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Resumo
Cordovil, Veronica Ribeiro da Silva. A situação das unidades de conservação em
Rondônia: O Caso Cujubim. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Fundação
Universidade Federal de Rondônia/ Programa de Pós-Graduação em Geografia: UNIR, 2010.

Esta dissertação apresenta uma análise da situação das Unidades de Conservação em
Rondônia, como um espaço territorial especialmente protegido, dentro do contexto físico,
ambiental e social. O principal objetivo deste estudo é fazer uma análise da Legislação
Ambiental frente à degradação das Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado do
Município de Cujubim em Rondônia, entre os anos de 1984 e 2009, considerando o processo
de ocupação espacial do Estado e o histórico de suas áreas protegidas. A modelagem sócioespacial pode ser examinada pelos conceitos de processo, função, estrutura e forma. A
identificação das áreas florestais afetadas pela extração seletiva de madeiras e pela ocupação
antrópica foi realizada através da classificação supervisionada do desmatamento nas 05
(cinco) Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado (FERS) do Município de Cujubim cujo
resultado mostra que cerca de 40% (quarenta por cento) da área total dessas unidades já foram
desmatadas de forma ilegal, sendo mais intenso nas unidades mais próximas do núcleo
urbano. O estudo indica que o atual sistema não protege adequadamente as unidades de
conservação e por isso sugere medidas urgentes tais como a adequação da Legislação das
Unidades de Conservação com o Mapa de 2ª aproximação do Zoneamento SocioeconômicoEcológico, a elaboração urgente dos Planos de Manejo das Florestas de Rendimento
Sustentado do Estado e cadastramento das unidades no Cadastro Nacional das áreas
protegidas.

Palavras-chave: Unidades de Conservação. Legislação Ambiental. Degradação. Cujubim.
Rondônia.
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Abstract
This dissertation presents an analysis of the protected areas in Rondônia, as a
territorial space specially protected, in the physical, environmental and social context. The
main objective of this study is to analyze the environmental law front the degradation of the
Forests State Sustained Yield in the City of Cujubim in Rondônia, between 1984 and 2009,
considering the process of spatial occupation of the State and historic of their protected areas.
The socio-spatial modeling can be examined by the concepts of process, function, structure
and form. The identification of forest areas affected by selective logging, timber and human
occupation was carried out by supervised classification of deforestation in 05 (five) Forests
State Sustained Yield (FERS) of the City of Cujubim whose result shows that about 40%
(forty percent) of the total area of these units have already been cleared illegally, being more
intense in units closer to urban center. The study indicates that the actual system does not
adequately protect conservation areas and suggests that urgent measures as the adequacy of
the legislation of Protected Areas with the map of the 2nd approximation of Zoning
Socioeconomic, Ecological, the urgent development of management plans of Sustained Yield
Forestry in the state and registration of the units in the National Register of protected areas.
Keywords: Conservation Units. Environmental Legislation. Degradation. Cujubim. Rondônia.
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INTRODUÇÃO
1. Problemática
Em décadas recentes vem aumentando os estudos geográficos sobre as unidades de
proteção ambiental, as chamadas Unidades de Conservação, criadas no Brasil nas esferas
federal, estaduais e municipais. Esse novo objeto de investigação dos geógrafos se dá devido
à necessidade de se compreender a moldagem espacial como um processo que relaciona
natureza e sociedade, onde a criação de tais unidades visa compensar os impactos dessa
relação.
Em Rondônia, a dinâmica econômica e social impõe uma preocupação com a
preservação dos recursos naturais, junto com as populações tradicionais, face às atividades
resultantes dos assentamentos dos que migram para o estado em busca de novas
oportunidades.
Para tanto, a partir do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico (ZSEE), que é o
instrumento de planejamento que disciplina a ocupação e ordenamento do espaço físico do
estado, minimizando o impacto negativo do processo, criaram-se novas Unidades de
Conservação para garantir direitos de uso de recursos naturais para populações locais e
promover a conservação ambiental. Entretanto, os dados sobre as Unidades de Conservação
em Rondônia indicam que essas áreas protegidas estão sendo desmatadas para a exploração
ilegal de madeiras, invasões e outros ilícitos, bem como estão sendo reduzidas ou suprimidas,
favorecendo a degradação ambiental.
O tema desta pesquisa se justifica dada a preocupação com a degradação das áreas
protegidas por lei, especialmente pelo aumento trágico do desflorestamento e da supressão das
Unidades de Conservação de Rondônia, principalmente, das Florestas Estaduais de
Rendimento Sustentado - FERS.
Portanto, é preciso investigar: 1 – como o potencial das espacialidades dessas áreas
está sendo alteradas; 2 – o que contribuiu ou ainda contribui para o desmatamento nas
Unidades de Conservação; 3 – como Rondônia se comporta dentro do aparato legislativo de
proteção ao meio ambiente; 4 – se a legislação ambiental está sendo aplicada ou burlada; 5 –
onde estão as pessoas que subvertem essa legislação; 6 – onde estão os órgãos gestores e os
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fiscalizadores; 7 – o que ainda precisa ser legislado; e, 8 – o que ainda pode ser feito para que
estas áreas possam exercer as suas reais funções de preservação e conservação ambiental.
Essas questões são definitivas para a formulação de políticas públicas, e de tomadas de
medidas mitigatórias para conter o desmatamento, além de sinalizar para as áreas que mais
necessitam de ações do poder público.
Neste contexto, o Município de Cujubim foi selecionado para servir de base para a
análise da dinâmica de antropização das Unidades de Conservação, por concentrar 05 (cinco)
das 11 (onze) Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado - FERS, que constam no mapa
da segunda aproximação do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico do Estado de Rondônia.
Esta análise é espacial e temporal, considera as diferentes formas espaciais das
Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado do Município de Cujubim e seus processos
sociais, ao longo de um período de 25 anos, desde o projeto oficial de criação do
Assentamento Cujubim, no ano de 1984, até os dias atuais, perpassando pelas criações e
modificações da Legislação Ambiental ao longo desses anos, bem como pelo aumento das
taxas de desflorestamentos das áreas protegidas.

2. Objetivos

O principal objetivo deste estudo é fazer uma análise da Legislação Ambiental frente à
degradação das Florestas Estaduais de Rendimento Sustentável do Município de Cujubim, no
Estado de Rondônia, entre os anos de 1984 a 2009.
Para tanto foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:
- Analisar a Legislação Ambiental sobre as áreas protegidas e contribuir para uma
melhor compreensão sobre o que são Unidades de Conservação, Reservas Legais, Áreas de
Preservação Permanente, Zoneamento Socioeconômico-Ambiental e gestão de florestas
públicas;
- Quantificar a área total desflorestada das Florestas Estaduais de Rendimento
Sustentável do Município de Cujubim, no período compreendido entre os anos de 1984 a
2009, confrontá-los aos dispositivos legais para a proteção dessas unidades e identificar áreas
que estão em desacordo com a legislação;
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- Propor medidas mitigatórias e diretrizes para a gestão ambiental daquelas unidades
de conservação, com o fim de reverter ou conter a devastação das áreas protegidas.
3. Procedimento metodológico
O procedimento metodológico adotado para a análise geográfica desta pesquisa se
pautou no esquema formulado por Milton Santos (1985), utilizando as categorias de processo,
função, estrutura e forma para descrever as relações que explicam a organização do espaço.
O processo é uma estrutura em seu movimento de transformação, ou seja, é uma ação
que se realiza continuamente visando um resultado qualquer, implicando tempo e mudança.
Através do processo são alocadas as funções. A função constitui uma tarefa dentro de uma
aglomeração, atividade ou papel a ser desempenhado pelo objeto. A estrutura refere-se à
maneira pela qual os objetos estão inter-relacionados, não possui uma exterioridade imediata,
é invisível. A forma é o aspecto visível do objeto, é a expressão mais palpável do espaço,
referindo-se, ainda, ao seu arranjo, que passa a constituir um padrão espacial.
A partir desse referencial teórico-metodológico de Milton Santos, de seus conceitos e
princípios pode-se compreender a modelagem sócio-espacial das Unidades de Conservação
em Rondônia enquanto objeto de investigação geográfica.
O processo envolve muitas variantes, dentre elas podemos citar as políticas de
ocupação e colonização do espaço rondoniano, a luta pela terra, a degradação ambiental, a
grita ecológica de preservação da biodiversidade e as mudanças nas legislações.
Com todo esse processo, em constante movimento de transformação, há a necessidade
de se disciplinar as relações do homem com o meio que o envolve, objetivando a preservação1
e conservação2 da natureza, a exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos
recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os
demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável, termos
estes, compreendido na expressão desenvolvimento sustentável.

1

O termo se refere à proteção integral, a "intocabilidade”.
Conservação, nas leis brasileiras, significa proteção dos recursos naturais, com a utilização racional, garantindo sua
sustentabilidade e existência para as futuras gerações.
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Para tanto, foram alocadas funções de preservação e conservação ambiental a
determinados espaços territoriais rondonianos, que passaram a fazer parte de uma estrutura
nacional de políticas de conservação/preservação ambiental.
O aspecto visível desses espaços territoriais especialmente protegidos se concretiza na
forma espacial de Unidades de Conservação.
A figura 01 sistematiza o esquema teórico-metodológico adotado e nos dá suporte
para a análise da situação das Unidades de Conservação no Estado de Rondônia, em especial,
as Unidades de Conservação do Município de Cujubim.
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CONCEITOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

PROCESSO

É uma estrutura em seu movimento de transformação, ou seja, é uma ação que se
realiza continuamente visando um resultado qualquer, implicando tempo e mudança:
•
•
•
•
•

Políticas de ocupação e colonização do espaço rondoniano,
A luta pela terra,
A degradação ambiental,
A grita ecológica de preservação da biodiversidade,
As mudanças nas legislações ambientais.

FUNÇÃO

Atividade ou papel a ser desempenhado pelo objeto/forma.
• Preservação e conservação ambiental

ESTRUTURA

A maneira pela qual os objetos estão inter-relacionados.
•

Estrutura nacional
ambiental

de

políticas

de

conservação/preservação

FORMA

Aspecto visível do objeto; é a expressão mais palpável do espaço.

Unidades de Conservação

Fig. 1: Esquema teórico-metodológico.
Fonte: Milton Santos (1985), adaptado por Veronica Cordovil.
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4. Fases do processo metodológico
Primeira fase: Processo caracterizado pela realização de um levantamento de
informações bibliográficas disponíveis abrangendo o tema e a área de estudo, consulta de
acervos bibliográficos de instituições públicas e privadas do Estado, livros e sites da internet,
sendo os dados selecionados de acordo com o objetivo da pesquisa.
A fundamentação teórica foi elaborada a partir das obras de Santos M. (1985, 1986,
1996), Becker (1990, 1998), Souza (1995), Santos C. (2003, 2007, 2009) e as abordagens
jurídicas basearam-se na compilação da obra “Legislação Ambiental Federal e de Rondônia”
(BENITEZ, 2009); na obra “Unidades de Conservação: Abordagem e Características
Geográficas” (GUERRA, 2009); no “Diagnóstico das Unidades de Conservação Estadual”
(RONDÔNIA, 2002).
Além das consultas bibliográficas foram realizadas visitas aos órgãos gestores das
Unidades de Conservação e ao INCRA, que era o órgão responsável pelo Projeto de
Assentamento Cujubim, na busca de informações e esclarecimentos sobre o processo de
transformação do espaço rondoniano.
Durante as visitas, procedeu-se a aquisição de bases dados do PLANAFLORO,
SEDAM/RO e INCRA/RO em formato “shapefile”, de mapas temáticos, além de imagens de
satélite disponibilizado pelo INPE (www.inpe.br).
Nesta fase foram utilizados materiais de diversas naturezas, tais como: 1 - processos
de criação dos assentamentos, INCRA/RO/SR 17; 2- decretos de criação, portarias e
legislações complementares das unidades de conservação estaduais e federais; 3 - base de
dados da SEDAM/RO, no formato shapefile dos temas: malha viária, malha hidrográfica,
delimitação de municípios, unidades de conservação estaduais e federais, terras indígenas,
Zoneamento Socioeconômico-Ecológico 1ª e 2ª Aproximação.
Segunda fase: Nesta etapa realizou-se a comparação dos dados bibliográficos com o
trabalho de campo e imagens de satélite.
Os dados do gráfico de desmatamento do Município foram obtidos através do
Programa de Cálculo do Desfloramento da Amazônia – PRODES: INPE.
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Para analisar a função das unidades de conservação e o desmatamento da cobertura
vegetal das Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado do Município de Cujubim,
utilizou-se as imagens Landsat 5 TM, órbita 231, ponto 67, na projeção UTM SAD 69, nos
anos de 1984, 1990, 1995, 2005, 2009, com composição das bandas 3, 4 e 5, nas cores azul,
verde, vermelho (3b, 4g, 5r), respectivamente, e imagens Geocover correspondente a um
mosaico de imagens de satélite Landsat TM 7, com resolução de 14,25 metros, ano 2000, na
projeção UTM SAD 69. A identificação e classificação das áreas florestais afetadas pela
extração de madeiras e ocupação antrópica foi realizada através de uma classificação
supervisionada, por pontos (pixels), dos dados num Sistema de Informações Geográficas
(SIG), utilizando o software SPRING 4.3, desenvolvido pelo INPE.
A base cartográfica dos demais mapas foi elaborada a partir das folhas Santa Maria,
SC.20-X-C-I, M.I.1471, Rio Belém, SC.20-X-C-II, M.I.1472, IBGE, 1984, Rio Preto do
Crespo, SC.20-X-C-VI, M.I.1546IBGE, 1985, Oriente Novo, SC.20-X-C-V, M.I.1547, IBGE,
1984, 1:100.000. Malha viária executada entre o centro técnico e Operacional de Porto Velho
(unidade do Sipam), a Unidade Estadual do IBGE/RO, INCRA/RO, DER e a SEPLAN de
Rondônia. Equidistância das Curvas de nível, 50 m. Imagem de Satélite LANDSAT TM 5,
cenas 231/066 de 08/07/2009, 231/067 de 09/08/2009, 231/067 de 19/07/1984, composição
colorida, RDB, Bandas 3,4 e 5, cedidas pelo Instituto de Pesquisa Espaciais (INPE). Todos os
dados e montagem temática foram georrefenciados no software Global Mapper v11.02,
SPRING 5.1.6 (INPE) E Maxicad 3.6 (Maxidata).
O trabalho de campo teve a finalidade de reconhecimento da área, verificar os tipos de
uso e ocupação do solo, detectar tipos de degradação, comparando-os aos dados verificados
nas cartas imagens e na bibliografia.
Terceira fase: Cruzamento dos dados obtidos sobre as unidades de conservação do
Estado, em especial, das Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado do Município de
Cujubim, com o que está disposto na Legislação Ambiental (função/estrutura) e com o
processo de ocupação espacial do Estado de Rondônia.
Para auxiliar na obtenção de dados foram analisadas as formas, representadas nas
cartas imagens das FERS de Cujubim, a interseção do Mapa da Segunda Aproximação do
Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado de Rondônia com o mapa de Unidades
de Conservação do Estado de Rondônia (SETENGE, 2009), visando aprimorar os níveis de
interpretação.
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Quarta fase: normatização e sistematização do texto, considerações finais e
formulação de estratégias de intervenção.

5. Estrutura da dissertação
Quanto à estrutura da dissertação, no primeiro Capítulo aborda-se a fundamentação
teórica e jurídica propondo uma reflexão sobre espaço físico, ambiental e social, destacando
alguns conceitos importantes para embasar a pesquisa geográfica relativa ao processo social e
às formas espaciais, numa perspectiva de proteção ao meio ambiente. Enfatiza-se a Legislação
Ambiental Brasileira no âmbito da estrutura federal e estadual, ambas relativas às unidades de
conservação (UC), Área de Preservação Permanente (APP), Reserva Legal (RL), Zoneamento
Socioeconômico-Ecológico (ZSEE) e Gestão de Florestas Públicas.
No segundo Capítulo, para analisar os motivos e as consequências da degradação
ambiental no Estado ao longo dos anos, foi feito um levantamento do processo de ocupação
espacial do Estado de Rondônia e verificou-se que os diversos projetos de assentamentos e
colonização causaram grandes impactos ambientais e um aumento populacional, o que levou a
formação de vários núcleos de apoio aos assentados que posteriormente foram transformados
em Municípios.
O terceiro Capítulo apresenta o histórico do processo de criação e expansão do Projeto
de Assentamento Cujubim, que deu origem ao município de mesmo nome. Neste capítulo é
feita a caracterização da área de estudo, em especial das chamadas reservas florestais em
bloco, que deram origem as Florestas de Rendimento Sustentado do Município.
O quarto capítulo aborda as discussões e resultados sobre o mapa de 2ª aproximação
do ZSEE e sobre as unidades de conservação, em especial as FERS do Município de Cujubim.
Confrontam-se os dispositivos legais aplicados para a proteção ambiental das unidades, com
os dados levantados do desflorestamento. Identificam-se as áreas que estão em desacordo com
a legislação e os conflitos existentes.
Por fim, na conclusão são referidas algumas sugestões que se mostram apropriadas
para reverter ou conter a devastação das áreas protegidas.
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CAPÍTULO I

FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICAS E JURÍDICAS

1.1. ESPACIALIDADE ABERTA À DISCUSSÃO
A pesquisa geográfica deve se preocupar com a compreensão do mundo
contemporâneo e suas transformações, através do aporte teórico e dos conceitos balizadores
da geografia, enfocando natureza, espaço, espacialidade, território, paisagem, lugar, região,
cidade, a partir dos quais se pode construir uma explicação científica dos mesmos. Tais
conceitos são chamados por Milton Santos (1996:19) de categorias analíticas internas do
sistema de ações e do sistema de objetos.
“O espaço geográfico constitui um sistema de objetos e um sistema de ações que é
formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas
de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como um quadro
único na qual a história se dá. (SANTOS, 1996).

No começo era a natureza selvagem, formada por objetos naturais, que ao longo da
história foram sendo substituídos por objetos fabricados, objetos técnicos, mecanizados e,
depois cibernéticos fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar como uma
máquina (SANTOS, 1996).
O espaço é hoje um sistema de objetos cada vez mais artificial. De um lado o sistema
de objetos condiciona a forma como se dão as ações e de outro lado os sistemas de ações
levam à criação de objetos novos ou se realizam sobre objetos preexistentes. É assim que o
espaço encontra a sua dinâmica e se transforma.
Santos (SANTOS, M. 1978 apud SOUZA, 1995), nos conduz a uma proposição no
sentido de assumir o espaço como instância social. E prossegue em 1985 ao propor que “o
espaço não pode ser apenas formado pelas coisas, os objetos geográficos, naturais e artificiais,
cujo conjunto nos dá a natureza”. “O espaço é tudo isso mais a sociedade: cada fração da
natureza abriga uma fração da sociedade atual.” (op.cit., 1985:1).
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A partir dessa noção de espaço, pode-se fazer a construção conceitual do território,
modernamente entendido não apenas como limite político administrativo, mas como espaço
efetivamente usado pela sociedade.
Neste contexto, o território tem um papel importante especialmente na formação social
brasileira, havendo ainda pouca compreensão sobre essa sua nova dimensão. É bom lembrar
que tudo passa, mas os territórios, espaços efetivamente usados, permanecem.
Nesta perspectiva, a Geografia se aproxima da Política ao definir o território usado
como sua categoria de análise primordial. Território usado vem sendo tomado como sinônimo
de espaço geográfico ou espaço banal (espaço de todos). Caso contrário, impossível
compreender o mundo do presente.
A Geografia, preocupada com o presente no mundo, com suas formas aparentes (da
natureza e da sociedade), não pode mais desvincular o presente e o passado (as formas hoje
são reveladoras desses tempos), e do futuro (afinal já podemos construir o espaço virtual)
(SOUZA, 2009).
A partir da compreensão desse conceito de território entende-se melhor o conceito de
paisagem.
A paisagem3 se constitui num conjunto de objetos geográficos distribuídos sobre um
território, sendo sua configuração geográfica ou espacial, a maneira como esses objetos se dão
aos nossos olhos, na sua continuidade visível (SANTOS, M. 1996).
Considerada como um ponto determinado no tempo, uma paisagem representa
diferentes momentos do desenvolvimento de uma sociedade. A paisagem é o resultado de
uma acumulação de tempos. Para cada lugar (entendido como ideia de localidade), para cada
porção do espaço, essa acumulação é diferente. A paisagem é, portanto, formada de fatos do
passado e do presente. Ela revela processos sociais e, consequentemente processos de
produção e apropriação do espaço e sua evolução.
Dado estes conceitos, há a necessidade de se afirmar a distinção entre paisagem e
espaço. Para Santos (1996) a paisagem é um conjunto de formas, que num dado momento,
exprime as heranças que representam sucessivas relações localizadas entre homem e natureza,
3

Paisagem, para a Geografia é produto do trabalho do homem e significa tudo aquilo que vemos, até onde a vista
alcança (SOUZA, 1995).
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uma porção territorial que é possível abarcar pela visão, é um sistema material, relativamente
imutável, é transtemporal, remetendo a momentos históricos diferentes.
Já o espaço, para Santos (1996), são essas formas que compõem a paisagem somando
a elas a vida que as anima. O espaço é sempre tempo presente, um sistema de valores que se
transforma permanentemente. É o momento atual, a função atual.
Pode-se pensar “o espaço é, inegavelmente, condição de possibilidade” e, “em linhas
gerais, a espacialidade significa a instrumentalidade vital do espaço, algo fundamental para a
espécie humana” (SANTOS, 2009:37), ou seja, a espacialidade é uma possibilidade tornada
efetiva, entendida como a forma como qualificamos o espaço terrestre. A espacialidade será
sempre humana, pois os processos sociais geram formas espaciais e são estas formas que
repercutem nestes processos:

Figura 02. Dinâmica interpretativa da relação Processo Social e Forma Espacial.

4

O conhecimento geográfico dessas espacialidades, entendendo este termo como “a
organização do espaço como produto social” ou ainda, “espaço socialmente produzido”
(Soja, 1993), tem influenciado decisivamente no processo de ocupação de novos espaços e
direciona as ações do poder público para realocação de compartimentos indevidamente
ocupados, com o objetivo de contribuir para um ordenamento racional, procurando a melhor
qualidade de vida e do ambiente.
Por intermédio desse conhecimento é possível indicar a potencialidade ou
vulnerabilidade natural ou social.
A potencialidade diz respeito à disponibilidade de recursos (terras, madeiras, produtos
não madeireiros, estradas, hospitais, diversidade de plantas e animais), que podem ser
4

Fonte: Relatório de aula do Mestrado em Geografia/UNIR, com o Dr. Carlos Santos, na disciplina Teoria de
Geografia em 29/03/2008.
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aproveitados de diferentes formas. Já a vulnerabilidade pode ser quanto à erosão da terra, o
desmatamento e a ocupação humana.
Para apreender a realidade que vivemos em nosso Estado (as formas, as configurações
espaciais e sociais, as potencialidades e as vulnerabilidades) são necessárias reflexões sobre
os processos de construção e apropriação do espaço geográfico rondoniano, compreendendo
as múltiplas inter-relações entre o ambiente, os recursos naturais, o território e a organização
da sociedade.
Deste modo, no caso de Rondônia, o processo de formação das Unidades de
Conservação, com suas transformações socioambientais, só é melhor compreendido a partir
da coleta de dados históricos da formação do Estado e das unidades de conservação,
remontando, sobretudo, às décadas de 70, 80 e 90, do século passado, quando se intensifica a
migração devido aos projetos de colonização e assentamentos promovidos pelo Governo
Federal e a necessidade de criação de áreas de proteção ambiental, dadas as tendências
recentes de desmatamento e outros problemas socioambientais nas áreas protegidas do estado,
em especial do município de Cujubim.
Como se trata de configurações sócio-espaciais, o processo em questão é sempre
social, nunca espacial. Assim, são esses processos sociais que interessam a pesquisa
geográfica, no sentido de alocação das funções no espaço que implicam em estruturas que
expressam em formas.
Deste modo, o conhecimento do espaço não é mera construção intelectual, mas um
processo de apreensão por meio de representações.
Logo, a síntese da geografia seria a relação entre processo social (isto é, as estruturas
sociais e atividades que interligam pessoas, que ligam organizações a pessoas, que
oportunizam empregos, assistência social, etc.) e forma espacial (o que significa a expressão
espacial do referido processo social pela localização de objetos que se constrói e que se
modificam, tais como casas, redes de transportes, unidades de conservação, etc.).
Neste contexto (forma-conteúdo), visando melhor ajuste às condições ambientais, a
realidade muda o tempo todo devido à crise e a instabilidade. Os organismos para se
adaptarem à situação ambiental utilizam procedimentos diferentes, em diferentes momentos.
Tudo está em processo de organização e reorganização, assim a realidade se transforma a cada
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instante, ela sofre mutações mais complexas a todo o momento. Só podemos intervir nesta
realidade quanto maior proximidade e conhecimento têm dela. A forma de abordar a realidade
é através da teoria.
Assim, a preocupação com os lugares, em suas diferentes dimensões/escalas, na ótica
estritamente geográfica (de uma geografia mais profunda), é na perspectiva de um construto,
de um artefato, de uma prótese, em suma de uma espacialidade etno/sócio/cultural capaz de
expressar a referida informação. Como diz Santos, C. (2009: 28), “para La Blache, a
Geografia é a ciência dos lugares e não dos homens, só que a conotação do discurso
geográfico hoje é no sentido do quanto os lugares são produções sociais, artefatos humanos.
Portanto, trata-se do estudo dos homens enquanto agentes sociais modeladores de estruturas e
formas espaciais”.
Este processo implicava na moldagem da natureza através da construção de
instrumentos. Quer dizer, ao fazer coisas o homem se fez enquanto tal. E esse fazer é
geográfico por excelência. O abrigo, o caminho, a fonte de água, os locais de coleta, de pesca
e caça, formam uma geografia que atesta as configurações que o homem passou a dar à
superfície terrestre. (SANTOS, C. 2009)
Os seres humanos usaram o exossomatismo5, buscando moldar o ambiente às suas
necessidades. Daí vem a relação do homem com a realidade. É um fazer que instrumentalizou
a natureza, criou próteses e assim seguiram construindo artefatos, coisas.
A prótese mais sofisticada que o homem construiu foi o mundo (conjunto de
artefatos)6, constituindo também perigos e ameaças.
Esses perigos e ameaças são evidentes “face aos impactos sócio-ambientais que o
processo exossomático promove. O planeta e a própria humanidade caminham para um
impasse de cunho ecológico. De um lado, a subversão dos ecossistemas naturais e da
dinâmica climática, de outro uma crescente exclusão social” (SANTOS, 2009:16).
O que era para ser um mecanismo de adaptação se transformou em mecanismo de
predação. Assim, a modernidade produziu um mundo perigoso, como um veículo
5

O exossomatismo tem sido a faculdade dos grandes primatas, mormente o próprio homem, vem utilizando
como meio de instrumentalizar a própria natureza. Implica na fabricação das mais diversas ferramentas para os
mais diversos usos. (SANTOS, C. 2003)
6
Neste sentido, Santos, C. (2009:29) “em resumo, o artefato/mundo é a prótese mais complexa que o homem
criou, mas cujo gerenciamento torna-se cada vez mais complicado.”
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desgovernado, utilizando a metáfora do Carro de Jagrená7, o qual não se pode controlar, e
também não temos como “pular fora”. A sociedade atual é identificada a sentimentos de
desorientação e mal-estar.
“A modernidade é inerentemente globalizante”, afirma Giddens (1991: 69). A era da
globalização impõe transformações universalizantes que reconfiguram a tradição, seu
abandono ou desincorporação. O local encontra-se de tal forma conectado ao global que
influencia e é influenciado por este. A tradição vivenciada no lócus do cotidiano, no espaço
específico, é colocada em questão pela experiência vivenciada do indivíduo no tempo e
espaço global. Por outro lado, o local também problematiza o global. Como nota Giddens,
“poucas pessoas, em qualquer lugar do mundo, podem continuar sem consciência do fato de
que suas atividades locais são influenciadas, e às vezes até determinadas, por acontecimentos
ou organismos distantes” (id, 1997).
Há uma interdependência cada vez maior entre o espaço global e o local. O global tem
influência sobre as vidas individuais nos espaços locais; mas também as decisões dos
indivíduos em seu cotidiano podem influenciar sobre os resultados globais. Esta
interinfluência incide sobre as coletividades e grupos de todos os tipos, incluindo o Estado.
Todos têm que levar em consideração essa realidade, o que pressupõe repensar os papéis, sua
reorganização e reformulação. (SILVA, 2008)
Neste contexto, o geógrafo precisa saber explicar a espacialidade e a discussão passa a
ter uma nova dimensão: resolver o mundo que foi produzido, que está ameaçado e que
ameaça a própria humanidade.
A partir dessa compreensão, o debate atual da Geografia tem circulado sobre a
historicidade de seus conceitos bem como do sentido relacional de temas antes considerados
apenas "físicos". Assim, evoca-se o concreto como síntese de múltiplas determinações e o
espaço, surge agora como uma qualidade, como espacialidade (SANTOS, C. 2003).
7

Anthony Giddens (1991) compara a modernidade ao Carro de Jagrená. “O termo vem do hindu Jagannãth,
“senhor do mundo”, e é um título de Krishna; um ídolo desta deidade era levado anualmente pelas ruas num
grande carro, sob cujas rodas, conta-se, atiravam-se seus seguidores para serem esmagados”. (Giddens, 1991:
133). Esta metáfora traduz bem as consequências da modernidade. A modernidade moldou o mundo natural e
social à imagem humana, mas produziu um mundo fora de controle, muito diferente daquele que o iluminismo
antecipou. Isto nos impõe algumas questões: Por que a razão não controla o carro? Seria defeito do projeto ou
falhas do operador? Segundo o autor, “nem os defeitos do projeto nem a falha do operador são os elementos
mais importantes a produzir o caráter errático da modernidade. As duas influências mais significativas são (...):
as conseqüências involuntárias e a reflexividade ou circularidade do conhecimento social”. Em condições de
globalização o carro tende a ficar cada vez mais incontrolável e descontrolado.
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A preocupação do geógrafo é com a espacialidade. Por isso precisamos de uma
Geografia que cuide e dê conta do mundo. Sendo a espacialidade da sociedade, na forma de
mundo, o objeto de estudo da geografia.
A tecnologia resultante da exacerbação da exossomia humana tem impactado
profundamente os mecanismos de sustentação ecológica do planeta (SANTOS, C. 2003).
Foram séculos de predação, intensificados pela revolução industrial e desenvolvimento do
capitalismo com pouco tempo de pensamento ecológico.
O processo de modernização tem que partir da natureza, discutindo desenvolvimento
sustentável para assegurar a modernidade. Mas o que é desenvolvimento sustentável?
Desenvolvimento refere-se a uma mudança, implicando melhoramento na maneira como as
pessoas se mantêm. Embora o termo seja frequentemente mal usado como sinônimo de
crescimento, não implica necessariamente aumento na produção de bens e serviços em uma
economia (GOODLAND & LEDEC, 1987).
Certamente, se o aumento contínuo de fluxos ou estoques fosse uma exigência desse
processo, então o “desenvolvimento sustentável” seria uma contradição de termos. Uma vez
que os “limites ao crescimento” constrangem a utilização dos recursos renováveis e nãorenováveis, as estratégias para o desenvolvimento sustentável devem, em longo prazo,
concentrar-se na reorganização da maneira como os recursos são utilizados e de como os
benefícios são compartilhados.
Temos que ter a concepção da natureza como estoque, que não se pode ir além e que
não se pode ter uma ideologia de projeto de forma linear.
A quantidade de recursos renováveis pode variar, e as sociedades, ao longo do tempo,
se empenham em fazê-lo crescer. No entanto, existe um limite teórico, devido ao fato de a
terra ser um espaço finito (RAFFESTIN, 1993).
A lógica ecológica é a única forma de conter o capitalismo, repensar o que seja
desenvolvimento e os parâmetros que precisam ser modificados, pois como está não há
sustentabilidade. A questão ecológica é fruto de uma questão social que traz o pensamento
que precisamos mudar tudo, que é preciso gestão e sustentabilidade.
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A “pegada ecológica” deve estar voltada para a preservação ambiental e para a
preservação social, pois há um limite no sistema ecológico uma vez que a natureza é um
estoque, assim como há um limite no tecido social, sendo o homem também parte da natureza.
Neste sentido Santos, (2003:154) traz como corolário da própria ideologia de
dominação da natureza, explícita no projeto humanista, a ecologia do contexto social, cuja
lógica é idêntica a do sistema natural, no sentido de que preservação ambiental implica
equalização social, posto que a exclusão social equivale à depredação ambiental, então é
possível afirmar que não há uma questão ecológica. O que há é uma questão social por conta
do comportamento de exossomia inerente a condição humana.
A modernidade nos traz consequências e também a consciência dos limites da
exossomia humana. Esta questão a humanidade precisa resolver. Temos que ter uma nova
pedagogia.
Esse aprendizado implica em reivindicações políticas e econômicas, a princípio. Na
dimensão política importa o exercício pleno da cidadania. Mas este requer um contexto
propício, no caso, a democracia. O nível econômico concerne às condições materiais de
sobrevivência e de completa expressão pessoal. Aí significa acesso aos recursos sociais
(SANTOS, 2003).
“Devemos nos preparar”, diz Milton Santos (1986:218), “para uma ação no sentido
oposto, que, nas condições atuais, exige coragem, tanto no estudo quanto na ação, a fim de
tentar fornecer as bases de reconstrução de um espaço geográfico que seja realmente o espaço
do homem, o espaço de toda gente e não o espaço a serviço do capital e de alguns”.
Uma tentativa de contextualizar a geografia dentro da modernidade é entender o que é
Ciência; entender a Geografia como Ciência (dentro de seu rigor conceitual); conhecer a
definição de espacialidade, despertando na sociedade o pensar no espaço como um fenômeno
social, com possibilidades de ser apreendido, modificado, transformado para que todos
possam experimentá-lo efetivamente.
Devemos, ainda, entender que é no espaço que a sociedade se realiza, ou seja, o espaço
é o viabilizador do processo de realização social, de cidadania, ainda que manifestado de
formas diferentes, de acordo com o contexto.
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Portanto, a geografia tem que dar conta da espacialidade humana como realização
social, “como um meio de inserção do indivíduo no denso tecido social” em consonância com
o meio ambiente (SANTOS, 2003).
Os Geógrafos, particularmente auxiliados pelas ciências afins, podem contribuir para a
compreensão das construções físicas, sociais e políticas ocorridas no contexto dos estudos das
relações entre natureza e populações, sob perspectiva física, social, cultural e políticogeográfica.
Essa relação entre população e recursos tem sido antiga e crucial fonte de preocupação
geográfica que inspirou os movimentos sociais, ambientalistas e territoriais. Tais
preocupações têm levado: 1) à delimitação, ao controle e a defesa dos territórios e da
sobrevivência dos seres vivos, e 2) à restrição do acesso aos recursos e de seu uso pelos
indivíduos de dentro e de fora dos grupos territorializados, pensando na elaboração de
políticas ambientais com o intuito de preservar estoques de recursos naturais. A aplicação
continuada do uso inadequado ou da pressão demográfica sobre os recursos pode levar à
perda da eficiência na exploração da biodiversidade ou à trágica degradação ambiental e
consequentemente, à ineficácia das defesas territoriais. Seria a criação de unidades de
conservação uma saída do Estado, ainda que revestida de caráter autoritário? (GUERRA,
2009).
Hoje, há um desafio de compreender e gerir as unidades de conservação; de pensar
conservação da natureza e desenvolvimento. Precisamos de um desenvolvimento
economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente equilibrado.
Dessa feita, há que se mudar o modo com que a sociedade e os governos veem
historicamente tratando a natureza.

1.2. A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL

A crescente degradação ambiental constitui um fenômeno global e de grande
preocupação das autoridades mundiais comprometidas com o bem-estar da humanidade.
Quando se fala em degradação ambiental, este termo tem cunho negativo. Seu uso na
atual literatura ambiental científica é quase sempre ligado a uma mudança artificial,
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perturbação de causa humana, perda ou deteriorização da qualidade ambiental, uma redução
da cobertura natural ou de estado de um ambiente. O agente causador da degradação
ambiental é sempre o homem.
Cabe ressaltar, que os processos naturais não degradam o ambiente apenas causam
mudanças. O problema é o ser humano e a forma como ele se relaciona com a natureza.
A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) em seu artigo 3º,
inciso II, define como "degradação da ambiental, a alteração adversa das características do
meio ambiente.” Definição ampla que abrange todos os casos de degradação ambiental
resultantes de atividades que direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o
bem-estar da população; criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem
desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais, coadunando com o art.
3º, inciso III, da mesma lei.
Se o meio ambiente pode ser degradado de diversas maneiras, a expressão “área
degradada” sintetiza o resultado da degradação do solo, da vegetação ou muitas vezes da
água.
A degradação ambiental também pode ser percebida em diferentes graus. O grau de
degradação pode ser pequeno e o ambiente pode se recuperar espontaneamente. Mas a partir
de certo nível de degradação a recuperação espontânea pode ser quase impossível e somente
se dará a prazo muito longo, desde que a fonte de perturbação seja retirada ou reduzida. Na
maioria das vezes uma atuação corretiva é necessária para a recuperação ambiental.
Neste sentido, o estudo ambiental é um instrumento necessário à preservação e
gerenciamento dos recursos, pois fornece indicativos para a racionalização do seu uso e
manejo.
Através da delimitação do ZSEE é possível fiscalizar espaços degradados, a fim de
subsidiar programas permanentes de monitoramento ambiental, visando um acompanhamento
sistemático dos resultados da política florestal, da conservação do solo e controle da
degradação.
A identificação das alterações gradativas das condições ambientais, notadamente em
relação a solos e vegetação, pode ser realizada por imagens aéreas, orbitais e o produto é
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apoiado nos trabalhos de campo para reconhecimento da verdade terrestre, em material
geocartográfico e bibliográfico existente.
1.3. A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

A degradação ambiental e o desmatamento avançado, no Brasil, levaram o governo a
criar legislações, instituições e mecanismos para conter estas espécies de crimes ambientais.
Dentre as diversas iniciativas houve a criação de programas de licenciamento, controle e
fiscalização, com a elaboração de Leis, Decretos, Medidas Provisórias, Instruções
Normativas, além de Programas de Zoneamento Ecológico Econômico, criação de órgãos e
meios logísticos.
De uma maneira geral, o Brasil possui além do que está disposto na Constituição da
República de 1988 (artigos 22, 23, 24, 186, 225), leis ambientais de grande alcance, das quais
se pode citar o Código Florestal Brasileiro - Lei 4.771 de 15/09/1965, a Lei nº 5.197/1967 de
Proteção à Fauna; a Lei nº 6.513/1977, que prevê a criação de Áreas Especiais e de Locais de
Interesse Turístico; a Lei 6.902 de 27/04/1981que trata das Áreas de Proteção Ambiental; a
Lei 6.938 de 17/01/1981 de Política Nacional do Meio Ambiente; a Lei 7.347 de 24/07/85 que
disciplina a Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, a
Lei 9.605 de 12/02/1998 e Decreto 6.514/2008 que tratam dos Crimes Ambientais; a Lei
9.795 de 27/04/1999 que dispõe sobre Educação Ambiental; a Lei 9.985, de 18/07/2002 e
Decreto 4.340/2002 que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza – SNUC; a Lei nº 11.284/2006 que dispõe sobre Gestão de Floresta Pública para a
produção sustentável, além das legislações do âmbito Estadual - Constituição Estadual de
Rondônia, Leis Estaduais, Leis Complementares Estaduais, Decretos e Portarias.
Entre as diversas leis que têm incidências relevantes sobre a discussão das áreas
protegidas, algumas merecem destaque por seu aparato técnico, jurídico e conceitual.
A Lei Nº 9.985 de 18 de junho de 2000 regulamentou o art. 225, §1º, incisos I, II, III e
VII da Constituição Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação SNUC, estabelecendo critérios e normas para criação, implantação e gestão dessas unidades,
propondo um sistema capaz de garantir a proteção de parcela representativa dos biomas
brasileiros, a partir de determinadas práticas de gestão territorial.

36

Segundo o art. 2º, I, da Lei nº 9.985/00, entende-se por Unidade de Conservação o
espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com
características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos
de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam
garantias adequadas de proteção.
A conservação compreende a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a
restauração e a recuperação do ambiente natural e se divide em dois Grupos, com
características específicas: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável:
a) Unidades de proteção integral (Art. 8º da Lei 9.985/2000):
Estações Ecológicas
Reserva Biológica
Parque Nacional
Monumento Natural
Refúgio de Vida Silvestre
b) Unidades de Uso Sustentável (Art. 14 da Lei 9.985/2000):
Áreas de Proteção Ambiental
Área de Relevante Interesse Ecológico
Floresta Nacional
Reserva Extrativista
Reserva de Fauna
Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Reserva Particular do Patrimônio Natural
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O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo
admitido apenas o uso indireto dos recursos, qual seja aquele que não envolve consumo,
coleta, dano ou destruição dos recursos naturais, com exceção dos casos previstos em Lei.
O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação
da natureza com uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais; permitem a exploração
e aproveitamento econômico direto dos recursos naturais, mas de forma planejada e
regulamentada.
As unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo que deve abranger
a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento8 e os corredores ecológicos9,
incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e social das
comunidades vizinhas (Art. 27, da Lei 9.985/00).
No âmbito da legislação estadual sobre Zoneamento Socioeconômico- Ecológico em
Rondônia (Lei Estadual nº 233/00), foi definida outra categoria de área protegida, as "Áreas
de Uso Especial" (Zona 2), destinadas à conservação dos recursos naturais, passíveis de uso
sobre manejo sustentável (artigo 8º), inclusive para fins de criação de novas unidades de
conservação.
A Constituição Estadual de Rondônia de 1989, dedicou uma seção a preservação do
meio ambiente e no seu artigo 219, inciso II, determina que é do Poder Público, através dos
organismos próprios e colaboração da comunidade, planejar e implantar unidades de
conservação e preservação da natureza, de âmbito estadual e municipal, mantendo-as através
do serviço público indispensável a sua finalidade.
Para regulamentar o artigo 219 da Constituição Estadual foi elaborada a Lei Estadual
nº 1.143/2.002, que dispõem sobre a Gestão de Florestas Estaduais de Uso Sustentado e
Reservas Extrativistas do Estado de Rondônia, e o Decreto nº 1.144/2002 que dispõe sobre o
Sistema Estadual de Unidades de Conservação da natureza do Estado de Rondônia.

8

Zona de Amortecimento é o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas
a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os efeitos negativos sobre a unidade.
9
Corredores ecológicos são porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação,
que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a
recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua
sobrevivência áreas com extensão maior do que aquelas das unidades individuais.
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Em 2006 foi promulgada a Lei Federal nº 11.284/2006, que também dispõe sobre
Gestão de Floresta Pública para a produção sustentável, determinando que os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios promovam as adaptações necessárias de sua legislação às
prescrições da nova lei, buscando atender as peculiaridades das diversas modalidades de
gestão de florestas públicas. Nestes termos, o Decreto Estadual 12.447/2006 instituiu a Gestão
Florestal do Estado de Rondônia.
No que tange as Florestas Estaduais de Rendimento Sustentável, o capítulo segundo da
Lei Estadual nº 1.143/02, dispôs que, entende-se por floresta estadual a área florestal contínua
com espécies predominantemente nativas, de posse e domínio públicos, que tem como
objetivo o uso múltiplo sustentável e conservação dos recursos florestais renováveis, a
pesquisa científica e tecnológica.
A Floresta Estadual de Rendimentos Sustentável equivale e tem os mesmos objetivos
da categoria de Floresta Nacional.
A Lei Estadual nº 1.143/02 determina que cada Floresta Estadual de Rendimentos
Sustentável disponha de um plano de manejo, uso e conservação, estabelecido previamente ao
processo licitatório, no qual serão definidos os objetivos específicos da unidade, seu
zoneamento e sua utilização.
Conforme determinado na SNUC, o plano de manejo é o documento técnico mediante
o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o
referido zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos
naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias a gestão da unidade (artigo
2º, inciso XVII, da Lei nº 9.985/2000). É através do manejo que todo e qualquer
procedimento vai visar assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas
(artigo 2º, inciso VIII, da Lei nº 9.985/2.000).
Esse plano de manejo mais o inventário florestal da área serão feitos pelos órgãos
especializados do Estado, estimando a qualidade e a quantidade de recursos disponíveis em
cada unidade de conservação.
A atividade de exploração das florestas estaduais deve ter como objetivo primeiro a
manutenção do equilíbrio ambiental, associado ao desenvolvimento social e econômico
regional, respeitando o regulamento específico e o plano de manejo da unidade.
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Na Floresta Estadual de Rendimento Sustentado, respeitado o regulamento específico
e o plano de manejo, poderá abrigar populações tradicionais pré-existentes.
Será facultado às populações tradicionais residentes ou entorno e às associações de
produtores rurais do entorno das florestas estaduais, o acesso aos recursos florestais nãomadeireiros e também a visitação pública, para fins de educação, lazer e turismo, desde que
em consonância com o plano de manejo da unidade.
A exploração poderá ser feita diretamente pelo poder público ou por meio de contratos
com particulares, reservado para Estado o domínio da terra, podendo ser outorgadas
concessões, a pessoas jurídicas ou físicas para desenvolvimento de atividades silviculturais,
tais como criação de abelhas, coleta de frutos e algumas formas de extração através de manejo
florestal.
As normas gerais dos contratos, no caso de Rondônia, serão submetidas à aprovação
da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), ouvindo o Conselho
Estadual de Proteção Ambiental e Conselho Consultivo da Floresta Estadual, que é órgão com
representação do Poder Público e da sociedade civil.
O contrato de concessão estabelecerá o prazo dentro do qual será executado plano de
Manejo Florestal e a certificação florestal, que poderá ser prorrogado, a juízo da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Ambiental, e o Conselho Gestor da Unidade de Conservação, que
é o órgão ou entidade do poder concedente com a competência de disciplinar e conduzir o
processo de outorga da concessão florestal.
Os recursos financeiros provenientes das concessões serão destinados à conta especial
para o desenvolvimento das unidades de conservação de uso sustentado.
1.3.1. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP’S (Art. 1 º, § 2º, II, Lei nº

4.771/65, c/ redação da MP 2166-67 em vigor pela EC 32/01)

De acordo com o Código Florestal, nos termos dos artigos 2º e 3º as APP’s são área
protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
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No entanto, é desnecessária a desapropriação da área de preservação permanente, pois
a mesma não inviabiliza totalmente o exercício do direito de propriedade. As Constituições
Estaduais protegem esses espaços por elas delineados, com a garantia de que somente
mediante lei, eles poderão ser alterados ou suprimidos (Art. 225, § 1º, inciso III da CR/88).
A Resolução CONAMA 302 de 20/03/2002 estabeleceu que as APP’s tivessem a
“função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das
populações humanas”. As APP’s são constituídas pela flora - florestas e demais formas de
vegetação (Art. 2º caput e 3º caput do Código Florestal) - fauna, solo, ar e águas (Lei
nº4.771/1.965, Lei nº7.803/1.989 e Resolução CONAMA 303 de 20/03/2.002).
As metragens das APP’s às margens dos rios vêm se modificando ao longo dos anos
(figura 03), devido à necessidade de se manter a mata ciliar para evitar o assoreamento dos
rios e garantir água. O problema, ainda, é a resistência e desobediência à Legislação, mesmo
com toda a divulgação da importância das matas ciliares.
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Modificações em APPs

1965
21 anos

APP

Largura da
margem do rio

(matas ciliares)

até 10 metros
10 – 200 metros
mais 200 metros

5 metros
metade
100 metros

1986

30 metros
até 10 metros
50 metros
10 – 50 metros
100 metros
50 – 100 metros
100 – 200 metros 150 metros
mais 200 metros 200m largura

1989

50 - 200 metros
200 - 600 metros
mais 600 metros

03 anos

100 metros
200 metros
500 metros

Afirmação
&
Ruptura

Fig. 03: Modificações em APP’s no período de 1965 a 1989. Fonte: Slide apresentado pelo Senador Valdir Raup,
durante a Convenção sobre Meio Ambiente, realizada na sede da OAB/RO, em agosto 2009.
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De certa forma, aos poucos os produtores rurais já se convenceram que a beira do rio
não pode ser cultivada, nem pastoreada.
No caso da APP de topo de morro, o tema continua em aberto, face aos debates de que
em diversos estados brasileiros a agricultura e a própria economia geraram nas altas escarpas.
Daí a resistência de se eliminar o que está plantado para retomar a floresta “original”.

1.3.2. RESERVAS LEGAIS (Art. 1 º, § 2º, III, Lei nº 4.771/65, com redação da MP 2166-67

em vigor pela EC 32/01).

O conceito de reserva legal é dado pelo Código Florestal, em seu art. 1°, §2°, inciso
III, inserido pela MP n°. 2.166-67, de 24.08.2.001, como sendo: "área localizada no interior
de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso
sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à
conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas".
A reserva legal é uma das modalidades de limitação administrativa, uma vez que foi
instituída por lei – Código Florestal; imposta pelo Poder Público de forma unilateral, geral e
gratuita sobre a propriedade ou posse rural.
(...) decorre de normas legais que limitam o direito de propriedade, da mesma forma
que as florestas e demais formas de vegetação permanente previstas, também, na Lei
nº 4.771/65 (Código Florestal). Diferenciam-se no que concerne à dominialidade, pois
a Reserva Florestal Legal do art. 16 e do art. 44 do Código Florestal somente incide
sob o domínio privado, sendo que as Áreas de Preservação Permanente incidem sobre
o domínio privado e público. (MACHADO, 2001, pg. 714).

O conceito de reserva legal surgiu no Código Florestal com o objetivo de evitar a
exploração desordenada das florestas. As reservas legais são, portanto áreas de cada
propriedade particular onde não é permitido o desmatamento (corte raso), mas que pode ser
utilizada em forma de manejo florestal sustentado10 (Lei 4.771/65, artigo 16, § 2° e Lei nº
11.284/2006. Art. 3º, inciso VI).

10

Manejo Florestal sustentável é a administração da floresta para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e
ambientais, respeitando–se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se,
cumulativamente ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos produtos não
madeireiros, bem como a utilização de outros bens e serviços de natureza florestal.
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A Medida provisória - MP 2.166-67 publicada no DOU em 25/08/2.001 - deu nova
redação ao artigo 16 do Código Florestal determinando que nas regiões Sul, Sudeste e
Nordeste, onde ocorre a Mata Atlântica, a Reserva Legal é de 20% de cada propriedade; na
Amazônia é de 80% para as áreas onde ocorre floresta e de 35% onde ocorre o cerrado, estas
porcentagens foram introduzidas pela MP 2166-67/2001. A esta determinação somam-se as
áreas de preservação permanente (APP’s), criadas para proteger margens de rios, encostas e
topos de montanhas.
Estas porcentagens de reserva legal vêm se modificando ao longo dos anos (figura 04).
O problema é que esses parâmetros surgiram quando boa parte do agronegócio brasileiro já
estava consolidada.
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% de Reserva Legal na Propriedade
25%
1934
31 anos

20% NE/SE/S e sul

1965
1989

20% Cerrado (entre 1979 e 1985 a
foi aberta)
20% Demais
50% NO / norte MT

1996

50% Cerrado NO/norte MT
80% NO e norte MT
20% Demais

2000

35% Cerrado na Amazônia
80% Amazônia
20% Demais

24 anos

07 anos

04 anos
Afirmação
&
Ruptura

(cobertura

florestal)
do CO
50% NO / norte do CO
fronteira

Fig. 04: Modificações da porcentagem de reserva legal na propriedade entre os anos de 1934 a 2000. Fonte:
Slide apresentado pelo Senador Valdir Raup, durante a Convenção sobre Meio Ambiente, realizada na sede da
OAB/RO, em agosto 2009.

A grande mudança ocorreu a partir da entrada em vigor da Lei nº 8.171 de 17/01/1991,
em seu artigo 99, que determinava ao proprietário rural, que não tenha a totalidade ou parcela
da Reserva Legal definida em lei, a reposição dessas reservas por meio de plantios anuais
correspondentes a 1/30 do que necessita ser reposto.
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Foi a partir desse momento, que ocorreu o acirramento do debate sobre essa nova
imposição legal, com início de inúmeras disputas judiciais. As pressões levaram o governo a
reformar a legislação, ocorrendo a edição de sessenta e sete medidas provisórias que alteram a
dimensão e a reposição da Reserva Legal. O acirramento dos debates se deve, principalmente,
à mudança radical das determinações legais (RIGONATTO, 2006).
Antes, as políticas públicas, por meio de programas como colonização e
assentamentos incentivavam o desmatamento, a incorporação de áreas ao processo produtivo.
A prática era considerada condizente e conveniente ao desenvolvimento socioeconômico do
país.
Em 2001, entrou em vigor a Medida Provisória Nº 2.166-67, permanecendo os 80% de
reserva legal, mas para fins de recomposição, há a possibilidade de redução da Reserva Legal,
na Amazônia, para até 50% da propriedade, se assim estiver previsto no Zoneamento
Ecológico Econômico e pelo Zoneamento Agrícola (artigo 16, § 5º, inciso I, da Lei nº
4771/65).
A Medida provisória 2.166-67 publicada no DOU em 25/08/2001 – também deu nova
redação ao artigo 44 do Código Florestal determinando que a reserva legal deverá ser
recomposta pelo plantio de 10% da área necessária a sua complementação a cada 3 (três)
anos.
Pela legislação ambiental, o que está em desacordo deverá ser recomposto. A
Confederação Nacional da Agricultura (CNA) estima que 42 milhões de hectares,
equivalentes a 16% do território ocupado pela agropecuária, teriam de deixar de produzir para
atender à legislação. A dificuldade de enquadramento é tamanha que até grandes grupos
empresariais cuja bandeira é a sustentabilidade no agronegócio estão ilegais e respondem a
processos por falta de Reserva Legal e APP’s.
Deve-se ressaltar que, na primeira Lei da 2ª aproximação do ZSEE-RO, a zona 1
recomendava diferentes porcentagens de áreas de reserva legal na suas subzonas, o que
causou alguns problemas na efetivação do zoneamento, visto que ele ia contra as leis federais
de reserva legal para a Amazônia. No entanto, no ano de 2005, o Estado de Rondônia lançou a
Lei Complementar Estadual 312, na qual esses valores especificados pelo o Estado foram
revogados e o zoneamento ficaria então de acordo com a lei federal de reserva legal, ou seja,
80% da propriedade rural e em caso de recomposição florestal, 50% da propriedade.
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No que tange a averbação da Reserva Legal , em 1989, a Lei nº 7.803/89 acrescentou a
obrigatoriedade de averbação da reserva legal, in verbis:
Art. 44 (...)
Parágrafo único. A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento), de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá
ser averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel no registro de imóveis
competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a
qualquer título, ou de desmembramento da área.

Com a alteração procedida pela MP nº 1.956-50/2000, convalidada pela MP 2.16667/2001, o tema ficou assim disciplinado:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na
Amazônia legal;
§ 8º A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código.

Conquanto, já em 1965 existisse limitação ao uso da propriedade em percentual de
50% (art. 44, da Lei nº 4.771/65), a obrigação de averbação da reserva legal passou a ser
exigida desde 1989, com o advento da lei nº 7.803/89, que modificou o Código Florestal.
O Código Florestal não facultou a averbação da reserva legal. Ao revés, foi
expresso ao determinar no parágrafo 8º do art. 16, que a reserva legal deverá ser averbada à
margem de inscrição de matrícula do imóvel. Daí, conclui-se que a averbação da reserva legal
é compulsória, obrigatória, porquanto limitação ao direito de propriedade e ao mesmo tempo
elemento constitutivo de sua existência.
No caso de o imóvel ser oriundo de uma posse, prevê o artigo 16, § 9º, que a
reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta, firmado pelo possuidor
com o órgão ambiental federal ou estadual competente, com força de título executivo e
contendo no mínimo, a localização da reserva legal, as suas características ecológicas básicas
e a proibição de supressão de sua vegetação, aplicando-se, no que couber, as mesmas
disposições previstas para a propriedade rural, contidas no Código Florestal e no Decreto nº
6.514/2008 que trata das infrações e sanções administrativas ao meio ambiente.
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O artigo 55 do Decreto Federal nº 6514/08, prevê que quem deixar de averbar a
reserva legal, poderá sofrer a pena de advertência e multa diária no valor de R$50,00
(cinquenta reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais) por hectare ou fração da área da reserva
legal.
O Código Florestal prevê ainda a forma de compensação de reserva legal em outra
área, desde que esteja localizada na mesma sub-bacia e seja averbada à margem da inscrição
do imóvel, não podendo o regime de uso de a área ser alterado, nos termos do parágrafo 7º, do
artigo 16, da Lei 4.771/65. Esta legislação prevê, ainda, que poderá ser instituída reserva legal
em regime de condomínio entre mais de uma propriedade, respeitando o percentual legal em
relação a cada imóvel, mediante a aprovação do órgão ambiental estadual competente e as
devidas averbações referentes a todos os imóveis envolvidos (§11, do art. 16, do mesmo
diploma legal).
Em Rondônia, o governo sancionou a Lei nº. 2.027/2009, que regulamenta o regime de
compensação da reserva florestal. Com a nova norma, fica permitida a autorização para a
compensação da reserva legal de qualquer propriedade rural em Rondônia por outras áreas,
equivalentes em extensão, pendente de regulamentação fundiária, localizada nas subzonas
pertencentes à zona três do zoneamento socioeconômico-ecológico de Rondônia, estabelecido
pela Lei Complementar 233, de 06 de junho de 2000. Cabe à Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) a aprovação da compensação a qual deve ser
implementada pelo regime de servidão florestal11, desde que ajustados por Termo de
Ajustamento de Conduta.
Mesmo com tanta legislação, o Brasil vive um terrível paradoxo. Na teoria, as leis
ambientais são as mais duras e as mais avançadas do mundo. Temos cerca de 16.000 leis,
decretos, resoluções e medidas provisórias que regulam o tema, mas na prática, setores
inteiros da economia são jogados na ilegalidade.
O cerne da discussão é a figura jurídica das áreas de preservação permanente e das
áreas de reservas legais, cada qual com sua natureza jurídica, atributo e funções diferentes.
11.Trata-se

de um instituto que permite ao proprietário de um imóvel rural, destinar parte deste para reserva legal
de imóvel rural de terceiro. O proprietário rural poderá instituir servidão florestal, mediante a qual
voluntariamente renuncia, em caráter permanente ou temporário, a direitos de supressão ou exploração da
vegetação nativa, localizada fora da reserva legal e da área com vegetação de preservação permanente (Art. 44-A
do Cód. Florestal). Entretanto, a servidão florestal somente poderá ser utilizada em casos de imóveis localizados
na mesma micro-bacia hidrográfica e pertença ao mesmo ecossistema, como dispõe o Código Florestal no artigo
44, inciso III.
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Segundo a legislação, a propriedade que não possua reserva legal não cumpre sua
função sócio-ambiental, sendo, portanto, ilegítima e sequer deve ser reconhecido o seu direito.
A Constituição da República de 1988 estabelece em seu artigo 186 que a função social
é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de
exigência estabelecidos em lei, aos requisitos de aproveitamento racional e adequado;
utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;
observância das disposições que regulam as relações de trabalho; exploração que favoreça o
bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.
Neste sentido prevê o Código Civil, no artigo 1.228 e seu parágrafo primeiro que o
proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, mas o direito de propriedade
deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo
que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna,
as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o Patrimônio histórico e artístico, bem como
evitada a poluição do ar e das águas.
Referida limitação, não se constitui interferência indevida do poder público no direito
de propriedade, já que esse direito para ser reconhecido, é condicionado ao cumprimento de
sua função sócio-ambiental, tudo em sintonia com a ordem econômica e social e demais
princípios da CR/88.
Já para a classe de empresários rurais, há uma limitação no direito de propriedade e
calcula-se que 90% dos agricultores brasileiros não cumprem a legislação ambiental, seja
porque já cultivavam as áreas antes das regras, seja porque não conseguem seguir a profusão
de normas.
Nas últimas décadas, os produtores foram tornando-se paulatinamente ilegais aos
olhos da Justiça. Novas regras incorporadas ao Código Florestal de 1934, as quais passaram a
dificultar a vida dos produtores rurais, em nome da conservação e da preservação do meio
ambiente.
Por este motivo o setor agrícola se mobilizou para a criação de um Novo Código
Florestal. No Congresso, uma dezena de projetos de lei tramita paralelamente. O Ministério
da Agricultura já desenhou um plano para diminuir os passivos ambientais. A principal
bandeira é que as áreas de preservação permanente sejam computadas como reserva legal - o
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que reduziria a necessidade de recomposição. Outra proposta permitiria aos produtores de um
Estado compensar o que falta de reserva legal em outro Estado.
Mesmo com todas essas legislações, para que haja uma mudança no comportamento
em relação ao meio ambiente exige-se o comprometimento de toda a sociedade: poder
público, cidadãos e empresas. Uma legislação avançada e à frente de seu tempo, como é o
caso do Brasil, pode ser útil para impulsionar novos hábitos e modernizar o país. O que ainda
falta é a aplicação do mecanismo de fomento, fiscalização e controle.

1.3.3. GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Em linhas gerais, uma Unidade de Conservação (UC) é um território cuja proteção é
garantida por lei, conta com regime especial de administração e visa conservar os recursos
naturais e a biodiversidade existentes em seu interior. O Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC) foi instituído no Brasil em 2000, pela Lei nº. 9.985, que estabelece
critérios e normas para a criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação no País
e a Lei nº 11.284 de 2006, dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção
sustentável.
As unidades de conservação integram-se à estrutura básica de um órgão público,
geralmente responsável pelo setor ambiental e ficam a ele subordinadas. O órgão passa a ter
responsabilidade pela implantação, gestão e manejo da área.
A gestão das florestas envolve diferentes instituições nos três níveis de governo:
Federal, Estadual e Municipal.
No Governo Federal, a gestão florestal está sobre a responsabilidade direta de quatro
instituições: Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Serviço Florestal Brasileiro (SFB), O
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e o
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) é responsável pela formulação das políticas
Florestais. Atua como poder concedente para a produção florestal sustentável, sendo o
responsável pela a assinatura dos contratos de concessão florestal.
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O Serviço Florestal Brasileiro é o órgão gestor das florestas públicas federais para a
produção sustentável de bens e serviços.
A partir da Lei nº 11.516 de 28 de agosto de 2007, coma a Criação do Instituto Chico
Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBIO), ficou determinado que esta Autarquia,
vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, tem a finalidade de Executar ações da política
nacional de unidades de conservação, referentes às atribuições federais relativas à proposição,
implantação, gestão, proteção, fiscalização e monitoramento das unidades de conservação
instituídas pela União.
O ICMBIO, em Rondônia, já executa seus trabalhos com base no Sistema de Gestão
Integrada. As Unidades de Conservação da Gestão Integrada Cuniã-Jacundá, incluem a
Estação Ecológica de Cuniã, Reserva Extrativista do Lago do Cuniã e Floresta Nacional de
Jacundá.
O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis, passa a exercer o poder de polícia e a executar ações das políticas nacionais de
meio ambiente, referentes às atribuições federais, relativas ao licenciamento ambiental, à
autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental,
observadas as diretrizes emanadas do Ministério do Meio Ambiente.
As áreas criadas pelo poder público estadual, como os Parques Estaduais, Estações
Ecológicas, Reservas Biológicas, Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado e as
Reservas Extrativistas Estaduais são subordinadas e integrantes da estrutura básica das
Secretarias Estaduais de Meio Ambiente que são responsáveis pela formulação de políticas e
normas florestais.
No caso de Rondônia a SEDAM (Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental)
é o órgão responsável para gestão das florestas estaduais e desde o fim de 2006, o órgão
também licencia propriedades rurais, autoriza planos de manejo e transporte de madeira.
Antes, tudo passava pelos trâmites federais. A medida foi possível com a sanção da Lei de
Gestão de Florestas Públicas, em março de 2006. Isso possibilitou ao governo federal jogar
para os estados a responsabilidade sobre suas florestas.
As áreas criadas pelo poder público municipal ficam subordinadas a um órgão
municipal.
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A participação social na Gestão Florestal é garantida por audiências e consultas
públicas realizadas em comunidades locais em situações específicas prevista na legislação,
além de existirem órgãos colegiados como o CONAMA (Conselho Nacional do Meio
Ambiente, a CONAFLOR (Comissão Nacional de Floresta) e a CGFLOP (Comissão de
Gestão de Florestas Públicas) que possibilitam a participação social no processo decisório da
gestão florestal.
O CONAMA é o órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA). É um órgão colegiado representativo dos órgãos federais, estaduais e
municipais do meio ambiente, do setor empresarial e da sociedade civil.
O CONAFLOR fornece diretrizes para a implantação das ações do Programa Nacional
de Floresta e a CONAFLOR é o órgão de natureza consultiva do Serviço Florestal Brasileiro.
O órgão responsável pela unidade de conservação poderá legalmente firmar convênios
ou acordos de cooperação técnica com outras entidades governamentais ou não
governamentais para sua co-gestão ou simplesmente para realizar atividades específicas nas
áreas.
A maior parte das Unidades de Conservação de Rondônia apresentou e apresenta
problemas com invasores, sendo eles madeireiros, garimpeiros, fazendeiros e pequenos
agricultores. A manutenção dessas unidades requer ações de monitoramento, fiscalização e
gestão por parte do poder público e da sociedade.
Daí a importância do seu monitoramento que vem sendo feito nos últimos anos, pela
SEDAM, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), e pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e pelo recém-criado Instituto
Internacional de Pesquisa e Responsabilidade Socioambiental Chico Mendes (ICMBIO). Esse
monitoramento é realizado com base em medições dos dados de imagem de satélites,
utilizando-se as técnicas de geoprocessamento.
Outras ações devem ser realizadas com o apoio da comunidade que moram no entorno
ou no interior das unidades, por meio de políticas compensatórias. Uma estratégia
fundamental para garantir a proteção das áreas consiste na gestão com valorização sócio,
econômica e ecológica das unidades de conservação e outras áreas protegidas, de modo a:
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- promover o desenvolvimento das comunidades do entorno através da contratação
direta de serviços para as atividades da área, difusão de técnicas de uso sustentável dos
recursos naturais, provisão de infraestrutura e serviços sociais para atender a comunidade e
visitantes, promoção do ecoturismo na região e a criação de oportunidade de capacitação da
população local;
- inserir as unidades de conservação de uso direto e outras áreas protegidas no sistema
produtivo do Estado, viabilizando atividades econômicas sustentáveis e em consonância com
os objetivos e normas da categoria de manejo;
- valorizar em moeda, os benefícios proporcionados pelos serviços indiretos de
regularização do clima, proteção de recursos hídricos, controle de erosão e valor da
conservação genética de espécies da flora e fauna que são utilizados como matéria prima para
alimentação remédio e indústria em geral.
- criar incentivos fiscais, financeiros, investimentos de infra-estrutura e serviços para
os municípios que englobam e contribuem para a proteção das unidades de conservação e
outras áreas protegidas;
- criar incentivos fiscais e financeiros para a iniciativa privada desenvolver atividades
sustentáveis que contribuam para a proteção das áreas nos municípios que tem unidades de
conservação e outras áreas protegidas.
As Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado tem como objetivo básico o uso
sustentado dos recursos naturais, principalmente os florestais. Esta categoria de unidade de
conservação tem um público definido de beneficiários diretos, os empresários do setor
madeireiro e parceiros potenciais nesse processo. Neste sentido o modelo de gestão proposto
deve contemplar uma estrutura organizativa e funcional no qual fazem parte a SEDAM, como
entidade coordenadora e normatizadora, um conselho consultivo, composto por técnicos de
entidades afins e de pesquisa e a co-gestora que assume a responsabilidade pela a elaboração e
execução do Plano de Manejo da Unidade.
Para as unidades de uso sustentável devem ser elaborados planos de manejo
adequados. O que não deve ser permitido é o que está sendo feito hoje, onde os recursos são
explorados, principalmente, a madeira, de forma ilegal ou “travestida” de legal, usando guia
expedida legalmente de uma determinada área, mas a extração é feita em outra área
desmatada irregularmente.
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1.3.4. ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO

O Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil – ZEE - é um instrumento da Política
Nacional do Meio Ambiente previsto no inciso II, do artigo 9º da Lei nº 6.938/81 que dispõe
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e obedece aos critérios mínimos estabelecidos
no Decreto nº 4.297/2.002, constituindo medidas e padrões de proteção ambiental destinados
a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos, do solo e a conservação da
biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida
da população.
O ZEE tem por objetivo geral organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes
públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou
indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos
serviços ambientais dos ecossistemas.
O ZEE, na distribuição espacial das atividades econômicas, levará em conta a
importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo
vedações, restrições e alternativas de exploração do território e determinando, quando for o
caso, inclusive a relocalização de atividades incompatíveis com suas diretrizes gerais.
O processo de elaboração e implementação do ZEE busca a sustentabilidade
ecológica, econômica e social, com vistas a compatibilizar o crescimento econômico e a
proteção dos recursos naturais, em favor das presentes e futuras gerações, em decorrência do
reconhecimento de valor intrínseco à biodiversidade e aos seus componentes.
1.3.5. O ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO DO ESTADO DE
RONDÔNIA - ZSEE

A 1ª aproximação do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico de Rondônia ocorreu
através do Decreto Estadual nº 3.782, de 14 de junho de 1988. Essa 1ª aproximação foi
ratificada pela Lei Complementar nº 52, de 20 de dezembro de 1991.
Posteriormente, foi feita a 2ª aproximação, através da Lei Complementar nº 233/2000,
criada na forma estabelecida no parágrafo 2º, art. 6º da Constituição Estadual, segundo
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critérios de sustentabilidade, de absorção de conflitos, e de temporalidade, o que lhe atribui
um caráter dinâmico, que deve ser periodicamente revisto e atualizado, capaz de agilizar a
passagem para um novo padrão de desenvolvimento.
O objetivo do ZSEE é orientar a implementação de medidas e elevação do padrão
socioeconômico das populações, por meio de ações que levassem em conta as
potencialidades, as restrições de uso e a proteção dos recursos naturais, permitindo que se
realizasse o pleno desenvolvimento das funções sociais e o bem-estar de todos, de forma
sustentável (art. 3º, da LC nº 233/00).
A implementação do ZSEE foi realizada com base em Zonas e Subzonas definidas
pelo grau de ocupação, vulnerabilidade ambiental e aptidão de uso, bem como as Unidades de
Conservação, para efeito de planejamento das ações a serem desenvolvidas pelos setores
públicos e privados do Estado (artigos 4º e 5º, da LC nº 233/00). Esta divisão teve como base
os critérios a seguir:
a) Zona 01:
São características da subzona 1.1: Áreas com alto nível de ocupação humana, alto
potencial natural (solos com boa aptidão agrícola e com baixa susceptibilidade à erosão), onde
o uso da floresta natural já não pode ser feito, dado o elevado nível de antropismo, foram
destinadas à consolidação de atividades socioeconômicas.
A zona 1 cobre aproximadamente 50,6% do Estado de Rondônia, ela envolve as áreas
dos assentamentos realizados no Estado e por isso ela abarca as áreas de entorno da BR-364.
São características da subzona 1.2: Áreas com médio nível de ocupação humana
(potencial social), todavia, em processo acelerado de ocupação agropecuária, com conversão
da floresta, mas ainda predominando a cobertura florestal natural, onde a aptidão agrícola
preponderante é regular, a vulnerabilidade natural à erosão é predominantemente baixa a
média, recomendou-se a regularização fundiária, mas com controle da exploração florestal e
do desmatamento.
São características da subzona 1.3: Áreas onde predominam a cobertura vegetal
natural, cujo processo de ocupação agropecuária é incipiente, com expressivo potencial
florestal, com aptidão agrícola predominantemente restrita, médio nível de suscetibilidade à
erosão, receberam recomendação de que as atividades agropecuárias existentes podem ser
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mantidas, mas sua expansão não deve ser estimulada.
São características da subzona 1.4: Áreas com estrutura fundiária definida, mas com
restrições naturais ao desenvolvimento de atividades que impliquem na conversão da
cobertura vegetal natural, como alta suscetibilidade natural à erosão, foram indicadas para
recuperação. Nas áreas já desmatadas, recomendou-se a implantação de sistemas de
exploração que garantam o controle da erosão, tais como reflorestamento, consórcios
agroflorestais e culturas permanentes, de um modo geral.
b) Zona 2:
A zona 2 recobre no seu total aproximadamente 11% do Estado. As áreas onde o nível
de ocupação humana é pouco expressivo ou inexpressivo e a suscetibilidade à erosão são
elevadas, recomendou-se que sejam exploradas em seu estado natural por meio do manejo
sustentável, como ecoturismo e extrativismo. Essas áreas correspondem às subzonas 2.1 e 2.2,
sendo que esta última é mais vulnerável que a primeira.
Além dos aspectos já citados, levou-se em consideração, para definição dessas
subzonas, o potencial hídrico, a riqueza da biodiversidade e as áreas onde os estudos
indicaram a existência de espécies raras de animais ou vegetais ou beleza cênica.
c) Zona 3:
Constituída por áreas protegidas de uso restrito e controladas, previstas em lei e
instituídas pela União, pelo Estado e pelos Municípios e pelas Terras Indígenas já existentes.
Esta zona recobre 37,84% do Estado e é subdividida de acordo com as delimitações do SNUC
(Sistema Nacional de Unidades de Conservação), seguindo a seguinte subdivisão:
A subzona 3.1 é constituída por unidades de conservação do uso sustentável,
A subzona 3.2 por unidades de proteção integral e
A subzona 3.3 por terras indígenas.
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CAPÍTULO II

O PROCESSO DE OCUPAÇÃO ESPACIAL DO ESTADO DE
RONDÔNIA E HISTÓRICO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
2.1. HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO EM RONDÔNIA

Para que se entenda o comportamento atual da dinâmica socioespacial e a criação das
unidades de conservação no Estado de Rondônia convém proceder a uma breve descrição
desse processo de ocupação.
Os primeiros colonizadores portugueses começam a percorrer o atual estado de
Rondônia no século XVII. Somente no século seguinte, com a descoberta e a exploração de
ouro em Goiás e Mato Grosso, aumenta o interesse pela região. Em 1776, a construção do
Forte Príncipe da Beira, às margens do rio Guaporé, estimula a implantação dos primeiros
núcleos coloniais, que só se desenvolvem no final do século XIX com o surto da exploração
da borracha.
Com a decadência da mineração, no vale guaporeano, no final do século XVIII, a
região foi abandonada por um período de aproximadamente 100 anos. O único resíduo da
política pombalina nas terras de Rondônia foi o Forte Príncipe da Beira, construído no Vale
do Guaporé como parte da política de consolidação da fronteira do domínio português
(Fonseca, 1892, apud Santos C., 2007).
A partir de 1877, com o desenvolvimento da indústria de produtos derivados do látex
o vale do Madeira e seus afluentes foram ocupados por seringueiros.
Em 1872, teve início a implantação do grande projeto de construção da Estrada de
Ferro Madeira-Mamoré. A obra de construção, após as tentativas fracassadas, foi iniciada em
1907 e concluída em 1912. No ponto inicial surgiu a cidade de Porto Velho.
Com a desvalorização do preço do látex, a partir de 1912, a região ficou estagnada por
um período de aproximadamente 30 anos.
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No período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), os governos do Brasil e dos
Estados Unidos da América assinaram um acordo, dando incentivo à extração de látex da
Amazônia brasileira. Novamente os vales do Madeira e de seus afluentes foram ocupados.
Esse período ficou conhecido como “Segundo Ciclo da Borracha” e muito contribuiu para o
desenvolvimento regional e para a criação do Território Federal do Guaporé, em 1943.
Em 1956, o território passa a ser denominado de Território Federal de Rondônia.
Embora as primeiras tentativas de ocupação de Rondônia datem do final do século
XIX, só a partir da descoberta da cassiterita e da abertura da BR 364, nos anos 60, é que
efetivamente se desencadeou o povoamento do território (BECKER, 1990).
Com a finalidade de promover, executar e controlar a reforma agrária o INCRA
dispôs, em 1970, de um esquema de colonização em larga escala para a maior porção do
espaço nacional: a Amazônia. Os projetos recentes de colonização oficial se iniciaram como
PIN (Programa de Integração Nacional), prevendo a sua colonização numa faixa de 100 km
de cada lado da rodovia federal (BECKER, 1998).
Esta fase inicial ocorreu nos cinco primeiros anos da década de 70, quando INCRA
implantou os PIC’s, com assentamento de colonos em lotes com área média de 100 ha,
cabendo ao Governo Federal prestar assistência técnica aos colonos beneficiados. Esta fase
correspondeu à estratégia definida pelo Governo Médici (novembro de 1969 a março de 1974)
de realizar, prioritariamente, a colonização oficial dirigida.
Os Projetos Integrados de Colonização (PIC’s) geraram um intenso fluxo migratório
de colonos procedentes, principalmente, das regiões sul e sudeste do país, ocasionando o
desenvolvimento das vilas e povoados remanescente do período dos seringueiros e inicia a
formação da maioria das atuais cidades de Rondônia.
De acordo com Becker (1998), para a ocupação rápida do território dois instrumentos
básicos foram utilizados: a) consolidação da Rodovia BR 364, que permitiu canalizar os
fluxos de agricultores expropriados pela modernização agrícola do sul do país; b) o PIC
(Projeto Integrado de Colonização) que apresentou um significativo efeito – demonstração.
Isto em função de poucas famílias serem assentadas com assistência do Estado, o que atraiu
uma grande massa de população. Essa população veio posteriormente e ocupou a terra de
forma espontânea e desordenada, tendo depois sua situação regularizada.
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Na segunda metade da década de 70 o INCRA priorizou a implantação dos PAD’s
(Projetos de Assentamento Dirigido) com a seleção de parceleiros que deveriam conhecer e
ter experiência agrícola e dispor de recursos financeiros. Os lotes distribuídos apresentavam
uma área média de 200 ha. A implantação dos PAD’s seguia as novas diretrizes do Governo
Geisel (1974-1978) que recuou da colonização oficial e estimulou a expansão da colonização
particular.
Segundo Becker (1990:151), com a nova metodologia de assentamento, o PAD, a
participação do Estado era menor e lotes maiores foram distribuídos a empresários
(fazendeiros médios e pequenos associados, e profissionais liberais do Centro-Sul) com
capacidade de cultivar o cacau para exportação (PAD Burareiro).
Os PAD’s se diferenciavam dos PIC’s por possuírem menos recursos dirigidos à sua
infra-estrutura, cabendo ao INCRA, muitas vezes, apenas a tarefa de demarcação e titulação
das parcelas ocupadas.
O quadro abaixo enumera a implantação dos PIC’s e PAD’s na década de 70.

Nº
Ord.

Projetos

Localização

01

PIC Ouro Preto

Ouro Preto Oeste,
Teixeirópolis, Nova
União, Vale do
Paraíso e Ji Paraná

02

PIC Sidney Girão

Nova Mamoré

03

PIC Gy-Paraná

04

PIC Paulo de Assis
Ribeiro

05

PAD Burareiro

06

PIC Pe. Adolpho
Rohl

07

PAD Marechal
Dutra

Cacoal, Rolim de
Moura, Primavera de
Rondônia e Santa
Luzia
Colorado do Oeste,
Cerejeiras,
Corumbiara e Cabixi
Ariquemes,
Cacaulânda, Rio
Crespo, Campo N.de
Rondônia e Monte
Negro
Gov. Jorge Teixeira,
Theobroma, Jaru e
Vale do Paraíso
Ariquemes, Monte
Negro, Cacaulândia,
Rio Crespo e Alto
Paraíso

Data de
Criação

Área (ha)

Área
Média
Parcela

Número
Famílias

19.06.70

512.585

100,0

5.164

Arrecadação
Sumária

13.08.71

69.749

101,0

686

Arrecadação
Sumária

16.06.72

486.137

102,0

4.756

Arrecadação
Sumária

04.10.73

293.580

100,0

3.106

Arrecadação
Sumária

21.01.74

314.962

250/125

1.556

Desapropriação

20.11.75

407.219

110,0

3.786

Arrecadação
Sumária

06.09.78

501.314

107,0

4.667

Desapropriação

Forma de
Obtenção

Quadro 01_ Assentamentos (PIC’s e PAD’s) no período 1970/1980.
FONTE: INCRA-SR-17/ Informações Gerais – Projetos criados e consolidados. 2009.
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Este fato trouxe como consequência à rápida formação desordenada de aglomerados
urbanos, principalmente ao longo do eixo da BR-364, provocando uma ruptura da estrutura
espacial existente, que concentrava a economia nos municípios de Porto Velho e GuajaráMirim, os quais não sofreram agregações populacionais como as registradas na área de
influência da citada rodovia.
O povoamento regional passou a ter um padrão concentrado, sobretudo ao longo das
rodovias, separado por grandes extensões florestais. Numa outra escala, o adensamento das
estradas na borda da floresta gerou o grande arco de desmatamento e focos de calor
(BECKER, 2001).
Com esta indução da fronteira agrícola na Amazônia, houve um novo contexto de
ocupação e o reflexo foi o avanço contínuo do chamado arco do desmatamento que está
inserido na área que compreende uma extensa região que cobre a porção leste, sudeste e sul da
Amazônia, entre os Estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia.
Para conter o avanço do desmatamento e diminuir a pressão exercida pela significativa
demanda acumulada na década anterior, a partir do início da década de 80, entrou novamente
em cena o INCRA, que optou por implantar pequenos projetos de assentamento cuja média de
área por assentado varia entre 30 e 40 ha. Tais projetos receberam denominações diversas, a
saber: Projeto de Assentamento (PA), Projeto de Colonização (PC), Projeto de Assentamento
Rápido (PAR), Projeto de Ação Conjunta (PAC), Projeto Especial de Colonização (PEC),
Projeto Especial de Assentamento (PEA), Projeto Casulo (PCA), todos com as mesmas
características dos diferentes tipos de Projetos de Colonização conforme critérios definidos
pelo INCRA.
O contingente de imigrantes colonos à procura de terras rurais resultou na implantação
de um projeto de assentamento rápido – PA Rápido, criado em 30 de abril de 1980, e
assentaram doze mil, trezentas e quinze famílias, em lotes de tamanho médio de 100 hectares,
distribuídos em diversas regiões do Território Federal de Rondônia.
Em 30 de abril de 1980, o INCRA implantou Projetos de Assentamentos – PA, com
áreas de lotes rurais de tamanho médio que variavam entre 22 e 83 ha. Esses projetos,
posteriormente, deram origem a cidades.
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A atuação do INCRA no Estado de Rondônia possibilitou a organização sóciopolítico-econômica, com a criação em 1977 de 05 (cinco) novos municípios. Em 22 de
dezembro de 1981, pela Lei Complementar nº 041, foi criado o Estado de Rondônia, e, no dia
4 de janeiro de 1982, ocorreu a sua instalação.
No período do último governador nomeado, o do coronel Jorge Teixeira (1982-1986),
houve um esforço muito grande de órgãos estaduais e federais no tocante a projetos de
investimentos e obras, tais como a pavimentação da BR-364, a construção de 23 Núcleos
Urbanos de Apoio Rural (NUAR), como a construção de escolas, postos de saúde, hospitais,
estradas vicinais, escritórios de órgãos públicos, e outros. Esse esforço conjunto convergiu no
Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil (POLONOROESTE) em
1981, com apoio à infraestrutura, permitiu interiorizar e descentralizar serviços (SANTOS, C.,
2007).
Segundo Becker (1990), a partir de 1984, o INCRA implantou novos projetos de
assentamento associando-se aos NUAR’S, em terras desapropriadas em áreas de tensão
sociais. Os novos projetos tinham três inovações: a associação com o governo estadual, que
mantém os serviços nos NUAR’S e as estradas, o tamanho dos lotes reduzidos a 50 ha; as
chamadas reservas “reservas em bloco ou em condomínio” (ao invés de as reservas de mata
(50%) serem mantidas nos lotes individuais, seriam mantidas em conjunto, formando uma
grande reserva fora dos lotes).
No período de 1970 a 2006, o INCRA implantou 149 projetos de assentamento de
colonos que poderiam ser caracterizados em três etapas distintas:
Pode-se afirmar que dos 52 municípios existentes 80% são oriundos de núcleos
urbanos criados nos projetos de colonização e assentamento e o restante só se desenvolveram
mediante a criação de projetos de assentamentos em sua jurisdição.
Hoje, o Estado possui extensão territorial de 238.512,8 km², da qual 19,83% destinada
às Unidades de Conservação. A maioria dos estabelecimentos rurais tem menos de 100 ha,
concentrados em 35% da área ocupada, demonstrando uma estrutura fundiária
desconcentrada. Esta estrutura fundiária é decorrente da implantação dos projetos de
colonização oficial da década de 70, concorrência pública dos anos de 1970/1980, Projetos de
Assentamentos implantados a partir de meados dos anos de 1980 e regularização fundiária,
implementada pelo INCRA em Rondônia, que proporcionaram uma distribuição mais
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equâmine das terras do Estado. Esta distribuição modificou o regime de posse e uso da terra e
incorporou terras ociosas ao processo produtivo.

2.1.1 – O PROGRAMA DE INTERVENÇÃO POLONORESTE (1981 a 2002)
O

Programa

Integrado

de

Desenvolvimento

do

Noroeste

do

Brasil

(POLONOROESTE) foi criado pelo Decreto Federal nº 86.029 de 27 de maio de 1981, com
financiamento do Banco Mundial e foi o primeiro programa de desenvolvimento integrado da
Amazônia. Seus documentos de origem manifestam a intenção de orientar a colonização de
uma área de 410 mil km², em Rondônia e no Oeste do Estado de Mato Grosso, instalando
comunidades de pequenos produtores, baseados na agricultura auto-sustentada, com
atendimento básico de saúde, educação e escoamento de produção assegurado.
A expectativa do programa Polonoroeste, em Rondônia, era corrigir a degradação
socioambiental criada nos anos 70, devido à ocupação espontânea e “desordenada” da região.
A política de ocupação e colonização que era coordenada e executada exclusivamente
pelo INCRA, com a implementação do Polonoroeste, passou a ser gerenciada por uma
integração de órgãos federais, regionais, estaduais e locais.
Esperava-se melhor integração da região aos centros já modernizados do sul com a
pavimentação da BR-364, a partir de Cuiabá até Porto Velho, cujas obras estavam paralisadas
desde 1976.
Em dezembro de 1980 o Banco Mundial decide financiar a pavimentação da BR –
364, juntamente com a construção de malha de vicinais, além de uma estratégia de proteção
ambiental e de preservação das comunidades indígenas e extrativistas, “os povos da floresta”.
Com essa garantia de preocupação ecológica e de melhor fluxo econômico, apostava-se numa
efetiva absorção dos continentes marginalizados, com o aumento da produção e da renda
regional, também criou os Núcleos Urbanos de Apoio Rural – NUAR.
Paralelamente aos recursos do Polonoroeste, na implantação de novos projetos de
colonização, foi prevista, na política acionada a partir de 1982, a aplicação de recursos do
Finsocial (BECKER, 1990:68).
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No novo processo de colonização foram previstos, para o período 1982-1988, a
implantação em Rondônia de oito projetos, com a previsão de absorção de vinte mil famílias12
(op.cit.).
Mas o que fora detectado pelo Banco Mundial é que o programa serviu para continuar
a degradação ambiental.
Por volta de 1984 o programa Polonoroeste sofre uma reformulação na tentativa de
superar as distorções verificadas entre o estabelecido no plano e o efetivamente implementado
(Santos, C. 2007).
Finalmente, a partir de financiamento do Banco Mundial, conseguido na reformulação
do Polonoroeste, a par da estruturação institucional e de consultorias técnicas, foi possível, a
montagem e formalização da primeira aproximação de Zoneamento SocioeconômicoEcológico do Estado de Rondônia entre 1986 e 1988, com escala de trabalho e representação
de 1:1.000.000, como uma estratégia para reverter os problemas sociais e ambientais causados
pela expansão desordenada da fronteira agrícola.
O primeiro Zoneamento foi instituído pelo Decreto Estadual nº 3782, de 14 de julho de
1988, que se transformou posteriormente na Lei Complementar nº. 52, de 20 de dezembro de
1991, tendo vigorado até junho de 2000. Ao longo desse período algumas modificações
ocorreram através de Leis Complementares, como as de nº. 152, de 1996 e n° 171, de 1997,
mas não houve mudanças de zonas, apenas redefinições de usos em algumas áreas que
apresentavam conflitos quanto ao zoneamento.
As zonas, conceituadas como áreas com características homogêneas, foram
estabelecidas em função dos seus meios físicos e bióticos, correlacionados aos aspectos
socioeconômicos decorrentes da ação antrópica, tendo sido definidas seis zonas, durante o
Polonoroeste.
O Polonoroeste, infelizmente, não atingiu aos objetivos projetados durante o período
em que teve vigência (1981/1992). Segundo Santos, C.(2007), constata-se que sua
implementação se deparou com inúmeras dificuldades técnicas, institucionais e financeiras,
12

Os projetos – Urupá I e II, Machadinho, Cujubim, Capitão Sílvio e Marmelo – vinculam-se aos recursos do
Polonoroeste, e os denominados Bom Princípio, Terra Firme I, Terra Firme II e Conceição, ao Finsocial. Eles
não seguem mais os modelos de organização territorial até então vigente para a colonização, e as dimensões dos
lotes foram reduzidas, prevalecendo a média de 50 ha.
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desde sua fase inicial. Apenas a pavimentação da BR-364 foi efetivada. Com relação aos
serviços de suporte à agricultura e à assistência social, bem com as medidas de proteção ao
meio ambiente e às populações indígenas, não saíram do papel. Além disso, o programa foi
criticado por ter apenas provocado um efeito marginal na reversão da destruição ambiental da
década passada.
Nº

Projetos

Localização

Ord

Data de

Área

Área

Número

Forma de

Criação

(ha)

Média

Famílias

Obtenção
Arrecadação
Sumária
Arrecadação
Sumária
Arrecadação
Sumária e
Desapropriação
Arrecadação
Sumária

Parcela

.
01

PAR Rápido

Diversos Municípios

30.04.80

794.04
4
60.960

100,0

12.315

02

PA Urupá

06.07.81

03

PA Machadinho

Urupá e Alvorada do
Oeste
Machadinho do Oeste
e Vale do Anary

48,0

1.270

15.02.82

213.91
1

72,0

2.934

04

PA Bom Princípio

05

PA Cujubim

São Miguel do
Guaporé e
Seringueiras
Cujubim

22.08.83

85.754

63,0

1.354

03.07.84

42.450

83,0

507

21.05.86

21.100

45,0

463

Arrecadação
Sumária
Desapropriação

06

PA São Felipe

07

PA Vitória da União

26.06.86

21.410

36,0

592

Desapropriação

08

PA Vale do Jamary

Itapoã do Oeste e C.
do Jamary
Jaru

14.08.86

49.506

45,0

1.081

28.08.86

28.553

48,0

593

Andeias do Jamary,
Itapoã do Oeste e
Alto Paraiso
Ji Paraná

11.12.86

31.545

60,0

522

Desapropriação
e Acordo
Arrecadação
Sumária e
Desapropriação
Desapropriação

09

PA D’Jaru Uaru

10

PA Rio Preto do
Candeias

11

PA Pyrineos

19.01.87

4.578

26,0

172

Desapropriação

12

PA Zeferino

Nova B. do Oeste e
Novo H.do Oeste
Urupá, A. do Oeste e
Pres. Médice e JiParaná
Ji Paraná

19.01.87

7.542

21,0

344

Desapropriação

13

PA Tancredo Neves

25.02.87

29.584

24,0

1.219

14

PA Itapirema

09.07.87

6.556

26,0

249

Desapropriação

15

PA Jatuarana

26.02.88

40.157

56,0

718

Desapropriação

25.04.88

10.688

30,0

352

Desapropriação

25.04.88

14.399

56,0

255

Desapropriação

PA Buriti

Ariquemes, Vale do
Anary e Theobroma
Pimenta Bueno, São
F.do Oeste e P. de
Rondônia
Corumbiara , Vilhena
e Chupinguaia
Buritis

16

PA Marcos Freire

17

PA Verde Seringal

18

18.05.88

25.250

46,0

888

19

PA Tarumã

Vale do Paraiso

26.05.89

3.150

33,0

94

Arrecadação
Sumária
Desapropriação

20

PA Nova Conquista

Vilhena

12.09.89

20.958

48,0

432

Desapropriação

21

PA Cachoeira

Espigão do Oeste

26.06.90

9.160

30,0

302

Desapropriação

22

PA Emburana

Espigão do Oeste

26.06.90

2.825

28,0

100

Desapropriação

23

PA Ribeirão Grande

Pimenta Bueno

26.06.90

7.379,

42,0

172

Desapropriação

São Felipe do Oeste e
Primavera de
Rondônia
Corumbiara

Arrecadação
Sumária

62

6209
24

PA Várzea Alegre

Cabixi

11.07.90

7.639

44,0

172

Desapropriação

25

PA Colina Verde

Gov. Jorge Teixeira

06.08.90

25.677

48,0

528

Desapropriação

26

PA Nova Floresta

06.08.90

4.378

50,0

88

Desapropriação

27

PA Massangana

Gov. Jorge Teixeira
e Campo Novo de
Rondônia
Ariquemes e
Montenegro

17.10.90

29.641

61,0

485

Acordo
Port.1521/88

O quadro 02_Assentamentos criados durante a vigência do Polonoroeste (1980/1992).
FONTE: INCRA-SR-17/ Informações Gerais – Projetos criados e consolidados. 2009.

2.1.2. O PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PLANAFLORO (1992 A 2002)

Com o término do convênio do Polonoroeste o Governo Estadual criou o Plano
Agropecuário e Florestal de Rondônia – o Planafloro.
O Planafloro é o marco inicial da terceira fase da colonização induzida em Rondônia.
A primeira e a segunda, marcada pelo cunho tecnocrático, foram implementadas sob os
auspícios do INCRA e do Polonoroeste (Santos, C., 2007).
O Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia teve sua origem a partir da
identificação dos problemas advindos do intenso processo de migração pelo qual passou o
Estado. O projeto teve seu contrato de empréstimo assinado em 19 de setembro de 1992. O
Planafloro começou a ter vigência em 1992 após a negociação com o Banco Mundial e
terminou em 30 de setembro de 2002.
O principal objetivo do PLANAFLORO consistiu na política de ordenamento
ambiental das terras de Rondônia, através do zoneamento e planificação a nível zonal, com a
implementação de ações que propiciassem o aproveitamento racional dos recursos naturais, de
forma a favorecer o desenvolvimento sustentável do Estado.
Para subsidiar a elaboração do PLANAFLORO foi idealizado o Zoneamento
Socioeconômico e Ecológico (ZSEE), criado na forma estabelecida no parágrafo 2º, art. 6º da
Constituição Estadual, segundo critérios de sustentabilidade, de absorção de conflitos, e de
temporalidade, o que lhe atribui um caráter dinâmico, que deve ser periodicamente revisto e
atualizado, capaz de agilizar a passagem para um novo padrão de desenvolvimento.
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Sua primeira aproximação ocorreu ainda durante o POLONOROESTE, entre 1986 e
1988, com escala de trabalho e representação de 1: 1.000.000.
Entre 1996 e 1998 foram realizados estudos para subsidiar a elaboração da 2ª
aproximação, que foi concluída em 1999 e instituída pela Lei Complementar nº 233, de 06 de
junho de 2000, utilizando-se escala de trabalho de 1: 250.000 e representação de 1:1000.000.
O resultado da 2ª aproximação foi a definição de três zonas para todo o Estado, sendo
a primeira dividida em quatro, a segunda em duas e a terceira em três subzonas.
O ZSEE apresentou significativo avanço nos resultados dos estudos voltados para o
ordenamento territorial da região e áreas de fronteira, com estratégia para reverter os
problemas sociais e ambientais causados pela expansão pseudo-planejada da fronteira
agrícola.
Em ação integrada com o INCRA, durante a vigência do Planafloro foram implantados
noventa e dois projetos de assentamento como mostra o quadro 03.
Nº
Ord
.
01

Projetos
PA Adriana

02

PA Rio Alto

03

Localização

Data de
Criação

Área
(ha)

Número
Famílias

Forma de
Obtenção

1.965

área
Média
Parcela
24,0

Corumbiara e
Chupinguaia

30.12.93

81

Compra e Venda

PA Pirajuí

Buritis e Campo
Novo de Rondônia
Pimenta Bueno

25.03.94

30.111

49,0

608

22.09.95

1.478

35,0

42

Arrecadação
Sumária
Desapropriação

04

PA Canaã

05

PA Eli Moreira

Pimenta Bueno

29.09.95

3.074

37,0

83

Doação

Pimenta Bueno

18.10.95

2.599

22,0

114

PA São Francisco

Porto Velho

06.12.95

7.868

55,0

142

07

PA Cujubim II

Cujubim

11.12.95

2.728

42,0

64

08

PA Américo Ventura

26.12.95

2.760

30,0

91

09

PA Rio Branco

Cujubim e
Itapoã do Oeste
Theobroma

Reintegração de
Posse
Arrecadação
Sumária
Arrecadação
Sumária
Compra e Venda

06

26.12.95

4.725

24,0

191

Compra e Venda

10

PA Santa Catarina

Theobroma

26.12.95

2.549

27,0

94

Compra e Venda

11

PA Guarajus

Corumbiara

29.12.95

4.548

36,0

125

12

PA Pedra Redonda

Machadinho do Oeste
e Vale do Anary

29.12.95

12.224

36,0

335

13

PA Santa Cruz

29.12.95

37.912

54,0

698

14

PA Santa Maria

Ariquemes, Alto
Paraíso, Buritis e
Monte Negro
Machadinho do Oeste

Arrecadação
Sumaria e
Desapropriação
Arrecadação
Sumária e
Desapropriação
Arrecadação
Sumária

29.12.95

10.693

38,0

278

Desapropriação

64

15

PA Tabajara

Machadinho do Oeste

29.12.95

13.942

46,0

301

16

PA União

Machadinho do Oeste

12.08.96.

24.757

44,0

554

Arrecadação
Sumária
Desapropriação

17

PA Lagoa Nova

Theobroma

09.10.96.

2.792

25,0

108

Compra e Venda

18

PA Lajes

Machadinho do Oeste

09.10.96.

62.365

47,0

1.322

19

Theobroma

09.10.96.

702

25,0

28

20

PA Santa Catarina
Expansão I
PA Santa Maria II

Machadinho do Oeste

09.10.96.

38.400

58,0

652

21

PA Tabajara II

Machadinho do Oeste

09.10.96.

22.473

33,0

672

22

PA Zumbi

Ouro Preto do Oeste

06.11.96.

1.972

24,0

80

23

PA Palmares

Nova União

09.12.96.

9.796

31,0

318

Arrecadação
Sumária e
Desapropriação
Arrecadação
Sumária
Arrecadação
Sumária
Arrecadação
Sumária e
Desapropriação
Arrecadação
Sumária
Compra e Venda

24

PA Chico Mendes

Presidente Médici

30.05.97.

2.167

30,0

72

Desapropriação

25

PA Primavera

Theobroma

18.09.97

6.023

21,0

275

Desapropriação

26

PA Margarida Alves

Nova União

28.11.97

11.892

46,0

258

Compra e Venda

27

PA 14 Agosto

Ariquemes

01.12.97

492

21,0

23

Compra e Venda

28

PA Chico Mendes II

Presidente Médici

09.12.97

1.995

28,0

70

Desapropriação

29

PA Menezes Filho

Buritis

10.12.97

32.727

55,0

585

30

PA Prosolina

04.02.98

1.378

20,0

66

31

PA Maria José Rique

Campo Novo de
Rondônia
Ariquemes

Arrecadação
Sumária
Desapropriação

06.04.98

3.511

29,0

119

Desapropriação

32

PA José Carlos

Vale de Anari

05.05.98

1.597

30,0

52

Desapropriação

33

PA Oziel do Carajás

05.05.98

1.795

44,0

41

Desapropriação

34

PA Palma Arruda

Nova Brasilândia do
Oeste
Vale do Anari

05.05.98

20.548

48,0

425

Desapropriação

35

Primavera de
Rondônia
Costa Marques

18.05.98

993

39,0

25

Desapropriação

36

PA Manoel de Souza
Cardoso
PA Conceição

26.06.98

6.648

43,0

153

37

PA Chico Mendes III

Presidente Médici

03.07.98

2.978

29,0

101

Arrecadação
Sumária
Desapropriação

38

PA Ceara

Parecis

06.07.98

4.050

28,0

143

Desapropriação

39

PA Joséodon

Ariquemes

27.07.98

10.184

53,0

190

40

PA Zenon

Monte Negro

27.07.98

11.749

95,0

123

41

PA Aliança

Porto Velho

28.09.98

22.109

51,0

428

42

PA Rio Madeira

Porto Velho

28.09.98

8.265

52,0

157

43

PA Aguinel Divino

30.09.98

6.240

28,0

222

44

PA Filadélfia

30.09.98

2.599

33,0

78

45

PA Santa Vitória

30.09.98

478

22,0

21

46

PA Antonio P. Nery

Alta Floresta do
Oeste
Alta Floresta.do
Oeste e Alto Alegre
do Parecis
Alto Alegre dos
Parecis
Vale do Paraiso

Desapropriação
e Acordo Port.
329
Desapropriação
e Acordo
Arrecadação
Sumária
Arrecadação
Sumária
Arrecadação
Sumária
Arrecadação
Sumária

02.12.98

2.184

31,0

69

47

PA Cachoeira de
Samuel
PA Cedro Jequitibá

Candeias do Jamary

02.12.98

1.666

21,0

76

Machadinho do Oeste

23.12.98

6.218

32,0

193

Arrecadação
Sumária
Arrecadação
Sumária
Arrecadação
Sumária
Desapropriação

Machadinho do Oeste

18.01.99

7.512

51,0

146

Desapropriação

48
49

PA Amigos do
Campo

65

50

PA Roncauto

Corumbiaria

21.07.99

1.482

35,0

42

Desapropriação

51

PCA Formiguinha

Pimenta Bueno

27.07.99

300

4,0

71

52

PA Asa do Avião

Machadinho do Oeste

28.07.99

2.532

28

90

INCRA e
Prefeitura
Municipal
Desapropriação

53

PA Agostinho Becker

Cujubim

17.08.99

15.360

43,0

350

54

PA Renascer

Cujubim

17.08.99

12.841

44,0

290

55

PA São Domingos

02.09.99

19.023

44,0

423

56

PA Rio Consuelo

10.09.99

3.541

41,0

86

57

PA Santa Helena

16.09.99

12.066

42,0

281

58

PA Pedra do Abismo

20.09.99

12.611

49,0

253

59

PA Lagoa Azul

19.10.99

8.350

45,0

182

Desapropriação

60

PA São Pedro

19.10.99

9.061

52,0

173

Desapropriação

61

PA Reviver

Buritis e Campo
Novo de Rondônia
Alta Floresta do
Oeste
Buritis e Campo
Novo de Rondônia
Buritis/C.
N.Rondônia
Buritis e Campo
Novo de Rondônia
Buritis e Campo
Novo de Rondônia
Buritis

Arrecadação
Sumária
Arrecadação
Sumária
Arrecadação
Sumária
Arrecadação
Sumária
Arrecadação
Sumária
Desapropriação

62

PA Maria Mendes

63

PA Nelson Alves

64

19.11.99

14.472

70,0

206

Desapropriação

17.04.00

1.714

41,0

41

Desapropriação

25.05.00

936

20,0

46

Desapropriação

PA Joana D'Arc I

Machadinho do Oeste
e Rio Crespo
Nova Brasilândia do
Oeste e Novo
Horizonte do Oeste
Porto Velho

09.06.00

21.837

69,0

312

65

PA Joana D'Arc II

Porto Velho

09.06.00

14.733

66,0

221

Arrecadação
Sumária
Arrecadação

66

PA Joana D'Arc III

Porto Velho

09.06.00

24.143

45,0

537

67

PA Floriano Magno

Nova Mamoré

31.07.00

16.463

69,0

257

68

PA Francisco João

Nova Mamoré

31.07.00

13.550

74,0

181

69

PA Ivo Inacio

Nova Mamoré

31.07.00

12.655

82,0

153

70

PA Jandaira

Ariquemes

31.07.00

1.017

46,0

22

71

PA Esmosina Pinho

Nova Mamoré

24.08.00

11.521

56,0

205

72

PA Nova Vida

14.09.00

8.535

104,0

82

73

PA Nilson Campos

Buritis e Campo
Novo de Rondônia
Porto Velho

27.10.00

12.520

56,0

217

74

Buritis

27.10.00

9.143

41,0

219

75

PA São José do
Buritis
PA São Paulo

Buritis

27.10.00

4.800

44,0

108

76

PA Oriente

Buritis

20.11.00

9.679

70,0

135

Arrecadação
Sumária
Arrecadação
Sumária
Arrecadação
Sumária
Desapropriação

77

PA São Carlos

Buritis

20.11.00

11.900

79,0

78

PA Edmilson Pastor

Espigão do Oeste

08.03.01

1.753

24,0

72

Arrecadação
Sumária
Desapropriação

79

PA Padre Ezequiel

Mirante da Serra

09.04.01

6.020

30,0

200

Compra e Venda

80

PA Paraíso das
Acácias

Candeias do Jamary

30.05.01

583

3,0

152

Incorporação/Ex
ec.Sentença/29.0

Arrecadação
Sumária
Arrecadação
Sumária e
Desapropriação
Arrecadação
Sumaria e
Desapropriação
Desapropriação
Arrecadação
Sumária
Arrecadação
Sumaria e
Desapropriação
Desapropriação

66

5.90
81

PA Jatobá

Buritis

22.06.01

6.750

50,0

133

82

PCA Novo Alvorecer

Alto Paraíso

03.07.01

440

4,0

110

83

PA Bom Princípio II

Seringueiras

25.07.01

2.732

14,0

193

84

PA Bela Vista

07.08.01

1.749

46,0

40

85

PA São Francisco do
Guaporé
PA Serra Grande

Nova Brasilândia do
Oeste
São Francisco do
Guaporé
Costa Marques

14.08.01

4.315

14.08.01

7.530

62,0

120
85

86

219

87

PCA Comunidade
Alternativa

Candeias do Jamary

23.11.01

300

3,5

88

PA Martim Pescador

Urupá

27.03.02

20.536

30,0

89

Porto Velho

16.07.02

3.739

90

PDS Nazaré e Boa
Vitória
PA Sagrada Família

18.08.02

5.063

47,0

107

91

PA Cautarinho

30.08.02

16.346

63,0

222

92

PA Gogó da Onça

São Francisco do
Guaporé
São Francisco do
Guaporé
São Francisco do
Guaporé

30.08.02

23.944

58,0

407

95

Arrecadação
Sumária
INCRA e
Prefeitura
Municipal
Arrecadação
Sumária
Desapropriação
Arrecadação
Sumária
Arrecadação
Sumaria
INCRA e
Prefeitura
Municipal
Arrecadação
Sumária
Arrecadação
Sumária
Arrecadação
Sumária
Arrecadação
Sumária
Arrecadação
Sumária

Quadro 03_ Assentamentos criados no período de1993/2002.
Fonte: INCRA-SR-17/ Informações Gerais – Projetos criados e consolidados. 2009.

Após o término do PLANAFLORO outros Projetos de Assentamentos foram criados.
Nº

Projetos

Localização

Ord

Data de

Área

Área

Número

Forma de

Criação

(ha)

Média

Famílias

Obtenção

.

Parcela

01

PA Igarapé Azul

Nova Mamoré

05.12.02

10.616

Desapropriação

02

PA Igarapé das

Nova Mamoré e

05.12.02

15.448

Desapropriação

Araras

Porto Velho

PA Igarapé Taquara

Nova Mamoré e

05.12.02

19.634

Desapropriação

03

Porto Velho
04

PA Marechal Rondon

Nova Mamoré

05.12.02

11.474

Desapropriação

05

PA Pau Brasil

Nova Mamoré

05.12.02

14.825

Desapropriação

06

PA Pau D'arco

Porto Velho

05.12.02

17.751

Desapropriação

07

PA Ribeirão

Nova Mamoré

05.12.02

12.900

Desapropriação

08

PA Rosana Lecy

Nova Mamoré

05.12.02

3.005

Desapropriação

09

PCA Zona da Mata

Castanheiras

20.12.02

26,6

10

PDS Cernambi

Machadinho do Oeste

05.09.03

14.829

2,7

10

INCRA e Pref.

45

Arrecadação
Sumária

11

PDS Porto Seguro

Porto Velho

05.12.03

1.987

Arrecadação
Sumária

12

PA Migrantes

Ariquemes

18.03.04

2.015

Desapropriação

67

13

PA Altamira

Campo Novo de

27.04.04

5.991

Desapropriação

27.04.04

3.332

Desapropriação

17.02.06

1.881

Desapropriação

12.06.06

970

Rondônia
14

PA Santa Elisa

Campo Novo de
Rondônia

15

PA Paulo Freire

Nova Brasilândia do
Oeste

16

PA Antonio

Theobrona

30,0

Conselheiro
17

Reintegração de
Posse

PDS Rolim de Moura

Alta Floresta do

21.12.06

4,0

Arrecadação

do Guaporé

Oeste

18

PA Boa Esperança

Parecis

21.12.06

499,8

30,0

Doação

19

PA Rio São Pedro

Parecis

21.12.06

1.991,4

30,0

Reintegração de

Sumária

Posse

O quadro 04_ Projetos de Assentamento criados após a vigência do Planafloro até o final do ano de 2006.
FONTE: INCRA-SR-17/ Informações Gerais – Projetos criados e consolidados. 2009.

A atuação do INCRA no Estado determinou uma modificação brusca na estrutura
fundiária conforme podemos observar no quadro 05, simplificado abaixo:
Tipo de ocupação
Áreas urbanas (prefeituras)

ha
199.324

Áreas indígenas (FUNAI)

4.452.142

Áreas preservadas

1.907.634

Áreas de Ministérios (Exército e Marinha)
Áreas do Governo do Estado
Áreas do PIC’s/PAD’s/PA’s/PR’s

300.100
31.100
5.0025.317

Áreas de proteção ambiental Federal

1.907.634

Áreas de proteção ambiental Estaduais

2.203.752

Reconhecimentos de títulos de MT/AM

264.994

Áreas de concorrência pública

1.527.265

Regularização fundiária

4.191.527

Regularização fundiária (em andamento)

1.546.530

Terras devolutas

1.865.746

Total

23.851.280

Quadro 05_Destinação de terras de Rondônia
Fonte: INCRA/RO PROC. 0.933/95 – Proposta de consolidação PA Cujubim II, fl.35
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O processo de colonização oficial e reforma agrária contribuíram para intensificar o
fluxo migratório para o Estado, com várias consequências negativas, determinadas pela
explosão demográfica, com o crescimento acelerado dos centros urbanos e conflitos pela
posse da terra.
Segundo Silva (2008), a partir da reunião de diversas fontes de informações e da base
composta pelas imagens de satélite, foi possível classificar a cobertura da terra em duas
principais categorias, desmatamento e floresta. Como resultado desta classificação
identificou-se que 61,4% da área dos 86 assentamentos estudados sofreram desmatamento.
Nestes assentamentos onde a ocupação foi induzida e financiada pelo governo federal, o
mesmo responsável pela implementação da legislação que restringe o aproveitamento
completo dos imóveis com vistas à conservação ambiental, a situação da cobertura destinada à
reserva legal apresenta-se em desacordo tanto com a MP 2166-67/2001 quanto com as demais
legislações que tratam da reserva legal. As características diferenciadas do percentual de
reserva legal em relação às distintas condições e situações dos assentamentos, demonstram
que, pelo menos, 350.000 hectares referem-se a áreas de reserva legal que sofreram corte raso
da vegetação. Dessa forma, o modelo de produção, adotado atualmente pelo Estado, de
estimulação da pecuária (e da soja) é extremamente nocivo às áreas de reserva legal, dada a
necessidade de grandes áreas para a produção. Como em grande parte os imóveis no estado de
Rondônia foram criados tomando como base áreas de 50 e 100 hectares, apesar da
reconcentração que essas terras vêm sofrendo, a produção de gado acaba por avançar sobre a
área de reserva legal, como também sobre as áreas de produção alimentar, visto que
alternativas de produção integrando a floresta, não tem sido alvo das políticas de ocupação e
desenvolvimento para a região. Torna-se assim urgente a adoção de um plano para
recuperação dessas áreas que passa pela construção de um sistema de informações territoriais
baseado no cadastro dos imóveis rurais do Estado.

2.2. HISTÓRICO DAS UNIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

A destruição da natureza no Brasil, desde o início parece estar ligada ao interesse do
colonizador de não se fixar aqui, mas levar tudo para o Reino.
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A economia colonial, constituída por ciclos de exploração de produtos agrícolas
(sobretudo o açúcar, e depois o café), representou grande devastação das florestas,
principalmente as costeiras.
As únicas medidas de contenção da devastação florestal vêm de Cartas Régias da
Coroa Portuguesa, no século XVIII, que estava preocupada com a falta de madeira para a
construção naval.
José Bonifácio, no início do século XIX, tinha grande preocupação com a destruição
das matas; sua visão da natureza era distinta da dos romancistas; representava um grande
livro, cujo segredo e riquezas poderiam ser arrebatados pelo conhecimento científico. Ele
combatia o corte das florestas, pois tinha estudado o efeito do desmatamento sobre as
fertilidades do solo em Portugal (Diegues, 1998).
“Todos os que conhecem por estudo a grande influência dos bosques na economia
geral da natureza sabem que os países que perderam suas matas estão quase de todo
estéreis e sem gente.” (José Bonifácio, 1962:31 apud Diegues, 1998)

Além disso, o autor se voltava para a escravidão. Propunha uma sociedade de
agricultores livres, forma também de se preservar melhor as matas (op.cit., 1998).
É interessante observar que José Bonifácio, já em 1821, sugeria a criação de um setor
administrativo especialmente responsável pela conservação da floresta, uma vez que várias
áreas da Mata Atlântica, principalmente no Nordeste, tinham sido destruídas para a
construção de barcos.
André Rebouças lutou pelos primeiros parques nacionais, se colocou abertamente
contra os desmatamentos e pelo uso de técnicas modernas no trato da terra. Combatia, ao
mesmo tempo, as causas de desmatamento: monopólio das terras, escravidão e landlordismo
(PÁDUA, 1979).
Esses autores eram influenciados pelo positivismo que dava ênfase à necessidade do
desenvolvimento da ciência para resolver os problemas do atraso econômico e social no
Brasil. Aliada à ciência e à tecnologia, havia a missão de construir uma “civilização”.
Euclides da Cunha, um de seus representantes, continuava o protesto contra a destruição da
natureza: destruí-la era obstruir o próprio processo de evolução.
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No Brasil, o início de discussão mais estruturada sobre a conservação da natureza, a
partir da constituição de unidades protegidas, data do começo do século XIX, sob influência
da conceituação de gerenciamento de recursos naturais (PÁDUA, 2003 apud GUERRA,
2009).
Segundo Guerra (2009), a discussão internacional sobre áreas protegidas só
influenciou significativamente a política brasileira para conservação a partir da década de 30.
A partir da Revolução Industrial, o governo Vargas passou a ser mais sensível a
pressões de grupos que queriam que o governo delimitasse áreas a serem protegidas. Naquele
período, o Brasil sofria a transformação de país agrário para urbano-industrial e surgem a
necessidade de controle e gestão de recursos naturais do Estado, o avanço na política de
implementação de unidades protegidas, como questão nacional.
Esse processo culminou na realização da Conferência Brasileira de Proteção à
Natureza, promovida pela “Sociedade dos Amigos das Árvores”, por iniciativa de Alberto
José de Sampaio e Leôncio Correia, em 1934, que teve como um de seus objetivos pressionar
o governo federal para a criação de um sistema nacional de unidade de conservação
(SAMPAIO, 1935 apud GUERRA, 2009), entendendo esse termo como espaço territorial e
seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais
relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de
proteção.
Nesse contexto, uma série de medidas de caráter jurídico de gerenciamento foi
determinada, tendo em vista o controle territorial e as principais ideias de um sistema de áreas
protegidas.
Entre as iniciativas mais importantes estão aprovação do Código de Caça e Pesca e as
medidas de proteção aos animais, além das promulgações, também em 1934, do Código
Florestal e do Código das Águas.
Em sua proposição originária, em 1934, o Código Florestal normatizou a proteção e o
uso das florestas com o propósito maior de proteger os solos, as águas e a estabilidade dos
mercados de madeira.
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A Constituição Federal de 1937, endossando a de 1934, que definiu as
responsabilidades da União em proteger belezas naturais e monumentos de valor histórico,
afirmava em seu artigo 134 que os monumentos históricos, artísticos e naturais gozavam de
proteção e cuidados especiais da Nação, dos Estados e Municípios.
Em setembro de 1944, pelo Decreto nº 16.677, atribuiu-se à seção de Parques
Nacionais do Serviço Florestal, criado em 1.921, o encargo de orientar, fiscalizar, coordenar e
elaborar programa de trabalho para os Parques Nacionais; como também se estabeleceram
objetivos dos Parques Nacionais: conservar para fins científicos, educativos, estéticos ou
recreativos as áreas sob sua jurisdição; promover estudo da flora, fauna e geologia das
respectivas regiões; organizar museus e herbários regionais.
O Código Florestal foi reeditado em 1965, com poucas alterações sendo uma de suas
grandes contribuições para a conservação a definição das Áreas de Proteção Permanente
(APP’s), ampliando a proteção definida em lei para as antigas florestas protetoras. As APP’s
passaram a incorporar as florestas nos topos de morro, margens de rios, em torno das
nascentes, nas encostas íngremes e nas restingas. Além disso, o Código Florestal de 1.965
definiu as reservas legais que os proprietários são obrigados a manter em suas propriedades,
assim como a reposição florestal quanto à remoção de florestas (GUERRA, 2009).
Outra contribuição neste período foi a ampliação das categorias existentes de unidades
de conservação. Enquanto o Código Florestal de 1934 estabelecia apenas os parques e
florestas nacionais, surgiram decretos para a criação de reservas biológicas, estações, reservas
ecológicas e áreas de proteção ambiental, ampliando a possibilidade de criação e manejo de
áreas protegidas, o que veio atender a demandas específicas de conservação.
Contraditoriamente, alguns problemas derivaram desse Código Florestal, como a
permissão de corte de florestas para o plantio de “florestas homogêneas”, que possibilitou a
substituição de vastas áreas florestais por cultivos de eucaliptos durante 24 anos (GUERRA,
2009).
A expansão da fronteira agrícola para a Amazônia trouxe consigo a criação de algumas
unidades de conservação importantes nesta região. Essas propostas partiram, sobretudo, das
preocupações científicas e ambientalistas por causa do rápido desmatamento da Amazônia.
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Na Amazônia, o Programa de Integração Nacional (PIN) propôs, em 1970, quinze
pólos de desenvolvimento na região e a criação de unidades de conservação. Em 1974 foi
criado o Parque Nacional da Amazônia, em Itaituba. Em 1979 três novos parques foram
criados na região (Pico da Neblina, Pacaás Novos e Serra da Capivara). Em 1975, o Segundo
Plano Nacional de Desenvolvimento também previa a criação de novas unidades de
conservação na região amazônica.
O Decreto nº 289, de 28 de fevereiro de 1967, cria o Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal – IBDF, como autarquia do Ministério da Agricultura responsável
por parte da execução da política ambiental, incluindo a gestão de todas as unidades de
conservação federais existentes.
A partir de 1973 o IBDF era comprometido com o desmatamento de grandes áreas de
florestas naturais para a implantação de projetos de reflorestamento para fins industriais.
Foi apenas com a edição da Lei n°. 6.938/81 que as florestas nativas passaram a
constituir um bem jurídico ambiental e que tem um valor intrínseco, próprio, e independente
de suas utilidades: um “valor de existência” e não mais, apenas, um “valor de uso”.
A Lei 6.938/81 introduziu a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecendo os
conceitos elementares do que seja o meio ambiente, propriamente dito, como também, da
degradação ambiental, da poluição, de quem é considerado poluidor, quais são os recursos
ambientais, etc. Além disso, determinou os principais instrumentos da política nacional do
meio ambiente, como por exemplo, o zoneamento ambiental, a avaliação de impactos
ambientais, o licenciamento ambiental, dentre outros, e, ainda instituiu o Sistema Nacional de
Meio Ambiente (SISNAMA), o qual se funda na ação integrada entre os órgãos ambientais.
A política ambiental consolida-se de forma determinante na Constituição da República
de 1988, que traz um capítulo específico sobre meio ambiente, em destaque o artigo 170, que
subordina a atividade econômica ao uso racional dos recursos ambientais; o artigo 186 que
informa sobre a Função Social da Propriedade Rural; e o artigo 225, que dispõe sobre o meio
ambiente e sobre os direitos, atuais, das futuras gerações, fortalecendo, ainda, a Política
Nacional de Meio Ambiente (PNMA), o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e
o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), todos criados pelo governo militar
como um aparato de gestão para elaborar e executar a política ambiental no país.
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Preconiza o artigo 225 da Constituição Federal que:
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações.”

O parágrafo 1º deste mesmo artigo dispõe que para assegurar a efetividade desse
direito, incumbe ao Poder Público o dever de preservar e restaurar os processos ecológicos
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; preservar a diversidade e
a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e
manipulação de material genético; definir, em todas as unidades da Federação, espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; exigir, na forma da lei, para instalação
de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; promover a educação
ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do
meio ambiente, através de política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.795/99 e Dec.
4.281/2002); proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em
risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a
crueldade.
Apesar da atuação do governo brasileiro na implantação das áreas protegidas, os
mecanismos que poderiam garantir sua efetiva gestão estavam aquém do desejado, de modo
que grande parte delas estava totalmente abandonada.
Deste modo, o governo, junto com diversos setores da sociedade civil, passou a atuar
para criar mecanismos que possibilitassem o desenvolvimento da Política Nacional do Meio
Ambiente e a concreta implantação da gestão das unidades de conservação.
Em 1989, foi criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), a partir do IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal).
O IBAMA tornou-se o gestor de todas as unidades de conservação federais do país e passou a
ser o formulador da política de implantação de unidades de conservação em todos os níveis,
balizando e estimulando os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente a implantar áreas
protegidas. Ademais se tornou responsável pela manutenção ou recuperação da qualidade
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ambiental das unidades de conservação e também pela conservação da integridade dos ecos
sistemas que as formam, por meio até mesmo de fiscalização e punição (Guerra, 2009).
O trabalho de fiscalização e punição de infratores ganhou força com a promulgação,
em 1998, da Lei nº 9.605 (Lei de Crimes Ambientais) e com a atuação do Ministério Público
que por força constitucional passou a promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para
a proteção do meio ambiente, do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e
coletivos.
Outro instrumento jurídico fundamental ao trabalho da conservação foi a Lei nº 9.985,
de 2000, regulamentando o dispositivo previsto no art. 225, § 1º, inc. III, da Constituição
Federal Brasileira de 1988, quanto à definição, em todas as Unidades da Federação, de
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, criando o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).
Antes do diploma legal supracitado entrar em vigor, o Brasil possuía um arcabouço de
leis tratando desordenadamente do tema, das quais se destacam: a Lei 4.771/1965, que previa
a criação de Parques Nacionais, Estaduais e Municipais, Reservas Biológicas e Florestas
Nacionais, Estaduais e Municipais; a Lei nº 5.197/1967 de Proteção à Fauna, prevendo a
criação de Reservas Biológicas Nacionais, Estaduais e Municipais; a Lei nº 6.513/1977, que
previa a criação de Áreas Especiais e de Locais de Interesse Turístico; a Lei nº 6.938/1981,
que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, prevendo a criação de espaços
territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público, Federal, Estadual e Municipal, tais
como Áreas de Proteção Ambiental, de Relevante Interesse Ecológico e reservas Extrativistas;
bem como a transformação de determinadas áreas em Reservas ou Estações Ecológicas.
Outros avanços foram consolidados, como o estabelecimento da obrigatoriedade de
formação de conselhos gestores para as unidades de conservação, o que traz o controle social
para o interior da gestão, com membros de diferentes esferas governamentais, além de
representantes da sociedade civil e a criação da figura do mosaico de unidades de
conservação, englobando unidades com proximidade física em um processo de gestão com
visão mais ampla e em que está implícito o conceito de corredor ecológico como porções de
ecossistemas naturais, ligando unidade de conservação que possibilitam o fluxo de genes e o
movimento da biota (GUERRA, 2009).
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Ainda, segundo, Guerra (2009) um debate que permanece em discussão é o
financiamento do SISNAMA, que é um sistema que pretende transformar o processo de
gestão ambiental em um grande sistema formado pelas três esferas do governo e a sociedade
civil, possibilitando a gestão integrada das ações ambientais e maior eficiência na
preservação. Cabe ressaltar que o órgão máximo do SISNAMA e condutor do PNMA é o
Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), exercendo papel fundamental na
discussão das políticas públicas afins.
Sabe-se que o financiamento do sistema de meio ambiente ainda é extremamente
insuficiente, o que suscitou o surgimento do Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA) e o
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), além de alguns fundos estaduais e
recursos internacionais para conservação.
Todas essas iniciativas são fundamentais para financiamento de projetos e ações de
conservação no Brasil, incluindo a implantação e gestão efetiva de áreas protegidas.

2.2.1. HISTÓRICO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EM RONDÔNIA
As primeiras unidades de conservação em Rondônia foram decretadas pela União
quando Rondônia ainda era um Território Federal. Segundo o Grupo de Trabalho Amazônico
(GTA), em 1961 foram criadas as primeiras unidades de conservação em Rondônia: A
Reserva Florestal Jaru e a Reserva Florestal Pedras Negras. Porém, a categoria de “Reserva
Florestal” nunca foi claramente regulamentada na legislação brasileira e essas áreas foram,
posteriormente, transformadas em Reservas Biológicas Federais de Jaru e Guaporé em 1979 e
1982, respectivamente (EULER, 2008)
Em 1979, foi criado o primeiro Parque Nacional no então Território Federal de
Rondônia: o Parque Nacional Pacaás Novos, com 764.801 hectares.
Em dezembro de 1980, quando foi iniciado o Programa POLONOROESTE, as
notícias de disponibilidade de terras causaram uma corrida de colonos para o Estado, o que
acarretou o crescimento explosivo de sua população e da área desmatada, que entre 1980 e
1992, cresceu de 3,2 % para 15,45% da área do Estado, correspondendo a um incremento
anual de 226.500 ha. Por outro lado, os investimentos realizados em infraestrutura e
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fortalecimento dos órgãos governamentais contribuíram para a criação do Estado de
Rondônia, em dezembro de 1981.
Com a criação do novo Estado e o acelerado processo de ocupação e desmatamento
surgiu a necessidade de providências para ordenar a ocupação das novas áreas, de sedimentar
o uso racional dos recursos naturais e implantar um sistema de unidade de conservação
estadual e municipal, complementar ao sistema federal.
No âmbito do POLONOROESTE, foram criados além da citada Reserva Biológica
Guaporé (Dec. 87.587/1982), a Floresta Nacional do Bom Futuro (96.188/1988), a Floresta
Nacional Jamari (90.224/1984)13, a APA do Lago Cuniã (Dec. 4251/1989), a Resex do Rio
Ouro Preto (Dec. 9166/1990).
Como instrumento básico de planejamento regional e ordenação da ocupação da terra,
foi realizado a 1ª aproximação do ZSEE, elaborado entre 1987/1988 por uma equipe técnica
do governo do Estado, com o apoio da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e
Agricultura e Banco Mundial, na escala 1:1.000.000.
Na elaboração do zoneamento do Estado foi incorporada a proposta de um sistema de
área protegida, incluindo as unidades de conservação federais, municipais e terras indígenas.
O zoneamento, com base nos estudos do projeto RADAMBRASIL (publicados em 1979),
imagens de satélite e alguns levantamentos de campo, definiram espaços territoriais para a
criação das unidades de conservação nas categorias de Floresta Estaduais Extrativistas (Zona
IV), Florestas de Rendimento Sustentado (Zona V), Parques, Reservas Biológicas, Estações
Ecológicas e terras indígenas (Zona VI). As áreas da Zona VI, identificadas para a criação de
novas unidade de conservação, tiveram suas categorias de manejo definidas a partir de novos
estudos. Suas potencialidades de uso foram identificadas entre 1987 e 1989.
O PLANAFLORO foi o projeto sucessor do POLONOROESTE. Como vários setores
da sociedade consideraram PONONOROESTE como o causador dos problemas ambientais
enfrentados pelo Estado, especialmente a explosiva taxa de desmatamento, o Banco Mundial
como financiador do projeto, sofreu pressão das várias entidades organizadas. Em face das
13

Vale destacar que a Floresta Nacional do Jamari criada em 1984, foi a primeira Reserva Ambiental do país a ser concedida
para a exploração privada, em 2008.
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circunstâncias o PLANAFLORO direcionou seus objetivos não só para a consolidação da
infraestrutura instalada, como para a conservação ambiental. Com a aprovação pelo Senado
Federal, em janeiro de 1993, sua implementação foi iniciada.
Durante o processo de negociação do PLANAFLORO, a criação de unidades de
conservação foi considerada pelo Banco Mundial, uma condição básica para o início do
desembolso dos recursos para o programa, o que propiciou o surgimento de diversas unidades
de conservação.
Entre as unidades estaduais criadas neste período (1989-1991), estão os Parques
Estaduais de Guajará-Mirim, Corumbiara, Serra dos Parecis e Candeias; as Estações
Ecológicas de Samuel e Estação Ecológica Serra dos Três Irmãos, as Reservas Biológicas de
Ouro Preto e Traçadal; as Florestas Estaduais de Rendimento Sustentável (FERS) Abunã, Rio
Machado, Rio Madeira A e C, Rio Vermelho (A, B, C e D), Rio Mequéns, Rio São
Domingos, Rio Roosevelt. Neste período foi criada a Área de Proteção Ambiental (APA) Rio
Madeira e as Florestas Estaduais Extrativistas de Pacaás Novos, Rio Preto Jacundá e
Laranjeiras.
Em 1991 vários decretos interditaram áreas propostas para a criação de unidades de
conservação, considerando as graves pressões de atividades predatórias, as perdas
irreversíveis dos recursos florísticos e faunísticos, acirrando conflitos sociais. Entre eles, o
Dec. Estadual nº 5381 de 18 de novembro de 1991 interditou a área proposta para a criação da
Florex do Baixo Rio São Miguel, o Dec. Estadual nº 5377 de 18 de novembro de 1991
interditou a área proposta para a criação da Floresta Estadual de Rendimento Sustentável do
Rio Guaporé, o Dec. Estadual nº 5362 de 18 de novembro de 1991 interditou a área proposta
para a criação da Florex Rio São Pedro. Contudo, essas unidades não tiveram seus estudos e
levantamentos implantados e não foram consideradas áreas de preservação estadual.
Com o início do Planafloro em 1993, foram adotadas as primeiras medidas visando a
implementação das unidades de conservação recém criadas. A criação de Unidades de
Conservação foi considerada pelo Banco Mundial uma condição básica para o início do
desembolso de recurso do empréstimo para o Planafloro.
A partir de 1994, foi iniciada a demarcação das áreas pelo o Instituto de Terras de
Rondônia – ITERON, completada no ano seguinte.
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Em 1995, foram criadas as 15 reservas extrativistas do Município de Machadinho, as
Reservas Extrativistas do Rio Cantuário, Pedras Negras, Curralinhos, Rio Pacaás Novos e o
Parque Estadual Serras dos Reis.
Em 17 de janeiro de 1996, foi criada a Reserva Extrativista Rio Preto Jacundá, através
do Decreto 7336. Posteriormente, a Lei 692/96, publicada em dezembro de 1996, modificou o
Decreto e reduziu a área da RESEX.
Neste mesmo ano de 1996, foi criada a RESEX Jaci Paraná, através do Decreto
7335/1996 e a Estação Ecológica Mujica Nava, Dec.7635/96.
A Floresta Estadual de Rendimento Sustentável Cedro, do Município de Machadinho
D’Oeste foi criada em 1996, bem como as cinco Florestas Estaduais de Rendimento
Sustentável do Município de Cujubim (Gavião, Periquito, Araras, Tucano, Mutum).
No mês de outubro de 1996, através do Decreto nº 7.600, foi criada a FERS Rio
Madeira B e em novembro, do mesmo ano, foi criado o Parque Estadual Serra dos Reis A,
através do Decreto nº 7637.
FLORESTAS NACIONAIS
Nº

Nome da Unidade

Ato de Criação e outros

Área (hectares)

1

FLONA BOM FUTURO

Dec. 96.188 – 21/06/88

280.000,0000 ha.

2

FLONA JAMARI

Dec. 90.224 – 25/09/84

215.000,0000 ha.

3

PARNA PACAÁS NOVOS

4

RESEX DO RIO OURO PRETO

5

REBIO JARU

Dec. 83.716 – 11/07/79
Dec. s/n – 02/05/06

328.150,0000 ha

6

REBIO DO GUAPORÉ

Dec. 87.587 – 20/09/82

600.000,0000 ha.

(área sem sobreposição)

285.000,0000 ha

PARQUES NACIONAIS
Dec. 84.019 – 21/09/79

764.801,0000 ha.

RESERVAS EXTRATIVISTAS FEDERAIS
Dec. 9166 – 13/03/90

204.583,0000 ha.

RESERVAS BIOLÓGICAS FEDERAIS
268.150,0000 ha.

FLORESTAS ESTADUAIS DE RENDIMENTO SUSTENTADO
7

FERS RIO MACHADO

Dec. 4571 de 23 de março de 1990

175.781,0000 ha

8
9

FERS RIO MADEIRA A

Dec.4574 de 23 de março de 1990

63.812,5000 ha.

FERS ABUNÃ

Dec.4577 de 23 de março de 1990

62.21,0000 ha

10

FERS RIO MADEIRA C

Dec. 4697 de 06 de junho de 1990

30.000,0000 ha.

11

FERS RIO MADEIRA B

Dec. 7600 de 08 de outubro de 1996

51.856,0710 ha.

12

FERS RIO VERMELHO C

Dec.4567 de 23 de março de 1990

20.215,0000ha.

13

FERS RIO VERMELHO A

Dec. 4581de 28 de março de 1990

38.688,0000 ha.

14

FERS RIO VERMELHO B

Dec. 4582 de 28 de março de 1990

152.000,0000 ha.

15

FERS RIO VERMELHO D

Dec.4610 de 16 de abril de 1990

137.844,0000 ha.

16

FERS RIO SÃO DOMINGOS

Dec. 4566 de 23 de marco de 1990.

267.375,0000 ha.

Lei Complementar nº 525/09

Revogação/FERS
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17

FERS RIO MEQUÉNS

Dec. 4573 de 23 de março de 1990

425.844,0000 ha.

18

FERS RIO ROOSEVELT

Dec. 4569 de 23 de março de 1990

27.860,0000 ha.

19

FERS GAVIÃO

Dec. 7604 de 08 de outubro de 1996

440,3945 ha.

20

FERS PERIQUITO

Dec. 7606 de 08 de outubro de 1996

1.162,5504 ha.

21

FERS ARARAS

Dec. 7605 de 08 de outubro de 1996

964.7733 ha.

22

FERS TUCANO

Dec. 7603 de 08 de outubro de 1996

659,5607 ha.

23

FERS MUTUM

Dec. 7602 de 08 de outubro de 1996

11.471,0435 ha.

24

FERS CEDRO

Dec. 7601 de 08 de outubro de 1996

2.566,7434 ha.

25

PARQUE ESTADUAL DE GUAJARÁ MIRIM

PARQUES ESTADUAIS

26
27
28

Dec. 4575 – 23/03/90

258.813,0000 ha

Lei nº 700 -27/12/96.

207.148,2660 ha

PARQUE ESTADUAL SERRA DOS REIS

Dec. 7027 – 08/08/95

42.286,9376 ha

PARQUE ESTADUAL SERRA DOS REIS A

Dec. 7637 - 07/11/96

2.243,8500 ha

Unificação dos dois Parques

Lei nº 764, 29/12/97

36.442,2576 ha

PARQUE ESTADUAL CORUMBIARA

Dec. 4576 – 23/03/90

586.031,0000 ha

Lei nº 690, 27/12/96

424.339,1460 ha

Lei nº 1.171, 31/12/02

384.055,0000 ha

29

PARQUE ESTADUAL DO CANDEIAS

Dec. 4572 de 23 de Março de 1990

8.985,0000 ha

30

PARQ. ESTADUAL SERRA DOS PARECIS

Dec. 4570 de 23 de Março de 1990

38.950,0000 ha.

31

FLOREX DO RIO PRETO/JACUNDÁ

Dec. 4245 de 17 de julho de 1989

32

RESEX RIO PRETO JACUNDÁ

Dec. 7336 17 de janeiro de 1996

33

RESEX JACI-PARANÁ

Dec. 7335 de 17 de janeiro de 1996

205.000,0000 ha

Lei nº 692, 27 de dezembro de 1996

191.324,3110 ha

34

RESEX RIO CAUTÁRIO

Dec. 7028 de 08 de agosto de 1995

146.400,0000ha

35

RESEX PEDRAS NEGRAS

Dec. 6954 de 14 de julho de 1995

36

RESEX CURRALINHO

Dec. 6952 de 14 de julho de 1995

124.408,9756 ha
1.757,6564 ha

37

FLOREX PACAÁS NOVOS

Dec. nº 4591, 03de abril de 1990.

353.219,0000 ha

38

RESEX PACAÁS NOVOS

Dec. 6953 de 14 de julho de 1995

342.903.5029 ha

39

RESEX IPÊ

Dec. 7101 de 04 de set. de 1995

815,4633ha

40

RESEX ANGELIM

Dec. 7095 de 04 de set. de 1995

8.923.2090ha

41

RESEX MOGNO

Dec. 7099 de 04 de set. de 1995

2.450,1162ha

42

RESEX SUCUPIRA

Dec. 7104 de 04 de set. de 1995

3.188,0291ha

43

RESEX CASTANHEIRA

Dec. 7105 de 04 de set. de 1995

10.200,0000ha

44

RESEX JATOBÁ

Dec. 7102 de 04 de set. de 1995

1.135,1793 ha

45

RESEX ITAÚBA

Dec. 7100 de 04 de set. de 1995

1.758.0759ha

46

RESEX PIQUIÁ

Dec. 7098 de 04 de set. de 1995

1.448,9203ha

47

RESEX FREIJÓ

Dec. 7097 de 04 de set. de 1995

600,3607ha

48

RESEX ROXINHO

Dec. 7107 de 04 de set. de 1995

882,2142ha

49

RESEX SERINGUEIRAS

Dec. 7108 de 04 de set. de 1995

537,4691 ha

50

RESEX GARROTE

Dec. 7109 de 04 de set.de 1995

802,5166 ha

51

RESEX MASSARANDUBA

Dec. 7103 de 04 de set. de 1995

5.566,2166 ha

52

RESEX MARACATIARA

Dec. 7096 de 04 de set. de 1995

9.503,1284 ha

53

RESEX AQUARIQUARA

Dec. 7106 de 04 de set. de 1995

18.100,0000ha

54

FLOREX LARANJEIRAS

Dec. 4568 de 23 de marco de 1990

30.688,0000ha

55

RESERVA BIOLÓGICA DO OURO PRETO

FLOREX/RESERVAS EXTRATIVISTAS ESTADUAL
1.055.000,0000 ha
95.300,0000ha

RESERVAS BIOLÓGICAS ESTADUAIS
Dec. 4580 de 28 de Março de 1990

46.438.0000 ha
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56

RESERVA BIOLÓGICA TRAÇADAL

Dec. 4583 de 28 de Março de 1990

57

ESTAÇÃO ECOLÓGICA SAMUEL

Dec. 4247 de 18 de julho de 1989

58

ESTAÇÃO ECOLÓGICA SERRA TRÊS

Dec. 4584 de 28 de Março de 1990

59

ESTAÇÃO ECOLÓGICA MUJICA NAVA

Dec. 7635 de 07 de Nov. de 1996

22.540,0000 ha

ESTAÇÕES ECOLÓGICAS ESTADUAIS
Lei Estadual 763 de 29/12/1997

20.865,0 ha.
71.060,7232 ha
99.813,00 ha.
18.280.8548 ha.

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL
60

APA DO RIO CUNIÃ

Dec. 4251 de 24 de junho de 1989

104.000,0000 ha

61

APA DO RIO MADEIRA

Dec. 5124 de 06 de junho de 1991.

6.741,0000 ha.

Quadro 6_Unidades de Conservação Federais e Estaduais criadas até 1996, com seus respectivos Decretos de
Criação, legislações posteriores e dimensões em hectares (ha). Fonte: Mapa das Unidades de Conservação 2009
(fig. 05)

Embora unidades estivessem sendo criadas e demarcadas, havia a necessidade de se
avaliar os recursos naturais existentes e de concretizar a presença do Estado, de forma a
desencorajar as invasões.
Com o apoio da Coordenação Técnica do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) ao PLANAFLORO, foram realizadas avaliações ecológicas
rápidas nos Parques Estaduais de Guajará Mirim e Serra dos Reis e Estação Ecológica Serra
dos Três Irmãos, os diagnósticos das FERS, o plano de manejo do Parque Estadual de
Corumbiara, os estudos socioeconômicos das áreas de entorno e a instalação de bases de
apoio nos parques estaduais e na Estação Ecológica Serra dos Três Irmãos. Os três parques
estaduais e seus entornos foram eleitos pelo PLANAFLORO, como áreas prioritárias para o
desenvolvimento de ações ligadas à gestão de conservação ambiental.
Em meados de 1996, a Assembléia Legislativa de Rondônia aprovou a Lei
Complementar no. 152 de 24/06/96, respaldando a titulação de posses agropecuárias,
autorização de desmatamentos e exploração madeireira nas zonas 4 e 5, de uso restrito na
primeira aproximação do zoneamento, nas áreas não criadas e demarcadas como unidades de
conservação. Como havia diversas pendências nesse sentido, tal ato acabou legitimando a
descaracterização de diversas unidades estaduais de conservação, tais como as Florestas
Estaduais de Rendimento Sustentado (FERS) Rio Mequéns, Rio São Domingos, Rio Madeira
C, Rio Vermelho B e C e Rio Roosevelt, assim como os Parques Estaduais Serra dos Parecis e
Candeias. A iniciativa foi respaldada pelo Banco Mundial, que desconsiderou as exigências
dos acordos contratuais do Planafloro sobre a manutenção destas áreas (GTA, 2008).
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A Lei nº 690 de 27 de dezembro de 1996, modificou a área do Parque Estadual
Corumbiara, reduzindo sua área que era de 586.031,0000 ha para 424.339,1460 ha.
Posteriormente, a Lei nº 1.171/02, reduziu a área do parque para 381.055,0000 ha.
No ano de 1997, houve a unificação dos Parques Serra dos Reis e Serra dos Reis “A”,
através da Lei nº 764, passando a se chamar apenas Parque Serra dos Reis, sendo sua área
reduzida para 36.442,2576 ha.
Concomitante ao processo de concretização da presença do Estado nas áreas, através
das demarcações e da infraestrutura, o PLANAFLORO, executou ações visando a
implantação das unidades de conservação das diferentes categorias. Mas, apesar de os acordos
contratuais do Planafloro, condicionar os desembolsos do projeto, à manutenção das FERS do
Rio São Domingos, Rio Abunã, Rio Roosevelt e Rio Madeira, previsto na Seção 2.10 do
Acordo de Projeto, e ainda a criação e subseqüente manutenção das FERS do Rio Guaporé,
Rio Mequéns, Rio Machado e Rio Vermelho, previsto na Seção 2.11 do Acordo de Projeto.
Em termos gerais, estas exigências nunca foram cumpridas pelo Governo de Rondônia, nem
exigidas pelo Banco Mundial, o que levou à “eliminação” pela lei da segunda aproximação do
zoneamento em 2000, de oito FERS com um total de 1.141.819ha, 77% da área total
originalmente criada. Outras florestas estaduais têm sofrido reduções, a exemplo da FERS Rio
Vermelho “C”, que foi diminuída pela Lei Complementar nº 233/00 de 20.215 para 4.050ha
(GTA, 2.008).
Houve também a redução na área do Parque Estadual Corumbiara (de 586.031,0000 ha
para 384.055,0000 ha), Guajará-Mirim (de 258.813,0000 ha para 207.148,2660 ha). Segundo
o Diagnóstico das Unidades de Conservação (Rondônia, 2002: pág. 15), as áreas dos Parques
Serra dos Reis, Corumbiara e Guajará Mirim foram reduzidas devido à exclusão de áreas
tituladas.
Destaca-se ainda a supressão da Florex Rio Preto/Jacundá que foi criada com
1.055.000,0000ha (Dec. 4245/89); permanecendo apenas 95.300,0000 ha na RESEX Rio
Preto Jacundá (Dec. 7376 de 17/01/96) e 220.644,5225 ha na Floresta Nacional Jacundá (Dec.
s/n 01/12/2004), criada, posteriormente, em 2004 e a supressão do Parque Estadual de
Candeias e do Parque Estadual Serra dos Parecis.
Segundo Ação Civil Pública impetrada pelo Ministério Público Federal e Ministério
Público do Estado de Rondônia, autos 2009.41.00.005003-4, que tramita na 1ª Vara Federal
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da Seção Judiciária de Rondônia, o que ocorreu foi a “invasão de madeireiros no Parque
Estadual Serra dos Parecis, que inicialmente foi transformado em Área de Preservação
Ambiental e, em poucos anos, passou a zona 1 (agropecuária) e hoje está consideravelmente
desflorestado e transformado em fazendas pecuárias.”
Depois de 1996 foram criadas outras Unidades de Conservação, das quais podemos
citar: o Parque Nacional Serra da Cutia (Dec. s/n 01/08/01), as Reservas Extrativistas Federais
Barreiro das Antas e Cautário (Dec. s/n 07/08/01), o Parque Nacional Campos Amazônicos
(Dec s/n de 21/06/2006).
A RESEX do Lago do Cuniã foi criada em 1999 através do Dec. nº 3238 e em 2001
foi criada, através do Decreto s/n de 27 de setembro de 2001, a Estação Ecológica do Cuniã,
sendo dividida em Estação Ecológica Cuniã 1 e 2. Recentemente, o Decreto s/n de 21 de
dezembro de 2007 alterou sua área acrescentando mais 72.628 ha, mas não fez o somatório
com a área já existente. Por esse motivo houve a retificação através do Decreto s/n de 13 de
março de 2008, e hoje a Estação Ecológica do Cuniã tem 125.849ha. Contudo, existe uma
questão jurídica que precisa ser solucionada com relação à sobreposição da Floresta Estadual
de Rendimento Sustentável Rio Madeira C, que, em tese, existe porque tem em vigor seu
Decreto de criação e não há nenhuma lei que o revogue ou que faça a desafetação pelo Estado
e a transferência para União.

FLORESTAS NACIONAIS
Nº
62

Nome da Unidade
FLONA JACUNDÁ

Ato de Criação (Decreto, Portaria)
Dec. s/n 01/12/2004

Área (hectares)
220.644,5225 ha.

PARQUES NACIONAIS
63

PARNA SERRA DA CUTIA

Dec. s/n - 01/08/01

283.611.7000 ha.

64

PARNA CAMPOS AMAZÔNICOS

Dec. s/n – 21/06/06

873.570,0000 ha

65

RESEX DO LAGO CUNIÃ

Dec.3.238 – 10/11/99

66

RESEX BARREIRO DAS ANTAS

Dec. s/n - 07/08/01

107.234,2574 ha.

67

RESEX DO CAUTÁRIO

Dec. s/n - 07/08/01

73.817,4975 ha.

RESERVAS EXTRATIVISTAS FEDERAIS
55.850.0000 ha.

ESTAÇÕES ECOLÓGICAS FEDERAIS
68

ESTAÇÃO ECOLÓGICA CUNIÃ 01

Dec. s/n - 27/09/01

46.120,2780 ha.

ESTAÇÃO ECOLÓGICA CUNIÃ 02

Dec. s/n - 27/09/01

7.100,9540 ha.

Dec. s/n – 21/12/2007
Dec. s/n – 13/03/08

72.628,0000 ha
125.849,0000 ha

Quadro 07_Unidades de Conservação Federais e Estaduais criadas após de 1996, com seus respectivos Decretos
de Criação, legislações posteriores e dimensões em hectares (ha). Fonte: Mapa das Unidades de Conservação
2009 (fig. 05).
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As criações e as alterações das Unidades de Conservação do Estado aconteceram,
principalmente, em dois momentos importantes que marcaram os limites do Estado de
Rondônia: a 1ª e a 2ª Aproximação do Zoneamento Socioeconômico-ecológico.
Após a primeira aproximação, novos estudos técnicos sobre as áreas protegidas foram
realizados, utilizando a escala de 1:250.000, com levantamento de população, projetos de
assentamentos e colonizações, Terras Indígenas, entre outros fatores, determinando um novo
mapa para o Zoneamento do Estado.
O Estado é caracterizado pela concentração de grandes áreas reservadas à preservação
através de Unidades de Conservação (UC) e Terras Indígenas (TI) que perfazem um total de
90.301,6 km², representando 38% do território (Silva, 2008).
NOME DA UNIDADE

ATO DE CRIAÇÃO

ÁREA (hectares)

(DEC, PORT. ETC)
TERRAS INDÍGENAS *
01

TERRA INDÍGENA KAXARARI

Dec. 93.073/86

145.889,00 ha

02

TERRA INDÍGENA KARITIANA

Dec. 93.068/86

03

TERRA INDÍGENA KARIPUNA

Port. 306/MJ de 17.05.96

04

TERRA INDÍGENA IGARAPÉ RIBEIRÃO

Dec. 86.347/81

47.963,0000 ha

05

TERRA INDÍGENA IGARAPÉ LAJE

Dec. 86.347/81

107.321,0000 ha

06

TERRA INDÍGENA RIO NEGRO OCAIA

Dec. 86.347/81

07

TERRA INDÍGENA URU EU WAU WAU

Port. 275/91

1.867.117,0000 ha

08

TERRA INDÍGENA PACAÁS NOVOS

Port. 256/91

279.906,0000 ha

09

TERRA INDÍGENA SAGARANA

Dec.de 23.05.96

10

TERRA INDÍGENA GUAPORÉ

Dec.de 23.05.96

115.788,0000 ha

11

TERRA INDÍGENA RIO BRANCO

Dec. 93.074/86

236.137,0000 ha

12

TERRA INDÍGENA MASSACO

Port. 305/MJ de 17.05.96

503.000,0000 ha

13

TERRA INDÍGENA RIO MEQUÉNS

Dec. de 23.05.96

107.553,0000 ha

14

TERRA INDÍGENA KWASAR R PEDRO

15

TERRA INDÍGENA TUBARÃO

Port. 259/91

16

TERRA INDÍGENA ARIPUANÃ

Dec. 64.860/69

17

TERRA INDÍGENA ROOSEVELT

Port. 262/91

233.056,0000 ha

18

TERRA INDÍGENA SETE DE SETEMBRO

Dec. 88.867/83

247.869,0000 há

19

TERRA INDÍGENA IGARAPÉ LOURDES

Dec. 88.609/83

185.533,0000 ha

20

TERRA INDÍGENA MUQUI

Port. 552 de 15.07.96

Interditada

21

TERRA INDÍGENA RIO OMERÊ

Port. 551 de 15.07.96

Interditada

89.698,0000 ha
153.350,0000 ha

104.063,0000 ha

18.120,0000 ha

N/INF

16.300,0000 ha
118.000,0000 ha
1.639.663,0801 ha
(RO) 671.500 ha

FLORESTAS NACIONAIS
22

FLONA BOM FUTURO

Dec. 96.188 – 21/06/88

280.000,0000 ha.

23

FLONA JAMARI

Dec. 90.224 – 25/09/84

215.000,0000 ha.

24

FLONA JACUNDÁ

Dec. s/n 01/12/2004

220.644,5225 ha.

PARQUES NACIONAIS
25

PARNA PACAÁS NOVOS

Dec. 84.019 – 21/09/79

764.801,0000 ha.
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26

PARNA SERRA DA CUTIA

Dec. s/n - 01/08/01

283.611,7000 ha.

27

PARNA CAMPOS AMAZÔNICOS

Dec. s/n – 21/06/06

873.570,0000 ha

RESERVAS EXTRATIVISTAS FEDERAIS
28

RESEX DO LAGO CUNIÃ

Dec. 3.238 – 10/11/99

55.850,0000 ha.

29

RESEX DO RIO OURO PRETO

Dec. 9166 – 13/03/90

204.850,0000 ha.

30

RESEX BARREIRO DAS ANTAS

Dec. s/n - 07/08/01

107.234,2574 ha.

31

RESEX DO CAUTÁRIO

Dec. s/n - 07/08/01

73.817.4975 ha.

32

REBIO JARU

Dec. 83.716 – 11/07/79

268.150,0000 ha.

Dec. s/n 02/05/2006

328.150,0000 ha

33

REBIO DO GUAPORÉ

Dec. 87.587 – 20/09/82

600.000,0000ha

(área sem sobreposição)

285.000,0000ha

RESERVAS BIOLÓGICAS FEDERAIS

ESTAÇÕES ECOLÓGICAS FEDERAIS
34

ESTAÇÃO ECOLÓGICA CUNIÃ 01

Dec. s/n - 27/09/01

46.120,2780 ha

ESTAÇÃO ECOLÓGICA CUNIÃ 02

Dec. s/n - 27/09/01

7.100,9540 ha

Dec. s/n 21/12/07-

72.628,0000 ha

Dec. s/n 13/03/08

125.849,0000 ha

FLORESTAS ESTADUAIS DE RENDIMENTO SUSTENTADO
35

FERS RIO MACHADO

Dec. 4571de 23 de março de 1990

36

FERS RIO MADEIRA A

Dec.4574 de 23 de março de 1990

62.986,0600 ha.

115.750,3300 ha

37

FERS RIO MADEIRA B

Dec. 7600 de 08 de outubro de 1996

51.856,0710 ha.

38

FERS RIO VERMELHO C

Dec.4567 de 23 de março de 1990

4.050,1200ha.

39

FERS RIO VERMELHO B

Dec. 4582 de 28 de março de 1990

31.574,2300 ha

40

FERS GAVIÃO

Dec. 7604 de 08 de outubro de 1996

440.3945 ha.

41

FERS PERIQUITO

Dec. 7606 de 08 de outubro de 1996

1.162,5504 ha.

42

FERS ARARAS

Dec. 7605 de 08 de outubro de 1996

964.7733 ha.

43

FERS TUCANO

Dec. 7603 de 08 de outubro de 1996

659,5607 ha.

44

FERS MUTUM

Dec. 7602 de 08 de outubro de 1996

11.471,0435 ha.

45

FERS CEDRO

Dec. 7601 de 08 de outubro de 1996

2.566,7434 ha.

46

PARQUE ESTADUAL DE GUAJARÁ

Dec. 4575 – 23/03/90- Lei nº 700 -96

207.148,2660 há

47

PARQUE ESTADUAL SERRA DOS REIS

Dec. 7027 – 08/08/95 Lei nº 764/97

36.442,2500 há

48

PARQUE ESTADUAL CORUMBIARA

Dec. 4576 – 23/03/90 - Lei nº 1171/02

384,055,0000 ha

PARQUES ESTADUAIS

RESERVAS EXTRATIVISTAS ESTADUAL
49

RESEX RIO PRETO JACUNDÁ

Dec. 7336 de 17 de janeiro de 1996

50

RESEX JACI-PARANÁ

Dec. 7335/96

205.000,0000ha

95.300,0000ha

Lei nº 692/96

191.324,3110 ha

51

RESEX RIO CAUTÁRIO

Dec. 7028 de 08 de agosto de 1995

146.400,0000ha

52

RESEX PEDRAS NEGRAS

Dec. 6954 de 14 de julho de 1995

124.408,9756 ha

53

RESEX CURRALINHO

Dec. 6952 de 14 de julho de 1995

1.757,6564 ha

54

RESEX PACAÁS NOVOS

Dec. 6953 de 14 de julho de 1995

342.903.5029 ha

55

RESEX IPÊ

Dec. 7101 de 04 de setembro de 1995

815,4633ha

56

RESEX ANGELIM/JEQUITIBA **

Dec. 7095 de 04 de setembro de 1995

8.923.2090ha

57

RESEX MOGNO

Dec. 7099 de 04 de setembro de 1995

2.450,1162ha

58

RESEX SUCUPIRA

Dec. 7104 de 04 de setembro de 1995

3.188,0291ha

59

RESEX CASTANHEIRA

Dec. 7105 de 04 de setembro de 1995

10.200,0000ha

60

RESEX JATOBÁ

Dec. 7102 de 04 de setembro de 1995

1.135,1793 ha
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61

RESEX ITAÚBA

Dec. 7100 de 04 de setembro de 1995

1.758.0759ha

62

RESEX PIQUIÁ

Dec. 7098 de 04 de setembro de 1995

1.448,9203ha

63

RESEX FREIJÓ

Dec. 7097 de 04 de setembro de 1995

600,3607ha

64

RESEX ROXINHO

Dec. 7107 de 04 de setembro de 1995

882,2142ha

65

RESEX SERINGUEIRAS

Dec. 7108 de 04 de setembro de 1995

537,4691 ha

66

RESEX GARROTE

Dec. 7109 de 04 de setembro de 1995

802,5166 ha

67

RESEX MASSARANDUBA

Dec. 7103 de 04 de setembro de 1995

5.566,2166 ha

68

RESEX MARACATIARA

Dec. 7096 de 04 de setembro de 1995

9.503,1284 ha

69

RESEX AQUARIQUARA

Dec. 7106 de 04 de setembro de 1995

18.100,0000ha

70

RESERVA BIOLÓGICA DO OURO

Dec. 4580 de 28 de Março de 1990

46.438,0000 ha

71

RESERVA BIOLÓGICA TRAÇADAL

Dec. 4583 de 28 de Março de 1990

22.540,0000 ha

72

ESTAÇÃO ECOLÓGICA SAMUEL

Dec. 4247 de 18 de julho de 1989
Lei Estadual 763 de 29/12/1997

71.060,7232 ha

73

EST. ECO. SERRA TRÊS IRMÃOS

Dec. 4584 de 28 de Março de 1990

99.813,0000 ha.

74

ESTAÇÃO ECOLÓGICA MUJICA NAVA

Dec. 7635 de 07 de novembro de 1996

18.280.8548 ha.

RESERVAS BIOLÓGICAS ESTADUAIS

ESTAÇÕES ECOLÓGICAS ESTADUAIS
20.865,0 ha.

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL
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APA DO RIO MADEIRA

Dec. 5124 de 06 de junho de 1991.

6.741,0000ha.

Quadro 08 _ Terras Indígenas e Unidades de Conservação Federais, Estaduais de acordo com o mapa de
aproximação do 2º Zoneamento Socioeconômico-Ecológico do Estado de Rondônia, com seus respectivos
Decretos de Criação, legislações posteriores e dimensões em hectares (ha).
14

Segundo SILVA (2008), apesar de Rondônia possuir dentro de seu território unidades
de conservação com o caráter de “assegurar” o uso e a proteção adequada, a prática
inadequada de uso da terra torna-se cada vez mais intensa como se tem visto nos noticiários
nacionais, no levantamento de desmatamentos, na prática ilegal da grilagem e na prática da
mineração em terras indígenas, gerando sérios conflitos fundiários.
Vale destacar algumas peculiaridades das áreas protegidas de Rondônia, ao longo
desses anos.
O Parque Estadual Corumbiara quando foi criado em 1990 tinha 586.031,0000ha,
sofreu uma redução em 1996 e após a segunda redução, em 2002, ficou com uma área de
384.055,0000ha.

* As áreas das TI estão de acordo com Atlas Geoambiental do Estado de Rondônia, 2002.
**A Reserva Florestal Jequitibá passou a integrar a Resex Angelim (dados atualizados em 13/03/97).
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Os Parques Estadual Rio Candeias e o Parque Estadual Serra dos Parecis foram
criados no ano de 1990, na primeira aproximação do zoneamento, mas não aparecem na 2ª
aproximação.
No caso do Parque Estadual Rio Candeias, os estudos técnicos realizados na época
revelaram um nível médio de ocupação humana, num processo de ocupação agropecuária,
com conversão da floresta, mas ainda predominava a cobertura vegetal natural, por isso
recomendou-se a regularização fundiária, mas com controle da exploração florestal e do
desmatamento, transformando-se esta zona em subzona (1.2), o que levou ao desaparecimento
do parque.
Já o Parque Estadual Serra dos Parecis, em poucos anos, passou para a zona 1.4
(agropecuária) e hoje está consideravelmente desflorestado e transformado em fazendas
pecuárias, tendo desaparecido da segunda aproximação do zoneamento.
Outro exemplo de invasão de unidade de conservação é o da FERS Rio Mequéns, que
sumiu na segunda aproximação do zoneamento, após ser usurpada por fazendeiros.
Também chama atenção o caso da Florex Laranjeiras. Na primeira aproximação do
zoneamento Laranjeiras era uma floresta estadual, bem como Pacaás e Rio Preto Jacundá. As
duas últimas se transformaram em Reservas Extrativistas, mas a Florex Laranjeiras ficou
englobada na área do Parque Estadual Corumbiara. Hoje há outro conflito em relação à área,
pois está ocupada por quilombolas da Comunidade Laranjeiras, que buscam o reconhecimento
de seu território (Processo SR/17: 54300.001014/08-51).
Já a FERS Rio Abunã, com área aproximada de 62.219 ha, situada no Município de
Porto Velho, foi criada pelo Dec. 4577 de 23 de março de 1990 e revogada pela Lei
Complementar 525 de 06 de outubro de 2009, nos termos da Lei Complementar nº 233, de 6
de junho de 2000. Esta é a única FERS que teve o Decreto Revogado em 2009, as demais que
foram suprimidas na 2ª Aproximação do Zoneamento Socioeconômico do Estado elaborada
em 2000, mas “existem” através dos seus Decretos de criação.
Em 2004, foi sancionada a Lei Complementar 308, publicada no Diário Oficial de
16/11/04 que acrescentou dispositivos ao artigo 7º da Lei Complementar nº 233, de 6 de junho
de 2000, transformando em zona 1 (Subzona 1.3) duas áreas que pertenciam a Zona 2
(Subzona 2.1), que era destinada ao “uso especial” (inclusive para criação de novas unidades
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de conservação). Nessas áreas estavam contidas as áreas rurais do Núcleo Residencial de
Jacinópolis, Município de Nova Mamoré e a área rural do Núcleo Urbano de União
Bandeirantes, Município de Porto Velho.
Hoje, o Estado é caracterizado pela concentração de grandes áreas reservadas à
preservação através das Unidades de Conservação (UC) e Terras Indígenas (TI) que perfazem
um total de 90.301,6 Km², representando 38% da área total do Estado (Silva, 2008).
De acordo com os dados oficiais, as Unidades de Conservação do Estado de Rondônia
estão distribuídas num total de 55, sendo 01 Área de Proteção Ambiental, 02 Estação
Ecológica Federal (Cuniã 1 e 2), 03 Estações Ecológicas Estaduais, 03 Parques Nacionais, 03
Parques Estaduais, 02 Reservas Biológicas Federais, 02 Reservas Biológicas Estaduais, 03
Florestas Nacionais, 11 Florestas Estaduais de Rendimento Sustentável, 04 Reservas
Extrativistas Federais e 21 Reservas Extrativistas Estaduais.
Contudo, ao consultar as Leis e Decretos de criação dessas unidades, que ainda estão
em vigor, detectam-se algumas alterações. Os números de Florestas Estaduais de Rendimento
Sustentável passam de 11 para 17, os Parques Estaduais passam de 03 para 05 e constata-se
que o Decreto de criação da Estação Ecológica do Cuniã considera a criação de apenas uma
unidade, que está dividida em duas áreas (Cuniã 1 e 2)
Para visualizar as Unidades de Conservação do Estado de Rondônia utiliza-se o mapa
cedido pelos Serviços Técnicos de Engenharia e Geologia (SETENGE)15 , figura 05, que
mostra todas as unidades criadas, com suas respectivas legislações, em vigor, o que torna este
mapa diferente do mapa da na 2ª Aproximação do Zoneamento Socioeconômico-ecológico.

15

Serviços Técnicos de Engenharia e Geologia – Consultoria em Meio Ambiente. Rua Duque de Caxias, nº
1290, Centro, Porto Velho/RO
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Fatos recentes levaram o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado
de Rondônia a ajuizarem Ação Civil Pública, autos 2009.41.00.005003-4 (já citada
anteriormente) contra a União, o Instituto Chico Mendes para a Biodiversidade (ICMBIO) e o
Governo de Rondônia para anular o acordo que permitiria legitimar a ocupação de parte da
Floresta Nacional Bom Futuro.
Segundo acordo celebrado pelo governo do estado e o governo federal a área da
antropizada na região da Flona Bom Futuro, seria delimitada de forma a possibilitar o uso
sustentável dos recursos naturais existentes, podendo ainda, o Estado fazer a regularização
fundiária em favor das famílias já instaladas. Em outras áreas seriam criadas uma Área de
Proteção Ambiental e uma Floresta Estadual, sob administração do Estado e uma Unidade de
Proteção Integral, sob administração Federal.
Nestes termos, as terras das Estações Ecológicas Serra Três Irmãos e Mujica Nava, e
das FERS Rio Vermelho A (que nem consta como área protegida do Estado, por ter sido
excluída na 2ª aproximação do zoneamento) e Rio Vermelho B, sofreriam desafetação pelo
Estado e seriam transferidas para o Instituto Chico Mendes, para fins de criação de Unidade
de Conservação de Proteção Integral Federal. Parte da Flona Bom Futuro seria transformada
(cerca de 70.000ha) em Área de Proteção Ambiental e de outros 70.000ha, em Floresta
Estadual sob administração do Estado de Rondônia.
Com o acordo, permitiu-se ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) concedesse a Licença de Instalação da Hidrelétrica Jirau que
inundaria 600 ha da Floresta Estadual Rio Vermelho “A”, decorrente da mudança de
localização da barragem da hidrelétrica que está sendo construída no Rio madeira.
Há, também, em andamento, na Casa Civil, em Brasília, um processo para ampliação
da Reserva Extrativista do Lago do Cuniã, englobando a Floresta Estadual de Rendimento
Sustentável Rio Madeira B.
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CAPÍTULO III
HISTÓRICO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
3.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
O Município de Cujubim fica a 214 km de Porto Velho, Capital de Rondônia, nas
coordenadas geográficas 09º21’46” latitude sul e 62º35'07" longitude oeste. Limita-se ao
norte com Itapuã do Oeste e Porto Velho; ao sul com o Rio Crespo; a leste com Machadinho
D’oeste e a oeste com Alto Paraíso e Itapuã D’oeste.
Para ter acesso à área a partir da Capital, pela Rodovia Federal BR-364, sentido Porto
Velho – Cuiabá percorre-se aproximadamente 146 km até a entrada da Rodovia Estadual RO205, a partir daí, percorre-se 68 km, até a Cidade de Cujubim (antigo Núcleo do Projeto de
Assentamento Cujubim), conforme mapa que contém a localização da área de estudo (Figura
06).
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3.2. HISTÓRICO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO CUJUBIM
De acordo com Magalhães (1995)16, a implementação do programa de reforma agrária
em nível nacional sempre esteve nas prioridades do governo federal. Com a criação do
Ministério Extraordinário de Política Fundiária em maio de 1996, estabeleceu-se um nível de
hierarquia ministerial para acelerar o processo e tratar adequadamente às pressões e tensões
relacionadas ao acesso a terra em todo o país.
O INCRA passou a executar suas atividades dentro da concepção do novo rural
objetivando a integração de políticas agrárias e agrícolas com foco sustentabilidade
econômica e social das famílias assentadas. O novo mundo rural, portanto, tinha uma
concepção de desenvolvimento rural que estabelecia as condições técnicas e econômicas,
assegurando a inserção dos trabalhadores assentados no segmento da agricultura familiar,
como produtores independentes, com total aproveitamento das potencialidades locais,
valorizadas pela dinâmica da globalização, permitindo assim o cumprimento de um dos
propósitos da reforma agrária
Essa política de ocupação e colonização era coordenada e executada exclusivamente
pelo INCRA. Segundo Becker (1990), a partir de 1981 novos gestores entram em cena numa
complexa associação: o POLONOROESTE, agencia do Governo Federal para o
desenvolvimento regional co Centro-Oeste, responsável pela gestão do projeto através da
Secretaria de Planejamento; o Banco Mundial, (financiador de 33% do total do projeto), que
condicionou a liberação das parcelas a medida de proteção dos índios e do meio ambiente; o
Estado de Rondônia que arca com o custeio dos serviços nos novos núcleos (NUAR’S).
O objetivo precípuo do Programa era o de promover a adequada ocupação da área,
mediante a absorção de agricultores migrantes de diversas regiões do país.
É neste contexto que em julho de 1984 nasce o PA Cujubim, vinculado aos recursos
do Polonoroeste, Fase III, localizado no Município de Ariquemes/RO (hoje, essa área
pertence ao Município de Cujubim), na Gleba Cujubim, distante cerca de 215 km da Capital
do Estado.

16

Joel Mauro Magalhães - Assegurador de implementação e consolidação da proposta do PA Cujubim II.
INCRA-RO_ PROC. 0933/95.
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Oliveira (2009)17, explica que o PA Cujubim foi um dos três projetos criados dentro de
um programa financiado na época pelo POLONOROESTE, que foi um programa de
desenvolvimento para o Estado de Rondônia, principalmente para consolidar a infraestrutura
dos grandes projetos oficiais que havia sido criado pelo INCRA, principalmente ao longo da
BR 364. Os projetos de assentamentos tinham muita deficiência, muitas dificuldades, como a
abertura de estradas de grandes extensões. Como na época as bases do INCRA ficavam
instaladas em centros urbanos, muitos dos assentados não tinham acesso a esses locais. Então,
dentro do POLONOROESTE foi implantado uma série de Núcleos Urbanos de Apoio Rural –
NUAR’s, em pontos estratégicos para que os assentados pudessem ficar mais próximos de um
centro que lhe dessem alguma estrutura básica, principalmente de apoio a produção. Foram
mais de 30 NUAR’s financiados pelo POLONOROESTE, sendo adotada aquela estrutura
básica de estradas, escolas e demais estruturas que o INCRA colocava nos projetos de
Assentamento. Neste período também foi construída a BR - 364.
Segundo Memorial Descritivo do INCRA, a Gleba Cujubim, pertencia ao Município
de Ariquemes/RO e Porto Velho/RO, numa posição geográfica (centro da área) de latitude
9.21’50’’S e longitude 62.35’03’’ WGR, confrontando ao norte com Igarapé 40, ao sul com a
linha CC-02 (estrada vicinal) e Igarapé Fundo, ao leste Igarapé 40 e a oeste Rio Preto. Foi
uma Gleba arrecadada em nome da União por força da Portaria nº 008 de 17 de janeiro de
1983 e tinha uma área de 298.698 ha. Apresentava de modo geral, acesso bastante precário.
Na parte sul, o tráfego era realizado por pessoas e animais através de simples picadões ou
varadouros prolongados apartes das linhas topográficas da Gleba Burareiro, a qual esta ligada
a BR 364 no núcleo urbano de Ariquemes. Na parte norte o acesso era realizado através dos
Rios Preto e Juruazinho, afluentes da margem esquerda do rio Machado, os quais ofereciam
condições de tráfego, apenas entre os meses de dezembro e maio. A utilização da terra era
inexpressiva e estava voltada à exploração de culturas temporárias em nível de subsistência,
principalmente arroz e mandioca. Destaque maior era dado à exploração de seringais e
castanhais nativos, o que se constituía na principal atividade econômica dessa região. O
subsolo era possuidor de considerável riqueza mineral, principalmente do norte, onde a
Delegacia Especial do DNPM elegeu como região de mineração, havendo uma série de
17

José Lopes de Oliveira, Engenheiro Agrônomo, Advogado, Funcionário do INCRA desde 1977, atuou na
implementação dos Projetos de Assentamentos no Estado de Rondônia, durante o Ciclo da Agricultura. Dirigiu o
projeto de assentamento em Cacoal denominado Projeto Integrado de Colonização Gy Paraná e implantou o
Projeto de Assentamento de Machadinho, no período de 1983 a 1985. Hoje está lotado na Divisão de Obtenção
de Terras da Superintendência do INCRA/RO. Entrevista concedida à Autora em 22 de outubro de 2009, na sede
do INCRA, em Rondônia.
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alvarás de pesquisa e lavra de minério, naquela época. A fertilidade dos solos oferecia
condições favoráveis para uma exploração agrícola sistemática e racional (SR_RO/17).
O Projeto de Assentamento Cujubim, localizado nessa Gleba Cujubim, foi provindo de
arrecadação sumária, criado em 03 de julho de 1984, através da Resolução nº 144/84 do
Conselho de Diretores do INCRA, numa área inicial de 204.395,0000ha, reduzida mais tarde
para apenas 39.439,1000ha em razão da fraca fertilidade de seus solos e presença de terras
ácidas e álicas (aquelas que apresentam saturação por Alumínio Superior a 50%; - Argila de
Atividade Alta), apontada pelo levantamento pedológico realizado pela CETEC – Fundação
Centro Tecnológico de Minas Gerais.
Inicialmente havia a pretensão de assentar mais de 3.000 famílias, mas a baixa
fertilidade de solo ensejou a não recomendação para o aproveitamento agrícola, sobretudo
pela clientela a ser beneficiada, consistir de pequenos lavradores e tidos como “renda zero”
(Exposição de Motivos/INCRA/SE-17/G/Nº01/91, em 21 de janeiro de 1.991).
Diante do novo quadro formado, a proposta inicial do Projeto foi revista, concluindose pela concentração de esforços somente em duas glebas um e três, (que depois passaram a
ser conhecidas como Gleba um e dois), onde, oficialmente, haviam sido assentadas 504
famílias até o final de 1985, conformando uma área de 39.439 hectares. Com esta medida
selou-se o novo tamanho do projeto, esquecendo-se inclusive, o prosseguimento do restante
da área que poderia ter avançado com utilização de outras fontes de recurso (Exposição de
Motivos/INCRA/SR-17/G/Nº01/91, em 21 de janeiro de 1.991).
Ao se levantar as condições de solos e verificar a baixa fertilidade, o INCRA decidiu
criar cinco Reservas Florestais (Mutum, Gavião, Tucano, Araras, Periquito), compondo uma
área de 14.698,3224ha, e a criação de um núcleo urbano com 1.144,5118ha (SR/17, SERPRO
nº 54300.000686/97-99)
Oliveira (2009) explica que o INCRA resguardou áreas como reserva legal coletiva, o
que beneficiava os colonos por poder explorar, totalmente, os hectares de cada lote, ficando a
área de reserva legal na forma condominial, ou seja, área em bloco.
As reservas aglutinadas se justificavam especialmente por facilitar maior controle
quanto ao desmatamento e viabilização de planos de manejo para exploração racional do
potencial madeireiro (Rondônia, 1996).
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Outra inovação do INCRA, na época da criação do PA Cujubim foi o planejamento de
loteamento. Nos anos 70, trabalhava-se com retângulos perfeitos, com uma estrada principal e
a cada 4 km traçavam-se perpendiculares a esta principal. Os lotes ficavam com 100 ha. No
projeto do PA Cujubim o INCRA adotou o sistema de planejar os loteamentos respeitando as
sub-bacias hidrográficas, colocando as estradas na parte central dos divisores de água, no
espigão. O que levava a uma economia no custo de construção das estradas e de sua
manutenção. De certa forma evitava-se que a estrada cortasse por várias vezes o mesmo rio ou
igarapé, economizava no aterro, ao construir pontes e bueiros. Outro aspecto importante foi o
procedimento de se colocar o fundo do lote confrontando-se com o rio ou curso d’água, o que
tornavam os rios como divisas naturais (OLIVEIRA, 2009).
Para Becker (1990) é importante ressaltar que a proposta para a organização territorial,
fugindo ao “quadrado burro” (definição geométrica dos lotes) e respeitando o quadro
geográfico, é superior e compatível com a realidade.
A figura 07 mostra os Projetos de Assentamento Cujubim I e II, com seus lotes,
respeitando o quadro geográfico e as reservas em bloco, como um conjunto formado fora da
demarcação dos lotes parcelados.
O PA Cujubim tinha uma organização territorial medida e demarcada, com todas as
suas parcelas rurais, núcleo e reservas florestais, constituindo duas glebas conforme
discriminação a seguir:

274 Parcelas rurais
GLEBA 01

01 Núcleo urbano principal
04 Reservas Florestais
TOTAL

230 Parcelas rurais
GLEBA 02

01 Reserva Florestal
TOTAL

12.736,6603 ha
1.144,5118 ha
14.257,9279 ha
28.139,10000 ha

10.859,6055 ha
440,3945 ha
28.139,10000 ha

96

504 Parcelas rurais
RESUMO

01 Núcleo urbano principal
05 Reservas Florestais
TOTAL

23.595,2658 ha
1.144,5118 ha
14.698,3224 ha
39.439,1000 ha

Quadro 09_Demonstrativo das Glebas do PA Cujubim, com suas respectivas parcelas/ha, reservas florestais/ha e
núcleo urbano principal. Fonte: Exposição de Motivos/INCRA/SE-17G/Nº01/91, em 21 de janeiro de 1991.

O demonstrativo das glebas mostra que a área destinada às parcelas foi de
23.596,2658ha, onde foram assentados 504 agricultores, sem terra, em lotes com área média
de 50 ha. Os lotes foram distribuídos pelo INCRA visando promover a adequada ocupação da
área, através da absorção de agricultores migrantes, possibilitando as condições para sua
integração ao processo produtivo e sócio- econômico.
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Em 1985, com a desaceleração do POLONOROESTE, que não mais liberou os
recursos necessários à continuidade do Projeto e o advento do 1º Plano Nacional de Reforma
Agrária, o PA Cujubim deixou de ser prioridade e foi praticamente abandonado pelo INCRA
e pelas outras instituições federais e estaduais que participavam do Programa. Tal abandono
comprometeu seriamente os objetivos preconizados pelo Programa (Exposição de
Motivos/INCRA/SR-17/G/Nº01/91, em 21 de janeiro de 1991).
A partir de 1986, a Coordenação Central do POLONOROESTE, em Brasília, deixou
de contemplar recursos novos para os assentamentos. Esse problema, aliado a falta de
definições da coordenação e de estabelecimento de metas de forma objetiva e concreta,
impedia que as dificuldades encontradas fossem resolvidas com velocidade e eficiência.
Oliveira (2009) esclarece que, mesmo o Projeto tendo capacidade para assentar 3.000
mil famílias, o número de assentados ficou reduzido, isto porque além dos problemas já
encontrados com relação à baixa fertilidade do solo e a redução da área do assentamento, num
dado momento, o POLONOROESTE passou a ser criticado como se estivesse financiando a
degradação na Amazônia. Em função disso, o Banco Mundial resolveu suspender o
financiamento, paralisando todos os projetos que estavam em fase de implantação. Tanto o
PA Cujubim como o PA Machadinho tiveram prejuízos, não atingindo a meta de
assentamento que estava planejada.
Por este motivo ocorreu uma evasão bastante acentuada das famílias inicialmente
assentadas (Exposição de Motivos/INCRA/SE-17/G/Nº01/91).

Tabela 1_Demonstrativo da evasão do assentamento em 1990.
Glebas

Famílias

Lotes

Ocupantes

Evasão

Assentadas

Ocupados

Primitivos

01

274

185

82

74%

02

230

97

72

69%

TOTAL

504

282

154

70%

FONTE: INCRA/RO_JUL/89 – SERPRO nº 54300.000686/97-9
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Posteriormente, com recursos próprios o INCRA retoma as ações do Projeto, mas o
levantamento realizado “in loco” indicou que a paralisação operacional provocou situações
indesejáveis, tais como desistência, abandono e venda de parcelas pelos parceleiros, além de
invasão e compra de lotes por comerciantes, garimpeiros, etc. (Exposição de
Motivos/INCRA/SR-17/G/Nº01/91, em 21 de janeiro de 1991).
Após a visita à área do Excelentíssimo Senhor Presidente da República Fernando
Collor de Melo, em maio de 1990, o Projeto ganhou novos rumos. Foram propostas novas
ações e investimentos em diversos setores.
Detectadas as anomalias, e com a liberação de recursos financeiros, o Projeto tratou de
promover os devidos ajustes operacionais objetivando reestruturá-lo e, por conseguinte,
transformá-lo em modelo piloto de assentamento, conforme compromisso assumido pelo
Presidente.
Assim, em decorrência das prioridades estabelecidas, foram adotadas as seguintes
Providências no exercício de 1990:
a) Cancelamento de autorização para a ocupação das parcelas abandonadas, porém com
benfeitorias, com o imediato assentamento de novas famílias;
b) Fixação de prazo de 30 dias para que os beneficiários de parcelas abandonadas, porém
com benfeitorias implantadas, retornassem ao projeto;
c) Regularização do invasor ou comprador de uma única parcela, desde que aprovado
pelo processo seletivo;
d) Autorização para que o possuidor de mais de uma parcela transferisse a outra família,
previamente selecionada, as benfeitorias implantadas na parcela ou parcelas
excedente.

Todos os beneficiados inicialmente com Autorização de Ocupação (AO), até 1990
ainda não tinham recebido o Título de Definitivo (TD), em face da não definição do modelo a
ser processado, levando em conta que as reservas florestais não se incluíam nas próprias
parcelas, e sim, aglutinadas em três blocos, além da falta do estabelecimento dos parâmetros
para recuperação dos investimentos realizados no Projeto, de forma a permitir claramente a
fixação de preço de cada parcela.
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Em nível de Superintendência determinaram a elaboração da pauta de valores de
alienação das parcelas do Projeto, considerando a recuperação dos custos definidos pelo
Estatuto da Terra, Lei nº 4.504/64, artigo 6918 e pelo Decreto nº 59.428/66, artigo 67, e
demais atos normativos. Mas, mesmo o processo estando concluído, ficaram aguardando a
definição a respeito das reservas florestais em bloco para tramitar à homologação dos valores
das parcelas e consequentemente promover a expedição de títulos definitivos.
Ocorre que a categoria de “Reserva Florestal em Bloco” nunca foi regulamentada na
legislação brasileira e essas áreas que foram criadas no PA Cujubim, em seguida, foram
transformadas em Florestas Estaduais de Rendimento Sustentável, no ano de 1996.

Nome do Projeto

P.A. CUJUBIM

ANO

A.O

T.D

1987

54

-

1988

404

-

1989

2

-

1990

4

-

1991

157

01

1992

46

133

1993

1

-

1994

10

92

1995

1

04

1996

-

108

TOTAL

338

Quadro 10_Número de Pessoas com Autorização de Ocupação e Título Definitivo, no Projeto de Assentamento
Cujubim, nos ano de 1987 a 1996, sendo tituladas apenas 338 parcelas. FONTE: INCRA/RO_JUL/89 – SERPRO nº
54300.000686/97-99

Vale ressaltar que, para ser parceleiro em projetos e colonização federal era necessário
preencher requisitos constantes nos artigos 64 a 71, do Decreto nº 59.428, de 27 de outubro de
1966:
Art 64. As parcelas em projetos e colonização federal serão atribuídas a pessoas que,
sendo maiores de 21 e menores de 60 anos, preencham as seguintes condições: I 18

Art. 69. O custo operacional do núcleo de colonização será progressivamente transferido aos proprietários das
parcelas, através de cooperativas ou outras entidades que os congreguem. O prazo para essa transferência, nunca
superior a cinco anos, contar-se-á: a) a partir de sua emancipação; b) desde quando a maioria dos parceleiros já
tenha recebido os títulos definitivos, embora o núcleo não tenha adquirido condições de vida autônoma.
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Não sejam: a) proprietários de terreno rural; b) proprietários de estabelecimento de
indústria ou comércio; c) funcionários públicos e autárquicos, civis e militares da
administração federal, estadual ou municipal. II - Exerçam, ou queiram efetivamente
exercer, atividades agrárias e tenham comprovada vocação para seu exercício. III Comprometam-se a residir com sua família na parcela, explorando-a direta e
pessoalmente; IV - Possuam boa sanidade física e mental e bons antecedentes; V Demonstrem capacidade empresarial para gerência do lote na forma projetada.
Art 67. O custo de cada parcela será calculado em função dos investimentos
necessários à implantação do núcleo, nele se incluindo o preço pago pela
desapropriação e o das valorizações resultantes das obras de infra-estrutura
incorporadas no respectivo projeto e das benfeitorias específicas para cada parcela.
Art 71. Ao parceleiro será outorgado título definitivo de propriedade quando tiver
liquidado integralmente o valor de seu débito, o que não poderá ocorrer antes do
término do período de carência, nem afetará a validade do contrato de colonização
prèviamente assinado.

Como nos demais projetos anteriormente criados, o PA Cujubim surgiu em função de
grande migração das Regiões Sul e Sudoeste do país, supostamente injustiçados, pela falta de
uma política de distribuição de renda, ou propriamente, da execução de um programa de
Reforma Agrária.
A Partir de então se formou, a comunidade no Núcleo Urbano de Apoio Rural NUAR, mas como este núcleo era desprovido de estrutura logística, o INCRA construiu sua
própria estrutura, levando seus equipamentos e os demais recursos para sua administração e
para o desenvolvimento do próprio NUAR. Provocando, consequentemente, o crescimento do
núcleo urbano, transformando-o anos mais tarde em município.
Devido à expansão de ocupação, além da própria área prevista para funcionamento do
projeto, outras áreas foram sendo ocupadas. As ocupações continuaram desordenadamente,
causando prejuízos e consequências, como a disputa pela posse das terras. Posteriormente, as
áreas invadidas acabaram sendo regularizadas (OLIVEIRA, 2009), como foi o caso do PA
Cujubim II (Projeto de Expansão), que será aclarado no subitem 5.2.
O projeto desenvolveu-se dentro das normas de colonização oficial do INCRA, tendo
como base econômica as lavouras de subsistências e comerciais. Naquela época, a EMATER
já acompanhava o projeto com assistência técnica, porém em decorrência do perfil do
assentado, a extensão rural se fazia necessária como forma de melhorar a capacitação e o
gerenciamento empresarial, tanto individual como associativista, objetivando a produtividade
da parcela, que era abaixo da média nacional, com exceção à cultura da mandioca e do
guaraná.
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Tabela 02_Culturas produzidas no PA Cujubim.

Culturas

Média nacional

P. A. Cujubim

Arroz

2713

1200

Milho

2824

900

Feijão

600

240

Mandioca

9 T /há

13,5 T/ha

Café

1284

720

Guaraná

-

260

Pimenta do reino

2026

850

Urucum

300

350

FONTE: INCRA/RO_JUL/89 – SERPRO nº 54300.000686/97-9

Após todas as etapas de crescimento do projeto, inclusive com benfeitorias
implantadas pelo INCRA, no tocante a infra-estrutura física, estradas, postos de saúde,
escolas, rede de distribuição de água e energia elétrica, consideraram que a presença do
INCRA na região, não se fazia mais necessária, considerando a criação de um Município na
área do projeto, sendo dado parecer técnico favorável a emancipação do PA Cujubim. O
procedimento adotado para a elaboração do processo de emancipação incluiu necessariamente
as normas e roteiros existentes e adaptados a realidade local, de acordo com o roteiro
elaborado pela comissão de emancipação.
Considerando o ofício circular/INCRA/DP/Nº 161 DE 26.11.96, que deflagrava o
processo de emancipação dos projetos de colonização e reforma agrária e o estágio que se
encontravam esses projetos, tais como Cujubim, Burareiro, São Felipe, Vitória da União, Rio
Preto do Candeias, Pyrineos, Tancredo Neves, Itapirema, Urupá, Machadinho e Bom
Princípio, respaldados na legislação vigente, principalmente pelo Decreto nº 59.428/66, foi
instituída a comissão e iniciado os trabalhos de emancipação.
Como muitos dos projetos de assentamento do INCRA, o PA Cujubim deu origem ao
Município de mesmo nome. Em 24 de junho de 1994, com estrutura social e política
administrativa, foi criado e instalado o Município de Cujubim pela Lei Estadual nº 568/94.
Os seus primeiros dirigentes que constituíram o Poder Executivo e o Poder Legislativo
eram todos parceleiros ou seus descendentes. Entre eles podemos citar Maurício, Zait (1985),
José Oliveira Tiago (1988), Benjamim Mourão Neto (1989), Ângelo Santos, Miani, Betove
Camisassa e Francisco (Conhecido como Chicão da 12).
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Em 1996 foi eleito o primeiro prefeito do Município Senhor João Becker. Em 2000 foi
eleito o prefeito Sr. Odemar Antônio Fortes (2001/2004). Em 2004, volta a assumir a
prefeitura o Prefeito João Becker (2005/2008). Em 2008, vence as eleições o prefeito Sr
Ernan Santana Amorim (2009/2012).
Quando da criação do Município os programas de saúde, saneamento, habitação e
educação eram gerenciados pelo Município, contando com o apoio do Estado e da União.
Existiam várias associações rurais no projeto, todas organizadas e funcionando normalmente.
Hoje, com o crescimento da população o centro de saúde vem atendendo em média
diária de 250 pessoas, com atendimento médico, dentário, pré-natal, curativos, vacinas,
laboratório. Novos médicos foram contratados. No caso de atendimentos mais graves, os
pacientes são encaminhados para o Município de Ariquemes e a Capital de Porto Velho.
Em dezembro de 1996, uma comissão de técnicos do Programa Polonoroeste e
INCRA, apresentaram 03 (três) modelos de exploração para o projeto, levando em conta a
baixa fertilidade do solo e o baixo poder aquisitivo dos ocupantes. Contudo por falta de
política de crédito condizente ao programa, pouco foi feito.
Quanto ao Crédito Implementação, o projeto não foi beneficiado e apenas 235
parceleiros receberam o crédito PROCERA. Vale ressaltar que 169 parcelas restantes não
tinham titulação, quando o Município preparava-se para ser emancipado, sendo os colonos
carecedores, portanto, de acesso ao crédito e demais benefícios advindos da titulação.
Em 02 de junho de 2000, através da resolução nº 52, o Conselho Diretor do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, por seu presidente, declarou
consolidado e emancipado o Projeto de Assentamento Cujubim, bem com os outros 20
projetos de colonização do Estado e os 79 projetos de reforma agrária, determinando a
conclusão do processo de titulação remanescente.
Neste ato, determinou a remessa da resolução à Secretaria de Agricultura Familiar, do
Ministério do Desenvolvimento Agrário e aos Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de
desenvolvimento rural, objetivando a inserção das famílias no programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF.
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3.3. CRIAÇÃO DO PA CUJUBIM II (EXPANSÃO)

A partir de julho de 1993 as terras da União, situadas ao norte do P.A Cujubim
tornaram-se objeto de uma ocupação pacífica realizada por famílias de trabalhadores rurais
sem terra que ali encontraram terra para se fixarem, explorando com mão-de-obra do conjunto
familiar, as culturas de guaraná, café, pimenta do reino, cupuaçu e pastagens. Trata-se de
explorações rudimentares, sem utilização de técnicas básicas, mesmo assim os posseiros
conseguiam uma produção razoável.
A área de 2.728,6485 ha fica no Município de Cujubim e foi demarcada pela firma
NUPLAN LTDA através da Carta Convite nº 038/94, totalizando 64 parcelas rurais, com área
média de 42 ha.
Partindo de Cujubim o acesso dá-se pela estrada alfa-2,5 km, CA-14 – 2,5km, CP-96 –
1,0 km, estrada beta – 2,5 km, CA 24- 2,5 km e CA 16- 3,0 km, totalizando 14 km. Em 2002
as estradas internas resumiam-se em carreadores de toreiros que totalizavam 8 km com
tráfego precário, mas intrafegáveis no período chuvoso. Hoje, a malha viária é mantida pela
municipalidade, estando a maior parte em bom estado de conservação.
Em 11 de dezembro 1995, deu-se a criação do Projeto de Assentamento Cujubim II,
através da Portaria nº 055/95, consolidado pela Resolução nº 52/02.06.00 e possibilitou o
assentamento de 64 famílias, visando uma melhoria sócio-econômica através da orientação
técnica, créditos e infra-estrutura social e de apoio para financiá-las ao campo em condições
de obterem um bom índice de qualidade na produção agropecuária, com garantias de
escoamento até o mercado consumidor.
A demarcação em parcelas individuais foi realizada em consenso com as famílias
assentadas, que optaram por esta modalidade, que contempla a reserva florestal no lote.
Nesta região se fazem presentes solos que para atender o mercado consumidor exigem
o emprego de técnicas adequadas de manejo e conservação, daí a importância de uma
assistência técnica empenhada a capacitar os agricultores. Conforme registros feitos, a área do
projeto apresenta em sua maioria, solos de baixa fertilidade, estando classificado conforme o
Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia – PLANAFLORO, através do Zoneamento
Socioeconômico-Ecológico de Rondônia como Zona 1.
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3.4. OUTROS PROJETOS DE ASSENTAMENTO E COLONIZAÇÃO/ CONSOLIDADO
PELO INCRA NO MUNICÍPIO DE CUJUBIM

O Município de Cujubim possui dentro de seu território, além do PA Cujubim e do PA
Cujubim II (Extensão) outros projetos de assentamentos e colonização, conforme o quadro a
seguir:

Nº

Projetos

Localização

Ato de

Área

criação

(ha)

Área
Média
Parcela

Nº de
Famílias

RL
Fase

Port.144
01

PA Cujubim

Cujubim

42.450

83,0

507

Consolidado

Bloco

2.728

64,0

647

Consolidado

Parcela

2.760

91

130

Consolidado

Parcela

15.360

43,0

290

Em
estruturação

Parcela

12.841

44,0

350

Em
estruturação

Parcela

03.07.84

02

03

04

Port.055

PA Cujubim
II

Cujubim

PA Américo
Ventura

Cujubim e
Itapuã do Oeste
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Quadro 11_Projetos de Assentamentos implantados no Município de Cujubim entre os anos de 1984 a 1999.
Fonte: INCRA-SR-17/ Informações Gerais – Projetos criados e consolidados. 2009

Além desses Projetos, parte do Projeto de Assentamento Rápido (PAR) Jacundá
(Soldado da Borracha) e vários seringais estão localizados no Município. Há, também,
grandes extensões de áreas públicas que foram ocupadas ao longo dos anos em fase de
Regularização Fundiária.
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3.5. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM

No que diz respeito às características geográficas, aspectos históricos e sociopolíticos,
optou-se por abordar o Município de Cujubim/RO porque as Unidades de Conservação que
serão aqui analisadas são as Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado - FERSlocalizadas neste Município.
O Município de Cujubim está localizado a 215 km da Capital de Rondônia, Porto
Velho. O acesso à área, a partir da Capital é feito pela Rodovia Federal BR-364, sentido Porto
Velho – Cuiabá, por onde se percorre aproximadamente 147 km até a entrada da Rodovia
Estadual RO 205, a partir daí percorre-se 68,63 km até a Cidade de Cujubim (antigo Núcleo
do Projeto de Assentamento Cujubim).
Limita-se ao norte com Itapuã do Oeste e Porto Velho; ao sul com o Rio Crespo; a
leste com Machadinho do Oeste e a oeste com Alto Paraíso e Itapuã do Oeste.
O seu nome é em homenagem a uma ave da fauna amazônica, muito comum nas
florestas de Rondônia.
Pertence a Bacia hidrográfica do rio Machado ou Ji-Paraná, principal afluente do rio
Madeira. A região é bastante drenada por rios e igarapés que formam alguns limites entre as
Unidades de Conservação do Município.
Destacam-se nas áreas o Rio Preto e Rio Azul e os Igarapés da Onça, da União, do
Monteiro, Ramos e Valparaíso.
O Município surgiu como Núcleo Urbano de apoio rural do Projeto de Colonização
PA Cujubim, sendo elevado à categoria de Município pela Lei nº 568, de 22 de junho de
1994. Naquele ano, o Município de Cujubim foi desmembrado dos Municípios de Rio Crespo
e Jamari (Atlas Geoambiental de Rondônia, 2003).
Segundo os dados estatísticos do IBGE, o Município possui uma área geográfica de
3.864 km² e uma população estimada de 14.889 habitantes. (IBGE, 2009)
Nos anos de 1996 a 2000, a população de Cujubim teve um crescimento superior a
28%. De 2000 a 2007 a população saltou de 6.536 para 13.857 habitantes. Este fluxo
migratório foi estimulado pela instalação de projetos de assentamentos promovidos pelo
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Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Mas a expansão Pecuária, a
concentração de terras e a exploração de madeireiras têm contribuído com esse processo.
A produção agrícola é bastante diversificada, incluindo a produção de culturas anuais
como arroz, feijão, milho, mandioca e cultura perene de café, cacau, palmito, pimenta do
reino, goiaba, abacate, tangerina, laranja, limão, mamão, maracujá, manga, banana, abacaxi
(IBGE, 2009).
Em 2008, a pecuária bovina apresentava uma produção estimada de 112.645 cabeças
(IBGE, 2008).
Portanto, a pecuária (de corte e leite, além de suínos e aves) e a agricultura
representam a base econômica do Município (IBGE, 2009.).

Figura 08 _ Plantação de abacaxi e bananas

Figura 09_ Criação de gado no município
Fotos: Veronica Cordovil, 2009.

A exploração de madeira completa a sua estrutura econômica. Segundo os dados do
IBGE (2008) 48.760 metros cúbicos de tora de madeira foram produzidos legalmente. A
arrecadação do Município só não é maior neste setor porque muitas das madeireiras e
serrarias não estão legalizadas e não arrecadam impostos.
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De acordo com o cadastro do mobiliário da Prefeitura Municipal de Cujubim, do ano
de 2010, as atividades no setor madeireiro do município estão centradas nas Serrarias com
desdobramento em madeira (67), madeireiras (01), terraplenagem (01), laminadoras (02),
fabricação de móveis com predominância de madeira (08), comércio atacadista de madeira
(03), produção de carvão vegetal (05), fabricação de artefatos de madeira (03), estando estas
empresas, em sua maioria, situadas no setor industrial do município.

Figura 10 _ Pátio de uma madeireira do Setor
Industrial do Município de Cujubim

Figura 11 _ Uma das mais de 60 serrarias com
desdobramento de madeireiras.
Fotos: Veronica Cordovil, 2009.

Como observado, o Município de Cujubim teve um grande crescimento nos últimos
anos, tanto na questão populacional, como na econômica e tem como principal fonte a
pecuária, agricultura, atividades madeireiras e o comércio.
A tendência é um crescimento exponencial, ainda mais depois agora com o
asfaltamento da RO - 205, que liga o município à BR - 364, o que facilita o acesso e o
escoamento das mercadorias.
Conforme estudos realizados pelo Consórcio Tecnosolo/DHV Consultants, o clima
predominante na região, é o equatorial quente e úmido, típico amazônico, devido aos ventos
de NE, do anticiclone tropical do Açoures e do Leste, do anticiclone tropical do atlântico,
cujas correntes acumuladas formam dorsais anticiclônicas, constituindo as massas de ar
equatorial/quente, no interior das quais surgem as linhas de Instabilidade Tropical (IT)
responsáveis pelas elevadas precipitações pluviométricas (Relatório técnico – SR-17/Z, autos
nº 543000.0011342/99-87).
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Devido a este sistema para o índice pluviométrico da Amazônia é muito elevado
variando de 2000 a 2500 mm/ ano. A temperatura média (ºC) varia entre 24 e 26 (Relatório
técnico – SR-17/Z, autos nº 543000.0011342/99-87).
Em relação à caracterização das principais formações vegetais, o Município
corresponde a uma mata caracterizada pela ocorrência de grande número de árvores de
diâmetro reduzido e poucas com diâmetro comercial, constituída de diversas espécies nativas
e outras predominantes da região, tais como: Angelim, jatobá, cedro, ipê, freijó, copaíba,
bandarra, mogno, maracatiara, sucupira etc.
Encontram-se também, várias espécies de frutíferas, dentre elas, a castanheira, a
pupunha, o cacau, o piquiá, buriti, tucumã, babaçu e açaí.
A fauna Cujubiense é vasta. Animais como veados, macacos de várias espécies,
tamanduá, paca, cutia, antas, onças, jaguatirica e outros, são encontrados na região, além de
peixes, jacarés e aves diversas.
O relevo predominante na área é o relevo plano, suavemente ondulado a ondulado.
Em termos pedológicos, o mapa de solos mostra que as classes de solos que ocorrem
na área são o Latossolo Vermelho Amarelo Álico, textura argilosa com relevo plano e suave
ondulado e Podzólico Vermelho Amarelo Álico, argila de baixa textura, relevo suave
ondulado, ambos sobre floresta aberta. (Relatório técnico – SR-17/Z, autos nº
543000.0011342/99-87). O Projeto RADAM, volume 16, (folha SC-20) cobre a Gleba
Cujubim na escala 1:1.000.000.
Os solos da região apresentam baixa fertilidade natural com níveis elevado de acidez,
por isso para serem utilizados é necessário o emprego de técnicas apropriadas de manejo,
correção e conservação do solo.
Quanto à situação fundiária, o Município ainda conta com terras que são carecedoras
de regularização. Esta questão começa ser equacionada com o Programa Terra Legal do
Governo Federal. As áreas e as famílias estão sendo cadastradas.
Na Gleba Cujubim, serão cadastrados aqueles imóveis que não foram regularizados na
época dos assentamentos. Segundo Oliveira (2009) o programa nada mais é do que a
retomada da regularização que o INCRA fazia no passado, nas décadas de 70 e 80.
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3.5.1. ZONEAMENTO DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM

Quando da criação do Projeto de Assentamento Cujubim, ainda não existia o
Zoneamento do Estado de Rondônia, cuja versão preliminar ocorreu através do Decreto
Estadual nº 3.782, de 14 de junho de 1.988, visando racionalizar a ocupação do espaço rural
do território de Rondônia de forma a promover desenvolvimento econômico evitando
desequilíbrio ecológico.
O Zoneamento, 1ª aproximação, foi ratificado pela Lei Complementar nº 52, de 20 de
dezembro de 1991.
Para melhor adequação e aprimoramento do zoneamento, após um grau de
detalhamento dos estudos veio a segunda aproximação em 2000, ficando o Município de
Cujubim, com uma área de 4.018,20 Km², com a seguinte formatação perante o Zoneamento
Socioeconômico-Ecológico de Rondônia (sub-zonas 1.1, 1.3, 2.1, 3.1) (SEDAM, 2007):
- Nordeste – sub-zona 3.1, área de conservação de uso direto.
- Norte e Noroeste – sub-zona 2.1, área de conservação de recursos naturais passível
de uso sob manejo Sustentável.
- Região Centro sul: sub-zonas 1.1, de intensa ocupação; 1.3 com baixa densidade
populacional e ainda sub-zona 3.1 constituída por Unidade de Conservação de Uso Direto.
De acordo com o mapa acima, o Município de Cujubim tem uma grande área situada
na zona 1 do ZSEE. Estando subdividido em zona 1.1 e 1.3.
Na subzona 1.1 há um alto nível de ocupação humana, e alto potencial natural (solos
com boa aptidão agrícola e com baixa susceptibilidade à erosão), onde o uso da floresta
natural já não pode ser feito, dado o elevado nível de antropismo, por este motivo foram
destinadas à consolidação de atividades socioeconômicas, como a do Projeto de
Assentamento Cujubim, implantado pelo INCRA, em 1984.
Na subzona 1.3 predomina a cobertura vegetal natural, cujo processo de ocupação
agropecuária é rudimentar, com expressivo potencial florestal, com aptidão agrícola
predominantemente restrita, médio nível de suscetibilidade à erosão. Receberam
recomendação de que as atividades agropecuárias existentes podem ser mantidas, mas sua
expansão não deve ser estimulada.
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Na subzona 3.1 estão as áreas institucionais de unidades de conservação, constituída
por 05(cinco) Florestas Estaduais de Rendimento Sustentável (FERS Mutum, FERS Periquito,
FERS Gavião, FERS Araras, FERS Tucano) e parte da Reserva Extrativista Rio Preto
Jacundá.
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3.5.2. DESMATAMENTO NO MUNICÍPIO DE CUJUBIM

As estimativas anuais das taxas de desfloramentos do Município de Cujubim, em
relação aos outros municípios de Rondônia, vêm diminuindo ano a ano, segundo os dados do
PRODES (Programa de Cálculo do Desflorestamento da Amazônia), metodologia adotada
pelo INPE, no cálculo da taxa de desmatamento da Amazônia.
Em 2000, Cujubim ocupava o 5º lugar entre os Municípios que mais desmatavam no
Estado de Rondônia. Nos anos seguintes, passou a ocupar as seguintes posições: 10º (2001),
12º (2002), 14º (2003), 19º (2004), 20º (2005), 23º (2006 e 2007) e 26º (2008).
Contudo, segundo os mesmos dados de desmatamento do PRODES, com relação à
área do Município, este desmatamento continua crescente e consequentemente a sua área de
floresta vem diminuindo. Logo, não foi o Município de Cujubim que deixou de desmatar, e
sim, foram os outros Municípios que passaram a desmatar mais.

Gráfico 01_Porcentagem de desfloramento do Município de Cujubim e sua área de floresta, entre os anos 2000 e
2008.

Fonte: INPE/PRODES - 2009
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É por isso que nos últimos anos o Município de Cujubim tem sido alvo de grandes
operações da Polícia Federal e do IBAMA no combate ao desmatamento. O objetivo é
fiscalizar as madeireiras (cerca de 65), extração, comercialização e transporte de produtos
florestais, principalmente madeira, com a finalidade de combater os crimes praticados contra
o meio ambiente.

3.6. CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CUJUBIM

As unidades de conservação existentes no Município de Cujubim são as seguintes:
Floresta Estadual de Rendimento Sustentado Tucano, Floresta Estadual de Rendimento
Sustentado Araras, Floresta Estadual de Rendimento Sustentado Periquito, Floresta Estadual
de Rendimento Sustentado Mutum, Floresta Estadual de Rendimento Sustentado Gavião,
além de pequena parte da Floresta Nacional do Jamari e parte da Reserva Extrativista Rio
Preto Jacundá.
Para este estudo foram selecionadas apenas as Florestas Estaduais de Rendimento
Sustentado.
Em 08 de outubro de 1996, através dos Decretos 7.602, 7.603, 7.604, 7.605, 7.606, o
Governo Estadual criou as Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado, situadas no
Município de Cujubim.
As Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado (FERS) são áreas de domínio
público, administradas pela SEDAM, providas de cobertura vegetal nativa ou plantada,
estabelecidas com o objetivo de promover o manejo dos recursos naturais com ênfase na
produção de madeira e outros produtos vegetais, garantir a proteção dos recursos hídricos, das
belezas cênicas e dos sítios históricos e arqueológicos, assim como fomentar o
desenvolvimento da pesquisa científica básica e aplicada, da educação ambiental e das
atividades de recreação, lazer e turismo.
Em 1996, antes da transformação das reservas florestais em unidades de conservação,
foi elaborado apenas um Plano de Manejo das Reservas em Bloco de Cujubim, preparado na
Secretaria de Estado de Desenvolvimento de Rondônia – SEDAM com o apoio da Secretaria
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de Estado e Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN com apoios do Banco Mundial –
BIRD e PNUD e Plano Agropecuário e Florestal do Estado de Rondônia – PLANAFLORO,
através do Projeto BRA/94/007 (Rondônia, 1996). Este plano não foi adotado como Plano de
Manejo das FERS de Cujubim, quando da criação das Unidades de Conservação.
Sem o plano de manejo de uso das unidades; sem que os registros dessas unidades
constem no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação do Ministério do Meio
Ambiente; sem a adequação dos shapes oficiais das unidades aos memoriais de seus decretos
de criação, o destino desses espaços especialmente protegidos anda na contramão da lei. Para
se obter uma visualização geral da situação das unidades de conservação do Município de
Cujubim utiliza-se duas imagens Landsat TM 5, 231/67, nos anos de 1984 e 2009 (fig.13),
demonstrando o avanço do desmatamento e o aumento da degradação ambiental.
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Ponto Cotado

1

F.E.R.S. Araras

2

F.E.R.S. Gavião

3

F.E.R.S. Mutum

4

F.E.R.S. Periquitos

5

F.E.R.S. Tucano

Fonte: Base Cartográfica elaborada a partir da s folhas SANTA MARIA, SC.20-X-C-I, M.I. 1471, RIO BELÉM,
SC.20-X-C -II, M.I. 1472, IBGE, 1984, RIO PRETO DO CRESPO, SC.20-X-C -IV, M.I. 1546, IBGE, 1985, ORIENTE
NOVO, SC.20-X-C-V, M.I. 1547, IBGE, 1984, 1:100 .000. Malha viária executada entre o Centro Técnico e
Operacional de Porto Velho (unidade do Sipam), a Un idade Estadual do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (UE/IBGE/RO), a Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Re forma
Agrária (Incra/RO), o Departamento Estadual de Estradas e Rod agens (DER) e a Secretaria Estadual de
Planejamento (Seplan) de Rondônia. Imagem de Satélite LANDSAT TM 5, cenas 231/066 de 08/07/2009,
231/067 de 0 9/08/2009, 231/067 de 19/07/1984, composição colorida, RGB, Bandas 3, 4 e 5, cedidas pelo
Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Todos os dados e mo ntagem temática fo ram georreferenciados no
Software Global Mapper v1 1.02, SPRING 5.1.6 (INPE) e Maxicad 3.6 (Maxidata).

Figura 13 - Carta imagem demonstrando a distribuição espacial das Unidades de Conservação
do P.A. Cujubim (Desmatamento em 1984 e 2009, respectivamente)
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A análise da situação atual das FERS do Município de Cujubim e seu desfloramento
serão descritas separadamente, nos itens a seguir:

3.6.1. FERS ARARAS

Área: 964,7733 ha
Município que abrange: Cujubim
Instrumento de Criação: Decreto 7.605 de 08 de outubro de 1996.
Meio físico
A FERS Araras está localizada no nordeste do Estado. Integra a rede de drenagem da
bacia do Rio Machado. Caracteriza-se pela formação geomorfológica Depressão
Interplanáltica da Amazônia Meridional, onde o relevo varia de 100 a 200 metros. O tipo de
solo predominante é o Latossolo Vermelho Amarelo.
Meio biótico
Situa-se na região zoogeográfica ZZ5, mas não existem levantamentos faunísticos
específicos. A maior parte da FERS é recoberto por Floresta Ombrófila Aberta Submontana, e
o restante por Floresta ombrófila Densa Submontana.
Confrontações
Ao norte, com os lotes 182 e 183 da Gleba 01, separados Igarapé 39 e o lote 210 da
mesma Gleba tendo uma parte separada pelo Igarapé 39. Ao leste, com lote 210 das glebas 01
e parte da FERS Mutum separada pelo Igarapé Fundo. Ao sul com parte da FERS Mutum
separada pelo Igarapé Fundo. Ao oeste, com parte da FERS Mutum separada pelo Igarapé
fundo e os lotes167, 166, 171, 172 e 182 da Gleba 01 sendo os três primeiros separados pelo
Igarapé 38 e o último pelo Igarapé 39.
Situação atual
A FERS é originária das “reservas em bloco” do Projeto de Assentamento Cujubim,
criado em 1984. Para a consolidação da unidade foram realizados estudos rápidos de
levantamento fundiário, projeto técnico de transferência e inventário florestal. A área da
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FERS pertence à União e está demarcada por picadas e pilares de sinalização. Não possui
acesso direto.
A floresta não possui Plano de Manejo de Uso de unidades e vem sofrendo pressão de
posseiros e madeireiros que esporadicamente invadem a área para extração ilegal de madeira.
Hoje, é a segunda FERS do Município mais desmatada. A fiscalização é precária, tendo sido
agravada após a desativação do escritório local da SEDAM, naquele Município.

Figura 14_Linha de acesso à Floresta de Rendimento Sustentável Araras
Foto: Veronica Cordovil, 2009

Gráfico 02_ Índice de desmatamento da FERS Araras, entre os anos de 1984 a 2009.

Fonte: Cartas Imagens da FERS Araras_1984 a 2009.
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Até o ano de 2000 não havia atividades antrópica na área, mas em 2005 já constou um
desmatamento de 123,5 ha e em 2009 a área desmatada aumentou surpreendentemente para
466, 7182 ha, ou seja, hoje a floresta tem 48,37% de área desmatada.

3.6.2. FERS GAVIÃO
Área: 440,3945 ha
Município que abrange: Cujubim
Instrumento de Criação: Decreto 7604 de 08 de outubro de 1996.
Meio físico
A FERS Gavião está localizada na região nordeste do Estado. Integra a rede de
drenagem da bacia do Rio Machado. A feição geomorfológica que a caracteriza é a Depressão
Interplanáltica da Amazônia Meridional, com altitudes oscilando em torno de 100 metros. O
solo mais comum é o Latossolo Vermelho Amarelo (SEDAM, 2002 b).

Meio biótico
Situa-se na região zoogeográfica ZZ5, mas não existem levantamentos faunísticos
específicos. Não existem também levantamentos da flora da área (SEDAM, 2002 b).
Em 1990 a área era de 100% coberto por vegetação natural, representada pela Floresta
Ombrófila Aberta Submontana. Essa cobertura vegetal vem diminuindo ano a ano.

Confrontações
Ao norte com a o Seringal Novo Mundo. Ao leste, com o Seringal Novo mundo. Ao
sul, com os lotes 274 e 272 da Gleba 01. Ao oeste, com lotes 272, 48, 50, 49, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 e 167 da Gleba Cujubim.
Situação atual
A FERS é originária de uma das “reservas em bloco” do Projeto de Assentamento
Cujubim, criado em 1984, na fase III do POLONOROESTE. Abrange uma área de
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aproximadamente 440 hectares, sendo a menor das 11 FERS existentes no Estado. Inexiste
plano de manejo para a unidade, em que pese as informações de que foi elaborado em 1996,
através da cooperação técnica do PNUD ao PLANAFLORO. A área da FERS pertence à
União e está demarcada por picadas e pilares de sinalização. Sem acesso direto, mas na parte
sul da unidade passa o Travessão Principal.
A fiscalização ainda é precária, falta infraestrutura de apoio, o que favorece a invasão
por posseiros e a retirada de madeira pelos madeireiros locais.
A FERS está muito próxima a uma área invadida pelos Sem Terra. Seguindo pela
Linha CP 14, a cerca de 35 km do centro do Município de Cujubim, chega-se até a uma
fazenda invadida há aproximadamente cinco anos, neste local foi montado o assentamento Sol
Nascente, mas conhecido como “Galo Velho” (Carta imagem do Município, 2008). Os lotes
desse assentamento medem em média 20 alqueires (o alqueire do Norte equivale a 2,72 ha).
O crescimento do desmatamento da FERS iniciou-se depois de 1995, chegando em
2005 a 66,60 ha desflorestados e em 2009, aumentou para 139,4273 ha, o que equivale a um
desmatamento de 31,65% da área total da unidade.

Gráfico 03_Índice de desmatamento da FERS Gavião, entre os anos de 1984 a 2009.

Fonte_ Cartas Imagens da FERS Gavião_1984 a 2009.
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3.6.3. FERS MUTUM
Área: 11.471,0435 ha
Município que abrange: Cujubim/Rio Crespo
Instrumento de Criação: Decreto 7602 de 08 de outubro de 1996.

Meio físico
A FERS Mutum está localizada na região nordeste do Estado. Abrange o Município de
Cujubim e Rio Crespo, numa área total aproximada de 11.471 ha. Integra a rede de drenagem
da bacia do Rio Machado. Caracteriza-se pela formação geomorfológica Depressão
Interplanáltica da Amazônia Meridional, onde o relevo varia de 100 a 200 metros. Os tipos de
solo que se destacam são o Latossolo Vermelho Amarelo e Solos Litólicos.

Meio biótico
Situa-se na região zoogeográfica ZZ5, mas não existem levantamentos faunísticos
específicos.
Das Florestas Estaduais analisadas é a única que já tinha alteração na vegetação (8,50
ha desmatados) quando da criação do Projeto de Assentamento Cujubim.
Em 1995, quando foi feito o diagnóstico das unidades de Cujubim (Rondônia, 1996,
mais de 98% da FERS era recoberta por vegetação natural. Essa vegetação vem sendo
alterada ao longo dos anos por uso humano.
A vegetação predominante era a Floresta Ombrófila Aberta Submontana, seguida por
Floresta ombrófila Densa Submontana (SEDAM, 2002 b).

Confrontação:
Ao norte com Gleba 01, separado pelo Igarapé dos Monteiros. Ao leste, com o
Seringal Novo Mundo e Rio Preto. Ao sul, com Gleba Burareiro. Ao oeste, com Gleba 01,
separado pelo Igarapé dos Monteiros.
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Situação atual
A FERS é originária das “reservas em bloco” do Projeto de Assentamento Cujubim,
criado em 1984. Embora as fontes bibliográficas informem que foi elaborado um plano de
manejo para a unidade em 1996, através da cooperação técnica do PNUD ao PLANAFLORO,
o que foi proposto foi o manejo florestal enquanto as unidades eram consideradas apenas
reservas em bloco do PA Cujubim. Esse projeto nunca foi colocado em prática.
O diagnóstico das unidades de conservação (SEDAM, 2002 b) informa que para
consolidação da unidade foram realizados estudo de levantamento fundiário, projeto técnico
de transferência e inventário florestal. Apesar destas informações a área da FERS ainda
pertence à União e está demarcada por picadas e pilares de sinalização. Não possui inventário
florestal, nem plano de manejo.
A unidade não tem acesso direto por estrada, mas sua divisa a Leste é próxima a dois
seringais e a estrada (Ramal), ao sul a Linha C105, a Oeste a Linha C04, facilitando as
constantes invasões da área por posseiros e para extração de madeira.
Das cinco, a FERS Mutum hoje é a terceira mais desmatada. Em 2005 tinha 1.173,00
ha desmatados, saltando para 4.416,4920 ha em 2009. A área antropizada está em torno de
38,50%. A maior parte dos desmatamentos ocorre em áreas próximas aos inúmeros igarapés
que cortam a unidade, inclusive em Áreas de Preservação Permanente (APP).
Gráfico 04_Índice de desmatamento da FERS Mutum, entre os anos de 1984 a 2009.

Fonte: Cartas Imagens da FERS Mutum_1984 a 2009.
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A fiscalização ainda é precária, falta infraestrutura de apoio, o que favorece a invasão
por posseiros e a retirada de madeira pelos madeireiros locais.

Figura15_ Lotes do PA Cujubim e ao fundo a FERS Mutum.
Foto: Veronica Cordovil, 2009.

Segundo dados sobre as Unidades de Conservação mais desmatadas na Amazônia
Legal, em Setembro de 2009, a FERS Mutum ocupava o 6º lugar no ranking, com uma área
de 0,7 km². (IMAZON, 2009).

3.6.4.

FERS PERIQUITO

Área: 1.162, 5504 ha
Município que abrange: Cujubim
Instrumento de Criação: Decreto 7.606 de 08 de outubro de 1996.

Meio físico
A FERS Periquito está localizada no nordeste do Estado. Seus rios são tributários da
bacia do Rio Machado. Caracteriza-se pela formação geomorfológica Depressão
Interplanáltica da Amazônia Meridional, com altimetria de 100 metros. O tipo de solo
predominante é o Latossolo Vermelho Amarelo.
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Meio biótico
Situa-se na região zoogeográfica ZZ5, mas não existem levantamentos faunísticos da
área. Apenas 30,46% total da área são revestidos por vegetação natural e o restante foi
alterado por atividades humanas.
Segundo o diagnóstico das Unidades de Conservação Estadual (SEDAM, 2002), a
totalidade da vegetação era de Floresta Ombrófila Aberta Submontana, e 20% por Floresta
ombrófila Densa Submontana. Não há levantamento da flora na unidade

Confrontação:
Ao norte, com Gleba 02, separado pelo Igarapé 54 e lotes 258 e 227 da gleba 041,
separado pelo mesmo Igarapé. Ao leste com os lotes 258, 257, 261 e 243 da Gleba 1,
separados pelo Igarapé 32. Ao sul, com os lotes 243, 242, 229 e 228, separados pegar Igarapé
32. Ao oeste, com os lotes 201 e 199 separados pelo Igarapé 41; lotes e 192, 191,190 e núcleo
urbano, separados pegar Igarapé União.

Situação atual
A FERS é originária das “reservas em bloco” do Projeto de Assentamento Cujubim,
criado em 1984. Não há plano de manejo para a unidade. A área da FERS pertence à União,
sendo administrada pela SEDAM, assim como as demais FERS. Está demarcada por picadas
e pilares de sinalização. Não possui acesso direto por estradas.
O Diagnóstico das Unidades de Conservação Estadual (SEDAM, 2002) traz a
informação de quando foi realizado o levantamento para transformação da reserva em bloco
para Unidade de Conservação (1995/1996) não foi constatada ocupação humana no seu
interior e que havia uma área preservada que passava de mil hectares.
Esses dados são confirmados com a pesquisa, uma vez que em 1995 apenas 155,90 ha
da floresta haviam sido desmatados. Contudo, o desmatamento vem aumentando
drasticamente. Esta é a Unidade mais desmatada do Município de Cujubim.
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Em 2000, a área desmatada era de 227,10 ha, em 2005 passou para 459,00 ha e em
2009 já chega a 808,4494 ha, ou seja, quase 70% da floresta já está desmatada.
Gráfico 05_Índice de desmatamento da FERS Periquito, entre os anos de 1984 a 2009.

Fonte: Cartas Imagens da FERS Periquitos_1984 a 2009.

Denúncias recentes informam sobre o furto de madeiras da reserva e a promoção de
assentamento de posseiros na FERS (GTA, 2008).
Pelo trabalho de campo pode-se constatar que a unidade foi distribuída em pequenas
chácaras de 3(três) a 4(quatro) alqueires (alqueire do Norte equivale a 2,72 ha).
A Prefeitura não sabe estimar quantas pessoas residem nesta unidade de conservação e
ainda não foi elaborado nenhum projeto para auxiliar na desintrusão da área.
Mas é de fácil constatação que na FERS Periquito há um número muito grande de
pessoas residindo e fazendo plantios café, mandioca, cana de açúcar e demais culturas para a
subsistência.
Outro fato constatado é o movimento constante de caminhões com toras (toreiros) e o
grande número de madeireiras e serrarias que ficam ao longo da linha L14, que dá acesso a
unidade.
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Para agravar a situação há várias estradas de acesso ao interior da FERS Periquito, o que
facilita a invasão por posseiros e a construção de moradias dentro da área.

Figura 16 _ Estrada de acesso à FERS Periquito.
Foto: Veronica Cordovil, 2009.

Figura 17_ FERS Periquito invadida por posseiros.
Foto: Veronica Cordovil, 2009.
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3.6.5 FERS TUCANO

Área: 659.5607 ha
Município que abrange: Cujubim/Rio Crespo
Instrumento de Criação: Decreto 7603 de 08 de outubro de 1996.

Meio físico
A FERS Tucano está localizada no nordeste do Estado. Seus rios são afluentes diretos
da bacia do Rio Machado. A feição geomorfológica mais importante é a Depressão
Interplanáltica da Amazônia Meridional, com altitude em torno de 100 metros. O tipo de solo
predominante é o Latossolo Vermelho Amarelo.

Meio biótico
Situa-se na região zoogeográfica ZZ5, Não existem estudos específicos. A FERS É
TOTALMENTE coberta por Floresta Ombrófila Aberta Submontana.
Confrontação:
Ao norte, com lotes 01, 06, 07, 08, 74, 76 e 71 da Gleba 01, separados pelo Igarapé 01.
Ao leste, com o Igarapé 01. Ao sul, com Gleba Cujubim. Ao Oeste, com Gleba Cujubim e
lotes 01,06,07 e 08 da gleba 01, separados pelo Igarapé 01.
Situação atual
A FERS é originária das “reservas em bloco” do Projeto de Assentamento Cujubim,
criado em 1984. Não tem plano de manejo. A área da FERS pertence à União e está
demarcada por picadas e pilares de sinalização. Não foi constatada ocupação humana no seu
interior, embora haja retirada clandestina de madeira por parte de madeireiros que se
beneficiam da falta de fiscalização constante na região. Os danos sofridos na floresta estadual
são decorrentes da ação de madeireiros e caçadores.

128

Em 2000, seu desmatamento não chegava a 1%, mas em 2005 teve 20,11 ha
desmatado e em 2009, já foram desflorestados 67,0350 ha, ou seja, 25% da área total da
floresta.
Gráfico 06_Índice de desmatamento da FERS Tucano, entre os anos de 1984 a 2009.

Fonte: Cartas Imagens da FERS Tucano_1984 a 2009.
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CAPÍTULO IV
DISCUSSÕES E RESULTADOS

O procedimento teórico-metodológico adotado para a análise geográfica desta
pesquisa se pautou no esquema formulado por Milton Santos (1985), utilizando as categorias
de processo, função, estrutura e forma para descrever as relações que explicam a organização
do espaço rondoniano, ampliando a discussão sobre as espacialidades (Capítulo I).
A categoria processo foi analisada através da política de ocupação espacial do Estado
de Rondônia (Capítulo II) e do histórico da área de estudo (Capítulo III).
A partir do processo pseudo-planejado do espaço rondoniano houve a necessidade de
se assegurar as funções de preservação e conservação ambiental, sendo criados para tanto,
espaços territoriais especialmente protegidos, tais como Unidades de Proteção Integral e
Unidades de Uso Sustentável, que foram tratadas nos Capítulos I e II.
Todo este espaço está interligado dentro de uma estrutura nacional e se encontra em
constante movimento, devido às diversas mudanças das políticas de ocupação, colonização e
exploração.
Essa dinâmica é visível através das formas dos objetos, no caso em estudo, das
unidades de conservação do Estado de Rondônia, em especial a do Município de Cujubim,
que precisam ser discutidas a partir dos dados levantados nesta pesquisa.

4.1. AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E O MAPA DA 2ª APROXIMAÇÃO DO
ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO

A criação de espaços territoriais especialmente protegidos ainda é uma das estratégias
mais efetivas e recomendadas para preservar a integridade e a biodiversidade da floresta. Em
um Estado como Rondônia, onde o desmatamento já atingiu 32% do território, as áreas
protegidas poderiam representar uma barreira contra a degradação ambiental. Entretanto, o
desmatamento tem avançado até mesmo nessas áreas protegidas.
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Por meio dos dados de desflorestamento obtidos através da classificação
supervisionada das FERS, foi possível verificar que as unidades de conservação não estão
exercendo suas funções de proteção e preservação. Este fato está ligado aos processos de
políticas públicas de ocupação e colonização do espaço rondoniano, a ganância pelo poder, a
falta de conscientização ecológica, a invasão das áreas protegidas, o alto índice de
desmatamento, o que resulta na descaracterização e perda de funções de muitas unidades de
proteção do Estado.
Esse processo exossomático de instrumentalização da natureza, buscando moldar o
ambiente às suas necessidades (ou de alguns), promove sérios impactos ambientais.
No caso de Cujubim, este processo de degradação ambiental insere o município no
arco do desmatamento amazônico, e mesmo com todo monitoramento, este arco está
avançando e adentrando as unidades de conservação, conforme se pode comprovar através
dos dados obtidos nesta pesquisa.
Se não bastasse o desmatamento, outro problema grave vem ocorrendo no Estado é a
redução e até mesmo a supressão das unidades de conservação pelo próprio poder público.
Algumas Unidades de Conservação como a FERS Rio Vermelho “C”, FERS Rio
Vermelho “B”, a FERS Rio Machado, o Parque Estadual Serra dos Reis, Parque Estadual
Guajará-Mirim, Parque Estadual Corumbiara e a área compreendida entre a Resex Rio Preto
Jacundá e a Flona Jacundá perderam parte de suas áreas.
Outras unidades foram suprimidas e não constam no mapa da 2ª Aproximação do
Zoneamento, dentre elas podemos citar o Parque Estadual de Candeias, o Parque Estadual da
Serra dos Parecis, as Florestas de Rendimento Sustentado Rio Madeira “C”, Rio Vermelho
“A”, Rio Vermelho “D”, Rio São Domingos, Rio Mequéns, Rio Roosevelt e Rio Abunã.
Destas unidades a única que teve seu decreto de criação revogado pela Lei
Complementar nº 525 de 06 de outubro de 2009, foi a FERS Rio Abunã. As demais unidades,
mesmo estando suprimidas do mapa da 2ª aproximação do ZSEE, do ponto de vista legal,
possuem seus decretos de criação ainda em vigor, portanto ainda são consideradas como
unidades de preservação.
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Destarte, pode-se afirmar que não há adequação da legislação com o mapa da Segunda
Aproximação do Zoneamento Socioeconômico-ecológico. Existem mais decretos de criação
de unidades de conservação, do que propriamente unidades protegidas, o que pode ser
facilmente comprovado através do Mapa das Unidades de Conservação 2009 (figura 05).
Pelo exposto, é preciso que o Estado faça uma revisão da legislação das Unidades de
Conservação, para alterar seus limites, fazer as adequações necessárias ou a desafetação das
áreas, dada a perda da destinação pública das unidades.
Lamentavelmente, há uma lacuna na legislação do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC), Lei nº 9.985/2000, sobre os critérios para justificar a alteração ou
supressão de unidades de conservação e procedimentos afins. A Lei apenas afirma que a
desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só poderá ser feita por Lei
Específica (Art. 22, § 7º, da Lei nº 9.985/2000). Contudo, até hoje não existe na legislação
federal os critérios para permitir a desafetação ou redução. Este provavelmente seja um dos
motivos pelos quais não há questionamentos sobre a redução ou supressão das Unidades de
Conservação no Estado de Rondônia, através das Leis Estaduais de ZSEE (LC 152/96, LC
233/00), aprovadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
Sabe-se que a partir da entrada em vigor do Decreto Federal nº 4.297, de julho de
2002, ficou determinado no artigo 19 e parágrafos seguintes deste decreto, que a alteração dos
produtos do ZEE, bem como mudanças nos limites das zonas e indicação de novas diretrizes
gerais e específicas, poderão ser realizadas após decorridos prazo mínimo de dez anos de
conclusão do ZEE, ou de sua última modificação, prazo este não exigível na hipótese de
ampliação do rigor da proteção ambiental da zona a ser alterada, ou de atualizações
decorrentes de aprimoramento técnico-científico. Decorrido este prazo, as alterações somente
poderão ocorrer após consulta pública e aprovação pela comissão estadual do ZEE e pela
Comissão Coordenadora do ZEE, mediante processo legislativo de iniciativa do Poder
Executivo.
No caso de Rondônia, o último zoneamento do Estado ocorreu em 06.06.2000, através
da Lei Complementar 233, por esta razão não é vedada qualquer alteração pela Assembleia
Legislativa até junho do ano de 2010.
Outra questão que precisa ser equacionada no Estado é a sobreposição de unidades de
conservação. Para exemplificar esse conflito podemos citar a sobreposição das Terras
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Indígenas Uru Eu Wau Wau com o Parna Pacaás Novos, a sobreposição da Rebio Guaporé
com a Terra Indígena Massaco, a sobreposição de parte da Reserva Extrativista Estadual Rio
Preto Jacundá, localizada no Município de Cujubim com lotes de alguns títulos definitivos
pertencentes aos antigos “soldados da borracha” e a mais recente sobreposição que a da
Estação Ecológica do Cuniã com a Floresta Estadual de Rendimento Sustentado Rio Madeira
“C”.
A regularização fundiária é outra questão que não foi totalmente resolvida. Devido à
peculiaridade da estrutura fundiária de Rondônia, a maior parte das terras pertence à União e
ainda não houve transferência de domínio após a criação do Estado.
Os procedimentos para a realização da transferência das terras da União para o Estado
estavam sendo realizado inicialmente pelo INCRA. No entanto, no decorrer do processo,
identificou-se que as terras estavam subordinadas à Superintendência do Patrimônio da União
– SPU. Ao consultar a SPU, foi identificado que a União não doa terras para os Estados. São
admitidas formas de Termo de Sessão de uso ou venda. Dessa forma, a regularização das
terras das unidades de conservação estaduais, possivelmente, será feita através do termo de
Sessão de Uso por prazo indeterminado.
O Estado deverá obedecer e respeitar fielmente o uso da área para a qual está
determinada no processo de regularização, podendo em caso contrário perder a sessão de uso.

4.2. DAS RESERVAS EM BLOCO À CRIAÇÃO DAS FLORESTAS DE RENDIMENTO
SUSTENTÁVEL

O histórico das FERS de Cujubim (Capítulo III) expõe que elas foram criadas em
1984, como reserva florestal em bloco do PA Cujubim.
Embora o novo processo de colonização estabelecesse uma nova característica para os
lotes (fig. 07) e a criação da reserva em bloco, na Legislação Ambiental não constava a figura
jurídica denominada “Reserva Florestal em Bloco”.
O Código Florestal (Lei 4.771/65), não registrava a nomenclatura instituída pelo
INCRA como Unidade de Conservação e em sue artigo 16, previa que as áreas de Reserva
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Legal de florestas e outras formas de vegetação nativas deveriam ser mantidas em cada
propriedade rural.
Considerando que as reservas florestais do PA Cujubim não estavam incluídas nas
próprias parcelas, e sim aglutinadas em blocos conforme aclarado na Exposição de
Motivos/INCRA/SE-17/G/nº 01/91, de 21 de janeiro de 1991, ainda que, em 1984, as
unidades pudessem ser reconhecidas como reserva florestal em bloco do Projeto de
Assentamento Cujubim, as somas das áreas dessas unidades não atingiam os 50%
estabelecidos, na época, pelo Código Florestal como reserva legal.
Dessa forma, a reserva em bloco constituiu mais um problema do que um meio de
conservação da natureza.
As paisagens das FERS do município de Cujubim confirmam o que Becker (1990)
afirmava há anos: “a existência de uma grande reserva de mata em área ocupada despertava o
interesse das madeireiras e dos colonos sem terras, que tentam invadi-la para apropriar-se
dela.”
E ainda, pode-se afirmar que as Reservas Florestais em bloco não beneficiaram aos
colonos, pois os mesmos receberam na verdade apenas metade da área para cultivar, a outra
metade fazia parte da reserva comum de mata (50%).
Nesta relação dinâmica de processos sociais e formas espaciais, como essas reservas
florestais nunca foram regulamentadas na legislação brasileira, em 1996, elas foram
transformadas em Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado através dos Decretos nº
7.602/96, 7.603/96, 7.604/96, 7.605/96 e 7.602/96, numa tentativa de conservação ambiental.
Tudo isso gerou um grande problema, pois os parceleiros do projeto piloto de
assentamento acreditavam que podiam desmatar 100% de seus imóveis rurais, uma vez que,
suas reservas legais estavam garantidas na reserva em bloco. Porém, como este instituto da
não foi reconhecido em Lei específica, os parceleiros que já haviam desmatado além dos 50%
em seus lotes, tornaram-se ilegais perante o Código Florestal.
Posteriormente, quando da assinatura do Contrato de Aquisição da Propriedade (Título
Definitivo), tiveram que assiná-los assumindo a cláusula de preservação dos 50% de Reserva
Legal, prevista na época pelo Código Florestal. Como grande parte das propriedades já não
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tinha mais essa reserva em seus imóveis, os proprietários estariam obrigados a fazer a
recomposição florestal.

4.3. AS FLORESTAS DE RENDIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE
CUJUBIM

As florestas estaduais de rendimento sustentado são áreas com coberturas florestais de
espécies predominantes nativas, tendo como objetivo o uso sustentável dos recursos florestais,
a manutenção dos recursos hídricos, a pesquisa científica, educação e ecoturismo.
Embora a Lei Estadual nº 1.143/02 traga esta noção de floresta sustentável, as FERS
do Município de Cujubim, já receberam influências antrópicas e não podem suportar o
tratamento de corte comercial porque não possuem densidade para tal. As florestas de um
modo geral não são densas, apresentam ecossistemas ligeiramente frágeis. Neste caso, é
preciso fazer a retirada dos posseiros e grileiros (fontes perturbadoras de degradação), a
recuperação da área degradada através de reflorestamento e a fiscalização.
Avaliando a cobertura florestal dessas Unidades de Conservação, verificam-se
diversos focos desmatamentos que estão em desacordo com a destinação que estão sujeitas
esta categoria.
A constatação do desmatamento feita por classificação supervisionada pode ser
comprovada através das cartas imagens de cada Floresta de Rendimento Sustentado do
Município de Cujubim, nos anos de 1984 a 2009.
A FERS Tucano é a que tem a menor área desmatada, mas se não forem tomadas
medidas para conter o desmatamento na região, seu destino não será diferente das outras.
De 1984 a 1995, a FERS Tucano não foi desmatada (fig.18 e 19), mas de 2000 a 2009
teve 167 ha de sua área total desmatada, o que equivale a 25% (fig. 20, 21 e 22).
A FERS Gavião de 1984 a 1990 não foi desmatada (fig.23 e 24). A degradação
ambiental desta unidade começou a partir de 1995 (fig. 25, 26 e 27), chegando em 2009 a
atingir 139,42 ha (fig. 28), o que representa 31,65% de sua área e a torna a 4ª unidade mais
desmatada do município.
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Landsat - TM 5, 231/67 de 19/07/1984

Figura 18 - Evolução do desmatamento da FERS TUCANO em 1984
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Landsat - TM 5, 231/67 de 03/07/1995

Figura 19 - Evolução do desmatamento da FERS TUCANO em 1995
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As imagens GeoCover correspondentes a um mosaico
global de imagens de satélite Landsat TM 7, com resolução
de 14,25 metros ano 2000 / NASA

Figura 20 - Evolução do desmatamento da FERS TUCANO em 2000
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Landsat - TM 5, 231/67 de 13/07/2005

Figura 21 - Evolução do desmatamento da FERS TUCANO em 2005
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Landsat - TM 5, 231/67 de 08/07/2009

Figura 22 - Evolução do desmatamento da FERS TUCANO em 2009
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Landsat - TM 5, 231/67 de 19/07/1984

Figura 23 - Evolução do desmatamento da FERS GAVIÃO em 1984
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Landsat - TM 5, 231/67 de 18/07/1990

Figura 24 - Evolução do desmatamento da FERS GAVIÃO em 1990
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Landsat - TM 5, 231/67 de 03/07/1995

Figura 25 - Evolução do desmatamento da FERS GAVIÃO em 1995
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As imagens GeoCover correspondentes a um mosaico
global de imagens de satélite Landsat TM 7, com resolução
de 14,25 metros ano 2000 / NASA

Figura 26 - Evolução do desmatamento da FERS GAVIÃO em 2000
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Landsat - TM 5, 231/67 de 13/07/2005

Figura 27 - Evolução do desmatamento da FERS GAVIÃO em 2005
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Landsat - TM 5, 231/67 de 08/07/2009

Figura 28 - Evolução do desmatamento da FERS GAVIÃO em 2009
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A FERS Mutum, no ano de 1984 (fig. 29), tinha alteração na vegetação de 8,50 ha de
sua área e em 1990 houve um aumento para 137,80 ha (fig. 30).
No ano de 1995 (fig. 31), 162,30 ha da FERS Mutum estavam desmatados, mas este
número reduziu no ano 2000 para 113,90 ha (fig. 32). Aconteceu uma regeneração natural da
floresta, mas o foco do desmatamento ainda estava bem próximo dos limites da unidade, nos
lotes do projeto de assentamento, ao norte e no Seringal Novo Mundo que fica a leste.
Devido à grande pressão, nos anos seguintes o número do desmatamento aumentou
(fig 33 e 34.), atingindo em 2009 a área de 4.416 ha. Portanto, hoje, a FERS Mutum tem
38,50% de sua área desmatada.
Das unidades estudadas, a FERS Araras (fig. 35) é a segunda mais desmatada do
Município de Cujubim. Quase 50% da vegetação foram suprimidas. A invasão e extração
ilegal de madeira começaram a partir de 2000 (fig. 36), mas o maior índice de desmatamento
ocorreu entre os anos de 2005 a 2009 (fig. 37 e 38), atingindo 446 ha da floresta.
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Landsat - TM 5, 231/67 de 19/07/1984

Figura 29 - Evolução do desmatamento da FERS MUTUM em 1984
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Landsat - TM 5, 231/67 de 18/07/1990

Figura 30 - Evolução do desmatamento da FERS MUTUM em 1990
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Landsat - TM 5, 231/67 de 03/07/1995

Figura 31 - Evolução do desmatamento da FERS MUTUM em 1995
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As imagens GeoCover correspondentes a um mosaico
global de imagens de satélite Landsat TM 7, com resolução
de 14,25 metros ano 2000 / NASA

Figura 32 - Evolução do desmatamento da FERS MUTUM em 2000
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Landsat - TM 5, 231/67 de 13/07/2005

Figura 33 - Evolução do desmatamento da FERS MUTUM em 2005
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Landsat - TM 5, 231/67 de 08/07/2009

Figura 34 - Evolução do desmatamento da FERS MUTUM em 2009
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Figura 35 - Carta Imagem FERS ARARAS em 1984
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as imagens Geocover correspondentes a um mosaico global de imagens
de Satélite Landsat Tm7, com resolução de 14,25m do ano de 2000 / NASA

Figura 36 - Evolução do desmatamento da FERS ARARAS em 2000
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Landsat - TM 5, 231/67 de 13/07/2005

Figura 37 - Evolução do desmatamento da FERS ARARAS em 2005
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Landsat - TM 5, 231/67 de 08/07/2009

Figura 38 - Evolução do desmatamento da FERS ARARAS em 2009
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De todas as unidades estudadas a que mais sofreu com a ocupação antrópica foi a
FERS Periquitos, por estar mais próxima do centro urbano e estar cercada de lotes do projeto
de assentamento. Infelizmente, hoje a reserva conta com 70% de sua área desmatada (fig. 39 a
44).
Várias denúncias foram feitas sobre o furto de madeira na região e sobre a promoção
de assentamentos de posseiros. Durante as operações conjuntas dos órgãos fiscalizadores e de
proteção ambiental, são apreendidas grandes quantidades de madeira. Contudo essas
operações não conseguem impedir esses crimes ambientais, porque tais ações não são
frequentes e não existe no Município um posto de fiscalização da SEDAM.
No ano de 2005, houve um reaquecimento do setor madeireiro no Estado e a partir de
2006 houve uma maior aprovação dos projetos de plano de manejo florestal das propriedades
particulares. Até 2006 tinham sido aprovados apenas 100 projetos de planos de manejo no
Estado e nos últimos três anos foram aprovados mais de 2.200 projetos, segundo os dados
apresentados pela SEDAM, em audiência pública, ocorrida na Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia, no dia 20 de setembro de 2009.
O Município de Cujubim é o que mais emite guias de transporte de madeira, seguido
da capital Porto Velho, Alto Paraíso e Ariquemes.
Com o reaquecimento do setor também veio o desmatamento.
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Landsat - TM 5, 231/67 de 19/07/1984

Figura 39 - Evolução do desmatamento da FERS PERIQUITOS em 1984
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Landsat - TM 5, 231/67 de 18/07/1990

Figura 40 - Evolução do desmatamento da FERS PERIQUITOS em 1990
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Landsat - TM 5, 231/67 de 03/07/1995

Figura 41 - Evolução do desmatamento da FERS PERIQUITOS em 1995

161

as imagens Geocover correspondentes a um mosaico global de imagens
de Satélite Landsat Tm7, com resolução de 14,25m do ano de 2000 / NASA

Figura 42 - Evolução do desmatamento da FERS PERIQUITOS em 2000
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Landsat - TM 5, 231/67 de 13/07/2005

Figura 43 - Evolução do desmatamento da FERS PERIQUITOS em 2005
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Landsat - TM 5, 231/67 de 08/07/2009

Figura 44 - Evolução do desmatamento da FERS PERIQUITOS em 2009
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O gráfico 07 sintetiza as informações da pesquisa quanto aos resultados da
classificação supervisionada de cada unidade de conservação, no período compreendido entre
1984 a 2009.

Gráfico 07_ Áreas desmatadas das FERS do Município de Cujubim, entre os anos de 1984 a 2009.

Fonte: Autora (Cartas Imagens Landsat TM 5, em anexo).

Verifica-se que os índices de desmatamento vêm aumentando em todas as unidades,
mas é a partir do ano de 2005 que o aumento começa a ficar mais expressivo, culminando em
2009, com a perda de cerca de 40% do total do que foi destinado como área de floresta.
Em 2009, os índices de desmatamento nas unidades de conservação aumentaram
significativamente. A FERS Periquitos tem 69,54% de desmatamento, seguida de Araras com
48,37%, Mutum com 38,50%, Gavião com 31,65% e Tucano com 25,32%.
Pode-se concluir que dos 14.698 ha da área total das FERS do Município de Cujubim,
5.998 ha já foram desmatados.
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Gráfico 08: Índice de desmatamento das FERS do Município de Cujubim, no ano de 2009.

Fonte: Cartas imagens das FERS de Cujubim, 2009 (em anexo).

Para uma maior proteção das FERS, deve-se cumprir o que determina o artigo 27 da
Lei 9.985/00, criando as chamadas zonas de amortecimentos, onde as atividades humanas
estariam sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos
negativos sobre as unidades.
A criação dessas zonas de amortecimentos é importante uma vez que as unidades estão
cercadas por imóveis rurais, oriundos principalmente dos projetos de colonização, estradas
municipais e muitos rios dão acesso aos seus interiores. A pressão sobre as unidades é muito
grande e a invasão das áreas é um fato que ainda não foi solucionado e lamentavelmente não
há, no momento, projetos para a desintrusão.
A Lei nº 9.985/00, em seu artigo Art. 27 determina que as florestas de rendimento
sustentado disponham de Plano de Manejo, uso e conservação, estabelecido previamente ao
processo licitatório, no qual serão definidos os objetivos específicos da unidade, seu
zoneamento e sua utilização, incluindo medidas com o fim de promover sua integração com a
vida econômica e social das comunidades vizinhas.
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É através do plano de manejo que todo e qualquer procedimento visa assegurar a
conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas (artigo 2º, inciso VIII, da Lei nº
9.985/2.000).
Na pesquisa, descobriu-se que embora a bibliografia relate que foi feito o plano de
manejo das florestas estaduais de rendimento sustentável, em 1996, através de cooperação
técnica PNUD/PLANAFLORO, estes planos não existem. O que foi realizado foi apenas um
diagnóstico rápido dessas unidades.
Desta forma, sem o plano de manejo de uso, não é possível saber quais os objetivos
gerais da unidade de conservação, seu zoneamento, corredores ecológicos, sua área de
amortecimento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos
naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias a gestão da unidade.
A Lei nº 9.985/00 também determina que o Plano de Manejo de uma unidade de
conservação seja elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação, porém
pelas informações obtidas junto a SEDAM, não há no momento, para as FERS de Cujubim,
projetos nem recursos financeiros empenhados para a elaboração do Plano de Manejo da
Unidade, mesmo já tendo passado 13 anos de sua criação.
Sem o Plano de Manejo são proibidas nas unidades, quaisquer alterações, atividades
ou modalidades de utilização. Somente com esse plano elaborado é que a lei permite a
exploração sustentável destas unidades de forma direta pelo poder público ou por meio de
contratos com particulares, podendo ser outorgadas concessões a pessoas jurídicas ou físicas,
o que evitaria a exploração ilegal.
Até mesmo a compensação ambiental só pode ocorrer em unidades que tenham plano
de manejo aprovado e registro no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação.
Portanto, a elaboração dos planos de manejos, uso e conservação dessas unidades é
uma medida de caráter urgentíssimo.
Notoriamente, pode-se afirmar que nem a Lei Federal nº 9985/00, que trata das
unidades de conservação, nem a Lei 11.284/06, que trata da gestão das florestas, muito menos
a Lei Estadual nº 1.143/02 e o Decreto Estadual nº 1144/02, estão sendo respeitadas e
cumpridas fielmente.
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Pelos dados de desfloramento levantados nesta pesquisa, verifica-se que nestas
unidades não ocorre à intervenção eficaz do poder público para coibir invasões e furtos de
madeira, bem como, políticas voltadas ao combate ao desmatamento e a conservação das
áreas protegidas por lei.
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CONCLUSÃO

Para se analisar a situação das unidades de conservação, a gestão e as políticas de
desenvolvimento sustentável do Estado de Rondônia foi necessário fazer um histórico das
unidades de conservação, em especial das que estão no município de Cujubim, conhecer o
processo de ocupação do Estado, examinar aspectos da estrutura fundiária, do Zoneamento
Socioeconômico-Ecológico e das legislações de criação de cada unidade.
Neste estudo procurou-se analisar a Legislação Ambiental frente à degradação das
áreas de proteção ambiental no Município de Cujubim em Rondônia, entre os anos de 1984 a
2009, através de uma amostragem da realidade atual das Florestas Estaduais de Rendimento
Sustentado, em especial, destas que se localizam neste Município, buscando identificar áreas
que estão em desacordo com a legislação ambiental.
Através da análise das cartas imagens foi possível identificar não só a localização do
desflorestamento, mas, sobretudo a quantificação, o período de maior desmatamento e a
direção do avanço das áreas desmatadas.
Importante ressaltar que a metodologia utilizada na pesquisa pode ser aplicada em
outras unidades de conservação para analisar o nível de desfloramento, objetivando o
conhecimento e a tomada de decisões pelo poder público.
Esta espécie de análise e discussão sobre a Legislação Ambiental e as unidades de
conservação visa alertar o Poder Público, as Instituições e a sociedade sobre a degradação de
áreas que deveriam estar protegidas, sugerindo algumas medidas que devem ser tomadas para
evitar que elas venham ter o mesmo destino de outras unidades estaduais que foram reduzidas
ou suprimidas.
Sendo assim pode-se afirmar que a Legislação Ambiental não está sendo respeitada,
levando a degradação ambiental das áreas protegidas.
A Lei 9.985/2000 (SNUC) precisa ser reformulada para se estabelecer critérios rígidos
para justificar a alteração ou supressão de unidades de conservação e procedimentos afins.
Para garantir uma proteção mínima, as unidades precisam possuir a situação fundiária
regularizada, procedendo à realização da transferência das terras da União para o Estado seja

169

através de Termo de Sessão de uso ou venda, assegurando o domínio institucional sobre os
recursos que se deseja proteger.
Os shapes oficiais precisam estar de acordo com os memoriais descritivos dos decretos
de criação das unidades de conservação.
A Legislação das Unidades de Conservação Estadual precisa ser adequada ao mapa da
2ª aproximação do Zoneamento, através de lei específica fazendo a desafetação das áreas que
foram excluídas do mapa ou a redução dos limites de cada unidade. Por sua vez, os polígonos
dos dados georrefenciados precisam estar correspondentes ao memorial descritivo do ato legal
de criação ou de alteração.
Eleger os conselhos consultivos de cada unidade.
Elaborar os Planos de Manejos das Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado,
definindo as zonas de proteção, de pesquisa, de exploração dos recursos naturais, para que
possam ser desenvolvidas as atividades silviculturais e a exploração dos recursos naturais nos
termos da Lei. A concessão de florestas públicas pode ser uma estratégia do governo para
fomentar a economia do Estado, com atividades que não degradem a floresta.
Fazer um estudo técnico das florestas de rendimento sustentado, principalmente da
FERS Periquito, analisando se ainda há potencial econômico para que elas possam ser
licitadas ou a possibilidade de transformação destas unidades, que pertencem ao grupo de uso
sustentável, em área de preservação permanente total ou parcial, nos termos do artigo 22, § 5º,
da Lei 9.985/00.
Pelo índice de desmatamento, outra solução viável seria a adoção de manejos
silvicultural, a fim de se criar e desenvolver povoamentos florestais, satisfazendo as
necessidades de mercado.
Implementar programas que considerem as comunidades do entorno e principalmente
aquelas que residem nas unidades de conservação. Neste caso, fazer um levantamento do
número de pessoas que residem nestas unidades, para se elaborar junto à Prefeitura de
Cujubim o projeto de desintrusão da área.
Através da SEDAM, aumentar as atividades da Educação Ambiental no entornos
destas unidades, considerando o grande número de pessoas que são proprietárias de lotes
limítrofes às unidades. Para tanto, é necessário a elaboração de um Projeto Educativo

170

ambiental em defesa das unidades de conservação do Município de Cujubim, para que a
comunidade possa conhecer seu histórico de criação, a importância dessas unidades para o
município e sentir a necessidade de conservação para a melhor qualidade de vida da
população, para geração de emprego e renda, melhor valorização dos produtos madeireiros e
não madeireiros e principalmente, para a sustentabilidade da própria floresta.
Cadastrar as Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado no Cadastro Nacional das
Unidades de Conservação, do Ministério do Meio Ambiente, a fim de disponibilizar
informações oficiais sobre cada unidade, oferecer relatórios detalhados sobre a situação
dessas, facilitando a realização de diagnósticos, identificação do problema e a tomada de
decisões quanto ao planejamento, administração e fiscalização.
Este cadastro também é imprescindível para captação de recursos provenientes de
compensação ambiental, uma vez que o artigo 11, § 1º da Resolução CONAMA 371/2006, só
permite a compensação se a unidade de conservação for reconhecida pelo Cadastro Nacional
de Unidades de Conservação.
Como medida urgente se faz necessário, com base nos dados levantados, denúncia ao
Ministério Público a fim de que possa ser impetrada uma Ação Civil Pública, com o objetivo
de condenar os órgãos competentes a tomarem as medidas necessárias para conter o
desflorestamento na região das unidades de conservação e fazer a desintrusão da área.
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