
CAPÍTULO 7

A CADEIA PRODUTIVA DA MADEIRA DO ACRE E DE PANDO, 
NA BOLÍVIA

Letícia Parente Ribeiro1

Oficina arco Norte: apresentação 6. Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Bom dia! Queria agradecer, em primeiro lugar, ao convite do Ipea, sobretudo ao 
Bolívar, à Rosa, ao Ministério. Dizer que, para mim, para o Grupo Retis,2 é um 
privilégio participar deste novo momento do Programa de Desenvolvimento da 
Faixa de Fronteira [PDFF], do qual nós participamos no início e na retomada, 
em outra etapa. Esse é um projeto muito caro para o Grupo Retis, que naquele 
momento se beneficiou muito da possibilidade de estudar essa região tão rica e 
diversa, que é a região de fronteira do Brasil. A ideia é, a partir de um estudo 
de caso, que apresentarei mais no final, lançar alguns elementos para o debate 

1. Professora do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A apresentação pode 
ser vista por meio do seguinte link: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&i
d=33287&Itemid=424>.
2. O Grupo Retis é formado por pesquisadores-doutores, doutorandos, mestres, mestrandos e bolsistas de iniciação 
científica, e atua, desde 1994, no Departamento de Geografia da UFRJ com apoio de outras instituições e participação 
de pesquisadores associados. Disponível em: <http://www.retis.igeo.ufrj.br/>.
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sobre um tema mais amplo da relação entre a zona de fronteira e as questões mais 
caras ao desenvolvimento. E eu vou insistir no ponto de usar esse termo neste 
momento: zona de fronteira. Não é só região de fronteira ou faixa de fronteira, e 
vou dizer o porquê.

Rapidamente, eu vou apresentar alguns antecedentes que estavam previstos 
no PDFF, que foi feito em 2005 e deu origem, entre outras coisas, a uma nova base 
territorial para a relação do governo federal na região de fronteira. Um desses aspectos 
da nova base territorial foi exatamente a proposta de se trabalhar com grandes arcos, 
ou seja, dividir essa imensa região de fronteira em três grandes arcos. E parece que 
essa ideia dos arcos foi uma ideia que colou, que ganhou predominância. A gente 
fala hoje dos arcos quase como se eles efetivamente existissem, já que, de fato, eles 
existem do ponto de vista do estatuto. Nesse PDFF, a gente também insistiu muito no 
papel das cidades gêmeas – sobre as quais eu vou falar adiante –, que foi fortemente 
incorporado nas políticas públicas subsequentes ao programa. E havia, também, uma 
proposta suplementar em relação a essa nova base territorial, ou seja, qual deveria 
ser a base do governo para atuar na região de fronteira, ou nas regiões de fronteiras.

Antes do PDFF, a atuação, como vocês sabem, era feita de município a 
município, e com base em demandas, obviamente, de caráter fortemente clientelista, 
mas não apenas. Era uma atuação muito fragmentada, porque era baseada na 
demanda desses municípios – a gente fez um levantamento no período. Então, 
uma das propostas, naquele momento, além de se trabalhar com os arcos, foi 
trabalhar dentro de uma perspectiva sub-regional, considerando a fronteira como 
uma região, e tentar propor a ideia de que poderia haver uma política voltada para 
esse âmbito sub-regional. Isso infelizmente não foi tão adiante, mas me parece que, 
dentro das novas diretrizes do programa, talvez a questão sub-regional apareça de 
uma forma mais relacional. É uma expectativa, e acho que isso também pode vir 
a acontecer. Nesse sentido, pensavam-se as regiões não como regiões homogêneas, 
fazendo uma diferenciação das áreas de fronteira, mas, sim, como espaços de coesão 
regional, coesão funcional, ou seja, espaços onde se tem uma certa intensidade, 
uma certa orientação, e fluxos diversos que produzem essa coesão, sendo possível 
ou não falar de uma região. Mas uma região no sentido aberto, e não no sentido 
fechado, e também uma região no sentido político-simbólico. Então, esses dois 
elementos estavam juntos nessa proposta das sub-regiões da faixa de fronteira, ou 
da região de fronteira.

Como base para definir essas regiões e sub-regiões, a gente considerou, na época, 
alguns elementos, principalmente aquelas unidades ligadas ao desenvolvimento 
econômico, que têm uma forte base territorial, que são as atividades primárias e as 
atividades com perfil industrial; aspectos da identidade cultural, principalmente da 
paisagem cultural, os focos da ocupação do território que efetivamente diferenciam 
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determinadas áreas; e a densificação variada do subconjunto de indicadores, que 
dá um pouco uma ideia de densidade institucional, social, que caracterizava o 
resto dessas sub-regiões.

Esse mapa, vocês todos provavelmente conhecem, é a proposta para a base 
territorial do PDFF, feita lá em 2005. Tem os arcos e, também, estão representadas, 
na verdade descritas, as sub-regiões que foram propostas como a base para a ação 
governamental (mapa 1).

MAPA 1
Novo marco para a ação governamental: arcos da faixa de fronteira brasileira

Sub-regiões
Oiapoque  –  Tumucumaque
Campos do Rio Branco
Parima  –  Alto Rio Negro
Alto Solimões
Alto Juruá
Vale do Acre  –  Purus
Madeira  –  Mamoré
Fronteira do Guaporé
Chapada dos Parecis
Alto Paraguai
Pantanal
Bodoquena
Dourados
Cone Sul Mato-Grossense
Portal do Paraná
Vales Coloniais Sulinos
Fronteira da Metade Sul do RS

Fonte: Grupo Retis.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

No mapa 2 estão representadas, especificamente, as sub-regiões propostas 
para o arco Norte. Mais especificamente, eu vou falar para vocês da sub-região 
do Vale do Acre – Purus. Depois, eventualmente, nos debates ao longo do dia, 
a gente pode voltar a discutir isso, se for o caso. Então, vocês veem que no arco 
Norte há seis sub-regiões que foram definidas com base naqueles municípios que 
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eu falei para vocês, no desenvolvimento econômico de base territorial, identidade 
cultural e outras densidades diversas.

MAPA 2
Novo marco para a ação governamental: sub-regiões do arco Norte

Oiapoque  –  Tumucumaque

Campos do Rio Branco

Parima  –  Alto Rio Negro

Alto Solimões

Alto Juruá

Vale do Acre  –  Purus

Fonte: Grupo Retis.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

No caso do desenvolvimento econômico, a gente trabalhou associando a base 
produtiva local, principalmente das atividades primárias, por município (mapa 3). 
Foram identificadas as atividades que predominavam em cada município, o 
que mostrou que havia associações específicas entre as atividades agrícolas, 
extrativas e da pecuária, no caso das atividades primárias, que caracterizavam os 
municípios. No caso do arco Norte, vocês podem ver, predominam as atividades 
primárias ligadas a agricultura, principalmente a mandioca, consorciada com 
outras lavouras, principalmente de milho, e outro grupo, que se chama lavoura 
branca, na Amazônia. A representação no padrão hachurado corresponde à 
pecuária e às atividades extrativas. Então, para todos os municípios, a gente fez 
essa identificação, o reconhecimento daquelas atividades que predominavam, 
do ponto de vista do valor da produção, e essa é a figura que serviu de base para 
fazer aquela outra, a das sub-regiões.
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MAPA 3
Especificidades regionais: base produtiva local do arco Norte

Base produtiva local (padrões)

Padrões agrícolas

Pecuária

Extrativismo e silvicultura

Arroz

Bovinos (padrão exclusivo)
Bovinos (padrão associado)
Suínos (padrão associado)

Soja / arroz
Soja / milho / outras lavouras temporárias
Milho / fumo
Milho / outras lavouras temporárias
Cana
Café
Outras lavouras temporárias
Milho / arroz
Mandioca / arroz / milho
Mandioca
Mandioca  –  banana

Madeira em tora (padrão associado)
Lenha (padrão associado)
Piaçava em tora (padrão associado)
Silvicultura (padrão exclusivo)

Número de indústrias de transformação
10 - 25
25 - 100
100 - 500

500 - 1102

Cidades gêmeas

Fonte: Grupo Retis.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Outra característica que a gente também enfatizou muito naquele momento 
foi entender realmente as especificidades dos mercados de trabalho dessas diferentes 
regiões e em toda a região da fronteira. Estão representadas nessa figura sintética 
que mostra o setor de atividade, onde a maior parte da mão de obra está ocupada, 
a forma ou a condição de ocupação da população economicamente ativa, se é 
rural ou urbana, e a relação de trabalho predominante (mapa 4). Os diversos 
padrões mostram associações entre essas características, os aspectos do mercado de 
trabalho, que foi outro fator que, também, entrou fortemente na nossa definição 
da base territorial.
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MAPA 4
Especificidades regionais: mercado de trabalho do arco Norte
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PEA
Urbana

Pea
Urbana

PEA
Rural

PEA
Rural

PEA
Urbana

PEA
Urbana

PEA
Rural

PEA
Rural

PEA
Urbana

PEA
Rural

   Atividade
predominante
(Pop. Ocup.)

Condição do
   domicílio
      (PEA)

Relação de trabalho
    predominante
     (Pop. Ocup.)

Trabalho por conta própria

Emprego

Emprego

Emprego

Emprego

Emprego

Emprego

Emprego

Cidades Gêmeas

Emprego

Emprego

Trabalho por conta própria

Trabalho por conta própria

Trabalho por conta própria

Trabalho por conta própria

Trabalho por conta própria

Trabalho por conta própria

Trabalho por conta própria

Trabalho por conta própria

Vínculo familiar

Vínculo familiar

Vínculo familiar

Vínculo familiar

Fonte: Grupo Retis.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

O primeiro aspecto importante era a questão da definição da base territorial 
para a política. Eu continuo achando que, embora os arcos tenham uma 
aderência muito forte e tenham possibilitado que pela primeira vez a gente 
visualizasse essas diferenças macrorregionais, no processo de maturação, é 
importante ir além, no sentido de maior focalização das políticas e, também, 
de se estabelecer uma base mais operacional para o nosso processo de busca. 
Os arcos são bons para o diagnóstico, mas não são tão operacionais sob o ponto 
de vista da implantação das políticas. Para além disso, há outro aspecto que 
eu quero chamar a atenção, e muitas outras pessoas aqui também chamaram 
a atenção para isso. É que, no caso de fronteira, há um aspecto incontornável 
do papel e do efeito territorial das interações que se dão com o outro lado. 
A fronteira, do ponto de vista geográfico, não é apenas o limite, e isso não 
é uma novidade, mas é bom que seja repetido. Ela não coincide com um 
limite arbitrário. Ela é uma região que sofre efeitos diretos e indiretos muito 
importantes da proximidade com o outro lado. O  agentes são fundamentais, 
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todo mundo que conhece fronteira sabe disso. No local, as pessoas fazem 
câmbios diariamente, as pessoas compram de um lado e de outro em função 
dos preços relativos, as pessoas se aproveitam desses elementos que têm efeito 
local, regional e internacional.

Então, esse é um aspecto que nós, do Grupo Retis e outras pessoas que 
estudam a fronteira, chamamos a atenção para a importância e necessidade 
fundamental de compreender a natureza dessas relações transfronteiriças, sob 
a ameaça de, se a gente não conhecer essas relações, continuar fazendo uma 
política que, embora seja uma política para fronteira, desconhece a dinâmica 
real desses espaços.

No primeiro momento, do ponto de vista dessas relações transfronteiriças, que 
são inúmeras, a primeira coisa que a gente fala em relação a elas é que é necessário 
reconhecer que são interações de natureza multiescalar. Há relações entre agentes 
locais, relações regionais, relações extralocais, extrarregionais. Eu vou mostrar depois 
o modelo para vocês. Com reconhecimento, também, da importância fundamental 
das cidades gêmeas, que são esses aglomerados urbanos, conurbados ou não, que 
acontecem ao longo do limite internacional – no caso do arco Norte, temos muitos 
exemplos –, mas que têm um papel fundamental na articulação desses fluxos. 
Não só os fluxos sub-regionais, nacionais, mas também os fluxos transnacionais. 
Por isso, inclusive, as cidades gêmeas foram consideradas um objeto importante 
de políticas para a região e a faixa de fronteira.

Outro aspecto que, também, leva a uma questão das interações internacionais, 
que estava lá na agenda do PDFF, era um olhar atento e uma perspectiva de fomento 
aos arranjos produtivos locais (APLs) de natureza transfronteiriça. Seria uma forma, 
na verdade, de dar dinamismo a essas operações que já acontecem, e que muitas 
vezes acontecem informalmente e em alguns casos até ilegalmente, mas que, mesmo 
assim, informal ou ilegalmente, têm um papel fundamental para o desenvolvimento 
local, como todos nós sabemos, e, ainda que informais e ilegais, têm algum efeito 
sobre o território.

A figura 1 é só um modelo para falar um pouco dessa questão da 
multiescalaridade. São vários tipos de interação que ocorrem, e é importante a 
gente reconhecer e saber quais são efetivamente os elementos que induzem a queda 
do desenvolvimento e o próprio crescimento nessas áreas, a sua dinâmica.

A figura 2, elaborada com uma tipologia das interações fronteiriças, dá 
ênfase à questão das interações no arco Norte. Os segmentos de fronteiras 
estão classificados, hipoteticamente, de acordo com o tipo de interação que 
predomina. Então, desde interações do tipo sináptico, que é esse vermelho, 
que são interações induzidas pelo próprio Estado e que são interações mais 
fortes, mais sistemáticas, até interações do tipo que a Rebeca Steiman falava, 
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que são interações marcadas por capilaridade. Vejam que o segmento pode 
ter um tipo de interação ao longo da linha de fronteira e a cidade gêmea 
pode ter outro tipo de interação com outro lado. O caso que eu vou mostrar 
para vocês sobre a região de fronteira do Acre com a Bolívia é um caso como 
esse. Vocês veem todo o segmento marcado pelo tipo de interação capilar, 
que significa uma interação eminentemente informal, uma porosidade um 
pouco tradicional, consolidada pela população, mas pouco fomentada pelos 
governos subnacionais e nacionais. E nas cidades, no caso Brasiléia, no Acre, e 
Cobija, na Bolívia, é o contrário, já tem um tipo de interação sináptico onde 
as trocas são favorecidas e são fomentadas pelos próprios governos. Isso era 
só para exemplificar, e foi bastante levado em conta no que Aline Fagundes 
falou logo pela manhã.

FIGURA 1
A multiescalaridade das interações transfronteiriças
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Fonte: Grupo Retis.



A Cadeia Produtiva da Madeira do Acre e de Pando, na Bolívia  | 95

FIGURA 2
Cidades gêmeas e interações transfronteiriças no arco Norte

Tipologia das interações fronteiriças
                      arco Norte

Margem

Zona-tampão
    (Marca)

Frente

Capilar

Sinapse

Espontânea (A)

Espontânea (A)

Militar (A)
Indígena (B)

Pioneira (C)

Promovida (B)

Promovida (B)

Natural (1)
Indígena (2)
Natural (1)

Estrutural (1)
Conjuntural (2)
Estrutural (1)
Conjuntural (2)

Indígena (2)

Fonte: Grupo Retis.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Um dos aspectos que a gente tratou nesse programa, na proposta lá atrás, foi 
reconhecer duas áreas, uma no alto Solimões, no Amazonas, e a outra no Mato 
Grosso do Sul, porque já havia muitos estudos feitos na época, inclusive estudos 
acadêmicos, sobre o arco Sul. Então, a gente escolheu uma sub-região do arco 
Central, uma sub-região do arco Norte – no caso, o alto Solimões. A gente traz 
aqui só um exemplo para vocês, tentando identificar as cidades de perfil industrial 
que poderiam fazer parte, obviamente com existência de uma base produtiva do 
território que desse sustentação a isso, para o fomento dos APLs que tivessem esse 
caráter transfronteiriço. Alguns têm um caráter mais transfronteiriço que outros, 
mas há vários exemplos no Alto Solimões, como o da madeira, o da piscicultura, 
e, também, o do turismo no Mato Grosso do Sul, entre outros. Mas, enfim, 
eles estão lá.

Essa é uma figura do que foi identificado na época, com as atividades que 
já existiam e aquelas que tinham potencial para serem implantadas. No caso 
da piscicultura, da fábrica de ração para peixes, entrepostos pesqueiros, navio 
frigorífico – esses tinham o potencial para a constituição desses APLs (figura 3).
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FIGURA 3
APL da pesca/piscicultura: potencial de implementação no alto Solimões

Sedes municipais
Fábrica de ração para peixes
Entreposto pesqueiro (potencial)
Navio frigorífico (potencial)

Pesca

Piscicultura

Fluxo para entreposto / fábrica

Fluxo para exportação

Terra indígena

Limite da sub-região

Fonte: Grupo Retis.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Passemos rapidamente para a segunda parte, para o estudo de caso da 
fronteira do Brasil com a Bolívia. Como essa visão, na verdade, não compreende 
profundamente a dinâmica específica do segmento, mas também tentando 
contribuir para o debate que virá, esse é um segmento de fronteira bastante 
estratégico para o Brasil, atualmente ainda mais estratégico em função da 
implantação do corredor bioceânico, pois o estado do Acre é o mais próximo do 
oceano Pacífico no Brasil. É um imenso segmento transfronteiriço, Brasil-Bolívia, 
que tem um longo histórico de ocupação de capilaridade de fluxos internacionais. 
Como vocês conhecem a história dessa região do segmento amazônico, da fronteira 
entre o Brasil (Acre) e a Bolívia, sabem que foi lugar de diversas frentes que ora 
se sucederam, ora se sobrepuseram; frentes extrativas, frentes agropecuárias, 
fortíssimas no Acre a partir da BR-364, e uma sucessão de frentes madeireiras 
que, no caso do contingente acreano, já não são mais tão importantes porque 
grande parte dessa área já foi desmatada. No norte da Bolívia voltou a ser ativada 
uma importante frente madeireira, e há outra, que a gente acompanhou um 
pouco, no norte do Acre, em direção ao Amazonas, que é, também, um aspecto 
que marca bastante essa região.
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Em função dessa capilaridade, dessa atuação muito importante entre o 
estado do Acre e o norte da Bolívia, o que a gente observa ao longo do tempo 
é que houve uma difusão dos modelos de ocupação. Então, esses modelos de 
ocupação típicos se estabeleceram e foram associados a frentes madeireiras, 
frentes agropecuárias e a um certo modelo de agricultura, pequena agricultura 
de subsistência. É possível observar que esse modelo se difundiu, também, para 
o norte da Bolívia, no departamento de Pando. Isso é um elemento interessante 
que se reproduz em vários segmentos de fronteira e mostra a importância dessas 
interações. Essas interações significam, também, difusões de determinados modelos 
de ocupação, nem sempre do Brasil para o outro lado, pois pode ser, também, 
do outro lado para o Brasil. Mas mostram uma coesão funcional, efetivamente, 
da própria região, que independe, inclusive, das políticas públicas dos estados 
(muitas vezes contra os estados).

No caso da base produtiva, nessa região, ela é caracterizada por ser, 
sobretudo, composta por atividades primárias de baixo valor agregado, mas 
forte penetração, o que é, também, um elemento que talvez deva ser levado em 
consideração em outras áreas. Só para terem uma ideia da região e para falar 
um pouco também que o limite internacional não é só uma abstração, ele é 
uma realidade geográfica. A diferenciação entre os sistemas territoriais do lado 
brasileiro e do lado da Bolívia é impressionante. Quase 90% do departamento 
boliviano de Pando continuam tendo florestas nativas, e essas áreas todas, desde 
Rondônia até o Acre, sofreram um processo intenso de desmatamento nos 
últimos trinta anos. Há uma diferenciação importante dos sistemas territoriais 
ainda que a difusão dos modelos de ocupação aconteça de uma forma mais 
lenta na Bolívia.

Aqui estão dois mapas do uso do solo, que mostram como efetivamente há 
uma expansão agropecuária. No departamento de Pando, no norte da Bolívia, 
essa área entre Cobija, que é a capital do departamento, e Porvenir, é uma área de 
expansão agropecuária (mapa 5). Foi tradicionalmente vinda, na verdade, do Brasil, 
com empresários brasileiros que compraram terras a um preço mais barato – parte 
deles saiu do Brasil em razão da frente agropecuária. Essa é a área de expansão desse 
modelo tradicional de ocupação do solo em Pando.
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MAPA 5
Uso do solo no Acre e no Pando

5A – Acre

5B – Pando

Fonte: Grupo Retis.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).
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Outros aspectos que podem servir para discutir outras questões, outros segmentos, 
são a mobilidade da população e as mudanças territoriais recentes, em função inclusive 
de reestruturações internas nos dois países. Foi o que aconteceu lá em Pando na última 
década. Pando é um estado boliviano situado na parte norte da Amazônia, e por isso é 
um caso tão interessante, por haver um isolamento histórico dessa região, por ser uma 
região muito mais ligada ao Brasil do que à Bolívia. Houve um incentivo recente, desde 
2006, para a colonização de terras no norte boliviano, muito parecido com o processo 
de colonização de terras pelo qual o Brasil passou na década de 1970. Um estímulo 
efetivo de distribuição de terras, reforma agrária, regularização fundiária, colonização 
dessa área pela população, sobretudo, vinda do altiplano, uma das áreas mais densamente 
povoadas da Bolívia. Isso gerou uma importante reorganização dos fluxos migratórios, 
inclusive produzindo conflitos significativos com o governo brasileiro. Um fluxo urbano 
continuado, não só no do lado boliviano, mas também do lado brasileiro. Então, a 
dinâmica populacional nessa região Norte possui um afluxo contínuo das áreas urbanas, 
uma destituição progressiva da população rural, que levou ao aparecimento, no caso 
da Bolívia, de diversos núcleos pró-urbanos na linha de fronteira.

Só para chamar atenção para um caso interessante, no ocidente acreano, 
todos os municípios, com exceção de Xapuri, têm a sua sede principal na linha de 
fronteira. Observa-se, assim, a importância dessas trocas, dessas interações, para 
as dinâmicas territoriais.

O mercado de trabalho na região é predominantemente urbano, no caso do 
Acre; e na Bolívia, é predominantemente rural. Só que já está sofrendo mudanças 
importantes nas relações de trabalho das atividades extrativas, madeireira e da 
castanha, que, também, é uma atividade fortíssima na região. Portanto, é uma 
população que possui uma forte mobilidade. Isso, também, deve ser levado em 
consideração quando se for discutir a questão do desenvolvimento, pensado de 
uma maneira transfronteiriça. Porque, ainda que muitos desses movimentos 
sejam regularizados, em alguns casos no Brasil, segundo o estudo, trata-se de uma 
mobilidade informal ainda pouco regularizada, mas um mercado de trabalho 
importantíssimo para essas populações que vão trabalhar seja em atividades extrativas, 
seja em atividades tipicamente urbanas. Por exemplo, os diversos trabalhadores 
brasileiros que saem para trabalhar nos núcleos urbanos.

Vou passar algumas informações demográficas sobre Pando: o crescimento 
populacional se deu rapidamente, de modo que esse departamento foi a área que 
mais cresceu na Bolívia, no último período censitário. Também a migração total e 
a presença de migrantes brasileiros na fronteira boliviana são muito significativas, 
sobretudo nessas seções próximas à fronteira.

A ideia era trabalhar fundamentalmente com a cadeia produtiva dos produtos 
florestais, que é muito importante no norte boliviano e tem uma relação direta com 
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o Brasil. Até pouco tempo atrás, parte da madeira era produzida do lado boliviano 
e trazida para o Brasil. O que o governo boliviano fez foi conceder diversas áreas 
para explorações florestais próximas ao limite internacional. Foi feito um processo 
longo de regularização fundiária, criando diversas categorias de apropriação de 
terras com entidades campesinas, em terras indígenas. Produziu-se, também, 
uma maior complementaridade entre as atividades extrativas. No caso, tanto do 
Brasil quanto da Bolívia, há uma presença importante do empresariado nacional, 
seja do departamento de Santa Cruz, seja do Acre, na exploração das unidades 
florestais da Bolívia. Há várias entidades brasileiras que, embora não possam mais 
ser proprietárias de terras na Bolívia, continuam explorando o setor madeireiro por 
meio de serrarias, indústria moveleira. Enfim, isso aqui já é um APL transfronteiriço.

Também analisamos o potencial para exploração de produtos florestais, 
como a área da castanha, no Brasil, que mais ou menos coincide com a área da 
castanha na Bolívia. E levantamos os números das atividades produtivas ligadas 
à cadeia produtiva da madeira, no Acre, por município. Nessa área houve uma 
difusão recente de madeireiras ao longo de todo o limite internacional, com muitos 
empresários bolivianos, muitos empresários brasileiros. E agora, só para terem uma 
ideia, houve uma ação implementada pelo governo boliviano, determinando que 
as novas concessões florestais sejam dadas prioritariamente para as comunidades 
campesinas e as comunidades de origem indígena. Então, os camponeses e os 
indígenas terão prioridade, os proprietários terão a concessão e farão negócios com 
os empresários das madeireiras e outras atividades relacionadas. Isso tudo é feito 
atualmente a partir da lei florestal, com certificação de origem e com rastreamento. 
O transporte é feito fundamentalmente por transportadoras de Santa Cruz, e a 
madeira vale fundamentalmente para os mercados globais da madeira que sai da 
Bolívia, de Pando.

Então, só para terminar, cito o caso da madeireira, em Porvenir, que já é 
bastante consolidada na região. Primeiro, a atividade madeireira foi uma atividade 
muito forte, e, obviamente, os próprios empresários e governos, sabendo disso, 
procuraram, de alguma maneira, reconverter essa atividade em uma atividade 
sustentável. Então há um esforço muito grande nesse sentido, de maior ou menor 
sucesso, obviamente.

O que há de importante é a intenção na região dos APLs. Nesse caso do Brasil 
com a Bolívia, houve, a partir da década de 1990, a convergência de um marco 
legal para articulação dos produtos florestais, embora ainda exista um diálogo 
interinstitucional, setorial e transnacional muito escasso entre os dois lados. O Acre 
possui laços importantes ligados ao setor madeireiro, mas pouco conversa com o 
outro lado. Eu acho importante que haja esse diálogo setorial.
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Há uma forte conexão entre os atores locais, no mercado de trabalho. Mas 
seria necessário haver uma maior integração e também, na verdade, um processo 
de regularização desse tipo de trabalho, principalmente do trabalho volante, 
pouco regularizado. Uma complementaridade entre a extração de madeira e de 
outros produtos florestais, como a castanha, que também tem mercados globais 
importantes. Recentemente houve uma adequação nessas áreas da infraestrutura de 
circulação, que está movimentando vários estados, inclusive com investimentos do 
BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social]. E já há uma 
conexão não só para os mercados locais urbanos regionais, mas também globais, 
tanto da madeira quanto da castanha, que é um produto que tem movimentado 
muito mercado global, principalmente agora.

Bem, então, quero agradecer novamente o convite e esperar que essas reflexões 
possam contribuir de alguma maneira para a discussão sobre a retomada do processo 
de desenvolvimento da faixa de fronteira.

Muito obrigada.

Bolívar Pêgo (moderador)3

Obrigado, professora. Sem dúvida, tivemos uma mesa riquíssima, uma manhã 
com muita qualidade técnica. Em nome do Ipea e do Ministério da Integração 
Nacional, eu quero agradecer imensamente a todos pela diversidade de conteúdo 
e pela riqueza de suas falas.

3. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do 
Ipea; e coordenador da pesquisa Fronteiras do Brasil.


