMA do 
Acre, a Secretaria de Extrativismo/Agricultura Familiar e Pecuária, 
assim como por várias ONGs, para orientar decisões ou projetos 
relacionados ao uso de terra. Um entrevistado do setor privado 
relatou ter usado o mapa de ZEE para avaliar projetos da indústria 
madeireira.

Os entrevistados explicaram que os atores do governo e ONGs usam 
o mapa de ZEE principalmente para decidir sobre a viabilidade de 
certos projetos e/ou atividades, como a extração de castanha do Pará 
e outros produtos florestais.
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Figura 1. Localização da área de estudo: o Estado do Acre.

No entanto, todos os organizadores, participantes, e não 
participantes concordaram que o mapa e o banco de dados 
do ZEE não são amplamente usados por todos os atores de 
uso de terra, especialmente atores locais como agricultores e 
comunidades indígenas, para orientar suas decisões. A maioria 
dos participantes considerou que o mapa de ZEE é mais um 
instrumento de orientação do que um instrumento de caráter 
juridicamente vinculativo que os atores devem seguir. Portanto, 
eles consideraram que sua implementação depende em 
grande parte de vontade política e alocação financeira, que 
estão sujeitas a mudanças. Além disso, a grande maioria dos 
participantes do FMA, governamentais e não governamentais, 
expressou preocupação com a descontinuidade da comissão 
após a conclusão da fase de elaboração do mapa de ZEE e com a 
falta de um órgão de monitoramento e sistema de avaliação para 
acompanhar sua implementação. 

Entrevistas também sugeriram que o impacto do mapa de ZEE 
no local foi parcial. Cerca de 60% dos participantes do FMA 
reconheceram os benefícios ambientais do mapa de ZEE como 
significativos; como por exemplo, ajudar a manter as florestas 
do Acre. Nesse sentido, é importante observar que o mapa 
de ZEE promoveu os sistemas já existentes de uso de terra e 
instituições, que até então estavam vinculados à florestania. 
Os restantes 40% expressaram que se o mapa do ZEE não 
conseguia plenamente trazer benefícios ambientais, isso se 
devia principalmente a desafios em sua implementação. Mais da 
metade dos participantes afirmou que o mapa de ZEE contribuiu 
para o reconhecimento dos direitos de populações indígenas 
e tradicionais sobre suas terras. Aproximadamente 45% dos 
participantes do FMA, principalmente do setor produtivo, 
também viram os benefícios do mapa de ZEE para a economia, 
setor de produção, e investimentos como parciais. Alguns 
argumentaram que o mapa de ZEE tinha um poder limitado 
sobre os mercados e financiamento, ou que havia dado atenção 
limitada a esses aspectos. 

O MSF conseguiu resolver a 
iniquidade?
Todos os organizadores e aproximadamente 95% de seus 
participantes concluíram que o FMA – em maior ou menor medida 
– equilibrava as relações de poder porque todos os tipos de atores 
podiam participar do processo de tomada de decisão. O produto 
do FMA, o mapa de ZEE, foi considerado “muito equitativo” por 85% 
dos entrevistados, incluindo organizadores, participantes e não 
participantes como pequenos produtores rurais, povos indígenas 
e populações extrativistas, que explicaram que o mapa harmoniza 
os interesses de diferentes atores e busca o bem comum. 
Segundo três organizadores e 45% dos participantes, o FMA e seus 
resultados foram particularmente benéficos para as populações 
historicamente marginalizadas ou excluídas dos processos de 
formulação de políticas. Nesse sentido, todos os participantes 
reconheceram os organizadores do FMA como indivíduos que 
apoiavam ou fizeram parte de movimentos populares do Acre nas 
décadas de 1980 e 1990 e que eram conhecidos por seu profundo 
interesse na sustentabilidade, populações dependentes da floresta, 
e participação da sociedade civil.

Cerca de 90% dos participantes consideraram que a SEMA e 
certas agências governamentais tinham uma capacidade alta de 
influenciar o FMA, devido ao seu conhecimento técnico e sua 
autoridade política. No entanto, todos os organizadores e 90% dos 
participantes do FMA concluíram que os participantes da sociedade 
civil, como ONGs, povos indígenas, e populações extrativistas, 
conseguiram influenciar o processo, devido em grande parte a sua 
aliança com esses atores, bem como ter voz e se posicionar. Isso 
ajudou a equilibrar as relações de poder no FMA. O FMA incluiu 
mulheres participantes do governo, federação de pequenos 
agricultores do Acre, e o setor privado. No entanto, a participação 
foi amplamente dominada por homens. Apenas um organizador e 
dois participantes mencionaram o empoderamento das mulheres 
como um dos benefícios do FMA.



O único participante que não faz parte da aliança socioambiental 
do Acre – do setor privado do agronegócio – argumentou que 
a equidade do FMA (e de todo o processo de ZEE) era limitada 
porque ele era mais “ecológico do que econômico” e era 
impulsionado por ideologias. Os outros três participantes que 
classificaram a equidade do FMA como baixa argumentaram 
que nenhum processo é perfeito e que não é possível beneficiar 
igualmente a todos, nem incluir absolutamente todos os atores 
no FMA (e.g. garantido a participação de atores de áreas remotas 
do Acre). Para alcançar a população local em geral e facilitar 
uma consulta mais ampla sobre o processo de ZEE, o FMA foi 
acompanhado por audiências públicas e eventos abertos. O 
processo também incluiu um “etno-zoneamento,” o zoneamento 
de terras indígenas, conforme exigido e realizado pelos próprios 
povos indígenas. Todos os organizadores entrevistados e 
6 dos 22 participantes entrevistados afirmaram que, sem 
essas atividades, o ZEE não teria alcançado níveis tão altos de 
equidade e legitimidade.

Recomendações
• Reconhecer lacunas de capacidade: para uma participação mais 

efetiva, todos os participantes do FMA devem ter o mesmo 
nível de compreensão dos aspectos técnicos básicos discutidos 
no FMA. Um processo sistemático de capacitação, com apoio 
logístico e financeiro, melhoraria a qualidade da participação 
para aqueles que precisam de mais informação e conhecimento 
técnico para participarem mais efetivamente, como pequenos 
produtores, povos indígenas, e populações extrativistas. 

• Garantir monitoramento e continuidade: para fortalecer a eficácia 
de FMA e do processo de ZEE em geral, a implementação dos 
produtos de ZEE para projetos de uso de terra, procedimentos 
e atividades deve ser monitorada e avaliada. Isso promoveria 
um aprendizado adaptativo, especialmente em relação aos 
benefícios econômicos. O FMA deve permanecer ativo, para 
além da elaboração dos produtos de ZEE.

• Fornecer benefícios econômicos: produtores de pequena e 
grande escala acreditam que os produtos do FMA (mapa de 
ZEE) trouxeram benefícios limitados para a economia e o setor 
produtivo, alimentando um descontentamento com o modelo 
de florestania do Acre. É necessário dar mais atenção aos 
benefícios socioeconômicos para as populações locais. 

• Explorar necessidades e interesses mútuos: apesar de representar 
diversos setores, a maioria dos participantes do FMA fazia 
parte da aliança socioambiental do Acre. Maiores esforços são 
necessários para incluir uma maior diversidade de valores, 
especialmente considerando o recente contexto local e 
nacional, no qual o novo governo se considera voltado para o 
agronegócio sustentável. 

85.2%

90.9%

Equidade
O FMA foi visto como equitativo ou 
muito equitativo por 90.9% de seus 
participantes. 

Eficácia
O FMA foi visto como eficaz ou 
muito eficaz por 85.2% de seus 
participantes.
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Centro de Pesquisa Florestal Internacional (CIFOR)
O CIFOR promove o bem-estar humano, a equidade e a integridade ambiental, conduzindo pesquisas inovadoras, 
desenvolvendo a capacidade dos parceiros e participando ativamente no diálogo com todas as partes interessadas e 
oferecendo contribuições para políticas e práticas que afetam as florestas e as pessoas. O CIFOR é um Centro de Pesquisa 
do CGIAR e lidera o Programa de Pesquisa do CGIAR sobre Florestas, Árvores e Agrofloresta (FTA). Nossa sede está localizada 
em Bogor, na Indonésia, com escritórios em Nairóbi (Quênia), Yaoundé (Camarões),  Lima (Peru) e Bonn (Alemanha).

Esta pesquisa foi conduzida pelo CIFOR, como parte do Programa de Pesquisa do CGIAR sobre Florestas, 
Árvores e Agroflorestas (FTA). FTA é o maior programa de pesquisa para o desenvolvimento do mundo 
que visa reforçar o papel das florestas, árvores e agroflorestas no desenvolvimento sustentável e na 
segurança alimentar e abordar as mudanças climáticas. O CIFOR coordena o FTA em parceria com 
Bioversity International, CATIE, CIRAD, ICRAF, INBAR e TBI.
A pesquisa do programa FTA recebe o apoio do Fundo Fiduciário do CGIAR: cgiar.org/funders/

O programa de pesquisa do CGIAR sobre Políticas, Instituições, e Mercados (PIM) lidera a pesquisa 
orientada à ação para equipar os tomadores de decisão com as evidências necessárias para desenvolver 
políticas agrícolas e alimentares que atendam melhor aos interesses dos produtores e consumidores 
pobres, homens e mulheres. O PIM combina os recursos dos centros CGIAR e vários parceiros 
internacionais, regionais, e nacionais. O programa é liderado pelo Instituto Internacional de Pesquisa em 
Políticas Alimentares (IFPRI). www.pim.cgiar.org

Esta publicação faz parte do Integrando REDD+ aos objetivos de desenvolvimento a nível da paisagem:  
O papel de fóruns de múltiplos atores no projeto de jurisdições subnacionais.  

Contact
Anne M. Larson: a.larson@cgiar.org    |    Juan Pablo Sarmiento Barletti: j.sarmiento@cgiar.org


