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RESUMO

As Unidades de Conservação (UC), representam uma importante ferramenta na
conservação dos recursos ambientais e são consideradas um importante instrumento
na elaboração de políticas de conservação e de sustentabilidade quanto ao uso dos
recursos naturais. Entretanto, as intervenções antrópicas crescentes atuam no meio
e interferem de forma indiscriminada em áreas consideradas ambientalmente frágeis,
alterando seus elementos e processos, modificando a dinâmica natural e gerando
impactos negativos. Deste modo, a presente pesquisa buscou identificar e analisar os
conflitos entre as áreas de fragilidade ambiental, existentes no Parque Estadual de
Corumbiara, e sua Zona de Amortecimento, realizando a comparação de informações,
utilizando técnicas de geoprocessamento. Para tanto, foi utilizada a base de dados
georreferenciada da referida UC a partir de mapas temáticos digitais, fotografias
aéreas e imagens de satélite, bem como levantamentos de informações institucionais
que deram suporte à geração da base de dados geoambiental na escala de 1: 100.000
e resolução espacial de 30m. Partindo do embasamento teórico sistêmico, que deu
suporte à metodologia de Jurandyr Luciano Sanches Ross (1994), a base de dados
geoambiental foi submetida a procedimentos de integração de informações por meio
de técnicas de geoprocessamento, utilizando os softwares ArcGIS 10.4, Global
Mapper 11.2 e Google Earth Pro. Os resultados apresentaram um ambiente com
propensão a fragilidades, atenuada pelo uso desordenado de áreas frágeis e
susceptíveis a impactos negativos pela degradação do solo e fragmentação de
ecossistemas nativos de grande importância. Os mapas das séries históricas de
desmatamento do PEC, demonstram um aumento gradativo das áreas de
fragmentação florestal ao longo dos anos. Considera-se que as informações obtidas
são de grande relevância para a gestão ambiental da UC, que utiliza o Zoneamento
Ambiental em vigor como referência, buscando à efetividade da execução dos
objetivos de sua criação. Dessa forma, foi sugerida uma proposta de Gestão
Ambiental com base nas informações contidas nos Mapas de Fragilidade, contribuindo
para a proteção e conservação ambiental da Unidade de Conservação

Palavras-Chave: Amazônia, Unidades de Conservação; Gestão Ambiental;
Fragilidades Ambientais; Rondônia.

ABSTRACT

Conservation Units (CU) represent an important tool in the conservation of
environmental resources and are considered an important apparatus in the elaboration
of conservation and sustainability policies regarding the use of natural resources.
However, increasing anthropogenic interventions are involved in the process and
indiscriminately interfere in areas considered environmentally fragile, changing their
elements and processes, modifying natural dynamics and generating negative
impacts. Hence, this research sought to identify and analyze the conflicts between the
areas of environmental fragility that exists in Corumbiara State Park, and its Damping
Zone, by comparing information using geoprocessing techniques. In order to do so,
the geo-referenced database from the previously cited UC was used based on digital
thematic maps, aerial photographs, and satellite images, as well as surveys of
institutional information that supported the generation of the geoenvironmental
database in the scale of 1: 100,000 and spatial resolution of 30m. Starting from the
systemic theoretical basement, which supported the methodology of Jurandyr Luciano
Sanches Ross (1994), the geoenvironmental database was submitted to information
integration procedures using geoprocessing techniques, through the software ArcGIS
10.4, Global Mapper 11.2 and Google Earth Pro. The results presented an
environment with a propensity to fragilities, attenuated by the disorderly use of fragile
areas and susceptible to negative impacts by the degradation of the soil and the
fragmentation of native ecosystems of great importance. The maps of the historical
deforestation series of the PEC show a gradual increase in the areas of forest
fragmentation over the years. It is considered that the information obtained is of great
relevance for the environmental management of the CU, which uses the current
Environmental Zoning as a reference, seeking the effectiveness of the execution of the
objectives of its creation. Thus, a proposal for Environmental Management was
suggested based on the information contained in the Fragility Maps, contributing to the
protection and environmental conservation of the Conservation Unit.
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INTRODUÇÃO

Os problemas ambientais vêm crescendo gradativamente, resultante da
interferência humana na natureza e impulsionados pela necessidade crescente de
uma sociedade cada vez mais dependente dos recursos naturais, resultando em
desequilíbrios ambientais e diminuição da qualidade de vida.
A partir da Revolução Industrial e, principalmente ao longo dos últimos cem
anos, três quartos da população mundial passou a viver em cidades e, em decorrência
disso, o ritmo e as pressões sobre o ambiente, a água, as florestas e outros recursos
naturais vêm se acelerando cada vez mais (IBGE, 2010).
O Bioma Amazônia estende-se do oceano Atlântico às encostas orientais da
Cordilheira dos Andes, até aproximadamente 600 m de altitude, contendo parte de
nove países da América do Sul, sendo 69% dessa área pertencente ao Brasil
(AB’SABER, 1977). Esse bioma abrange os estados do Pará, Amazonas, Maranhão,
Goiás, Mato Grosso, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, totalizando 4.871.000 Km² e
uma população em torno de vinte milhões de habitantes, 60% dela vivendo em áreas
urbanas (INPE, 2004).
Como consequência da predisposição global de crescimento populacional, as
questões relacionadas aos riscos ambientais e à vulnerabilidade associada a eles
ganha maior importância. Isso acontece, principalmente, no processo de urbanização
acelerado e desorganizado em áreas distintas, desobedecendo critérios ambientais e
sem acompanhado órgão de planejamento. Um dos efeitos desse processo é a
fragmentação da cobertura vegetal, particularmente de florestassem diferentes áreas,
em busca de atender à demanda crescente da população por lugares para instalar
novas áreas construídas, principalmente para fins residenciais e agricultáveis.
O Estado de Rondônia é marcado por um intenso processo de ocupação e
conversão de uso da terra desde a década de 1970 (BECKER et al., 2005).
Ao pesquisar assuntos relacionados a ocupação de Rondônia, percebeu-se
que as transformações ambientais ocorridas no atual território que abrange este
estado foram desencadeadas por diferentes períodos de ocupação territorial.
Sabendo disso, iniciou-se a intenção de analisar descritivamente as ações de gestão
realizadas em uma das unidades de conservação do estado de Rondônia, o Parque
Estadual de Corumbiara.
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Sabe-se que o processo de ocupação da Amazônia Legal foi marcado pelo
desmatamento, pela degradação dos recursos naturais e por conflitos sociais. Em
pouco mais de três décadas de ocupação o desmatamento atingiu cerca de 18% do
território. Além disso, extensas áreas de florestas sofreram degradação pela atividade
madeireira predatória e incêndios florestais (BARRETO at. al, 2005). Como qualquer
ecossistema, a Amazônia tem um ponto limite além do qual não será possível
recuperá-la. Muitos cientistas temem que a floresta amazônica inicie um processo
irreversível em direção a savanas se o desmatamento atingir 40% do território.
Transformação na paisagem, provocadas por fatores como os mencionados
anteriormente, poderão com o tempo ser irreversíveis. Problemas como estes não se
concentram em apenas um bioma, se expandem atingindo os demais em função
principalmente de atividades agropecuárias, de exploração mineral, industrialização e
urbanização expondo através da paisagem problemas graves a exemplo do
desmatamento, da fragmentação florestal, extinção de algumas espécies animais e
vegetais, contaminação de recursos hídricos, aceleramento de processos erosivos,
entre outros.
Para se ter ideia, na Amazônia o desmatamento configura-se como um
problema ambiental de extremo risco para o ecossistema global e tem impactos
diretos no clima com a emissão de gases de efeito-estufa, no ciclo da água e na
conservação da biodiversidade Além de sofrer com prejuízos climáticos e ambientais,
a Amazônia brasileira constitui-se como uma das três regiões do globo para a
expansão da exploração dos recursos naturais e é estratégica dentro do contexto
logístico da América do Sul (BECKER, 2005).
Mesmo diante de diversas ações sugeridas por pesquisadores de órgão de
preservação ambiental públicos e privados, com o intuito de amenizar os impactos
das ações antrópicas no meio ambiente, arriscamos dizer que vivemos um processo
de crise socioambiental.
Em Rondônia, o desmatamento de áreas protegidas ocasiona uma série de
problemas conflitos sociais, desrespeito aos direitos humanos, empobrecimento da
biodiversidade, degradação de solos, comprometimento de bacias hidrográficas,
contribuições para a emissão de gases de efeitos estufa e perda de oportunidades
econômicas associadas ao uso sustentável dos recursos naturais. Em outras
palavras, prejuízos para a população rondoniense, a sociedade brasileira e para o
nosso planeta (GTA, 2008).
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O processo de movimentação da população determinando as taxas de avanço
do desmatamento inclui diferentes tipos de processos e impactos. A identificação de
atores-chave envolvidos e sua movimentação (e de seus investimentos) por entre as
fronteiras são importantíssimas para determinar o provável curso futuro do
desmatamento (FEARNSIDE, 2008).
Os estudos sobre a fragilidade ambiental possibilitam identificar e analisar os
sistemas ambientais em seus diferentes níveis de organização, auxiliando nos
trabalhos de zoneamento ambiental, gestão territorial e na compreensão da dinâmica
entre os componentes naturais e os fatores antrópicos nos locais onde o tipo de uso
e modificações na cobertura vegetal vêm resultando em influências no clima, na
velocidade dos processos erosivos, na diversidade biológica e consequentemente no
balanço hídrico, dentre outros (SILVEIRA et al., 2014).
Podemos afirmar que os estudos sobre a fragilidade ambiental, assim como
diversos outro ligado aos fenômenos e ocorrências ambientais, além de integrar as
diversas variáveis do meio, devem considerar a atuação do ser humano no sistema,
identificando o grau de alteração que essas ações promovem no ambiente e, desta
forma, propondo o restabelecimento ou novo estado de equilíbrio dinâmico (MELLO,
2005).
Em função disto, a identificação dos ambientes naturais e suas fragilidades
proporcionam uma melhor definição de diretrizes e ações a serem implantadas no
espaço físico-territorial, servindo de base para o zoneamento e fornecendo subsídios
à gestão do território (CORVALAN, 2009).
Dessa forma, Canali (2009) expõe que a gestão ambiental pressupõe
intervenções práticas como o diagnóstico, o zoneamento e a avaliação ambiental.
Neste sentido, será preciso identificar as alterações ambientais - e suas fragilidades.
Isso pressupõe a noção do estado de normalidade (estabilidade) e de organização do
meio ambiente.
Este estudo busca demonstrar algumas questões relacionadas às novas
fronteiras do desmatamento, apresentando a dinâmica de desmatamento local voltada
a implantação das atividades agropecuárias no entorno do Parque Estadual de
Corumbiara e as fragilidades que incide sobre a unidade de conservação.
Foram analisados arquivos relacionados ao processo de ocupação territorial do
estado de Rondônia, documentos disponibilizados pela SEDAM do estado de
Rondônia, arquivos do IBGE e MMA, onde se tornou evidente sua finalidade principal:
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resolver problemas considerados inadequados a realidade regional na época da
colonização, pois o modelo de desenvolvimento utilizado na região rondoniense foi
um modelo que buscou a posse do espaço e a exploração de riquezas
desconsiderando os saberes regionais, a cultura e as dinâmicas ambientais naturais
que conduzem os ecossistemas (MMA, 1996)
O desmatamento na bacia amazônica tem se acelerado nos últimos anos,
especialmente nas regiões de Rondônia, Acre e Mato Grosso do Brasil. As principais
mudanças no uso da terra associado ao fluxo populacional devem inevitavelmente
afetar o ecossistema (SALATI, 1984). A recente ocupação da Amazônia não levou em
consideração a ocupação tradicional, que tinha o rio como seu foco principal, e sim, o
padrão desenvolvimentista que gira em torno dos grandes eixos rodoviários. As
aglomerações ribeirinhas foram marginalizadas, com exceção das que foram cortadas
pelos eixos rodoviários (GONÇALVES, 1989)
Observando as crescentes taxas de desmatamento, foi possível entender que
as modificações ocorridas no uso da terra no estado de Rondônia são causadas
principalmente pela modificação de áreas onde, em anos anteriores caracterizava-se
em áreas de floresta nativa, em pastos e mais recentemente pelo plantio de soja, que
tem acelerado os processos de fragmentação e perda florestal. A essência de tal
situação é percebida como reflexo de um conflito crescente entre a expansão do
modelo de crescimento econômico e o volume de efeitos desagregadores sobre os
ecossistemas naturais (GUIMARÃES, 2003).
Diante do quadro de degradação ambiental já instalado em alguns pontos do
PEC, especialmente pela ausência de mata ciliar, avanço do assoreamento e ainda
pelo desmatamento, por meio do qual a mata nativa cede espaço para atividades
como a pecuária extensiva e a monocultura da soja, verificou-se a necessidade de
promover estudos acerca da realidade instalada na região no que diz respeito a
Gestão Ambiental do Parque Estadual de Corumbiara (PEC), elencando os problemas
e impactos que acometem a região.
Para isso foram feitas as identificações no Parque Estadual de Corumbiara,
uma Unidade de Conservação Estadual, localizado no estado de Rondônia, quais as
áreas do PEC que mais sofreram ao longo dos anos alterações de paisagem
consideráveis, analisando-o quanto as fragilidades ambientais e possíveis
interferências e consequências sobre a manutenção dos recursos naturais, visando
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compreender os elementos que favorecem e/ou desfavorecem a gestão ambiental da
UC.
A proposta metodológica adotada neste estudo estabelece que as áreas de
fragilidade são definidas a partir da interação de fatores ambientais correlacionados, em
que os elementos componentes do meio físico, tais como a geomorfologia, solos,
geologia, declividade, dentre outros, determinam a fragilidade ambiental potencial de uma
área definida e, a partir deste produto, relacionando-se com o uso atual do solo,
resultando na determinação de áreas com fragilidade ambiental emergente (ROSS,
1994).

A definição das áreas com fragilidade ambiental é fruto da integração dos dados
espaciais,

os

quais

detêm

numerosas

informações

relativas

às

diversas

características ambientais da área de estudo. Devido a isso, estabelecer ferramentas
que possibilitem o trabalho com a integração de grandes volumes de informação foi
essencial para atingir os objetivos da pesquisa.
Foram estabelecidos alguns critérios e estes julgados como os mais relevantes
para o estudo da unidade de conservação: (1) levantamento histórico-geográfico da
origem de formação do Parque Estadual de Corumbiara; (2) analise temporal e
espacial quanto ao uso e ocupação do solo no entorno do Parque Estadual de
Corumbiara e (3) mapeamento da evolução do desmatamento ocorridos na área de
estudo entre os anos de 1990 a 2017 bem como a utilização de uma revisão
bibliográfica da literatura existente acerca das temáticas abordadas e uma pesquisa
de campo realizada na unidade de conservação em estudo, através de uma entrevista
com profissionais do quadro do Parque Estadual de Corumbiara. A sinergia desse
momento proporcionou um levantamento de informações que subsidiou o processo
de análise dos resultados de acordo com o objetivo proposto.
O delineamento da pesquisa se deu da seguinte forma: no primeiro capítulo,
foram abordados os processos históricos que deram origem a implantação das
unidades de conservação na Amazônia legal, alinhando a pesquisa às políticas de
conservação ambiental (governamentais, não governamentais e os planos nacionais
de desenvolvimento) e o que foi considerado como mais importante para o
crescimento e desenvolvimento econômico da região amazônica e implantação das
unidades de conservação no estado.
No segundo capítulo é possível entender como a Amazônia legal se configura
atualmente no tocante às áreas de proteção ambiental, conservação e manutenção
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da biodiversidade, as características das UCs que abrangem o estado de Rondônia e
como se deu o processo de criação do Parque Estadual de Corumbiara, sendo estes
pontos fundamentais para explicar as causas mais próximas das fragilidades
ambientais na área de abrangência do PEC.
No terceiro capítulo pode ser observado as características físicas do PEC como
clima, hidrologia, geologia, geomorfologia, solos, vegetação características que
precisam ser conhecidas para entender os motivos que fazendo do PEC uma unidade
de conservação com necessidades de gestão ambiental efetiva, bem como suas
características geográficas e biogeográficas, os municípios limítrofes, pontos de
acesso e histórico de gestão do PEC desde sua criação em 1990 até o ano de 2018.
No capítulo quatro foram apresentados os procedimentos metodológicos
utilizados para a obtenção dos resultados desta pesquisa, bem como as ferramentas
utilizadas no tratamento e processamento dos dados obtidos.
Por fim, no quinto capítulo, foram abordadas as causas mais prováveis do
desmatamento na região do Parque estadual de Corumbiara (PEC) levando em
consideração os efeitos da ocupação na região do entorno do parque seguido de
mudança no uso da terra, e dificuldades na gestão ambiental da UC.
Desta forma, este estudo pode proporcionar subsídios teóricos, conceituais e
metodológicos para a realização de outros que enfoquem o mesmo tipo de problema, bem
como, fornecer informações da região do PEC e de seus respectivos usos, visando à
tomada de decisões adequadas à solução de possíveis problemas encontrados.
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OBJETIVOS

Objetivo Geral

Compreender quais as fragilidades ambientais ocorridas no entorno do Parque
Estadual de Corumbiara (Zona de Amortecimento) e as possíveis consequências
sobre seus recursos naturais da unidade de conservação a fim de entender os
elementos que favorecem e/ou desfavorecem a gestão ambiental da Unidade de
conservação.

Objetivos Específicos


Analisar temporalmente e espacialmente a ocupação da terra no entorno do Parque
Estadual de Corumbiara entre os anos de 1990 a 2017;



Identificar fatores de pressão antrópica ocorridos na área de estudo;



Verificar impactos do desmatamento decorrentes das formas de uso e ocupação da
terra.
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1
1.1

CAPÍTULO
Processos Históricos de Ocupação da Amazônia
A Amazônia é o maior bioma de floresta úmida do mundo e a Amazônia Legal

cobre cerca de 60% do território brasileiro abrigando 12% da população total do país
apresentando também o maior manancial de água doce do mundo, correspondendo
a quase um quinto das reservas mundiais (MARGULIS, 2003).
Em meio ao processo de formação do territorial brasileiro, na busca pelo
controle de terras cujo objetivo era manter domínio sobre as terras apropriadas, os
europeus passaram a escravizar os índios. Partindo dessa premissa e tomando como
base a história de colonização do Brasil, a região amazônica foi pensada a priori como
área de exploração de riquezas que, posteriormente, intensificou-se com os processos
do monopólio agrícola e capitalismo comercial.
Na primeira fase do processo de crescimento nacional, que se estendeu até o
início do século XX, o Brasil, como toda a América Latina, constituía grande fronteira
de recursos, fornecedora de matérias-primas valorizadas para o "centro" europeu
(BECKER, 1974). É importante salientar que nesta fase de expansões fronteiriças, a
estrutura regional se caracterizava pela presença de grandes regiões produtoras,
voltadas a metrópole.
Um dos objetivos da expansão da fronteira agrícola nacional durante o governo
de Juscelino Kubitschek foi a construção de estradas que ligassem o centro-sul do
país à Amazônia, dando início a um processo de expansão territorial que
posteriormente trouxeram problemas ambientais e de desenvolvimento econômico a
região norte do país. A estrutura econômica erigida com o Plano de Metas alcançou
grande consistência e integração. Desde então, as estruturas de financiamento, de
investimentos e de distribuição amadureceram seus instrumentos, tornando-se, a um
só tempo, mais ágeis e mais consistentes. Em poucos anos, a colonização dirigida
pôde ser impulsionada e o que se viu foi a proliferação das experiências de
colonização por toda a área da Amazônia Legal (SCHALLENBERGER &
SCHNEIDER, 2010)
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Com o avanço da colonização, novos conceitos nas relações entre os
moradores da região - índios, seringueiros, colonos- não inseridos socialmente pelos
primeiros ocupantes associados, passam a existir e a noção de propriedade privada
culminou em graves e constantes conflitos sociais. Todo esse processo fez com que
a população de Rondônia crescesse rapidamente, passando de aproximadamente 37
mil em 1950 para 70 mil em 1960 e posteriormente para 111 mil em 1970 (MELLO,
2005).
Após receber milhares de imigrantes em menos de uma década, reflexos desta
ocupação puderam rapidamente ser percebidos. Os reflexos no meio ambiente
principalmente foram bem perceptíveis à medida em que o crescente processo de
ocupação avançava ao longo do Estado. Foi o marco da política desenvolvimentista
que possibilitaria segundo as aspirações do governo, resolver os problemas então
instalados nas diversas regiões do território nacional, complementando com a
expectativa de exploração dos recursos naturais, abundantes na região Norte
(FEARNSIDE, 1987).
Planejando o desenvolvimento econômico para a região amazônica, foram
criados e implementados os chamados Planos de Desenvolvimento, a exemplo dos
Planos Nacionais de Desenvolvimento I e II (PDNs), cujos investimentos visavam o
crescimento econômico baseando-se na criação de polos de crescimento e
estabelecia incentivos governamentais como a concessão de terras, subsídios fiscais
e crédito a taxas de juros menores que o mercado, de modo que em um primeiro
momento pequenos fazendeiros receberam incentivos governamentais para se
instalarem ao longo das rodovias (DAL MAGRO, 2008).
Dentro dos mecanismos de gestão sugerido no Primeiro PND, houve a criação
do Programa de Integração Nacional (PIN) cujo propósito foi o de construir novas
estradas que viabilizasse a ocupação territorial em regiões não colonizadas, por meio
de assentamentos em lotes individuais de pequenos agricultores (BRASIL,2012). Ao
passo em que estes programas foram sendo implantados, integrar a região amazônica
ao resto do país, passou a ser prioridade dando conta que para que houvesse um
crescimento contínuo, o desenvolvimento regional deveria fazer parte de um programa
de progresso nacional. Naquela época, o PIN foi elaborado como o intuito de construir
estradas que viabilizassem a ocupação territorial em regiões ainda não ocupadas,
através de assentamentos (BRASIL, 2012).
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Sendo assim, o surgimento de novas fronteiras agrícolas e a criação de
infraestruturas para a ocupação humana, abriram espaço para a grilagem de terras
que é a ocupação sem titulação privada, persistindo até os dias atuais. No período da
colonização da região amazônica, o INCRA priorizou os médios estabelecimentos,
beneficiando apenas os planos de ocupação de lotes de até 3 mil hectares,
estimulando assim a vinda de grandes cooperativas do Sul do país para a Amazônia,
e aqueles estabelecimentos acabaram por instalarem-se no estado de Rondônia
(GTDS, 2006).
Fruto da iniciativa governamental, o Primeiro PND tinha como objetivo criar
mecanismos para a organização do Estado Brasileiro onde criou diversos programas,
como: Programa de Redistribuição de Terra e de Estímulo à Agro- indústria do Norte
e do Nordeste (PROTERRA), Projetos de Assentamento (PA), Radar para a Amazônia
(RADAM), entre outros.
O PROTERRA, instituído através do decreto de lei nº 1.179 de junho de 1971
onde o principal objetivo era de facilitar o acesso do homem a terra, criar melhores
condições de emprego e mão-de-obra e de fomento à agroindústria. De acordo com
registros do próprio INCRA, no período de surgimento de programas de assentamento
na região Amazônica as políticas adotadas estavam mais voltadas para um estímulo
à colonização do que um processo de reforma agrária propriamente dita, uma vez que
muitos imigrantes nordestinos foram levados a ocupar as margens da estrada
Transamazônica e empresas de variados ramos receberam incentivos fiscais para
grandes projetos agropecuários (GTDS, 2006).

1.2

Políticas de Conservação Ambiental no Estado de Rondônia:
Do ponto de vista formal, o estabelecimento de unidades de conservação não

é um fato recente na Amazônia brasileira. As primeiras unidades de conservação
foram criadas pelo governo brasileiro no período entre 1959 e 1961 como uma
resposta aos potenciais danos que seriam trazidos pela rápida chegada de
contingentes populacionais à região (ROCHA, 1992)
Um passo que vem sendo adotado por países com porções de seus territórios
cobertos pela floresta amazônica tem sido a separação de áreas que não sofram a
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ação de estratégias destrutivas de uso terra, sob a forma de parques, reservas
ecológicas, reservas extrativistas, etc. (SMITH & SCHULTES, 1990).
Com o propósito de incentivar o desenvolvimento da região amazônica, o
Governo federal em parceria com alguns órgãos multilaterais, a exemplo do Banco
Mundial, iniciou seu envolvimento no processo de desenvolvimento do estado de
Rondônia no final dos anos de 1970. Durante as negociações entre o governo
brasileiro e o Banco Mundial, uma série de especialistas do Banco expressaram sérias
preocupações sobre os impactos da pavimentação de uma rodovia federal em
Rondônia (SKOLE et al., 1994).
Com a aprovação do empréstimo solicitado pelo governo federal para
pavimentação da BR-364, que objetivava interligar as cidades de Cuiabá e Porto
Velho, foi implementado o programa de desenvolvimento regional chamado
“Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil” (POLONOROESTE
em 1981).
Ainda que a maior parte dos recursos do POLONOROESTE estivesse
destinada à construção de estradas, o programa também incluía recursos para a
instalação de novos assentamentos teoricamente voltados para uma ocupação menos
predatória da região rondoniense. Além disso, o POLONOROESTE também incluiu
uma fração minoritária de recursos para a conservação ambiental e a proteção de
comunidades indígenas, que seriam então salvaguardas contra possíveis efeitos
negativos do programa (PEDLOWSKI, DALE, MATRICARDI, 1999).
Quando a BR-364 foi inaugurada, os efeitos da ocupação descontrolada da
terra já estavam bastante visíveis. A competição pela rápida ocupação do território
provocou uma corrida pela terra sem igual na história de Brasil. Como resultado desta
corrida, a população de Rondônia cresceu de 111.064 em 1970 para 593.094 em
1980, alcançando 1.130.400 em 1990 (PERDIGÃO, BASSÉGIO, 1992).
Os Eixos de Desenvolvimento, especificamente, estão preocupados em
promover o desenvolvimento da agropecuária e da agroindústria em todo o “Arco do
Desmatamento”. Mais especificamente, na região de Corumbiara, (que faz parte da
chamada Amazônia Meridional) tende a se inserir no espaço da produção
agropecuária para exportação (NUNES et al., 2006).
A conservação da natureza é gestão racional dos recursos naturais. Visa
assegurar a produção contínua dos recursos renováveis (fauna e flora) e um
rendimento otimizado dos não renováveis (minerais). Abrange a preservação, a
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utilização sustentada e a regeneração dos ambientes degradados (SERFATYMARQUES, 2007).

1.3

Caracterização das UCs na Amazônia legal
UCs são áreas estabelecidas e administradas pelo poder público sejam eles,

federal, estadual ou municipal. De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC – Lei nº 9.985/2000), podem ser definidas como “espaços
territoriais 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”.
As UCs são classificadas em dois grupos: de Proteção Integral e de Uso
Sustentável, e reclassificadas em diferentes categorias, de acordo com o grau e o tipo
de restrição de uso: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse
Ecológico, Estações Ecológicas, Florestas Nacionais, Monumentos Naturais, Parques
Nacionais, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Reserva de Fauna, Refúgio de
Vida Silvestre, Reserva Extrativista, Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN,
Reservas Biológicas e Reservas Ecológica.
Dados do Ministério do Meio Ambiente (2010) apontam para a regulamentação
institucional de Parque Nacionais Brasileiros, estabelecida em 1968, através de
portaria em 1979 pelo Decreto de nº 84.017, seguido do Código Florestal, Lei nº 4.771
de 1965 e a Lei de Proteção à Fauna, Lei 5.197 de 1967, foram importantes
instrumentos jurídicos que embasaram os processos de criação das unidades de
conservação conferindo-lhes qualidade na construção tanto dos planos de manejo
para as referidas áreas, quanto como no planejamento sistemático das unidades de
conservação, tendo estes pontos verificados a partir da publicação da I Etapa do Plano
do Sistema de Unidades de Conservação do Brasil.
Este Plano, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
(IBDF) e publicado em 1979, como uma II Etapa publicada em 1982 (IBDF/FBCN,
1979; 1982), incluía disposições e recomendações, embasadas em critérios técnicos
e científicos, para a organização das unidades de conservação brasileiras (MMA,
2000), Quadro 1.
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Quadro 1: Unidades de conservação da natureza de proteção integral
Unidades de
Proteção
Integral

CATEGORIA I
RESERVA
CIENTÍFICA

Unidades de
Conservação

ESTAÇÃO
ECOLÓGICA
(ESEC)

Áreas representativas dos ecossistemas naturais, destinadas à realização de
pesquisas básicas ou aplicadas à proteção do ambiente natural e ao desenvolvimento
da educação ambiental.

RESERVA
BIOLÓGICA
(REBIO)

Áreas que compreendem extensão variável e apresentam ecossistemas ou
comunidades frágeis de importância biológica, em terras de domínio público, fechadas
à visitação pública. Têm a finalidade de resguardar atributos excepcionais da natureza,
conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das belezas naturais, com sua
utilização para objetivos educacionais, recreativos e científicos.

RESERVA
ECOLÓGICA
(RESEC)
CATEGORIA
II
PARQUE

PARQUES
NACIONAL
/ESTADUAL

ÁREA
TOMBADA OU
TOMBAMENTO
CATEGORIA
III
MONUMENTO
NATURAL

Caracterização

ÁREA DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
ÁREA ESPECIAL
DE INTERESSE
TURÍSTICO E

Áreas que apresentam florestas e demais formas de vegetação natural de preservações
permanentes, situadas ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d’água, em faixa
marginal, cuja largura mínima deverá ser de cinco (5) metros para os rios.
O manejo dessa categoria se dirige à proteção de áreas naturais e cênicas, de
significado nacional ou internacional, para uso científico, educacional e recreacional.
Tais áreas deverão perpetuar, em um estado natural, mostras representativas de
regiões fisiográficas, comunidades bióticas, recursos genéticos e espécies em perigo de
extinção, para prover uma estabilidade e diversidade ecológica.
Área ou monumento natural, cuja conservação é de interesse público, seja por seu valor
histórico, ambiental, arqueológico, etnográfico, geológico, turístico, paisagístico,
bibliográfico ou artístico, escritos de forma separada ou agrupados em um dos quatro
Livros de Tombo.
Não se podem constituir em objeto de exploração econômica ou de qualquer forma de
ocupação humana, mesmo que situadas dentro de unidades de conservação que
permitam tais atividades. Estabeleceu-se pelo Código Florestal em função de suas
características fisiográficas, identificadas por margens de rios, topos de morros,
restingas e mangues.
Áreas que devem ser preservadas e valorizadas no sentido cultural, para realização de
projetos de desenvolvimento turístico. Essas áreas apresentam bens de valor cultural e

Legislação
Art. 10 da Lei
6.902/81; Art. 28 do
Decreto Federal
88.351/83 e Art. 9º do
SNUC
Art. 5º da Lei 771/65
(Código Florestal); Art. 5º
da Lei 5.197/67
(Proteção à Fauna
Silvestre) e Art. 10º do
SNUC
Art. 2º da Lei
4.771/65; Art. 18 da
Lei 6.938/81 e
Decreto 89.336/84.

Art. 5º da Lei
4.771/65; Art. 1º do
Decreto 84.017/79 E Art.
11º do SNUC

Art. 1º do DecretoLei 25/37 e Art. 24
da Lei 3.924/61.

Lei 4.771/65

Art. 1º e 2º da Lei
6.513/77; Decreto
86.176/81.
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Cont.
LOCAL DE
INTERESSE

CAVERNA

CATEGORIA
IV REFÚGIO
DE VIDA
SILVESTRE

RESERVA
PARTICULAR DO
PATRIMÔNIO
NATURAL (RPPN)

ÁREA DE
RELEVANTE
INTERESSE
ECOLÓGICO
(ARIE)
ÁREA SOB
PROTEÇÃO
ESPECIAL
(ASPE)

Fonte: Adaptado de CPRM/2000

natural, em especial os bens de valor histórico, artístico, arqueológico ou pré-histórico;
as
reservas e estações ecológicas; as áreas destinadas à proteção dos recursos naturais
renováveis; as manifestações culturais ou etnológicas e os locais onde ocorram
paisagensnotáveis; as localidades dos acidentes naturais adequados, as fontes
hidrominerais aproveitáveis e as localidades em condições climáticas especiais.
Cavidade natural subterrânea em qualquer espaço subterrâneo penetrável pelo homem,
com ou sem abertura identificável, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral hídrico, a
fauna e a flora ali encontradas e o corpo rochoso onde os mesmos se inserem, desde
que a sua formação haja ocorrido por processos naturais, independentemente de suas
dimensões ou do tipo da rocha. Nessa designação estão incluídos todos os termos
regionais, tais como: gruta, lapa, tocas, abismo, furna e buraco.
São imóveis de domínio privado, destinados por seus proprietários, em caráter perpétuo,
no todo ou em parte, onde tenham sido identificadas condições naturais, semi-primitivas,
recuperadas ou cujas características justifiquem ações de recuperação pelo seu
aspecto paisagístico, ou para preservação do ciclo biológico de espécies da fauna ou
da flora nativas do Brasil.
São áreas de propriedade pública e privada, que, após estudos, poderão passar para
outra forma de classificação de unidades de conservação federais, estaduais ou
municipais. Apresentam características naturais extraordinárias ou abrigam exemplares
raros da biota natural, exigindo cuidados especiais de proteção por parte do poder
público. Sua extensão é inferior a 5.000ha, havendo pequena ou nenhuma ocupação
humana por ocasião do ato declaratório.
Representa a primeira medida de proteção de áreas ou bens, que, após estudos mais
aprofundados, poderão alcançar status de Unidade de Conservação ampliada. Criada
através de resolução federal, estadual ou municipal, em áreas de domínio público ou
privado. Não é legalmente constituída, recebendo essa denominação com a finalidade
de evidenciar áreas em estado de alerta, já contempladas por outros instrumentos
legais.

Art. 10 do Decreto
99.556/90.

Art. 10 do Decreto
98.914/90 e Art 21º do
SNUC

Art.
70
do
Decreto
88.351/83 e Art. 20 do
Decreto 89.336/84 e Art.
16º § 1º do SNUC
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As Unidades de Proteção Integral são aquelas destinadas à preservação da
biodiversidade, sendo permitida somente a pesquisa científica e, em alguns casos, o
turismo e atividades de educação ambiental, desde que haja prévia autorização do
órgão responsável. Não envolve consumo, coleta, extração de produtos madeireiros
ou minerais e não é permitida a permanência de populações – tradicionais ou não –
em seu interior, com exceção dos Monumentos Naturais e Refúgios da Vida Silvestre.
Na definição do SNUC, proteção integral é a manutenção dos ecossistemas livres de
alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos
seus atributos naturais (BRASIL, 2000).
Subdividido também em categorias, estas UCs são classificadas em: Estação
Ecológica

(Esec),

Reserva

Biológica

(Rebio),

Parque

Nacional/Estadual

(PARNA/PES), Monumento Natural (Monat) e Refúgio de Vida Silvestre (RVS).
Até 2010, só as Unidades de Conservação federais na Amazônia Legal
somavam 610.510 Km², enquanto as estaduais ocupavam 563.748 Km². Com relação
às Unidades de Conservação de Uso Sustentável – onde são permitidas atividades
econômicas sob regime de manejo e comunidades residentes – até dezembro de 2014
correspondiam a 62,2% das áreas ocupadas por UCs (federais mais estaduais),
enquanto as de Proteção Integral totalizavam 37,8% (MMA, 2011).
Apesar dos avanços no tocante a criação de Áreas Protegidas, os desafios
ainda são persistentes para que se possa garantir de fato as consolidações
necessárias a uma proteção socioambiental efetiva. No caso das Unidades de
Conservação, na Amazônia Legal metade não possui plano de manejo aprovado e
grande parte não conta com conselho gestor, além disso, o número de funcionários
alocados nessas Unidades é sempre reduzido (MEDEIROS, 2006).
Até o ano de 2010, o Imazon/ISA publicou uma pesquisa onde afirma que na
Amazônia Legal haviam cerca de 307 Unidades de Conservação, totalizando
1.174.258 Km², o que corresponde a 23,5%5 desse território. Desse total, 196
unidades eram de Uso Sustentável e 111 de Proteção Integral, administradas tanto
pelo governo federal (132) como pelos governos estaduais (175). As Unidades
Federais contabilizavam 610.510 Km², sendo 314.036 Km² de Proteção Integral e
296.474 Km² de Uso Sustentável. As Unidades Estaduais somavam 563.748 Km²:
129.952 Km² de Proteção Integral e 433.796 Km² de Uso Sustentável (Quadro 2).
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Quadro 2: Unidades de Conservação por UF na Amazônia Legal

UF

Área da UF

UC
de
% sobre UC de uso % sobre Terra
proteção
a UF
sustentável a UF
indígena
integral

% sobre Área da UF % sobre
a UF
sob TI/UC
a UF

Acre

16.491.871

1.589.678

9,64%

3.564.027

21,61%

2.459.834

14,92%

7.613.539

46,17%

Amapá

14.78.700

4.772.531

32,29%

4.184.181

28,31%

1.191.343

8,06%

10.148.055

68,65%

Amazonas

158.478.203 11.222.149

7,08%

23.766.772

15%

45.232.159

28,54%

80.221.080

50,62%

Maranhão** 26.468.894

1.307.289

4,94%

112.035

0,42%

2.285.329

8,63%

3.704.653

14%

Mato
Grosso

90.677.065

1.948.575

2,15%

130.312

0,14%

15.022.842

16,57%

17.101.728

18,86%

Pará

125.328.651 12.711.116

10,14%

18.821.871

15,02%

28.687.362

22,89%

60.220.349

48,05%

Rondônia

23.855.693

2.160.768

9,06%

2.726.646

11,43%

5.022.789

21,05%

9.910.203

41,54%

Roraima

22.445.068

1.052.459

4,69%

428.873

1,91%

10.370.676

46,20%

11.852.088

52,80%

Tocantins

27.842.280

1.038.034

3,73%

9.164

0,03%

2.597.580

9,33%

3.644.778

13,09%

Total

506.369.425 37.802.598

7,47%

53.743.880

10,61%

112.869.914

22,29%

204.416.393

40,37%

Fonte: Instituto Socioambiental/Programa Monitoramento de Áreas Protegidas - SisArp (Sistema de Áreas Protegidas) - 18/10/2016. De acordo com a base
cartográfica de Unidades de Conservação produzida pelo ISA e base de unidades da federação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Escala 1:5.000.000)
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Analisando por grupo de proteção ou uso sustentável na Amazônia, obtemos
os seguintes dados: são um total de 339 UCs ocupando uma área de 1.196,778 km²
(28,5%) destas, 86 são unidades de conservação de proteção integral ocupando uma
área de 430.190 km² (10,2%) do território que abrange o bioma amazônico e 253
unidades de uso sustentável, ocupando uma área de 776.589 km² (18,3%) do mesmo
território (CNUC/MMA, 2018). Os dados referentes a Rondônia podem ser observados
na tabela 1.
Tabela 1: Unidades de Conservação Estaduais por UF na Amazônia Legal por grau de proteção

Qtd
UCs Total
Área
Qtd UCs Uso Total Área Uso
Proteção
Proteção
Sustentável
Sustentável (ha)
Integral
Integral (ha)

UF
Acre
Amapá
Amazonas
Maranhão
Mato
Grosso
Pará
Rondônia
Roraima
Tocantins

5
2
28
0

558.383
3.175.584
13.784.965
0

1
1
8
4

695.303
111
3.482.637
547.992

1

164.224

29

1.671.323

8
33
0
0

7.935.448
2.308.075
0
0

9
8
0
4

5.503.469
866.760
0
290.986

Fonte: Instituto Socioambiental/Programa Monitoramento de Áreas Protegidas - SisArp (Sistema de
Áreas Protegidas) - 18/10/2016. De acordo com a base cartográfica de Unidades de Conservação
produzida pelo ISA e base de unidades da federação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Escala 1:5.000.000)

Dentre as UCs estaduais no Estado de Rondônia, identificou-se que oito
pertencem ao grupo de proteção integral (três estações ecológicas (EE), três parques
estaduais (PE) e duas reservas biológicas (RB), e 33 pertencem ao grupo de Uso
Sustentável (uma área de proteção ambiental (APA), 11 florestas estaduais de
rendimento sustentável (FERS) e 21 reservas extrativistas (Resex). As unidades de
conservação federais são compostas por cinco de proteção integral (uma estação
ecológica, duas reservas biológicas e dois parques nacionais (PN) e sete de uso
sustentável três florestas nacionais (FN) e quatro reservas extrativistas (RONDÔNIA,
2010).
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Um dos maiores desafios para a manutenção da diversidade nestas áreas de
proteção ambiental no estado de Rondônia é a caça ilegal e o desmatamento,
provocado em sua grande maioria por queimadas e retirada ilegal de madeira. Este
fato não é tratado como prioridade apenas nos dias atuais.
Mesmo sendo de grande importância para o estado, as unidades de proteção
integral, como é o caso do Parque Estadual de Corumbiara, estão cada vez mais
ameaçadas, principalmente após as reduções territoriais das UCs estaduais, que
foram concedidos atendendo a interesses de posseiros, grileiros e fazendeiros, que
se aproveitando do respaldo político obtido junto aos representantes dos poderes
executivos e legislativos, passaram a desmatar áreas muito extensas para usá-las na
pecuária extensiva, presente até hoje no entorno do parque.
Segundo dados do Projeto de Monitoramento do Desflorestamento da
Amazônia Legal (PRODES) que realiza o monitoramento por satélite do
desmatamento na região amazônica ligado ao Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), em 2006 aproximadamente 9% da extensão territorial do estado de
Rondônia foi desmatado, sendo este o ano com maior índice de desmatamento já
registrado e em 2007 cerca de 11,5 mil Km² da Amazônia Legal brasileira. No período
de agosto de 2014 a julho de 2015, a taxa de desmatamento na região rondoniense
apresentou uma variação de 1.030 Km²/ano sofrendo um aumento de 346 Km²/ano se
comparado ao biênio anterior. Rondônia há pouco mais de dez anos, esteve presente
no ranking dos estados que mais desmataram como pode ser percebido na tabela 2.
Atualmente a taxa consolidada gerada pelo Projeto de Monitoramento do
Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES), do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), apontou o resultado de 6.947 km2 de corte raso no
período de agosto de 2016 a julho de 2017. Os dados deste ano indicam uma
diminuição de 12% em relação a 2016, ano em que foram apurados 7.893 km2 e
também representa uma redução de 75% em relação à registrada em 2004, ano em
que o Governo Federal lançou o Plano para Prevenção e Controle do Desmatamento
na Amazônia (PPCDAm), atualmente coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente
(MMA).
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Tabela 2: Variação do índice de Desmatamento na Amazônia Legal

Variação relativa de desmatamento na Amazônia Legal - 2000 até 2016
Ano\Estados

Acre

Amazonas

2000-2001

-23%

4%

2001-2002

111%

40%

2002-2003

22%

76%

2003-2004

-32%

-21%

2004-2005

-19%

2005-2006

Amapá

Maranhão
-10%

Mato
Grosso
21%

Pará

Rondônia

Roraima

Tocantins

-21%

8%

36%

-23%

Amazônia
Legal
0%

13%

2%

43%

16%

-76%

12%

19%

-8%

32%

-5%

16%

420%

-26%

17%

84%

-24%

14%

24%

7%

-29%

1%

9%

-37%

-28%

22%

-40%

-33%

-16%

-57%

72%

-32%

-33%

2%

-9%

-27%

-39%

-4%

-37%

74%

-54%

-25%

2006-2007

-54%

-23%

30%

-6%

-38%

-2%

-21%

34%

-49%

-18%

2007-2008

38%

-1%

156%

101%

22%

1%

-29%

86%

70%

11%

2008-2009

-34%

-33%

-30%

-35%

-68%

-24%

-58%

-79%

-43%

-42%

2009-2010

55%

47%

-24%

-14%

-17%

-12%

-10%

112%

-20%

-6%

2010-2011

8%

-16%

25%

-44%

29%

-20%

99%

-45%

-18%

-8%

2011-2012

9%

4%

-59%

-32%

-32%

-42%

-11%

-12%

30%

-29%

2012-2013

-28%

11%

-15%

50%

50%

35%

21%

37%

42%

29%

2013-2014

40%

-14%

35%

-36%

-6%

-20%

-27%

29%

-32%

-15%

2014-2015

-15%

42%

-19%

-19%

49%

14%

51%

-29%

14%

24%

2015-2016

47%

54%

-4%

25%

-6%

41%

35%

40%

29%

Fonte: INPE/2017

-100%
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1.4

O zoneamento socioeconômico-ecológico de Rondônia
Em 1986, o Governo do Estado de Rondônia desencadeou um processo de

ordenamento territorial, numa ótica de sustentabilidade a longo prazo, surgindo o
PLANAFLORO (Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia) que, dentre outros
programas, determinava a realização do zoneamento socioeconômico-ecológico da
região (RONDÔNIA, 2009), passando assim a possui o primeiro zoneamento
socioeconômico – ecológico do País e da América do Sul, realizado em base técnica
e científica e transformado em lei estadual.
O Zoneamento tem por objetivo orientar a implementação de medidas e
elevação do padrão socioeconômico das populações, por meio de ações que levem
em conta as potencialidades, as restrições de uso e a proteção dos recursos naturais,
permitindo que se realize o pleno desenvolvimento das funções sociais e do bem-estar
de todos, de forma sustentável.
Rondônia passou a ser um dos poucos estados brasileiros a contar com um
completo zoneamento socioeconômico e ecológico de seu espaço físico. O relatório
final da 2ª versão do ZSEE, concluído após dez audiências públicas e doze oficinas
de discussão, foi aprovado pela Comissão Estadual do Zoneamento, apresentado à
apreciação da Assembleia Legislativa do estado e transformado na Lei Complementar
n° 233 de 06 de julho de 2000. Esta segunda aproximação corrige deficiências e falhas
da 1ª, realizada doze anos antes.
Além do Zoneamento ecológico econômico, Rondônia ainda participa de outros
programas que promovem o desenvolvimento sustentável através da gestão sócio
ambiental visando a melhoria da qualidade de vida e a minimização dos impactos
ambientais.
O ZSEE-RO apoia-se no reconhecimento da ocupação territorial, na
identificação da alteração da cobertura florestal e na evidência dos condicionamentos
geofitoecológicos e edafoclimáticos dos "Sistemas Ambientais" de ocupação
(RONDÔNIA, 2009). Segundo o Zoneamento sócioecológico-econômico do estado
(ZSEE/RO) as áreas de abrangência das unidades de conservação e terras indígenas
integram a zona 3 ou como também é conhecida Zona de área institucional,
constituídas pelas áreas de uso restrito e controlado. As outras duas zonas, Zona 1 e
Zona 2, compreendem áreas com potencial para consolidação, expansão e
recuperação de atividades econômicas Zona 1, em geral com níveis médios a
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elevados de ocupação antrópica, ou áreas de conservação dos recursos naturais
passíveis de uso sob manejo sustentável (Zona 2), em geral com baixos níveis de
ocupação e elevada biodiversidade (SEDAM, 2010).
Cada uma das zonas estabelecidas no ZSEE subdivide-se em outras, de
acordo com os níveis de ocupação do solo, de pressões exercidas e/ou de
potencialidades de uso. A Zona 3, em especial, subdivide-se em três sub-zonas, que
são:


Subzona 3.1 - áreas formadas pelas unidades de conservação de uso direto,

tais como: florestas estaduais de rendimento sustentado, florestas nacionais, reservas
extrativistas, etc., estabelecidas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC);
•

Subzona 3.2 - áreas formadas pelas UCs de uso indireto, tais como: estações

ecológicas, parques e reservas biológicas, patrimônio espeleológico, reservas
particulares do patrimônio natural e outras, como estabelecido no SNUC;
•

Subzona 3.3 - áreas formadas pelas terras indígenas, parte do território

nacional de uso limitado por lei.
No ano de 2000, o ZSEE de Rondônia indicava que cerca de 8.336.790ha (ou
cerca de 34,95% do território estadual) compreendiam unidades de conservação e
terras indígenas. Atualmente, estas categorias de áreas protegidas somam mais de
10 milhões de hectares e perfazem cerca de 45% do território de Rondônia (RIBEIRO,
VERÍSSIMO E PEREIRA, 2005; ISA, 2007). Contudo, apesar dos avanços
significativos na criação de áreas protegidas, a gestão das UCs estaduais em
Rondônia – assim como em todo o país – é ainda muito comprometida porque muitas
unidades não são respeitadas pelas comunidades que as permeiam.
A falta de instrumentos de planejamento, e carência de infraestrutura básica e
a pequena disponibilidade de recursos humanos constituem as principais deficiências
na gestão de tais áreas (RONDÔNIA, 2009).
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1.5

O processo de criação do Parque Estadual de Corumbiara
As Unidades de Conservação (UCs) brasileiras consistem em uma categoria

jurídica de áreas protegidas. Elas são definidas como um espaço territorial (incluindo
seus recursos ambientais e suas águas jurisdicionais), que é legalmente instituído
pelo poder público. Apresentam objetivos de conservação específicos e limites
definidos. Essas áreas são administradas em regime especial, a fim de garantir um
adequado nível de proteção (SNUC, 2000).
Com o objetivo de preservar uma área com amostras representativas do
ecossistema regional, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental
(SEDAM), órgão gestor das Unidades de Conservação (UC) no Estado de Rondônia
criou o Parque Estadual de Corumbiara (PEC).
O P.E de Corumbiara foi criado no âmbito do PLANAFLORO e se insere no
programa de Áreas Protegidas ARPA que foi criado com o intuito de proteger
ecossistemas considerados prioritários para a manutenção e integridade da região,
sua fauna e flora protegendo amostras representativas da biodiversidade amazônica,
buscando garantir a integridade de suas paisagens e recursos genéticos para o futuro.
O Parque, se apresenta localizado no município de Cerejeiras, RO, entre as
coordenadas 12º54’20’’ e 13º30’52’’ de latitude sul e os meridianos 61º46’12’’ e
62º14’11’’ de longitude oeste de Greenwich apresentando uma população de 17.029
habitantes. Já o Parque ocupa uma área atualmente de 384.055,278 hectares, situado
à margem direita do Rio Guaporé, o parque confronta-se com a República da Bolívia
atingindo a confluência da margem direita do rio Guaporé com a margem esquerda
do Rio Mequéns. O Parque Estadual de Corumbiara está inserido no extremo sul do
estado de Rondônia, localizado no “Cone Sul” do estado de Rondônia.
Um dos objetivos da criação do Parque Estadual de Corumbiara é a proteção
das áreas de abrangência que, por se tratar de uma extensa planície de inundação,
apresenta maior fragilidade quanto aos seus ecossistemas, manutenção e reprodução
da vida selvagem. Além disso, busca o aproveitamento das suas potencialidades para
realização de pesquisas científicas e de educação ambiental.
A região que compreende o Parque encontra-se inserida em uma das porções
do território de Rondônia que integram a Zona 3 ou Zona de áreas institucionais,
constituídas por áreas protegidas de uso restrito e controlado, prevista em Lei e

38
instituídas pela União, Estados e Municípios mais especificamente a subzona 3.2,
formada pelas Unidades de Conservação de Uso Indireto (zona de inserção do PEC)
apresentada no Zoneamento Socioeconômico-ecológico do Estado de Rondônia.
A área do PE de Corumbiara, somada à existência da Reserva Biológica do
Guaporé ao norte e do Parque Nacional Noel Kempff Mercado (Bolívia) a sudeste,
forma um complexo de unidades de conservação de extrema relevância da região do
médio Guaporé, permitindo a conservação de cerca de 1,8 milhões de hectares. Não
obstante, o PE de Corumbiara apresenta-se circunscrito por sistemas de ocupação
que interferem nos sistemas florestais de porções não sujeitas a inundações, tais
como pastagens e nas regiões das cabeceiras dos principais rios que drenam para a
unidade, inclusive o rio Corumbiara que cruza o parque de ponta a ponta.
As áreas elevadas e livres de inundações possivelmente funcionam como
refúgios para a fauna em períodos chuvosos regionais, sendo a descaracterização
dessas áreas um dos principais aspectos de risco sofridos pela Unidade. Deve-se
ressaltar, ainda, que a ocupação de grande parte dessa região deveu-se a contratos
de promessa de compra e venda emitidos pelo INCRA em período que sucedeu à
criação do Parque (RONDÔNIA, 2009).
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2
2.1

CAPÍTULO
Amazônia no contexto das Unidades de Conservação
Embora sejam diversas as definições encontradas na bibliografia e em outros

documentos sobre a noção de “área protegida”, todas explicitam um sentido
inerentemente geográfico do termo, vale dizer, a própria existência de uma área
protegida envolve necessariamente a identificação e a localização geográficas,
expressas, em geral, em instrumentos institucionais específicos (MEDEIROS e
GARAY, 2006).
O espaço ocupado pelo homem admite constantes modificações relacionadas
ou impostas pelo próprio homem que prejudicam o espaço em que vivem se não
abordadas corretamente. Consideráveis danos ambientais são causados por decisões
políticas

e

econômicas

equivocadas,

onde

o

homem

altera

o

meio,

independentemente de apresentar-se como agente ativo ou passivo da ação.
Para Crepani (2008) a conservação da natureza e a manifestação de tensões
decorrem de um modelo histórico de desenvolvimento econômico e social adotado
pelo país, e em geral, estas atividades econômicas se caracterizam pela ocupação
produtiva dos espaços naturais, gerando problemas sociais e altos níveis de
degradação do meio ambiente, ameaçando a dinâmica reprodutiva dos diversos
ecossistemas, além de prejudicar as condições de vida das populações que
dependem dessas áreas para sobreviver dificultando a gestão dos recursos naturais
principalmente no que se refere a unidades de conservação.
Diante disso, entender esta problemática de forma mais abrangente recai sobre
a necessidade teórico-metodológico da gestão de recursos naturais numa perspectiva
de análise do meio. Becker (2005) afirma que além de sofrer com prejuízos climáticos
e ambientais, a Amazônia Brasileira constitui-se como uma das três regiões do globo
para a expansão da exploração dos recursos naturais e é estratégica dentro do
contexto logístico da América do Sul.
No início do século XXI, percebeu-se de forma mais evidente que a região
amazônica em especial, necessita de um modelo de desenvolvimento regional capaz
de conciliar crescimento econômico, qualidade de vida e conservação dos recursos
naturais, embora a aplicação desse modelo seja um desafio, dois fatores oferecem
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grandes oportunidades para que isso ocorra ao longo da próxima década. O primeiro
fator é o interesse pelos recursos naturais da região para o Brasil e para o mundo em
termos de regulação do clima e diversidade biológica, posteriormente a região possui
riquezas com valor crescente economicamente falando, o que inclui desde produtos
da floresta e da biodiversidade até o vasto potencial hidrelétrico dos seus rios e os
ricos depósitos minerais (MELLO, 2005).

2.2

Os macrovetores para o desenvolvimento da Amazônia brasileira
Embora até recentemente o estudo do desenvolvimento econômico ignorasse

os seus aspectos espaciais, aceita-se, hoje, a existência de uma dimensão espacial
do desenvolvimento, tão importante quanto a sua dimensão temporal (BECKER,
1974). Em continuidade a autora ainda afirma que a Amazônia brasileira tem sido
campo de importantes projetos que objetivam o seu desenvolvimento, sempre
encarada como um problema devido às grandes dimensões territoriais, sua
diversificada e diferentes concepções de identidades culturais.
Locatelli (2009) afirma que sempre está presente o interesse da reprodução do
capital e a apropriação dos bens regionais pela iniciativa privada, descartando os
interesses e necessidades dos atores locais e a capacidade endógena de um
desenvolvimento comprometido com o equilíbrio socioambiental, onde se possa ter
equidade com as questões territoriais econômicas, sociais e ambientais.
Becker (2009) corrobora que a Amazônia vive este momento no qual há a
possibilidade do favorecimento de novo modelo de desenvolvimento, com base na
modernização dos setores econômicos tradicionais, evidenciando a sustentabilidade
destes, a utilização da biotecnologia na criação de novos produtos e serviços e o
fomento para ações e atividades que demonstrem a importância (e possibilidades de
remuneração) na manutenção da floresta de pé.
Torna-se importante contextualizar a Amazônia enquanto território, sendo
possível

implementar

diversas

políticas

públicas

brasileiras

para

o

seu

desenvolvimento, entendendo sua ocupação e suas mutações desde o século
passado até o presente momento sem esquecer que a diversidade sociocultural da
Amazônia é parte de seu rico patrimônio, assim como a diversidade biológica (ARPA,
2010).
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O processo de desenvolvimento da Amazônia pode ser compreendido pela
forma que o Estado brasileiro o conduziu através de suas políticas públicas para a
povoação e desenvolvimento, contrastado pelas diversas matizes culturais e pela rica
biodiversidade, onde, de forma amplamente ambígua, têm-se diversos problemas
sociais, como a falta de acesso à saúde de base, dificuldade ao acesso à educação,
transporte terrestre e aéreo deficitário, escoamento de produção problemática, falta
de comunicação e tantos outros, como avalia Becker (2009). O modo como se
apresenta cada etapa do desenvolvimento da Amazônia durante todo seu processo
de crescimento, tornou-se necessário para interpretar a maneira como o Brasil viu e
vê a região amazônica e o que determina a atual relação entre estado, sociedade e
meio ambiente (BRASIL, 1996).
Enquanto o povoamento da Amazônia se fez através dos rios e sob um estilo
inteiramente “beiradeiro”, o estoque global da natureza amazônica pouco ou quase
nada sofreu. Mas, desde que as rotas terrestres franquearam a região, atingindo-a
pelos interflúvios, a partir das terras altas do Brasil Central, tudo de modificou
(AB’SABER, 2003).
O processo recente de ocupação, expansão e apropriação da fronteira na
Amazônia, incentivado pelo Governo Federal, tem um histórico de regulação por
meios de mecanismos instituídos por grandes movimentos estruturadores do espaço
nacional, originado da necessidade do Estado (DALMAGRO, 2008).
Nos anos 30 como parte da fixação do programa de colonização e ocupação
desta região do território brasileiro, foram construídas algumas cidades e fundados
órgãos governamentais com o propósito de promover o ordenamento e controle de
políticas de ocupação, redistribuindo as terras do estado. Já em 1946, com a nova
Constituição, que buscava maior equidade entres as regiões da nação, com
preocupação especial nas regiões Norte e Nordeste (OLIVEIRA E CARLEIAL, 2013).
Silva (2018) afirma que a constituição estabeleceu regras para a
implementação e execução do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, onde
este novo procedimento legal dava direito à posse de terras para os que já estavam
ocupando terras amazônicas, com o limite de 25 hectares para cada família.
Em 1953 o governo de Getúlio Vargas criou a Superintendência do Plano de
Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), com a finalidade de promover o
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desenvolvimento da produção agropecuária e a integração da região norte à economia
nacional (DIAS; PEREIRA, 2010).
Com destaque a dimensão territorial da região amazônica, a extensão de suas
fronteiras com países vizinhos e ampla diversidade em recursos naturais, riquezas
mineralógicas e possibilidade de produção agrícola

extensiva

foi que a

Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia apresentou em 1954 de
acordo com Oliveira (2013), o Programa de Emergência para o Desenvolvimento na
Amazônia.
De interesse desenvolvimentista, o programa de emergência através do plano
quinquenal objetivava, além da integração nacional, estabelecer mecanismos para a
ocupação das terras amazônicas e designar frentes produtivas baseadas na extração
de matérias-primas e produção agrícola, o que garantia e conservava o interesse
privado na política estatal com investimentos em sete setores básicos na região
amazônica como: 1) produção de alimentos, 2) industrialização de matérias-primas,
3) implantação de um sistema pessoal de crédito bancário rural, 4) investimentos em
transportes, 5) comunicação e energia, 6) saúde, saneamento, abastecimento de
água, campanhas preventivas contra doenças transmissíveis, assistência à
maternidade e infância e pesquisa bioestatísticas, 7) educação e cultura (LOCATELLI,
2009, p. 42)
Claramente identifica-se a visão desenvolvimentista nos planejamentos e no
modo de ver a Amazônia com ações focadas somente na parte econômica, bem como
no respaldo estatal na acumulação e reprodução do capital, através da conservação
do interesse privado, comprovado ainda mais após a criação da Superintendência de
Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), que substituiu a Superintendência de
Valorização Econômica da Amazônia em 1966 (OLIVEIRA e CARLEIAL, 2013).
As intenções do Estado no que tange os interesses do capital privado foram
sempre óbvias, as hipóteses eram conflitantes entre si e com as práticas ressaltadas
em suas propostas, a desapropriação de terras ocupadas de forma ilegal na região
amazônica se tornou uma prática e não uma exceção. Nesse ponto, é visível que
existem problemas fundiários, uma questão estrutural antecedida de práticas e da falta
de competência e vontade do Estado brasileiro (BECKER, 2009).
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2.3

Impactos do desmatamento na Amazônia Legal
A lógica de desmatamento na Amazônia não está associada apenas à

conjuntura fundiária, mas também ao uso e às atividades produtivas da região.
O desmatamento na Amazônia configura-se como um problema ambiental de
extremo risco para o ecossistema global e tem impactos diretos no clima com a
emissão de gases de efeito-estufa, no ciclo da água e na conservação da
biodiversidade. Além de sofrer com prejuízos climáticos e ambientais, a Amazônia
Brasileira constitui-se como uma das três regiões do globo para a expansão da
exploração dos recursos naturais e é estratégica dentro do contexto logístico da
América do Sul (BECKER, 2005).
As fronteiras de expansão do desmatamento na Amazônia são compostas por
sub-regiões que apresentam diferentes velocidades de mudança da paisagem.
Padrões migratórios se tornam mais complexos com o decorrer do tempo desde a
abertura à colonização da Amazônia Brasileira nos anos de 1970, assim como as
estratégias dos diferentes atores da população humana sobre o uso e mudança do
uso da terra (FEARNSIDE, 2010).
Segundo dados do Instituto Socioambiental (ISA, 2011) essa faixa de
riquíssima biodiversidade, por ser transição dos dois maiores biomas, Amazônia e
Cerrado, se destaca pela sua extraordinária diversidade de espécies e de fenômenos
biológicos únicos. Silva (2018) diz que, conhecida também por ser fronteira agrícola
protagonizou e protagoniza os principais índices de degradação florestal, onde
milhares de km² deram lugar a pecuária, ao cultivo de arroz, milho e a soja.
Esta região é onde mais se detectam queimadas no Brasil e onde, em certos
meses, ocorre até mesmo a interdição dos aeroportos regionais em virtude da fumaça
na atmosfera (ISA, 2011). A combinação entre a abertura de estradas de integração
entre a Amazônia e as outras regiões brasileiras e as políticas de incentivos fiscais
para a ocupação agropecuária criou as condições que geraram um tipo de ocupação
‘predatória’, onde a vegetação nativa é considerada um entrave a ser destruído, tanto
pelo pequeno e médio, quanto pelo grande produtor rural.
“As causas do desmatamento mudam constantemente à
medida que surgem novas pressões. O cultivo da soja, por
exemplo, foi adicionado às forças subjacentes do
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desmatamento na última década. O importante é lembrar
que novas forças, como a soja e as exportações de carne
bovina, somam-se às tradicionais como a especulação
imobiliária e o estabelecimento da posse da terra, que não
desaparecem” (FEARNSIDE, 2010)

A pecuária na Amazônia se desenvolveu dentro de um território denominado
“arco do Desmatamento”, cujas atividades apresentam grande crescimento desde a
década de 70, sendo esta a principal atividade responsável pelo desmatamento na
região, segundo o Greenpeace (2008). Estudos financiados pelo Banco Mundial
(2003) demonstra uma relação direta entre a pecuária e o desmatamento, sendo este
estimulado pelo baixo custo das terras com florestas, aumentando assim a
lucratividade da atividade.
As questões mais urgentes em termos da conservação e uso dos recursos
naturais da Amazônia dizem respeito à perda em grande escala de funções críticas
da Amazônia frente ao avanço do desmatamento ligado às políticas de
desenvolvimento na região, tais como especulação de terra ao longo das estradas,
crescimento das cidades, aumento dramático da pecuária bovina, exploração
madeireira e agricultura familiar (mais recentemente a agricultura mecanizada),
principalmente ligada ao cultivo da soja (FEARNSIDE, 2003, ALENCAR et al., 2004 e
LAURANCE et al., 2004).
Ferreira (2005) afirma que a exploração madeireira também é responsável
pelos altos índices de desmatamento na região amazônica financiando assim,
recursos para a formação de pastagem e a degradação das áreas. Este tipo de
exploração contribui ainda com a eliminação de diversas espécies vegetais umas que
serão utilizadas para comercialização e outras espécies que serão descartadas por
não apresentares significativo valor comercial tornando-se assim, combustível para
incêndios, aumentando significativamente as perdas.
Fearnside (2010) afirma que, desde a chegada dos europeus ao Brasil, em
1500, as terras têm passado do domínio público para o privado. Alguém simplesmente
se move para uma área de floresta desocupada e, posteriormente, ganha os direitos
fundiários permanentes. Esse sistema ainda é uma força importante no
desmatamento, já que a forma pela qual se demonstra que a terra está sendo
efetivamente ocupada e usada é desmatando-a. Isso motiva tanto aqueles que
invadem áreas de floresta para estabelecer novas posses como os que já reivindicam

45

a posse de uma área de floresta e desejam impedir que terceiros a usurpem. O autor
reafirma seus questionamentos dizendo que a dinâmica do processo de ocupação
tornou-se

independente,

como

comprova

o

crescimento

significativo

dos

desmatamentos na década de noventa, apesar da diminuição dos estímulos e
incentivos das políticas governamentais. Dentre as causas dessa transformação
destacam-se as mudanças e adaptações tecnológicas e gerenciais das atividades
pecuárias às condições geoecológicas da Amazônia brasileira que permitiram o
aumento da produtividade e a redução dos custos.
Hoje um dos principais papéis do processo de licenciamento ambiental é criar
a oportunidade para que os proponentes de projetos financiem programas ambientais
como compensação, “adotando”, por exemplo, áreas protegidas. Isso funciona como
uma espécie de “pedágio” cobrado para a concessão das licenças, mas não altera o
impacto fundamental da decisão de construir a infraestrutura (FEARNSIDE, 2010).
Vale salientar que dados do INPE (2017) informam que o desmatamento na
Amazônia Brasileira caiu significativamente nos últimos dez anos (Figura 1). Entre
2005 e 2015 esta redução foi da ordem de 72%. Concomitantemente, houve um
relevante aumento da produção de carne e de soja, duas commodities agrícolas
expressivas para o país. Isso demonstra que é possível desacoplar o aumento
produtivo do desmatamento.

Figura 1: Taxa de desmatamento anual na Amazônia Legal

Fonte: INPE/2018
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Apesar dessa diminuição significativa entre 2005 e 2015, o dano florestal tem
se mantido estável em torno de 5 a 6 mil quilômetros quadrados ao ano entre 2011 e
2015, considerando toda a Amazônia. Entre os Estados da Amazônia Legal, Pará e
Mato Grosso lideraram a perda de cobertura florestal nos últimos dois anos. No Pará,
o desmatamento se manteve estável em torno de 1.880 km² em 2014 e 2015; por
outro lado, Mato Grosso registrou um aumento de 40%, subindo de 1.075 para 1.508
km² (INPE, 2017).
Ocasionalmente, o desmatamento está ligado a algum tipo de ocupação
desordenada do solo e dos recursos naturais. Em consequência disso inúmeros
problemas ambientais, sociais e econômicos em sua grande maioria estão interrelacionados. Do ponto de vista ambiental, por exemplo, o desmatamento gera perda
da biodiversidade vegetal e animal, provoca erosão e empobrecimento dos solos,
além de resultar no assoreamento dos rios e na emissão de dióxido de carbono, que
é o principal gás causador do efeito estufa. O avanço da destruição florestal resulta
potencialmente em redução das chuvas e elevação das temperaturas na região
(MACEDO et al., 2013)
A produção agropecuária de larga escala, como soja e carne, já esteve
fortemente associada ao desmatamento. Porém, nos últimos anos, esses vetores têm
diminuído sua contribuição como resultado de compromissos empresariais para não
comprar produtos de áreas recentemente desmatadas. Exemplos destes acordos são
a moratória da soja e da carne (GIBBS et al., 2015; ARIMA et al., 2014.)

2.4

Gestão ambiental em Unidades de Conservação
Na gestão ambiental todas as variáveis de um processo de gestão, tais como

o estabelecimento de políticas, planejamento, um plano de ação, alocação de
recursos, determinação de responsabilidades, decisão, coordenação, controle, entre
outros, são levadas em consideração visando principalmente ao desenvolvimento
sustentável. Uma decisão ambiental, em seus diversos níveis, envolve variáveis
complexas e alternativas de ação nem sempre de fácil aceitação (TEIXEIRA, 2005).
Para o planejamento, gestão e consolidação das UCs, torna-se fundamental o
conhecimento e a aplicabilidade de metodologias de avaliação integradas da
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paisagem, bem como para a determinação das fragilidades ambientais nas UCs, por
meio da utilização das geotecnologias que, de acordo com Fitz (2008) podem ser
entendidas como sendo as novas tecnologias ligadas às geociências e áreas
correlatas, as quais trazem avanços significativos no desenvolvimento de pesquisas,
em ações de planejamento, em processo de gestão, manejo e em tantos outros
aspectos relacionados à estrutura do espaço geográfico.
Segundo Machado (2002), gestão ambiental é definida como:
“uma atividade voltada para a formulação de princípios e
diretrizes, estruturação de sistemas gerenciais e tomada
de decisões, tendo por objetivo final promover, de forma
coordenada o uso, proteção, conservação e
monitoramento dos recursos naturais e sócio-econômicos
em um determinado espaço geográfico, com vistas ao
desenvolvimento sustentável”.

Aliada aos SIGs (Sistemas de Informações Geográficas) o trabalho em conjunto
integrará os elementos, estruturando-os de forma que possam relacionar-se para a
execução de determinada função, trabalhando um número infinito de informações de
cunho geográfico através de recursos computacionais possibilitando a análise, a
gestão e a representação dos espaços e dos fenômenos que ocorrem ao longo do
tempo, funcionando como uma base de dados com informações geográficas que
associado a objetos gráficos (mapas digitais) fornecerá informações precisas da
localização dos elementos no espaço (FITZ, 2008).
Para que o estudo das fragilidades ambientais se torne um fator contributivo
para a conservação da biodiversidade e fator determinante para a delimitação de
áreas a serem manejadas, é importante considerar as mudanças das características
naturais de cada ambiente quanto as suas fragilidades.
O desenvolvimento sustentável mantém a exploração capitalista da natureza,
aplicando-lhe uma indumentária verde chamada “uso racional” que implica em
utilização mais criteriosa e que demande maiores lucros, e também mantém a
exploração Norte-Sul, com a exploração das riquezas naturais dos países periféricos
pelo Norte desenvolvido (CAMARGO, 2002)
A medida que se adquire mais informações, mais depressa, que a economia
ou que a sociedade, sem dúvida, tudo se informatiza, mas no território esses
fenômenos são ainda mais marcantes na medida em que o trato do território supõe o
uso da informação, que está presente também nos objetos (SANTOS, 1998).
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O processo de ocupação da Amazônia Legal tem sido marcado pelo
desmatamento, pela degradação dos recursos naturais e por conflitos sociais. Em
pouco mais de três décadas de ocupação, o desmatamento atingiu cerca de 18% do
território (IBGE, 2010). Além disso, extensas áreas de florestas ainda sofrem
degradação devido a extração madeireira e incêndios florestais e como qualquer
ecossistema, a Amazônia tem um ponto limite além do qual não será possível
recuperá-la.
É importante salientar que para que haja gestão ambiental efetiva em unidades
de conservação é necessário que alguns planos sejam cumpridos quanto ao uso da
biodiversidade visando a criação e ampliação de novas áreas priorizando a
quantidade e qualidade da manutenção e sustentação dos ecossistemas existentes
com base nos princípios de conservação dos recursos naturais.
A etapa inicial no processo de planejamento ambiental envolve a
caracterização e análise ambiental da unidade em estudo. Essa etapa demanda
tempo e recursos para conhecer e identificar as características dos diversos
compartimentos ambientais, além de classificá-los de acordo com a capacidade com
que absorvem os diferentes usos, considerando os riscos resultantes inerentes às
atividades desenvolvimentistas (QUADROS, 2014).
Para que haja gestão ambiental é necessário entender sua real funcionalidade
e quais as necessidades de sua aplicabilidade principalmente em unidades de
conservação. De acordo com Andrade et. al. (2002), os princípios de Gestão foram
fundamentados, a partir da criação, em 1987, da Comissão Mundial do Ambiente e
Desenvolvimento (Comissão Brundtland), com a publicação do relatório denominado
“Nosso Futuro Comum”, o qual destaca a importância da proteção do ambiente na
realização do desenvolvimento sustentável.
Na gestão ambiental, todas as variáveis de um processo de gestão, tais como
o estabelecimento de políticas, planejamento, um plano de ação, alocação de
recursos, determinação de responsabilidades, decisão, coordenação, controle, entre
outros, são levadas em consideração, visando, principalmente, ao desenvolvimento
sustentável. Uma decisão ambiental, em seus diversos níveis, envolve variáveis
complexas e alternativas de ação nem sempre de fácil aceitação. Embora seja esse
um objetivo a ser alcançado, num mundo que se depara com questões tão primordiais
como a fome, a educação, a saúde, enfim, condições mínimas de sobrevivência do
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homem que a humanidade ainda não conseguiu resolver, decidir em favor de ações
que preservem o meio ambiente, torna-se mais difícil.
Na busca pela minimização dos conflitos sociais, a aplicação da gestão
ambiental vem sendo definida como uma atividade voltada para a formulação de
princípios e diretrizes, estruturação de sistemas gerenciais e tomada de decisões,
tendo por objetivo final promover, de forma coordenada o uso, a proteção, a
conservação e o monitoramento dos recursos naturais e socioeconômicos em um
determinado espaço geográfico, com vistas ao desenvolvimento sustentável
(MACHADO et. al., 2002).
Em busca do aprimoramento da gestão ambiental nas unidades de
conservação do estado, programas de incentivo ao desenvolvimento e proteção
ambiental foram implantados. Rondônia foi um dos primeiros estados do Brasil a
apresentar o zoneamento socioeconômico-ecológico, este transformado em lei
estadual realizado através de base técnica e científica.

Além do Zoneamento

ecológico econômico, Rondônia ainda participa de outros programas que promovem
o desenvolvimento sustentável através da gestão sócio ambiental visando a melhoria
da qualidade de vida e a minimização dos impactos ambientais (RONDÔNIA, 2009).
Um dele foi é o programa ARPA, ainda em vigor no país e responsável pelo
financiamento da construção do plano de manejo da unidade de conservação em
estudo. Criado em 2002, tem o objetivo de expandir, consolidar e manter uma parte
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação no Bioma Amazônia.
Em Rondônia também foi implantado o ICMS Ecológico que é um instrumento
de apoio à gestão ambiental, capaz de orientar o uso dos recursos naturais de forma
que sejam observados os princípios da sustentabilidade ambiental. É um benefício
financeiro destinado aos municípios que tomem atitudes protetivas em relação ao
meio ambiente. Visa o desenvolvimento ambiental e a qualidade de vida da
população.
O Estado criou o ICMS Ecológico em 1996, através da Lei no 147/96. O modelo
está calcado no critério ligado às Unidades de Conservação e terras indígenas. A lei
do Estado de Rondônia estabelece a possibilidade da redução do ICMS Ecológico aos
municípios cujas unidades de conservação sofram invasões ou outros tipos de
agressões. Rondônia não adota o critério qualitativo para o cálculo dos índices que os
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municípios têm direito a receber, podendo perder, assim, uma oportunidade de utilizar
mais efetivamente o ICMS Ecológico em benefício da consolidação das unidades de
conservação.
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3

3.1

CAPÍTULO

Caracterização Geral da Área de Estudo
O Parque Estadual Corumbiara (PEC) está localizado entre os municípios de

Cerejeiras-RO (27%), Alto Alegre dos Parecis (16%) e Pimenteiras do Oeste (57%) —
sua maior parte— entre as coordenadas 12º54’20’’ e 13º30’52’’ de latitude sul e os
meridianos 61º46’12’’ e 62º14’11’’ de longitude oeste de Greenwich. Ocupa
atualmente uma área de 384.055,278 hectares, situado à margem direita do Rio
Guaporé confronta-se com a República da Bolívia atingindo a confluência da margem
direita do rio Guaporé com a margem esquerda do Rio Mequéns. Está inserido no
extremo sul do estado de Rondônia, margeado pelos municípios de Corumbiara e Alta
Floresta do Oeste. Um aspecto estratégico que deve ser abordado em relação a esta
UC refere-se à sua posição fronteiriça com a Bolívia, em especial com o Parque
Nacional Noel Kempff Mercado a sudeste. O acesso até a UC pode ser terrestre ou
fluvial, o acesso fluvial dar-se-á pelos rios Guaporé e Mequéns (Figura 2).

52

Figura 2: Mapa de localização do Parque Estadual de Corumbiara
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O contexto regional do Parque abrange, ao longo de seus limites, diferentes
espaços, regiões e municípios. Em se tratando de uma visão primordialmente
geopolítica e fundamentada em conhecimentos pré-existentes, é possível identificar
os aspectos socioeconômicos e biogeográficos mais gerais da região dos municípios
abrangidos pelo Parque (RONDÔNIA, 2009). De acordo com a Lei Nº 1.171 de 31 de
dezembro de 2002, DOE Nº 5139 de 31 de dezembro de 2002, os limites do Parque
Estadual foram redefinidos, passando a totalizar aproximadamente 384,055,278 mil
hectares, atendendo as mesmas finalidades da Lei anterior.
Cerejeiras, município onde a maior parte do PEC está inserido, possui uma
população de 17.029 mil habitantes de acordo com dados do último censo geográfico
do ano de 2010 realizado pelo IBGE. Encontra-se há 799 km de distância da capital
do Estado, Porto Velho e segundo o Zoneamento sócioecológico e econômico foi
dividido em três subzonas: a leste a subzona 1.1, caracterizada por ocupação
humana, a subzona 3.2, formada pelas Unidades de Conservação de Uso Indireto e
a subzona 2.1 que abrange as áreas de conservação passíveis de uso e manejo
sustentado (Figura 3).
Figura 3: Mapa do Zoneamento Sócioecológico-Econômico do Entorno do Parque Estadual de
Corumbiara
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Rondônia é caracterizado por apresentar originalmente cerca de 70% da sua
superfície recoberta pela floresta pluvial amazônica, sendo que os restantes 30%
correspondem a florestas semidecíduas, cerrados, cerradões, campos inundáveis e
humirizais (RONDÔNIA, 2009).
Apesar de apresentar predominantemente florestas de terra firme, a Amazônia
não é homogênea no que se refere a sua cobertura vegetal, além de uma enorme
diversidade de espécies de plantas, também são encontradas na região diferentes
tipologias vegetacionais resultando em diferentes paisagens, como é o caso do no
P.E de Corumbiara. Existem poucos estudos de flora e fitos sociológicos e quando
existem, se concentram predominantemente em áreas com cobertura vegetal de
floresta ombrófila (Maciel & Lisboa, 1989). A divisão do Brasil em grandes domínios
morfoclimáticos e fitogeográficos, proposta por Ab’Saber (1977) sugere que a região
do sul de Rondônia seja uma área de transição entre o Domínio Equatorial Amazônico
e o Domínio dos Cerrados e que estas áreas de transição se caracterizam pela
combinação de fisiografias e ambientes, baseadas em modelos quase que exclusivos,
que via de regra não se repetem em quadrantes mais distantes, conferindo a estas
áreas uma paisagem em mosaicos.
Na região que abrange o P.E. de Corumbiara, devido a sua localização
geográfica em uma região de ecótonos1, apresenta características fitofisionômicas e
florísticas típicas desses biomas possivelmente apresentando novos grupos
taxinômicos resultantes do contato de espécies oriundas dos diferentes biomas.
Grande parte das terras do Parque está propensa as inundações do rio Guaporé e
seus afluentes, bem como a alagamentos devido à presença de lençol freático
superficial. As alterações do regime hidrológicas, somadas às variações topográficas
e aos diferentes tipos de solos, proporcionam zonas permanente e periodicamente
alagadas, resultando em mosaicos de formações vegetais similares aos que ocorrem
no Pantanal Mato-grossense. Esta região, denominada de Pantanal do Alto Guaporé
pelo Projeto RADAMBRASIL (BRASIL, 1979), localiza-se em uma área estratégica do
ponto de vista biogeográfico, constituindo-se em um corredor ecológico para a fauna
e flora.

1

Região resultante do contato entre dois ou mais biomas fronteiriços
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As diferentes tipologias vegetacionais encontradas na região de inserção do PE
de Corumbiara podem ser subdivididas, usando os critérios de Veloso et al. (1991) e
IBGE (1992) em quatro grandes grupos sendo estes: Floresta Ombrófila Aberta (uma
das faciações da Floresta Ombrófila Densa) que são florestas de grande porte (altura
35-45 m) com influência florística tipicamente amazônica e que ocorre em diversos
tipos de substratos na região da UC (Figura 4).
Figura 4: Vista aérea de diferentes formações florestais na região do Parque Estadual de
Corumbiara

(A)

(B)

Legenda: (a) Floresta Ombrófila Aluvial (floresta de várzea do rio Guaporé); (b) Floresta Ombrófila de
Ruizterania retusa, em transição com cerrado.
Foto: Rogério Gribel, 2007.

Floresta Estacional Decidual (ou Floresta Tropical Caducifólia) que antes do
desmatamento era comum encontrar este tipo de vegetação no sul do Estado de
Rondônia em larga escala, normalmente ocorre em solos mesotróficos bem drenados
e no entorno dos relevos residuais, evidenciando também que na região de entorno
do Parque ocorre em pequena área ao redor de um morro ao leste da unidade,
caracterizando-se por grandes árvores que perdem as folhas durante a estação seca
e pela presença abundante da palmeira Attalea phalerata (urucurí) no sub-bosque. A
área tem sinal de ocorrência de eventos de fogo, em função provavelmente da
atividade pecuária de uma fazenda vizinha; Savanas (ou Cerrado) identificadas em
grandes extensões na região do PE de Corumbiara com níveis variáveis de cobertura.
Esta é uma tipologia de cerrado característica da região, amplamente representada
principalmente no interior no PE de Corumbiara, no interflúvio dos rios Corumbiara e
Guaporé. Caracterizam-se por áreas com ligeiro declive densamente pontuadas por
montes de terra (murundus), formados por erosão hídrica (Figura 5).
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Figura 5: Diferentes formações de savanas

(B)

(A)

(C)

(D)

Legenda: (a) Savana Parque (Cerrado Aberto), com murundus e dominância de Curatella americana; (b) Savana
Arborizada (Cerrado) com murundus e dominância de Vochysia sp.; (c) Savana Arborizada (Cerrado) com murundus e
cordões de deposição de sedimentos, dominância de Vochysia sp. (d) Savana Florestada (Cerradão).
Foto: Rogério Gribel, 2007.

Estes quatro grupos vegetacionais apresentam subdivisões internas em função
do tipo de solo e período de alagamento que influenciam a composição da flora. Com
base nos critérios de Veloso et al. (1991), IBGE (1992) e RONDÔNIA (2009) é difícil
distinguir este tipo de vegetação como floresta ombrófila ou como uma campinarana
florestada. Áreas típicas de campinaranas são encontradas ao longo da estrada para
Cerejeiras, podendo provavelmente ocorrer dentro dos limites deste. Primeira
Ocupação (ou Formações Pioneiras) também conhecidas como comunidades
aluviais, ocorrem nas áreas de pântanos, lagunas e lagoas frequentemente em
terrenos instáveis cobertos por vegetação em constante processo de sucessão
(Figura 6).
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Figura 6: Mapa de vegetação do Parque Estadual de Corumbiara
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De acordo com a avaliação estratégica da Unidade e dos estudos temáticos
que subsidiaram o plano de manejo, foram definidos os objetivos específicos do
Parque Estadual de Corumbiara, nos seguintes itens: conservar área de ecótonos
Floresta Amazônica/Cerrado/Pantanal; proteger áreas úmidas importantes como
refúgios para peixes e anfíbios e para a alimentação, reprodução e descanso de aves
palustres; promover a conservação dos ambientes lênticos entre os rios Mequéns,
Verde e Corumbiara; proteger o rio Mequéns, o qual apresenta padrão superior de
qualidade de água e grande concentração de peixes; proteger extensas áreas de
buritizais no interior do Parque; proteger áreas elevadas com predominância de
Floresta Estacional Semidecidual; contribuir para a conservação de espécies
ameaçadas que ocorrem na região, tais como o marsupial e a raposa (Monodelphis
emiliae e Pseudalopex vetulus); contribuir para a conservação de espécies endêmicas
que ocorrem na região, como o pica-pau-anão-fusco (Picumnus fuscus), endêmico do
vale do rio Guaporé; proteger os ambientes utilizados pelas aves migratórias (pelo
menos 22 espécies), tais como o maçarico pintado (Actitis macularius), maçarico-desobre-branco (Calidris fuscicollis) e maçarico de-colete (Calidris melanotos); proteger
os habitats do boto-cor-de-rosa (Inia geofrensis), especialmente as baías; Manter
populações de peixes anuais (Moema pepotei e Trigonectes macrophthalmus) e os
estoques de peixes utilizados para subsistência, na bacia do alto rio Madeira; proteger
espécies florestais ameaçadas pela exploração predatória; Manter a bacia do rio
Guaporé, utilizada para o deslocamento de espécies migratórias de peixes,
principalmente grandes bagres (Hypophthalmus edentatus, Pseudoplatystoma
fasciatum e Pseudoplatystoma tigrinum); contribuir com a consolidação do Corredor
binacional Guaporé/Itenez-Mamoré, especialmente no seu limite com a área protegida
da Bolívia (Parque Nacional Noel Kempff Mercado); proporcionar oportunidades de
aprendizagem por meio de investigação científica, educação e interpretação
ambiental; viabilizar o uso público no PEC por meio do ecoturismo, em todas as
modalidades compatíveis com a sua identidade geomorfológica, arqueológica,
aspectos bióticos, histórico, cultural e científico e de acordo com sua capacidade de
carga; promover a participação comunitária nos esforços de conservação por
intermédio da educação ambiental e busca de alternativas econômicas sustentáveis
no entorno do PEC (RONDÔNIA, 2009).
Para melhorar a manutenção do Parque Estadual de Corumbiara foi implantado
com êxito o primeiro corredor ecológico (Figura 7) em esfera internacional no Brasil,
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abrangendo as bacias dos rios Guaporé-Mamoré/ Itenez chamado Corredor Ecológico
Guaporé/ Itenez-Mamoré. É um corredor binacional que se estende por uma área de
23 milhões de hectares em uma região de extrema diversidade biológica, abrangendo
4 das ecorregiões sul-americanas: floresta úmida tropical, florestas úmidas do
sudoeste da Amazônia. Florestas úmidas de Rondônia-Mato Grosso, além de
pântanos e florestas de galeria do departamento de Beni, na Bolívia. Nesse contexto,
funciona ao mesmo tempo como uma área nuclear de proteção da biodiversidade e
como um corredor ecológico para espécies que necessitam de grandes áreas de vida
para a formação de populações viáveis. Estas condições, somadas ainda ao fato do
Parque situar-se no limite oeste do cinturão de desmatamento da Amazônia, conferem
grande significância à unidade como fator de proteção de ecossistemas tropicais
(RONDÔNIA, 2009).
Figura 7: Corredor Ecológico das Áreas Protegidas no Entorno do Parque Estadual de Corumbiara

Fonte: SEDAM/2009

De acordo com a comissão de implementação do corredor ecológico, o Parque
Estadual de Corumbiara é um corredor natural, interligando a Bacia Amazônica à
Bacia do Paraná, assim como o Parque Estadual de Guajará-Mirim, Parque Nacional
dos Pacaás Novos, Parque Nacional Serra da Cotia e a Área indígena Uru-Eu-WauWau, que contemplam a maior concentração de nascentes dos principais rios do
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Estado de Rondônia, revelando a importância do Corredor Ecológico Guaporé/ ItenezMamoré.
O objetivo do Projeto de Conservação e Manejo Sustentável dos Ecossistemas
presentes nos Corredores Ecológicos, de acordo com as premissas do IBAMA, é de
manter o fluxo genético formado pelas unidades de conservação e áreas protegidas
de diferentes categorias, integradas ou conectadas, com o desenvolvimento
sustentável no contexto regional. Desta forma, proteger e conservar os recursos
naturais, assegurando a biodiversidade e resgatando a qualidade de vida das
populações inseridas no corredor (MMA, 2011). No Estado de Rondônia o corredor
abrange a bacia hidrográfica do Rio Guaporé e Rio Madeira. Ao Norte, desce a Calha
da Madeira, entre o entroncamento do Rio Abunã até a cachoeira de Santo Antônio.
Ao sul, se estende sobre a Bacia do Guaporé até o município de Cabixi, englobando
17 municípios no Estado de Rondônia: Porto Velho, Guajará-Mirim, Nova Mamoré,
Cerejeiras, Costa Marques, São Miguel do Guaporé, Castanheira, Seringueiras,
Pimenteiras do Oeste, São Francisco do Guaporé, Corumbiara e Cabixi, Mirante da
Serra, Alvorada D´Oeste, Alto Alegre dos Pareces, Alta Floresta D´Oeste, Campo
Novo de Rondônia e Buritis (RONDÔNIA, 2009).
O Parque conta ainda com três postos de fiscalização construídos ao logo do
rio Guaporé, um em Pimenteiras do Oeste, outro em Cerejeiras e mais um Porto Rolim
que embora não estejam localizadas no interior do Parque, exercem influência
significativa, em função de estarem localizadas no entorno imediato do PEC. A Vila
de Porto Rolim conta atualmente com 123 famílias, com uma população aproximada
de 500 pessoas, inclui moradores tradicionais, ribeirinhos,

remanescentes

quilombolas, antigos seringueiros, indígenas e outras pessoas que vieram de fora,
como paulistas, mineiros, paranaenses, etc., e duas bases de fiscalização, uma em
Laranjeiras e a outra em Bené, localizadas no entorno do parque, às margens do rio
Guaporé, onde vivem algumas famílias, muitos são filhos de seringueiros vivendo da
pesca, da lavoura de mandioca, da criação de gado e de pequenos animais Sua
administração e fiscalização é de responsabilidade da SEDAM regional de Cerejeiras.
Não há contingente permanente no local e a fiscalização é esporádica.
A SEDAM (2010) afirma que existem cerca de 57 espécies de mamíferos, 173
espécies de aves entre mais de 500 prováveis e 20 de répteis, incluindo 26 espécies
consideradas raras, vulneráveis ou ameaçadas de extinção. O PEC encontra-se numa
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área de transição entre o domínio dos Cerrado, Amazônia e Pantanal, conferindo
importância e singularidade a este ambiente.

3.1.1 Hidrografia
O Estado de Rondônia foi dividido em sete bacias hidrográficas e juntamente a
isso, estabelecido parâmetros para a divisão do Estado em 42 sub-bacias
hidrográficas (RONDÔNIA, 2002), estando o PEC inserido na Bacia do Rio Guaporé
(Tabela 3)
Tabela 3: Bacias Hidrográficas do Estado de Rondônia

NOME

ÁREA (Km²)

01

Bacia do Rio Guaporé

59.339,3805

02

Bacia do Rio Mamoré

22.790,6631

03

Bacia do Rio Abunã

4.792,2105

04

Bacia do Rio Madeira

31.422,1525

05

Bacia do Rio Jamari

29.102,7078

06

Bacia do Rio Machado

80.630,5663

07

Bacia do Rio Roosevelt

15.538,1922

Fonte: Atlas Geoambiental de Rondônia/ 2002

Na área de abrangência do Parque Estadual de Corumbiara – PEC identificouse que aproximadamente 70% de sua área é inundável tanto na época da seca (junho
a novembro) quanto na época da cheia (dezembro a maio). No período de seca a área
da unidade de conservação se beneficia de lagos naturais existentes no local que
contribui para a existência da biodiversidade local.
O PEC conta com vários afluentes, um deles o rio Corumbiara é o principal da
bacia e um dos principais afluentes do rio Guaporé. Nasce no Município de
Corumbiara e resulta da convergência de igarapés e fontes de água tendo como
principais afluentes: igarapé bocão, igarapé da estiva, igarapé azul, rio branco,
riozinho, rio caixão sem fundo (DALMAGRO, 2008).
As nascentes de muitos igarapés apresentam no período de estiagem trechos
intermitentes que vêm aumentando em consequência dos desmatamentos, enquanto
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que os cursos d'água que drenam áreas maiores são perenes, embora a variação de
vazão seja bastante expressiva (RONDÔNIA, 2002). Entre os afluentes que compõem
a bacia do rio Guaporé destacam-se os rios Mequéns, igarapé Xipingal, igarapé São
Rafael, igarapé São João, rio Verde, rio Corumbiara, rio Branco, rio dos Veados e rio
Guarajus. O maior destes é o rio Corumbiara, que alcança uma extensão total de cerca
de 200 km, com mais de 100 km dentro do Parque Estadual de mesmo nome. Todos
estes afluentes, com exceção do rio Branco, nascem em áreas externas aos limites
do Parque Estadual de Corumbiara e desaguam na bacia do rio Guaporé. Embora as
nascentes estejam fora do Parque, todos eles nascem no Estado de Rondônia
próximo aos limites do Parque. O rio Branco, que é afluente do rio Corumbiara, é o
único rio que nasce dentro desta Unidade de Conservação, com uma extensão total
de cerca de 70 km. O rio dos Veados e outros igarapés possuem parte de suas
nascentes localizadas dentro do Parque. Outros afluentes menores, como os igarapés
do Pau Cerne e do Gildo, têm suas nascentes fora dos limites, mas ainda nas
proximidades do Parque, e deságuam diretamente na rede hidrográfica da bacia do
Corumbiara e Guaporé (RONDÔNIA, 2009)
Esse aspecto da dinâmica hidrográfica regional (Figura 8) cria condições
singulares ao desenvolvimento do sistema hidrográfico, ora impedindo a livre
circulação das águas dos rios, ora aumentando ou reduzindo a vazão e os
consequentes processos erosivos e de sedimentação, ora empanturrando as
drenagens e promovendo, inclusive, a reversão momentânea de segmentos de cursos
d’água. A planície fluvial do rio Guaporé e do curso inferior de seus principais afluentes
é notadamente marcada pelo padrão de drenagem meandrante. Esse padrão é
proporcionado pela baixa declividade destas superfícies e pela falta de controle
estrutural. Por estar na transição entre esses dois ambientes, são observadas áreas
inundáveis características do denominado Pantanal do Guaporé, apresentando
grande diversidade de fauna e flora (RONDÔNIA, 2009)
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Figura 8: Mapa Hidrográfico dos principais rios localizados no Parque Estadual de Corumbiara
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3.1.2 Geologia
Identificando-se com mais expressividade e em áreas dos três municípios
componentes do parque, suas formações superficiais se caracterizam como sendo: a)
Mnb- sequência metavulcano-sedimentar: Mica-quartzo xistos, silimanita xistos,
biotita paragnaisses, anfibolitos, meta basitos, quartizitos, meta-tufos ácidos, rochas
calcissilicatadas, metavulcânicas ácidas, tremolitaxistos, metarenitos, filitos e
formações

ferríferas.

localizadamente

Metamorfismo

xisto-verde;

b)

QHa-

predominante
Quaternário

em

fácies

Depósitos

anfibolito,

Aluvionários:

Sedimentos aluvionares e coluvionares depositados nos canais fluviais e planícies de
inundação dos sistemas de drenagem atuais. Materiais detríticos pouco selecionados,
compostos por sedimentos arenosos, siltosos e argilosos, com níveis de cascalho; c)
QHp- Quaternário Depósitos de Planícies: Depósitos pantanosos relacionados às
áreas sujeitas à inundação sazonal, representados principalmente por material argiloarenoso rico em matéria orgânica; d) QHt- Quaternários Terraços Fluviais: Terraços
fluviais sub-recentes, constituídos por sedimentos mal selecionados, compostos por
cascalho, areia e argila, depositados acima do nível médio das águas dos rios atuais;
e) TQi- Terciário coberturas sedimentares Indiferenciadas: Coberturas sedimentares
indiferenciadas, associadas a ambientes de leques aluviais, canais fluviais, planícies
de inundação e lagos, constituídas por sedimentos cuja granulometria varia de
cascalho a argila, com lateritização significativa (RONDÔNIA, 2010)
Na região do PEC, as rochas apresentam na maioria das vezes uma idade
Neogência (Mioceno-Plioceno), apesar que em menor quantidade de material
Quaternário (RONDÔNIA, 2009). Em menor quantidade, mas não menos importante
e com exemplares nos limites dos três municípios encontra-se a formação Arenito
Parecis. Em Pimenteiras do Oeste e Cerejeiras, avançando também ao município de
Corumbiara constata-se a ocorrência de Depósitos aluvionares em canais fluviais e
planícies de inundação dos sistemas de drenagens atuais (DALMAGRO, 2008).
Do ponto de vista geológico, essa região é caracterizada como sendo de ampla
cobertura sedimentar de idade Cenozóica dominada por lateritos colunares e
concrecionários e materiais de origem coluvio-aluvionares, distribuído por toda a
planície do Rio Guaporé. O predomínio é a presença de grandes aluviões, constituídos
essencialmente por paleo cordões de areia. A bacia do rio Guaporé é produto de um
processo de evolução geomorfológica que promoveu a instalação e destruição de
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diferentes planícies aluvionares. Ao longo do rio Guaporé observa-se, ao mesmo
tempo, a formação de bancos de areia e a destruição, através da retomada de antigos
aluviões (RONDÔNIA, 2009).
Inúmeras praias de areia constituídas basicamente por quartzo encontram-se
em formação. O rio Guaporé sofre mudanças constantes e sazonais em seu leito, o
que mostra o caráter móvel de um rio tipicamente meandrante (Figura 9).
Figura 9: Aluviões Antigos (paleo-aluviões)

Fonte: SEDAM/2009

Ao longo do Rio Guaporé e na parte mais ao norte do rio Corumbiara, as partes
convexas do curso do rio se encontram geralmente em processo de erosão,
ocasionando formação de barrancos altos. É comum nestes pontos a presença de
dois tipos de processos de laterização (lixiviação e intemperismo químico).
Os minerais da laterita, associados ou não a seixos, formam carapaças de solo
de material agregados, que podem ser incoesos, como uma terra, ou coesos como
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uma crosta endurecida. Essas carapaças podem ter uma grande extensão em área e
espessuras muito variáveis, que pode chegar a dezenas de metros (Figura 10).
Figura 10: Diferentes tipos de crostas lateríticas formadas por sedimentos com granulometria entre
argila e cascalho

Fonte: Neto, 2007.

As características geológicas da região onde está inserido o PEC são pouco
conhecidas em função da não existência de trabalhos de cartografia geológica de
detalhe e da elevada cobertura vegetal e espessura do solo (Figura 11). A falta de
informações geológicas estende-se para todo o Estado de Rondônia, apesar do
potencial metalogenético existente no Estado, como a ocorrência de diamante em
depósitos aluvionares e corpos de kimberlitos. Apesar da importância e do seu
potencial mineral, a região não se encontra devidamente mapeada, do ponto de vista
geológico (RONDÔNIA, 2009).
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Figura 11: Mapa de Geologia do Parque Estadual de Corumbiara
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3.1.3 Geomorfologia
A região do PEC encontra-se no Vale do Guaporé, descrito regionalmente
como uma ampla planície de forma tabular formada por sedimentos recentes,
apresentando altitude entre 100 a 200 metros, terrenos alagadiços associados a
platôs mais elevados. Estende-se desde a base das chapadas dos Parecis e Pacaás
Novos a leste até atingir os primeiros muros da cordilheira dos Andes a Oeste, na
Bolívia. Na direção sul/sudeste, prolonga-se pelo estado do Mato Grosso e é uma
continuação natural do Planalto Mato-grossense. Na direção norte, estende-se até
alcançar a Planície Amazônica. De um modo geral, o estado de Rondônia apresenta
divergências em sua topografia que admite divisão por diversos autores sobre as
superfícies geomorfológicas denominando-as de Planície Amazônica, Encosta
setentrional do Planalto Brasileiro, Chapada dos Parecis e Vale do Guaporé – Mamoré
(RONDÔNIA, 2009).
Sob o ponto de vista geomorfológico, a região onde se localiza o Parque
Estadual é formada por um relevo essencialmente plano com poucas variações de
altitudes e predominância de aluviões formados em diferentes idades (RONDÔNIA,
2009). A porção do Vale do Guaporé pertencente a Rondônia é situada entre as
chapadas dos Parecis e Pacaás Novos a leste e às margens direitas dos rios Guaporé
e Mamoré e pelos baixos cursos de seus afluentes em cujos períodos de enchente
inundam dezenas de quilômetros das áreas mais baixas formando lagos temporários
e amplos divagantes de escoamento complexo (RONDÔNIA, 2007).
Correlacionando os aspectos geomorfológicos e geológicos é possível
perceber que estes são os principais condicionantes para o uso do solo no Parque
Estadual de Corumbiara. As características geológicas promovem um processo
sazonal de inundações em grandes áreas do Parque tornando impossível a ocupação
humana bem como a exploração de minério.
A bacia do Guaporé é uma bacia sedimentar preenchida por depósitos
arenosos de idade Pleistocênica (1,6 Ma), com dispersão de paleocanais a nordeste
do rio Guaporé, que vem sendo erodida pelo rio Corumbiara e outros. Ao longo das
margens de diferentes rios observam-se inúmeras evidências de campo de terraços
marginais e truncamento de depósitos de uma rede hidrográfica pré-existentes.
(Figura 12).
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Figura 12: Mapa geomorfológico do Parque Estadual de Corumbiara
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3.1.4 Pedologia
O

conhecimento

dos

fatores

físicos

juntamente

com

os

aspectos

socioeconômicos dos agro-ecossistemas é fundamental para a avaliação de impacto,
o monitoramento e o planejamento. Entre esses fatores físicos, a pedologia
desempenha um papel fundamental, por estar estreitamente relacionada com o uso
(RONDÔNIA, 2009).
Nos municípios de abrangência do PEC foi possível identificar os tipos de solo
da área, Tabela 4.
Tabela 4: Tipos de Solos presente no Parque Estadual de Corumbiara- por município de abrangência

MUNICÍPIO

TIPOS DE SOLO

PIMENTEIRAS DO OESTE

Solos Aluviais Distróficos e Eutróficos;
Solos Orgânicos;
Solos Glei Húmicos;
Latossolos Amarelos Distróficos;
Latossolos Vermelho-Amarelos Distróficos e Eutróficos;
Latossolos Vermelho-Escuros Eutróficos.

CEREJEIRAS

Solos Glei Húmicos;
Latossolos Vermelho-Amarelos Distróficos;
Latossolos Vermelho-Escuros Distróficos.

CORUMBIARA

Podzólicos Amarelos Distróficos;
Latossolos Vermelho-Escuros Eutróficos;
Latossolos Vermelho-Amarelos Eutróficos;
Latossolos Amarelos Distróficos.

O Parque Estadual de Corumbiara destaca sua importância ecológica dentro
do cenário nacional devido sua posição e condições geográficas, onde abriga
organismos de diferentes ambientes em um só espaço, resultando numa unidade de
conservação complexa mediante da disposição e integração dos seus ecossistemas.
O mapeamento apresentado pela SPVS (1996) para o primeiro Plano de
Manejo do Parque Estadual de Corumbiara apresentou 7 unidades de legenda com 4
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classes de solo dominantes: (Latossolo Vermelho Escuro – LE, Neossolo
Quartzarênico – AQ, Plintossolo – PT, Gleissolo (HGP1, HGP2 e HGP3) e ainda outra
classe onde não foi identificada ou atribuída a classe de solo dominante e Solos
Hidromórficos indiscriminados (HI).
O mapeamento de solos do PEC foi realizado após a interpretação das imagens
de satélite e radar (SRTM) e baseado nos mapeamentos acima citados. As unidades
de legenda representam o solo dominante e a sequência das classes associadas com
a classe dominante adotando-se nesta análise a recomendação do sistema brasileiro
de classificação do solo (EMBRAPA, 2006).
As unidades de legendas presente no mapa de solos do parque e as suas
respectivas classes secundárias ou inclusões são apresentadas na Tabela 5, e no
Mapa de Solos (Figura 13).

Tabela 5: Unidades pedológicas do Parque Estadual de Corumbiara

SÍMBOLO

SOLOS COMPONENTES

RU

Neossolo Flúvico

RL

Neossolo Litólico

RQ

Neossolo Quartzarênico associado com Nessolo Quartzarênico
Hidromórfico

GM

Gleissolo Melânico associado com Neossolo Flúvico

GX1

Gleissolo Háplico associado com Latossolo Amarelo

GX2

Gleissolo Háplico associado com Neossolo Flúvico

FT1

Plintossolo Argilúvico associado com Argissolo Vermelho Amarelo e
Gleissolo
Háplico;

FT2

Plintossolo Argilúvico associado com Gleissolo Háplico e Gleissolo
Melânico

FT3

Plintossolo Argilúvico associado com Gleissolo Háplico e Organossolo

FT4

Plintossolo Argilúvico associado com Gleissolo Háplico e Neossolo
Flúvico

FT5

Plintossolo Argilúvico associado com Gleissolo Melânico e Latossolo
Amarelo
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FT6

Plintossolo Argilúvico
Hidromórfico e
Gleissolo Háplico

associado

com

Neossolo

Quartzarênico

FT7

Plintossolo Argilúvico
Hidromórfico e
Gleissolo Melânico

associado

com

Neossolo

Quartzarênico

LA1

Latossolo Amarelo Alumínico associado com Latossolo Amarelo
Distrófico

LA2

Latossolo Amarelo Alumínico associado com Plintossolo

LV1

Latossolo Vermelho Amarelo associado com Latossolo Amarelo e
Latossolo Vermelho

LV2

Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico associado com Plintossolo

LV3

Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico associado com Latossolo
Vermelho e
Plintossolo
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Figura 13: Mapa de solos do Parque Estadual de Corumbiara
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3.1.5 Zona de amortecimento
Segundo a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), a
Zona de Amortecimento é definida como “o entorno de uma unidade de conservação
onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o
propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade” (Lei n° 9.985/00).
A Lei do SNUC também disciplina as zonas de amortecimento, que devem ser
instituídas para todas as categorias de manejo, com exceção de APAs e RPPNs, no
ato de criação ou posteriormente, o que significa até a expedição do plano de manejo.
A zona de amortecimento não se confunde com a de transição, prevista no
Decreto nº 99.274/90 e na Resolução CONAMA nº 13/90, pois esta se aplica a todas
as categorias d e manejo, sem exceção, e possui l imite definido (raio de 10 km), assim
como restrições ao exercício do direito de propriedade também definidas
(necessidade exclusivamente de licenciamento de atividades que possam afetar a
biota). Já as zonas de amortecimento terão seus limites e restrições estabelecidos
pelo órgão ambiental competente, o que demonstra tratar-se de institutos distintos e
que admitem sobreposição, valendo sempre o que for mais restritivo em relação à
proteção do ambiente natural (LEUZINGER, 2002).
No primeiro Plano de Manejo, feito em 1995, “Zona de Proteção” ou “Zona de
Amortecimento” do P.E de Corumbiara foi definida tendo como base a Resolução
CONAMA 13/90. Por isso, a área abrangia os 10 km no entorno da unidade e
conectava esta às demais unidades ou áreas de entorno de outras áreas de proteção
próximas (Reserva Biológica do Guaporé e o Parque Nacional Noel Kempff Mercado
na Bolívia). Porém, desde a realização do primeiro plano de manejo do P.E de
Corumbiara, modificações no uso do solo dos municípios que abrigam o Parque foram
observadas e em alguns casos, estas mudanças implicaram em perdas de área do
Parque para fins de uso agropecuário (RONDÔNIA, 2009).
Como critério, a Zona de Proteção estabelecida (i.e., 10 km a partir dos limites
do Parque), a atual Zona de Amortecimento seria reduzida em relação à Zona de
Proteção originalmente concebida corroborando com dados da RONDÔNIA (2009)
quando afirma que a ocupação da porção territorial presente ao norte, nordeste, leste
e noroeste do Parque Estadual de Corumbiara implica em perturbações nas bacias
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hidrográficas que drenam para o mesmo (em especial dos rios Corumbiara, Verde e
Méquens), com possíveis efeitos sobre a biodiversidade regional.
De acordo com o art. 49 da lei do SNUC, a área de uma Unidade de
Conservação do Grupo de Proteção Integral é considerada zona rural, para os efeitos
legais e uma vez definida formalmente sua zona de amortecimento das Unidades de
Conservação esta não pode ser transformada em zona urbana.
De acordo com informações da SEDAM (2016), a ocupação da porção territorial
presente ao norte, nordeste, leste e noroeste do Parque Estadual de Corumbiara
implica em perturbações nas bacias hidrográficas que drenam para o mesmo (em
especial dos rios Corumbiara, Verde e Méquens), com possíveis efeitos sobre a
biodiversidade regional. Assim sendo, a ZA aqui estabelecida considerou a área a
montante destes rios e do próprio rio Guaporé a partir do atual contorno do Parque,
não se restringindo, contudo a estes limites. Estabeleceu-se que a ZA contemplasse
nascentes, cabeceiras de drenagens, remanescentes florestais e áreas elevadas que
possam servir de refúgio à fauna durante processos de inundação em pontos com
distâncias superiores aos 10 km. Dada a relevância das áreas elevadas presentes na
porção a sudeste do PE Corumbiara para a fauna, por exemplo, as mesmas foram
consideradas integralmente na ZA (Figura 14).
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Figura 14: Mapa da delimitação da Zona de Amortecimento do Parque Estadual de Corumbiara
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4
4.1

CAPÍTULO
Materiais e Métodos
A presente pesquisa foi sistematizada em fases distintas contemplando: coleta

de dados primários e secundários; levantamento do referencial teórico e elaboração
de

mapas

de

quantificação

do

desmatamento

utilizando

técnicas

de

geoprocessamento com auxílio dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG),
objetivando contextualizar a alteração da paisagem com a influência da ocupação
territorial antrópica no entorno da unidade de conservação.
Segundo Farias (2014), a gestão ambiental é uma das áreas mais beneficiadas
pelo desenvolvimento dos SGIs, pois, suas aplicações propiciam amplo conhecimento
do território e ações mais eficazes por parte dos entes que tratam dessa questão.
Os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) têm oferecido inúmeras
possibilidades e apresentam um amplo potencial para utilização pelas ciências que
estudam o meio físico como a climatologia, geomorfologia, pedologia, hidrografia,
dentre outras. Um SIG pode ser caracterizado como um sistema computacional que
possui programas para coleta, armazenamento, o processamento e análise de dados
gerando, a partir disso, informação espacial (FITZ, 2008), permitindo o gerenciamento
da entrada e a integração de dados, e normalmente apresenta componentes como:
interface com o usuário, integração dados e sistema de gerenciamento de banco de
dados.
Para aplicação prática dos estudos sobre os problemas que incidem em áreas
legalmente protegidas, é necessária à sua prévia caracterização por meio da
integração dos dados de diferentes tipos e fontes para uma posterior análise e
prognoses. Neste sentido, o uso de sistemas de informação geográfica possibilita
padronizar e integrar dados de diversas fontes para avaliar de forma conjunta
proporcionando assim mais eficiência e confiabilidade no processo de tomada de
decisão.
No caso da aplicação em áreas protegidas ou com necessidade de proteção,
as metodologias que fazem uso das geotecnologias vêm se destacando como uma
alternativa bastante viável para se reduzir significativamente o tempo gasto com o
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mapeamento das áreas a serem protegidas e, por consequência, otimizar o período
hábil de fiscalização do cumprimento das leis pertinentes à legislação. (PELUZIO et
al., 2010).
A coleta, armazenamento, análise e uso integrado de informações
principalmente as tecnologias relacionadas ao Sensoriamento Remoto (SR) e ao
Sistema de Informações Geográficas (SIG), vem assumindo papel estratégico para a
ciência em praticamente todos os campos do conhecimento (CASIMIRO, 2000,
FLORENZANO, 2002; 2005). Outra característica importante do geoprocessamento é
a sua capacidade de suporte à decisão, pois permitem combinar uma série de dados
para obter informações que auxiliam no planejamento e gestão do território
(CAVALCANTE et al., 2010).
A partir da definição dos parâmetros de análise de Ross (1994), a sua aplicação
prática para a definição do grau de fragilidade ambiental é reconhecida e disseminada
por diversos campos da geografia e análise ambiental. Seu emprego na
hierarquização de áreas para fins de proteção, gestão e zoneamentos possui cada
vez mais adeptos, que buscam não só na Geografia, mas na integração de várias
ciências, enriquecer sua metodologia e análise.
Esta metodologia, ajustado ao estudo das relações entre morfogênese e
pedogênese, tem grande potencialidade para pesquisas interessadas em avaliar as
instabilidades do meio ambiente, categorizando-a em diferentes unidades espaciais
diferenciando-as segundo o grau de instabilidade. Os resultados também se
apresentam de maneira direta aos programas de planejamento e ocupação do
território (MARQUES NETO, 2008).
Para fazer a análise da quantificação do desmatamento ao longo dos anos da
unidade de conservação que abrange a zona de amortecimento do Parque Estadual,
utilizou-se a visão integrada da paisagem através da perspectiva de Ross (1994)
considerando os levantamentos de dados realizados laboratorialmente e in situ,
utilizando cartas topográficas da região e imagens de satélite. A pesquisa foi orientada
por cartas nas escalas de 1:50.000, 1:100.000 e 1:200.000). No entanto, os mapas
temáticos foram elaborados na escala de 1:100.000.
Alguns mapas foram elaborados para a caracterização da fragilidade ambiental
da zona de amortecimento da área estudada. Os mapas confeccionados foram os que
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caracterizam o uso e ocupação do solo no entorno da unidade de conservação e os
da série histórica de desmatamento, separados de cinco em cinco anos, desde o ano
de criação da unidade de conservação que demonstram as ações ocorridas naquela
região ao longo do tempo.
Dessa forma, foram realizadas as integrações de determinados mapas visando
à obtenção dos Mapas síntese, os quais buscaram traduzir a correlação de diversos
fatores ambientais presentes no espaço e a dinâmica de suas forças. A integração
dos planos de informação seguiu o fluxograma presente na Figura 15.

Figura 15: Fluxograma de integração por área do conhecimento para construção dos mapas

Geomorfologia

Solos

Geologia

Hidrologia

FRAGILIDADE AMBIENTAL
POTENCIAL

Zona de
Amortecimento

Uso do Solo e Cobertura
Vegetal

Mapas de Conflitos
Ambientais

Proposta de Gestão
Ambiental para o PEC.
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4.1.1

Procedimentos Metodológicos

Para atingir o objetivo proposto, a pesquisa foi estruturada nas seguintes
etapas: aquisição de dados através de imagens do satélite Landsat-05 (Land Remote
Sensing Satellite), bandas 5(R), 4(G), 3(B) que quando combinadas possibilitam obter
uma composição colorida capaz de expressar as informações de cores das três
bandas, melhorando as definições dos limites entre solo, corpos d’água e vegetação
em tons de verde, das órbitas-pontos: 230-69 e 231-69, entre o período de 1990 até
2010, por meio do sensor multiespectral TM (Thematic Mapper), com resolução
espacial de 30m x 30m. Já para o ano de 2015 à 2017, as imagens foram obtidas
através do satélite Landsat-08 que utiliza o sensor multiespectral (Multispectral Scaner
System ) OLI (Operational Land Imager), cuja resolução também é de 30m x 30m para
as mesmas órbitas-pontos acima descritas, na configuração de bandas 6 (R), 5 (G) e
4 (B) melhorando ainda mais com relação ao satélite Landsat- 05 a visualização dos
dados referentes a solo, corpos d’água e vegetação, nesse apresentando cores mais
vívidas. As imagens são disponibilizadas pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais). As cenas do Satélite Landsat-08 por já estarem georreferenciadas foram
utilizadas como base para a composição e georreferenciamento das outras imagens
mencionadas (Tabela 6).

Tabela 6: Data das Imagens de satélite adquiridas do INPE correspondente à órbita e ponto
Data das Cenas
Órbitas Pontos

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2017

230-69 18/06/1990 03/08/1995 15/07/2000 29/07/2005 25/06/2010 22/10/2015 16/09/2017
231-69 13/07/1990 27/07/1995 09/08/2000 13/07/2005 18/06/2010 26/08/2015 25/09/2017
Fonte: Organizado pela autora a partir da descrição das Imagens de Satélites fornecidas pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2017).

Para a quantificação dos índices de desmatamento no limite interno da unidade
de conservação e na zona de amortecimento utilizou-se como instrumento principal o
uso de Sistemas de Informações Geográficas – SIG, através de dois softwares:
Quantum Giz – QGIZ Versão 2.8.1 e ArcGIS na versão 10.4, para o qual, foram
utilizadas ferramentas de sensoriamento remoto e geoprocessamento.
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Sequencialmente, procedeu com a edição e interpretação dos dados obtidos,
utilizando métodos de fotointerpretação para identificação dos pontos com maiores
alterações quanto ao índice de desflorestamento que abrange o Parque estadual de
Corumbiara e sua zona de amortecimento.
Foram processadas no software ArcGIS, que ao identificar alterações iniciais
no tamanho da Unidade de Conservação, foram confrontadas com o Modelo Digital
de Elevação (MDE/SRTM) a fim de confirmar as alterações. Os dados foram
organizados num banco de dados nos softwares ArcGIS 10.4, Global Mapper 11.2 e
Google Earth Pro, adotando como referência o Datum SIRGAS 2000 e a projeção
UTM para informações vetoriais, As bandas 1, 2, 3 e 4 foram associadas ao satélite
Landsat-05, e as bandas 5 e 6 ao Landsat 08, respectivamente em cores R (Red), G
(Green) e 3B (Blue), pois essas bandas apresentam melhores resultados e são as
mais adequadas para o trabalho executado, uma vez que as bandas do vermelho,
infravermelho próximo e médio, possuem as respostas mais interessantes para o
monitoramento da cobertura vegetal e do processo de desmatamento (NETO, 2009),
posteriormente foi realizado o georreferenciamento de quatorze (14) imagens, dez
(10) do Satélite Landsat-05 e quatro (4) do Satélite Landsat-08. Após o
georreferenciamento, foi construído um mosaico para cada ano analisado, ambos
foram compostos por sete imagens georreferenciadas, por meio da ferramenta
Raster>Miscelânea>Mosaico.
Após a construção dos mosaicos para os anos 1990, 1995, 2000, 2005, 2010,
2015 e 2017, foi realizada a classificação supervisionada, que de acordo com Fitz,
2008:
“Na escolha de áreas que possam ser representativas de determinadas
feições conhecidas. Nesse método, são utilizadas a média e a covariância
dos pixels amostrados, sendo calculada a probabilidade de um pixel externo
a essas amostras pertencer a elas. Em se tratando de uma amostragem
probabilística, para que se tenha sucesso, deve-se utilizar polígonos que
abranjam um grande número de pixels.”

A classificação foi realizada por meio do software ArcGIS 10.4, a partir do
método de máxima verossimilhança, em que a fotointerpretação se baseia, entre
outras técnicas, no estabelecimento de regiões na imagem de satélite a ser
classificada, identificando os pixels que pertencem às classes de interesses, onde
determina o processamento do algoritmo de classificação a buscar em toda imagem
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alvos semelhantes por meio da ferramenta

Spatial Analyst Tools> Multivariate>

Maximum Likehood Classification (QUEIROZ et al., 2004).
No pós-processamento foram realizados os recortes da classificação dos
mosaicos construídos para os limites das UCs na área de estudo, e estabelecidos
filtros para correção e dispersão de pixels isolados e convertido de formato matricial
para vetorial, obtendo assim, melhores resultados na quantificação final do
desmatamento e construção de mapas.

4.1.2 Tratamento e Processamento dos Dados
Os dados cartográficos foram utilizados em projeção e Datum (UTM 20S/WGS1984) em formato vetor e corrigidos quando necessário para a anulação de
possíveis erros, organização e atualização da tabela de atributos. Já para os dados
em formato matricial, procedimentos como georreferenciamento, vetorização,
composição das bandas, montagem de mosaico, realce e recorte foram realizados.


Imagens do satélite Landsat-05, sensor OLI, cena da órbita ponto 230/69 e

231/69, dos anos de 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 e 2017 foram
disponibilizadas e ortorretificadas dispensando a etapa inicial de correção geométrica.
Para o realce das bandas foi realizado a partir do método de ajuste linear de contraste
buscando melhorar a qualidade visual e facilitar a interpretação. Na etapa seguinte,
composição das bandas, visando potencializar as informações e, consequentemente,
a capacidade de distinção de alvos durante a classificação foram utilizadas 7 bandas,
todas com resolução espacial de 30 metros. As imagens resultantes da composição
foram recortadas de acordo com a área de estudo, para facilitar elaboração do
mosaico. O mosaico foi realizado pelo método de georreferenciamento com
balanceamento automático de cores, de forma a minimizar as diferenças na
visualização das imagens utilizadas. Todos os procedimentos foram realizados no
software ArcGIS 10.4.


O Modelo Digital De Elevação (MDE) é derivado das imagens do radar SRTM

(Shuttler Radar Topography Mission), definidas através dos meridianos: S13 W62,
S14 W62, S13 W63 e S14 W63 do ano 2000. As imagens foram mosaicadas
utilizando o mesmo método descrito para as imagens de satélite e, posteriormente,
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recortadas de acordo com o limite da área de estudo. Todos os procedimentos foram
realizados no software ArcGIS 10 com o auxílio do software Global Maper Pro.


Os mapas de localização da área de estudo, Clima, Hidrologia, Geologia,

Geomorfologia, Pedologia, Vegetação e o da Zona de Amortecimento foram
confeccionados em formato vetorial, e recortados abrangendo apenas o limite da área
de estudo realizados no software ArcGIS 10.1.


Todas as imagens foram revisadas no Software Adobe Fireworks Cs6 afim de

vetorizar de forma precisa, elementos gráficos com resolução máxima visando
melhorar as definições dos dados vetoriais.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Pimenteiras, município de localização da maior parte do PEC, apresenta
grande parte de sua área desmatada e com graves processos de degradação
ambiental. Sendo esta parte uma das mais antigas quando se trata do processo de
colonização, possui grande parte do seu território coberto de pastagens e culturas,
como a soja por exemplo, restando parte de floresta nativa que mesmo diante de
diversos trabalhos de conscientização ainda sofre processo de degradação.
Nunes (1997) afirma que a legislação brasileira sobre meio ambiente ao
normatizar, unia variedades de categorias de reservas ambientais, estabelecia
proteção legal contra invasão e corte de árvores principalmente as de uso indireto.
No Parque Estadual de Corumbiara, a ocupação da porção territorial presente
ao norte, nordeste, leste e noroeste implica em perturbações nas bacias hidrográficas
que drenam para o mesmo (em especial dos rios Corumbiara, Verde e Méquens), com
possíveis efeitos sobre a biodiversidade regional. Em sequência a estes problemas
pode-se perceber que a ocupação das terras do entorno do parque e algumas
propriedades

que

adentram

o

mesmo,

são

fatores

passíveis

de

serem

responsabilizados pelas modificações ambientais ocorridas na unidade de
conservação.
A área do entorno (zona de amortecimento) do PEC, uma das mais afetada da
unidade de conservação, apresentou níveis de desmatamento crescente com relação
a floresta nativa ao longo do período de estudo. Dados do presente ano continuam
apontando um aumento significativo nas taxas de desmatamento na região do Parque
abrangendo também sua zona de amortecimento (Tabela 7).
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Tabela 7: Desmatamento no Parque Estadual de Corumbiara em quilômetros quadrados

Parque Estadual
Corumbiara

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Limite Interno

46,45

229,21

231,48 232,5 233,02 287,67 350,84

Zona de
Amortecimento

61,28

310,18

313,97 314,5 314,65

315,2

2017

391,73

O desmatamento neste parque segue basicamente o mesmo padrão que pode
ser identificado ao longo do estado de Rondônia, configurando-se em propriedades
que mantém atividades agropecuárias, e neste ponto, com clareiras que se iniciam
em áreas próximas aos principais pontos de acesso a UC e em outros até adentrando
a UC. Essa geometria de desmatamento interfere na fragmentação da floresta
(BATISTELLA et al., 2000)
Estudos elaborados pelo Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Sustentável
- GTDS (2006) comprovam que isso se deve em função da ocupação do sul do estado,
que foi efetivada por migrantes que trouxeram consigo a prática agropastoril,
caracterizada por hábitos de plantio cujo entendimento da natureza difere dos hábitos
característicos das culturas locais, de tal modo que a relação agropecuária versus
meio ambiente, denota uma prática onde uma das maneiras utilização do ambiente
constitui também a derrubada da floresta.
Há anos os problemas fundiários provocam calorosas discussões acerca do
uso e ocupação da terra na região do parque. Registros de problemas relacionados a
ocupação inadequada do entorno da unidade de conservação foram registradas
desde o ano em que o PEC foi estabelecido como área de proteção, mas o que se
pôde perceber é que a ausência de uma política efetiva de gestão ambiental na UC
capaz de estruturar estratégias de monitoramento ambiental, o baixo contingente de
trabalho disponibilizado para executar as atividades de monitoramento e aplicação
das diretrizes existentes no plano de manejo da UC é deficitário tendo como
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consequência o aumento da fragmentação florestal que vem acontecendo em maior
escala desde o ano de 1995.
De acordo com a sequência de mapas que caracterizam o desmatamento da
unidade de conservação, iniciando pelo mapa de desmatamento do ano de 1990
(figuras 16), é possível identificar um expressivo aumento dos níveis de
desmatamento no entorno da unidade de conservação bem como em seu interior. O
mosaico de imagens durante os primeiros cinco anos de fundação do parque (1990 a
1995) mostra que houve um acréscimo de aproximadamente 182,76 Km² de área
desmatada abrangendo o interior do parque e 248,9 Km² abrangendo a zona de
amortecimento do mesmo e crescendo, caracterizando assim a ineficácia de
elementos que favoreçam a gestão ambiental do local bem como um planejamento
territorial adequado, mesmo tendo como base o plano de manejo da unidade de
conservação. Este processo teve continuidade e piora ao longo dos anos, como é
possível observar nas imagens dos anos subsequentes (Figuras 16 e 17).
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Figura 16: Mapa de desmatamento do Parque Estadual de Corumbiara em 1990

Figura 17: Mapa de desmatamento do Parque Estadual de Corumbiara em 1995
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Para Ross (1994) estudos integrados de um determinado território pressupõem
o entendimento da dinâmica de funcionamento do ambiente natural, com ou sem
intervenção das ações humanas, sintetizando, dessa forma, o conhecimento da
realidade a ser estudada, e compreendendo a dinâmica dos elementos
transformadores da paisagem. Qualquer perturbação no relevo, solo, vegetação,
clima e recursos hídricos rescinde o equilíbrio dinâmico, podendo comprometer a
funcionalidade do ecossistema (ROSS, 2003).
Este índice de fragmentação florestal vem aumentando ao longo dos anos. No
ano de criação do Parque (1990), a área de abrangência da unidade de conservação
originalmente compreendia cerca de 586.031,00 há (área do Decreto de criação). Em
2002 esta mesma área foi reduzida mediante decreto estadual, passando a abranger
384,055,278 mil hectares. Já para Fernandes (1996), as possibilidades de
encurtamento do Parque Estadual de Corumbiara são maiores, tanto maior for a
necessidade de expansão das áreas de fazendas existentes naquele setor. Quanto
menor o tamanho da área de preservação, maior será a influência de fatores externos
sobre a UC, fazendo com que os ecossistemas dos fragmentos menores sejam
afetados por fatores externos (SAUNDERS et.al., 1991).

Figura 18: Mapa de desmatamento do Parque Estadual de Corumbiara em 2000

.
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Nos anos subsequentes, de 2000 a 2005, regiões da UC tiveram parte de seu
remanescente de mata restaurado sendo possível observar em algumas regiões do
PEC. Os anos seguintes foram de aumentos consideráveis com relação a área
desflorestada. De acordo com dados do Censo 2010 realizado pelo IBGE e dados do
INPE realizado pelo PRODES, 2010 foi o ano em que o desmatamento na Amazônia
Legal voltou a crescer após uma redução em seus índices nos anos anteriores a 2005.
Outros fatores importantes que apontam para a crescente taxa de desmatamento são
as mudanças ocorridas nestes anos com relação a cobertura vegetal e uso da terra.
É possível perceber pelos mosaicos formados nas imagens de satélite, que se
configuram propriedades rurais e se confirmam através de dados obtidos na SEDAM
do município de Cerejeiras, responsável pela gestão e manutenção do Parque, que
34 propriedades estão instaladas no entorno desta unidade de conservação e
algumas até ultrapassaram os limites do Parque.
Deste modo, pode-se entender que os pontos apontados nos mapas indicando
pontos de desflorestamento denotam-se porte de áreas desmatadas característico de
fazendas possibilitando entender que as possíveis diminuições dos limites do parque
estadual são cada vez maiores à medida que aumentar a necessidade de expansão
das áreas das fazendas existentes naquela região (Figuras 19 e 20). É importante
ressaltar que estas mudanças na cobertura e uso da terra não acontecem de maneira
agrupada em toda a região do Parque. Há locais que mantém regularidade, onde não
ocorre alterações significativas ao longo dos períodos estudados, e regiões
extremamente dinâmicas, cujas formas de ocupação estão constantemente sofrendo
alterações, estas alterações se devem também a região em que está inserido o
Parque Estadual.
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Figura 19: Mapa de desmatamento do Parque Estadual de Corumbiara em 2005

Figura 20: Mapa de desmatamento do Parque Estadual de Corumbiara em 2010
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Corroborando com estas afirmações, Fearnside (2006) relata que mesmo não
havendo o desmate direto da floresta para o plantio da soja, a renovação ou
substituição de pastos antigos, tende a obrigar seu deslocamento para áreas de
florestas nativas, reproduzindo o ciclo do desmatamento. Esse efeito de perca pode
se dar na mesma medida, quando tanto o poder público quanto o privado resolvem
fazer investimentos na implantação de infraestruturas que capazes de garantir tanto
os estoques quanto os fluxos da safra, o que tem como resultado, outros investimentos
a partir dos quais incluem exploração madeireira ilegal, insumos de modo geral
gerando novos impactos ao meio ambiente e, por efeito contínuo, junto às unidades
de conservação a exemplo do Parque Estadual Corumbiara como pode ser observado
no mapa a seguir que mostra o aumento da fragmentação florestal no ano de 2015
(Figura 21).

Figura 21: Mapa de desmatamento do Parque Estadual de Corumbiara em 2015
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Este ano de 2018, não apenas as fronteiras agrícolas — denominadas de arco
do desmatamento — sofreram os efeitos das queimadas e do desmatamento. No
Parque Estadual de Corumbiara queimadas são realidades bem presente e se
apresenta como um dos principais motivos do desflorestamento no local, um problema
que afeta não somente a diversidade ambiental da área de proteção como também as
condições de vida e de saúde das comunidades do entorno. Queimadas e
desmatamento são dois fatores que estão interligados. De acordo com o IBGE (2010)
“municípios que apontaram desmatamentos alterando as condições de vida da
população, apontaram também a ocorrência de queimadas. ” Mesmo sabendo que a
criação do parque Estadual data do ano de 1990, é importante informar que os dados
disponibilizados para região no site do INPE, datam inicialmente do ano de 1998
(Figura 22).

Figura 22: Mapa cumulativo do desmatamento do Parque Estadual de Corumbiara 1990 a 2017
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Segundo o IBGE, Rondônia é hoje o estado amazônico com maior percentual
de área desmatada em relação ao território (28,50%). Até 1978, esse percentual era
apenas 1,76%. Estudiosos do tema afirmam que as principais causas deste
desmatamento são o crescimento da população (em razão da migração estimulada
pelo governo), o crescimento das indústrias madeireiras (aliado à ampliação da rede
viária) e as queimadas utilizadas para manejo de pastagens e de áreas agrícolas.
O GTDS (2006) serve como alerta a este grave problema na Amazônia,
identificando que estes, entre outros, tem sido fatores preponderantes ao gradativo
aumento do desmatamento provocando perca de biodiversidade e alteração da
paisagem como é possível observar nos mapas de referência a série histórica de
desmatamento que apresentam por semelhança, áreas com configurações
geométricas remetendo a pontos de desmatamento característico de grandes
propriedades.
É possível observar nos mapas que compõe a série histórica do desmatamento
que houve aumento da fragmentação florestal na região do Parque e na configuração
de sua paisagem. Como mencionado anteriormente esta região faz parte do Vale do
Guaporé e toda esta alteração se dá no entorno da unidade de conservação
interferindo diretamente sobre a zona de amortecimento na região mais ao norte do
parque onde é possível observar a permanência destoante de pontos que, de acordo
com o desenho do mosaico, se configuram em propriedades rurais que adentram a
unidade de conservação (Figura 23).
A recuperação da história da institucionalização da conservação da
biodiversidade foi feita a partir do acompanhamento da legislação, que ao longo do
tempo, deixa de proteger espécies e espaços passando a tomar dimensões territoriais.
A Amazônia Legal é uma região prioritária para o zoneamento ecológicoeconômico e seus trabalhos deverão satisfazer uma abordagem interdisciplinar, que
atenda à integração de fatores e processos, levando em conta a estrutura dinâmica
ambiental e econômica, bem como os valores histórico-evolutivos do patrimônio
biológico e cultural do país. Dentro de uma visão sistêmica, a pesquisa das causas e
efeitos deverão permitir que se estabeleçam relações de interdependência entre os
subsistemas físico-biótico e social-econômico.
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Figura 23: Mapa da série histórica de desmatamento no Parque Estadual de Corumbiara
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CONCLUSÃO
A proposta de identificação de fragilidades ambientais no PEC, com base na
identificação das Fragilidades Ambientais, através da utilização de técnicas de
geoprocessamento, mostrou-se satisfatória, pois a partir das suas características
físico-ambientais, pode-se afirmar que a UC não apresenta configuração natural
propícia para a expansão urbana indiscriminada e para o desenvolvimento de
atividades agrícolas que provoque impacto a unidade de conservação, verificadas nas
áreas de conflito com o atual zoneamento.
Os produtos da combinação dos mapas básicos gerados e propostos pela
metodologia de Ross permitiram identificar e classificar as áreas frágeis na UC. Para
a Fragilidade Ambiental Potencial, que busca expor o equilíbrio dinâmico e suas
variações para determinada área sem considerar a influência das intervenções
antrópicas e a cobertura vegetal, temos um ambiente com propensão a média
fragilidade. Essas fragilidades predominantes configuram a UC como um ambiente de
transição, de idade recente e com necessidade de proteção.
A partir desses dados, foi possível identificar os conflitos entre as áreas com
potencial de uso junto aos ambientes considerados importantes para os processos
ambientais da UC, por meio da geração do mapa de conflitos ambientais, produzido pelo
cruzamento de informações do mapa de Fragilidade Ambiental e o Zoneamento Ambiental
da UC em vigor. Pode-se considerar que tais informações são preocupantes, tanto para
a gestão da UC, quanto para a efetividade do cumprimento dos objetivos de criação da
UC que podem apresentar comprometimento de suas diretrizes, com reflexo direto nos
ecossistemas, já que parte da zona de amortecimento da UC apresenta conflitos de uso.

Algumas estratégias precisam ser executadas visando o fortalecimento da
conservação da biodiversidade a exemplo da implantação de um sistema adequado e
eficiente de proteção de unidades de conservação, ou seja, um sistema onde as
políticas de conservação da natureza possam ser executadas de acordo com a
legislação vigente, limitando as atividades humanas que provocam a degradação das
áreas de proteção e onde se mantenham os objetivos de manutenção dos processos
naturais, dos recursos naturais e da conservação da natureza; uso do corredor
ecológico fundamental a manutenção dos fluxos gênicos da maioria das espécies do
PEC, capazes de minimizar os efeitos da fragmentação florestal e ação de instituições
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públicas engajadas nos programas de conservação que visem minimizar os efeitos do
avanço do agronegócio sobre as áreas protegidas.
Este estudo identificou que as diretrizes que deveriam ser adotadas para a
garantir a efetividade da gestão ambiental do Parque Estadual de Corumbiara e do
seu entorno, sua sustentabilidade financeira, aprimoramento dos mecanismos de
gestão institucional são pouco eficazes, somado ao fato da expansão do agronegócio
na região sobre as áreas de floresta sem que haja controle do poder público.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa destacou a relevância da gestão ambiental na orientação e
gerenciamento das unidades de conservação da natureza. Dentro dessa perspectiva,
o Parque Estadual de Corumbiara se contextualiza nos objetivos gerais de unidades
de conservação, na medida em que sua proposta de atuação aborda a
responsabilidade no que se refere aos cuidados tomados dentre as variadas questões
ambientais, bem como procura desenvolver, estimular e transmitir os aspectos e
práticas inerentes à gestão e conscientização ambiental.
Além disso, o parque se materializa como uma legítima oportunidade para
realizar um trabalho de educação ambiental, onde suas atividades precisam estar
sintonizadas com os princípios da valorização e gestão ambiental. Este estudo
demonstrou a necessidade de uma estruturação eficaz acerca do monitoramento
ambiental e de seus instrumentos de gestão. A expansão do agronegócio, o processo
de fragmentação das florestas, os incentivos públicos para as estratégias de expansão
da infraestrutura na produção de energia, transporte e grãos devem estar aliados à
manutenção dos sistemas ambientais.
Um dos aspectos mais relevantes durante a pesquisa, foi perceber que o
Parque Estadual de Corumbiara, mesmo de posse de instrumentos legais, necessário
para a execução das atividades de proteção e gestão, de acordo com o que rege
documentos como o plano de manejo da UC, o SNUC e ainda o ARPA – Programa
de Áreas Protegidas da Amazônia, documentos que garante ao Parque
credenciamento junto ao MMA para receber recursos para o desenvolvimento de
ações de proteção e fiscalização de seus ecossistemas, incentivo à atividades de
pesquisa, monitoramento do plano de manejo e atuação do conselho comunitário,
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ainda sofre com fatores como a ausência destes serviços aliada ao desmatamento
crescente e a fragmentação florestal, provocando naquela região o aumento da
fragilidade ambiental e a utilização de recursos naturais de forma indevida através de
algumas propriedades que adentraram o PEC.
Estes problemas persistem há tempos, apesar da existência de um suporte
legal destinado a regulamentar as ações neste sentido, os processos de
transformações vivenciados, embora garantidos em lei, são muito intensos e, em
alguns casos estão fora das justificativas e procedimentos que as atuais legislações
indicam para este fim.
Não existe frequentemente correlação do papel das áreas de proteção
ambiental aos processos de gestão a que estão submetidas pois na maioria das vezes
áreas destinadas à conservação são ‘escolhidas’ sem a utilização de um critério
adequado e acabam sofrendo modificações pelo mesmo motivo. Diversos
pesquisadores que há anos estudam a região Amazônia e suas áreas de proteção
tem chamado a atenção das autoridades para uma melhor definição das áreas
destinadas à conservação. Eles afirmam não haver um critério coerente na formulação
dessas áreas e que, em muitas das situações, as escolhas têm mais uma conotação
político-administrativa, do que padrões cientificamente definidos (GTDS, 2006).
Contextualizando essas informações é possível entender que os conflitos na
criação e gestão das UCs se intensificam e diversificam com o passar dos anos e isso
se dá pelo fato de o que antes se configurava em interesses de proteção de áreas
com características naturais na forma de santuários ecológicos, mostram-se
conflitantes ao potencial econômico destas áreas.
O fato do PEC estar localizado em uma área de tensão de três grandes regiões
fitogeográficas aumenta a complexidade dos processos ecológicos, pois comunidades
vegetais típicas de um bioma são muitas vezes invadidas por espécies pertencentes
a outra. Esta também é uma área onde grupos congenéricos que evoluíram
independentemente em diferentes biomas, que podem entrar em contato e se
entrecruzar, aumentando as chances de formação de novas espécies e ocorrência de
endemismos. Portanto, a conservação da integridade do Parque (numa região onde
as taxas de desmatamento são alarmantes) é fundamental para manutenção dos
complexos processos ecológicos e evolutivos hoje em curso.
Este estudo servirá como diretriz para outros estudos que poderão ser
realizados na unidade de conservação através das concepções geoambientais,
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produzidos com base nas fragilidades da UC, agregando informações dos usos
existentes, dos conflitos verificados e das áreas de influência de sítios urbanos e vias.
Suas classes foram baseadas em zoneamentos já utilizados para Áreas de Proteção
Ambiental e buscaram delinear as possibilidades de uso, intervenções e necessidade
de proteção para a UC.
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