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1. INTRODUÇÃO 

O sistema de alerta de desmatamento irregular foi deflagrado a partir do intenso 

número de denúncias efetuadas junto ao Ministério Público Federal, Ouvidoria do 

IBAMA (Linha Verde) e demais denúncias junto às Gerências Executivas, Escritórios 

Regionais e Unidades de Conservação. Concomitantemente, análises desenvolvidas 

pelo SIPAM em c~rtas e. imagens de satélite e outros sensores fornecidos, 

revelaram a iminência do desflorestamento na região Sul do Estado do Amazonas, 

intensificada na área já conhecida como "Arco do Desflorestarnento". Diante da 

problemática que vem . sê' instituindo,. foi· reafizada uma ação fiscalizatória 

denominada "Operação Lábrea", 

O objetivo da operação consistiu em realizar atividades de controle e fiscalização 

em atendimento as denúncias de desflorestamento irregular e queimadas na 

região Sul do Estado do Amazonas, procecenco com a tavratura de autos de .. . - ._ ' 

infração, apreensão, embargo_·~e demais medidas legais para conter e punir os 

ilícitos ambientais: 
! 
! 
' : 

-~ - 
-, 
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2 METODOLOGIA 

2.1 Área de atuação 

A Operação Lábrea teve, nesse segmento, como áreas prioritárias de ação, a 

região Sul do Estado do Amazonas, representadas por parte do município de 

Lábrea, município de Boca do Acre e Vila Extrema (diStrito de Porto Velho-RO). 

Estrategicamente foram .estabeecídas duas bases, de trabalho como epicentro, 

com o intuíto de irradiar as ações a partir delas. 
. - .. - - 

Na Etapa I, a base foi constituída em Vila Extrema (RO), nas instalações de um 

Escritório do IBAMA, que apresentava estruturas mínimas necessárias e cuja 
locaJização é próxima às áreas inicialmente propostas para averiguação. As equipes 
de trabalho ficaram ali sediadas no penedo dé 26 de maio a 1~ de junho de 2003. 
Na Etapa II, no município de Boc.a do Acre, a base operacional foi estabelecida no 

Escritório Regional do IBAMA e contou com o apoio logístico das dependências no 

INCRA, principal mente como campo do pouso do helicóptero. As atividades nesse 
local foram desenvolvidas no periodo de 16 de junho até 26 de junho de 2003. 

Figura 1 - Distrito de Vila Extrema (RO), base da Operação Lábrea 
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Figura 2 - Município de Boca do Acre (AM),. base da Operação Lábrea 

2.2 Procedimentos 

• Fase I: essa fase éonsistiu no planejamento da operação onde foram 
levantadas as principais áreas crítícas de desmatamento através da análise 
de imagens, cartas, denúncias públicas e sobrevôo de avião. Em seguida 
foram traçadas as estratégias operacionais de constatação, organizando as 
ações a serem desenvolvidas e os recursos necessários para a investida; 

• Fase II: nessa segunda fase foram desenvolvidas as ações de constatação 
dos ilícitos in loco, a partir das possfveis áreas de desflorestamento. Os 

agentes de fiscalização foram deslocados para constatar as irregularidades, 
realizando trabalhos de vistoria, mensuração, identificação dos responsáveis 
e demais informações complementares. Funcionalmente foram 
estabefecidas três equipes de trabalho: 
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o Equipe administrativa: essa equipe foi responsável pelo 

gerenciamento da operação, realizando trabalho administrativo e de 

expediente, dando suporte operacional, logístico e informacional às 

demais equipes e, atuando no atendimento ao público; 

o Equipe área: essa equipe tinha por função localizar os 
desmatamentos e demais irregularidades correlacionadas através de 

sobrevôos com helicóptero. Quando localizada a área, foram 

coletadas, através de aparelho 'GPS (Garmin 12 XL), as coordenadas 

correspondentes ao seu perímetro a fim de ser calculada a área do 

polígono e constituir dados para os agentes de fiscalização. A equipe 

também desempenhou atividades de apoio logístico e operacional às 

demais equipes; 

o Equipe terrestre: as equipes terrestres realizaram a constatação 
dos desmatamentos através· das . informações prestadas pela equipe 

área, procedendo a vistoria dessas áreas, levantando informações da 
. -· -· . 

propriedade e responsabilidade do ilícito e lavrando autos de 

infração, embargo, apreensão e ·demais incurr:ibê_ncias de fiscalização; 

• Fase III: esta fase consiste no fechamento da operação com a busca e 

refinamento de informações, análise de documentos e apuração dos 

resultados. Nesse momento foi realizado um balanço geral do trabalho 
desenvolvido, buscando apontar as deficiências, as virtudes, os pontos que 

devem ser melhorados e fazendo alguns encaminhamentos para subsidiar 

outras operações. 
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2.3 Recursos 

Recursos humanos 

Segue relacionado no quadro a baixo, o pessoal envolvido na operação e o 

respectivo órgão em que estão lotados. 

Nome 1 Funcão j Órgão--i 
Abner Brandao de Sousa Téc. Ambiental IBAMA-AM 
Adilson Coelho Cordeiro Téc. Ambiental IBAMA-AM 
Andre!ino Daniel A. de Nazareth IBAMA-AM 
En10 Ronald de Almeida Cardoso Téc. Ambiental IBAMA-AM 
Francisco Tarcísio Machado Téc. Ambiental IBAMA-AM 
Gilberto Barros da Silva Téc. Ambiental IBAMA-AM 
Gutembero Roque Becrl Téc. Administrativo IBAMAJAM 
Jacob viera Nunes Ger. de UC IBAMAJAM 
Jair Schmitt Analista Ambiental IBAMA-AM 
Júlio Fabiano Souza de Almeida Chef. Esreg-8A IBAMA-AM - 
Luiz Eduardo Torma Burcuerio Analista Ambienta! IBAMA-AM 
Mane Jorge M. Rodricues Téc. Ambiental IBAMA-AM 
Mauro José Martins Lelis Téc. Administrativo IBAMA-AM 
Ana Maria Pereira Moraes Téc. Administrativo IBAMA-RO 
Edson Rancei da Silva Junior Analista Ambiental IBAMA-RO 
Elias Garcia Téc. Administrativo IBAMA-RO 
Izeauiel Laces Moraes Téc. Administrativo / IBAMA-RO 
José Reis Matos Téc. Administrativo IBAMA-RO 
Marilena de Castro Téc. Administrativo 'IBAMA-RO 
Oswa!do Passos Coutinho Téc. Administrativo IBAMA-RO 
Marcelo Meirelles Cavallínr Analista Ambiental IBAMA-RO 
Joernar Maranguape da Silva Téc. Ambiental IBAMA-AC 
José Ferreira Gomes Filho Ferreira Téc. Ambiental IBAMA-AC 
Paulo Roberto M. Castro de Uma / Téc. Ambiental IBAMA-AC 
Manoel de Souza Cruz Neto ABIN 
Jorqe Leonel M. de Brum Sarqento CMA 
Francisco das Chagas M. Nóbreaa / Ag. Pol. Federal SR/DPF/RO 
José Antônio de Falconeri Junior Ag. Pai. Federal SR/DPF/RO 1 

Pedro Paulo Christofolo ! Ag. Pol. Federal . SR/DPF/RO 1 

Cícero José dos Santos Cabo PM RO 1 
Silvano Ferreira Uma t Soldado PM RO r 
Clarismundo Virgmo da Silva Filho Soldado PM RO ) 
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Órgãos participantes 

• IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 

o Gerência Executiva do Amazonas 

o Gerência Executiva de Rondônia 

o Gerência Executiva do Acre 

• CMA - Comando Militar da Amazônia 

o 4. ª Companhia de Inteligência 

• Polícia Federal 

• Polícia Militar de Rondônia 

• ABIN - Agência Brasileira de Informação 

• INCRA 

• SIPAM - Sistema p~ Proteção da Amazônia 

• Casa Civil do Estado do Estado do. Amazonas 

Recursos materiais 

Un. Material 
01 Helicóptero - IBAMA 
03 Veículos do Estado do Acre -IBAMA 
02 Veículos do Estado de Rondônia - IBAMA 
01 Veículos do Escritório de Boca do Acre 
09 Maletas RDSS - SIPAM 
01 Comutador portátil 
01 Filmadora portátil 
01 Máquina fotooráftca diqita! 

Armamento e munição 
Material de consumo 
Aparelhos GPS 
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2.4 Cronograma operacional 

No quadro a baixo, são apresentadas sinteticamente as principais atividades das 

equipes de trabalho na Operação Lábrea - Etapa Boca do Acre, iniciada dia 16 de 

junho e finalizada as atividades de campo em 26 de junho de 2003. 

Data Eouipe administrativa / EQuipe aérea 1 Eauioe terrestre 

16.06.2003 Descolamento das equipes e dos materiais da operação, do Distrito de Vila Extrema 
(RO) até o rnunicímo de Boca do Acre (AM), via terrestre 

17.06.2003 Instalação da base de Sobrevôo no Ramal do Revisão e preparo dos 
apoio â operação e Plano de Assentamento veículos para os trabalhos 
estrutura para as. _ Montes de campo 
atividades admrnistrativas. 

18.06.2003 Serviço de expediente e Sobrevôo nos Ramais 27 e Atividades de vistorra e 
processamento de 37 constatação no Ramal PA 
informações - Montes 

19.06.2003 Serviço de expediente e Sobrevôo nos Ramais 38, Atividades de vistoria e 
processamento de · 39 e 52 constatação nos Ramais 27 
informações e37 

20.06.2003 Serviço de expediente e Sobrevôo nos Ramais 64 e Atividades de vistoria e 
processamento de 68 constatação nos Ramais 38 
informações e e 39 
Reunião na Câmara 
Municioal de vereadores 

. -- 
21.06.2003 Serviço de expediente e Apoio à denúncia na Atividades de vistoria e 

processamento de comunidãde do Mapiá, constatação no Ramal 52 
informacões Flona do Purus 

22.06.2003 Processamento de . Sobrevôo nos Ramais 90 e Atividades de vistoria e 
informações da Garrafa constatação nos Ramais 64 

e·6a 
23.06.2003 Serviço de expediente e Sobrevôo na Flona Atividades de vistoria e 

processamento de Map1á-Inauíni - constatação nos Ramais 90 
lnformacões e da Garrafa 

24.06.2003 Serviço de expediente e Sobrevôo na Ffona Purus Atendimento a denúncias 
processamento de locais 
informações e reunião 
com o prefeito municipal 
de Boca do Acre 

25.06.2003 Descolamen_to das equipes e dos materiaís da operação, do município de Boca do 
Acre (AM) até o Distrito de Vila Extrema (RO), via terrestre. 

26.06.2003 
Preparo de matérias e Sobrevôo no Ramal dos Preparo dos veículos e 
documentos para Baianos para averiguar equipamentos para 
encerramento da operação. retomada da atividade encerramento da operação. j 

ilícita. 
Deslocamento das equipes e dos materrais da operação, do Distrito de Vila Extrema 
.(RO) para o município de Rio Branco (AC), via terrestre, para encerramento da 
operacão. 

27.06.2003 Embarque j 
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3 RESULTADOS 

3.1 Atividades desenvolvidas 

Áreas desflorestadas levantadas 

No quadro a baixo, são apresentadas as áreas de desmatamento levantadas nos 

sobrevôos ou mesmo pelas equipes terrestres. Para um maior detalhamento, está 

sendo apresentado como anexo, uma planilha com as respectivas coordenadas do 

polígono de cada área. 

Are as Tamanho Locafização Proprietário Situação 
(ha) 

Area 2 1516.3597. Boca do Acre-R PA Monte Sebastião Gardínoo Autuado 
Area €- 308.8329 1 Boca do Acre-R 27 Não identi.lcado · Em análise 
Area 9 140,8204 Boca do Acre-R 27 Não identificado Em análise 
Area 10 28,9182 Boca do Acre-R 27 Não identificado Em análise ._ __ 
Area 11 60 0758 Boca do Acre-R 27 Não identificado Em análise 
Area 12 46,1880 Boca do Acre-R 27 Não identificado Em análise 
Area 13 53,8191 Boca do Acre-R 27 Não identificado Em análise 
Area 14 35 8355 Boca do Acre-R 27 Não identificado Em análise 
Area 15 29.4829 Boca do Acre-R 27 Não identificado Em análise 
Area 16 23,9083 Boca do Acre-R 37 Roberto carlos Belo Em análise 
Area 17 22,8688 Boca do Acre-R 37 Antonio José Em análise 
Area 18 51,6194 Boca do Acre-R 38 Paulo Cocate Em análise 
Area 19 200 8026 Boca do Acre-R 38 Não identificado · Em análise 
Area 23 82,7979 Boca do Acre Tãozinho ou Em análise 

Faz. Santana 
Area 24 28,3850 Boca do Acre Não identificado Em análise 
Area 25 22.6599 Boca do Acre Não identificado Em análise 
Area 26 74,0782 Boca do Acre Sr. Valdir (Alemão) Em análise 
Area 27 247,7847 Boca do Acre Paulo Roberto Feital Autuado 
Area 28 92,2945 Boca do Acre Armando A. da Silva Em análise 
Area 29 571,3480 Boca do Acre Jorae Moura Em análise 
Area 30a 419 5459 Boca do Acre-R Palotina Faz. Palatina Autuado 
Area 30b 109,0852 Boca do Acre-R Palotina Faz. Palatina Autuado 
Area 31 917,4368 Boca do Acre-R Palotina Faz. Palatina Autuado 
Area 32 4496,0763 Boca do Acre Bob Graf Em anáh~~-·--- 
Area 33 1425,0979 Boca do Acre José Lopes Autuado 
Area 34 427,8641 Boca do Acre Paulo Em análise 
Area 35 69,0307 Boca do Acre-R 90 Não identificado Em análise 
Area 36 48,6050 Boca do Acre . Não identificado Em análise 1 
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Area 37 65,5724 Boca do Acre Não identificado Em análise 
Area 38 90,5790 Boca do Acre 1 Edivano Peixoto Em análise 1 

Area 39 193, 7309 1 Boca do Acre / Não identificado Em análise 
Area 40 49, 1765 1 Boca do Acre / Não identificado Em análise 
Area 41 812,8167 Boca do Acre 1 Não identificado Em análise 
Area 42 646, 7563 1 Boca do Acre i Não identificado Em análise / 
Area 43 54,3203 Boca do Acre 1 Não identificado Em análise 
Area 44 86,4606 Boca do Acre Sr. Elizeu Em análise 
Area 45 325,3401 l Boca do Acre-R PA Montes / Salvador (Incra) Em análise 
Area 46 68,4447 Soca do Acre . Não identificado Em análise 
Area 47 69,8555 j Boca do Acre [Não identificado 1 Em análise 
Area 48 3340,6673 l Boca do Acre-R PA Montes / José lopes Autuado l 

1 

Area E14 l.158,4400 Lábrea-Vila Extrema Em análise 
Area E15 407 5714 Lábrea-Vila Extrema Em análise 
Area E16 609,7085 Lábrea-Vila Extrema i Em análise 
Area E17 1264,7454 I Lábrea-Vila Extrema Em análise 
Area E19 142,9924 ! L.ábrea-Vila Extrema l Em análise 1 

Area E20 1000,6902 I L.ábrea-Vila Extrema / Em análise 1 
Area E21 1421,9150 1 Lábrea-Vila Extrema Fazenda Em análise 
Area E22 1399,5154 I Lábrea-Vila Extrema Em análise 
Area E23 3779,9102 Lábrea-Vtla Extrema Em análise 
Area E25 1889 3793 1 Lábrea-Vila Extrema Em análise 
Area E27 243,5946 Lábrea-Vila Extrema Em análise 
Area E28 87,40191 Lábrea-Vila Extrema Em análise i 
Area E29 343,6538 I Lábrea-Vila Extrema 1 Em análise 1 

53 áreas 31304,8601 hectares 
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O gráfico a baixo representa as áreas desmatadas levantadas na operação, tanto 

em Vila Extrema quanto em Boca do Acre e seu respectivo tamanho. 

Áreas desrnatadas levantadas 
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Documentos emitidos ( até o momento) 

Termo de Termo de 
Auto de infração apreensão/ embargo/ 

Autuados Local Material 
Depósito depósito interdição apreendido Número Valor Número Número 

012670 1.348.800,00 155192 . Antônio Jorge de A. Barbosa Boca do Acre 
012400 1.002.000,00 : 155191 José Lopes Boca do Acre 

. 155197 1 •, .. 
012399 1 84.000,00 .. José lopes Boca do Acre · 1 

012398 427.500,00 155196 José Lopes·· Boca· do Acre . 
015403 144.000,00 Sidney Shanches Zamara Boca do Acre 
015404 1.375.500,00 Sidney Shanches Zamara Boca do Acre 
015406 19.500,00 Sidney Shanches Zamara Boca do Acre 
015405 125.700,00 155195 Sidney Shanches Zamara Boca do Acre r-r- 

015"102 275.100,00 155194 Sidney Shanches Zamara Boca do Acre 
. Sebastião Gi:lrdingo - 015407 454.400,00 . 155198 Boca do Acre · 

015408 .' 155199 Paulo Roberto B. Feital Boca do Acre· 012657 53.172,00 155168 . ' · Areal Abunã Exp. L~da. Extrerha· . 1 Pá Mecânica MW20 Empresa 
Rod. 364 1 Caminhão caçamba Rod. BR 364 
Km 951 1 Caminha basculante Km 951 012658 53.172,00 155171 Areal Abunã Exp. Ltda. Extrema 1 Compressor 012666 14.299,20 . 155184 Teodoro Pereira de Amorim Extrema 012667 23.577,70 155186 Adernar Almeida Freire Extrema 012668 5.385,50 155188 Augostlnho Roque Miotto Extremç1 012669 1.317,60 155189 MHton luiz Persch Extrema 13,176ml de madeira 
Ramal do. em toros 
Marmelo 1 caminhão Mercedes 

Benz vermelho 
1 Caminhão Mercedes • Benz azul -· 
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100.069,00 155176 
155177 
155187 

Luiz Ney de Lima Extrema 
Ramal do 
Marmelo 

1 Serraria 
i' Grupo gerador 
1 Trator de esteira 
1 Pá carregadeira 

• 

1 

1 Caminhão tanque 
1 Trator Certeotllar 

54.0 BIS 
5.0 BEC 
7.0 BEC 

012661 207.445,50 155178 
! •: 

·' ,•. ·l1 ·, ' 
América Comércio ·r .· 5.0 BEC 

ESREG 
Extrema 

Extrema. , J Trator de esteira 
> ·' . · · ·: '. (' _ca1epiHar ,, . 
.. · : ·, · · · .. ,· 1 Trator de esteira ?iY :;;,:: .. -:. (D60 . •' 
!·: · . · '·• 1 Pick-up Toyota 

i', · ,;; 'Bandeirante 

;'.i;' .1' 

!· 
.1 

'f 
~- 
; · 

·, 
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A baixo são apresentadas imagens que ilustram algumas atividades desenvolvidas 

na operação, materiais apreendidos e a situação ambiental das áreas levantadas. 

Figura 3 - Caminhão e madeira apreendida em Vila ExtJ:ema (RO) 

Figura 4 - Caminhão e madeira apreendida em Vila Extrema (RO) 
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Figura 5 - Trator esteira. e máquina carregadeira.apreendida. em Vila Extrema 

F"1gura 6 - Transparte do material apreendido 
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Figura 7 - Material apreendido em Vila Extrema, no pátio do escritório do IBAMA 

J-1 ' ••••••.•. -~ -- ---~ -_.--. _ _.., ..•.... 

Figura 8 - Área desmatada em Boca do Acre 
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Figura 9 - Vista parcial de uma fazenda em Vila Extrema 

Figura 10 - Área de preservação permanente destruída na formação da pastagem 
(Fazendão Palatina-Retiro em Boca Acre} 
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Figura 11 - Trator esteira (Vila Extrema} 

rrgura 12 - Área desmatada em Boc:a do Acre 
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Figura 13 -Área d~ preservação permanente degrada pelo desmatamento 

Figur.:· 14- Vista área de uma área desmatada na Fazenda Palotina•Retiro · 

(Boca do Acre) 
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3.2 Informações complementares 

Considerações sobre os danos ambientais 

Com base nas informações extraídas do relatório circunstanciado e observações 

em campo, pode-se listar alguns dos danos causados nas áreas desmatadas: 

• Impacto à fauna devido a perda do habitat natural, reduzindo o efetivo 

populacional das espécies presentes, o que pode gerar em médio prazo, a 

extinção destas, especialmente. daquelas consideradas raras e que 
. . 

naturalmente~ ~~errem em baixa_ densidade populacional; 

• A maior parte das áreas desmatadas possui grande densidade de 

castanheiras (Bertho/letia excelsa). Essa espécie florestal é protegida por lei 
e imune a corte devido sua importância alimentar para a fauna silvestre e 

para as comunidades humanas e na sustentação da economia de 

subsistência das populações locais. Com freqüência observa-se a derrubada 

dessas árvores e mesmo as que permanecem em pé, acabam sendo vítimas 

dos efeitos do desmatamento a médio e longo prazo, devido a alteração 

microclimática, o stress provocado pelas queimadas, ao distúrbio da 

dinâmica ecológica florestal, assim, acabam por senescer ao longo dos 

anos. Além disso, em muitos casos observa-se por parte dos 

agropecuaristas, a aplicação de técnicas que venham a matá-las 

lentamente, aparentando uma morte natural; 

• A retirada da cobertura. vegetal afeta o regime hidroÍógico, conduzindo à 

diminuição das taxas de armazenamento de água no subsolo, com 

conseqüente rebaixamento do lençol freático e aumento dos níveis de 

escoamento superficial de águas pluviais; 
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• De igual maneira, há um sério comprometimento do recurso edáfico em 

decorrência do desencadeamento do processo erosivo, assoreamento dos 

corpos hídricos, perda da fertilidade e compactação do solo; 

• As agressões que as florestas vêm sofrendo, pode desencadear um intenso, 

desordenado e ilegal processo de uso e ocupação do solo, intensificando o 

processo de fragmentação das florestas naturais, agravando ainda mais a 

situação que já é lastimável; 

• A combinação desses e de cutrós fatores degradantes não mencionados 

ocasiona uma desestruturação das comunidadesnaturals outrora existentes 

que, aliado' ·ao processo extensivo de alteração da cobertura vegetal, pode 

ser apontado como um dos principais responsáveis pelo- processo de 

extinção de espécies e perda de biodiversidade que tanto tem preocupado 

diversos setores da sociedade atual. 

Sobrevôo nas Flonas Mapiá-Inauini- e Purus 
" 

Com a oportunidade da presença do _ helicóptero do IBAMA, foram realizados dois 

sobrevôos nas Flona Mapiá-Inauini, dia 23 de junho e na Flona Purus, dia 24 de 

junho, acompanhados pelos Analistas Ambientais Giovana. Bottura e Luis Eduardo 

Torma Burgueiio. · 

O objetivo consistiu em reconhecer o perímetro das Flonas para observar seu uso 

e ocupação atual, buscando identificar irregularidades fundiárias, áreas de 

sobreposição, desmatamentos e observação do modo de vida dos moradores. 

O plano de vôo foi elaborado a partir dos mapas das Flonas, escalas 1:7.000 e 

1:250.000, elaborados pelo Centro de Sensoriamento Remoto do IBAMA e pelo 

memorial descritivo dos· Decretos de criação. 

Na Flona Mapiá-Inauini não foram observadas irregularidades fundiárias na área 

sobrevoada. Aparentemente observou-se regularidade na integridade física da 
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floresta, sem derrubadas. Existem várias comunidades às margens dos Igarapés 
São Francisco, São Domingos e rio Inauini. Todo o percurso foi documentado 

através de imagens digitais. 

Em duas comunidades, na oportunidade do pouso, foi realizado um rápido 
diagnóstico do modo de vida local onde foram coletadas algumas infonnações e 
recebidas algumas_denúncias de caça e pesca ilegais no interior da Ffona. Sobre as 

- . 

denúncias, os moradores dessa localidade afirmam que muitos barcos sobem o rio 
Inauíni e pescam no~ lagos próximos como'? Lado do Poção, Lago do capoeiro e o 
Lado do Madeiro," e, que estas. mesmas ... pessoas coletam queíôníos nas praias 
próximas. Nesta mesma visita os· moradores relataram que a atividade vem 
levando a uma drásnca diminuição das populações destes desse grupo faunístico. 
Muitas dessas denúncias já haviam feitas aos funcionários do IBAMA em Boca do 
Acre, vi. «ío a confinnar-se in loco. 

Os moradores dessas locações plantam mandioca e fabricam farinha que 
juntamente com a castanha são vendidas rio muniópio de Boca do Acre. Muitas - - 

das famílias moradoras às margens do rio Inauini e Igarapé São Domingos fazem ~ . 
parte da Associação Nosso Senhora do Ro~rio, que atualmente está com suas 
atividades paralisadas. 

Na Aona Purus, o· igarapé Mapiá é densamente ocupado, havendo muitas áreas de 
. - 

desmatamento ao longo de seu curso. Há muitas áreas de desmatamento no 
entorno das vilas existem relatos da tentativa de regularização desta ocupação. De 
modo geral, a área que sucede a vna Céu do Mapiá e do igarapé Teuini está 
bastante preservada. A Floria do Purus está sob suspeita de sobreposição com 
terras indígenas Jamandi e de acordo com o que se observou no sobrevoou, 
existem várias habitações desse povo. 

Também foram observadas algumas áreas de desmatamento junto ao rio Inauini, 
próximas as colocações dos ribeirinhos, provavelmente para a agricultura de 
subsistência. 
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Figura -15 - Residência de ribeirinhos na Flona· do Purus 

Reuniões 
. ,. 

No dia 20 de junho de 2003; às 9~~·-:=atendendo solicitação, foi realizada uma 
reunião na Câmara Municipal de .Vereat:fores de Boca do Acre para prestar ~. - . _: .•. ~~-- 
esclarecimentos sobre a· operação de fiscalização do. IBAMA na região e demais 
esclarecimentos. E~eram presentes·:_·~ tiês funcionários do·:·_:'·órgão, alguns . . 

vereadores-e 1íderariçãs locais. 
. -· 

No encontro forarriquesnonados a forma da atividade fiscafizatória e alguns 

dispositivos da legislação ambiental, principalmente ao que refere-se a 
determinação de 80°/o da área como reserva legal ser aplicado na região da 
amazônia legal. Também foram feitas algumas considerações quanto à urgência de 
trabalhos educativos (eficazes) para orientar e prevenir a prática de ilícitos 
ambientais. 
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figura 16 - Reunião na Câmara Municipal de Vereadores de Boca do Acre 

Figura 17 - Reunião no Escritário Regional do IBAMA em Boca do Acre para discutir 
aproveitamenm de madeira proveniente de desmatamento irregular 

Em outro momento, foi realizada uma reunião com o Prefeito Municipal de Boca do 

Acre e acessares para informações e esclarecimentos sobre a possibilidade da 

25 
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Prefeitura Municipal firmar acordo de cooperação técnica para aproveitamento da 

madeira proveniente das áreas de desmatamento ilegal. 

Palestra nas escolas 

No dia mundial do meio ambiente (OS de junho), os funcionários no IBAMA, 

presentes em Vila Extrema (RO), foram solicitas a proferirem palestra em uma 

escola pública da· l~Jidade para B? .alunos residentes na reqtão. O tema abordado 

ficou centrado nas atividades desenvolvídas pelo IBAMA e a necessidade da 

conservação ambiental e a normatização do uso dos recursos naturais. 

Em outro momento, por intennédio do Prof. Henrique Pereira dos.Santos (Gerente 

Executivo Ido Amazonas) e juntamente com alunos, foram plantas cerca de 300 

mudas de pupunha, doadas por vrn agricultor da região. 

Figura 18 - Palestra no dia mundial do meio ambiente em escola pública na Vila 
Extrema 
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Figura 19 -Alt~nos de escolil:.pública participando de pa~ em Vila Extrema 

Denúncias paralelas 

Por ocasião da presença da equipe de fiscafização nas regiões de Vila Extrema e 
Boca do Acre, muitas denúncias de ilícitos ambientais foram facuJtadas, 
principalmente relacionadas a desmatamento irregular, tráfico de animais 
siJvestres, hiopirataria e, pesca proibida. 
Sempre que possível, diante do planejamento e dos objetivos inicialmente 
traçados, foram efetuadas diligências para apurar os fatos. Entre elas, a que mais 
chamou a atenção foi o relato de biopirataria e exploração florestal na região do 
Seringai Liegi. Foram desfocadas duas equipes, uma via aquática, partindo de Boca 
do Acre a montante o rio Purus em tomo de 3 horas (motor de popa 40 hp), e, 
outra equipe via área com o helicóptero do IBAMA. 

Foram levantadas algumas informações na comunidade São José onde residem 40 
famílias integrantes da seita Santo Dyme e fabricantes de couro vegetal, mas, na 

27 
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ocasião não foi possível constatar nenhum ilícito ambiental relacionado a denúncia 

a presentada. 



IBAMA 
Gerência Executiva I do Amazonas 
Divisão de Controle e Fiscalização 

29 
Junho de 2003 - Relatório 

OPERAÇÃO LÁBREA 

4 CONCLUSÕES 

A operação teve por méritos a aplicação de uma metodologia de trabalho 

diferenciada dos modelos que até então vinham sendo utilizados no estado, 

conseguindo localizar muito mais áreas de desflorestamento, integrando esses 

dados a outras fontes de informação e cooperação de trabalho, conferindo maior 

otimização do processo. 

Foram identificas 53 áreas de desflorestadas que juntas totalizam 3.1304,8601 

hectares. Dessas infrações foram lavrados até o momento cerca de 10 Termos de 

Apreensão e Depósito e 08 Termos de Embargo/Interdição e 20 Autos de Infração, 

que correspondem a um total de R$ 5.714.938,50. No entanto, como obteve-se 

muita dificuldade em identificar os proprietários ou responsáveis pelos 

desmatamentos, na maioria das áreas levantadas ainda não foram lavrados autos. 

Portando, faz-se necessário um trabalho investigativo complementar para apurar 

tais informações e fazer os encaminhamentos necessários. 

Outro ponto a ser· destacado é a integração de vários órgãos do serviço público 

cooperando cada qual com suas especificidades e atingindo as metas que 

objetivaram. 

Diante da problemática que vem se agravando na região, urge a necessidade de 

conttnuidade dos trabalhos de fiscalização, buscando um aprimoramento ainda 

maior das técnicas e metodologias desenvolvidas, para ampliar os resultados tanto 

do ponto de vista qualitativo como quantitativo. 
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4.1 Recomendações 

• Auditoria ambiental: especialmente nas grandes propriedades 

(latifúndios) e nos planos de assentamento a fim de analisar as áreas 

desmatadas e suas respectivas autorizações, as áreas de reserva legal, as 

áreas de preservação permanente, queimadas, corte de cascalheiras 

( Bertholletia excelsa), uma vez que muitas irregularidades foram 

constatadas e que· não puderam ser apuradas nessa operação, seja pela 

inviabilidade técnica, por falta de tempo, ou mesmo por falta de recursos 

financeiros; . 

• Periodicidade no monitoramento e fiscalização: desenvolver 
atividades de fiscalização e monitoramento constantemente em diferentes 

períodos do ano a fim de· constatar as. irregularidades e até prevenir o 

acontecimento dos ilícitos; 

• Grupo técnico: formar um -qrupo técnico de trabalho com treinamento 

especializado' para melhor ·desenvolver as atividades de fiscalização, focadas 

nos desmatamento da região amazônica. Torna-se necessário a qualificação 

profissional· dos integrantes· através de cursos e treinamentos. Além disso, 

são necessários recursos financeiros para a aquisição equipamentos e 

estruturas e custeio de despesas para viabilizar o trabalho do grupo técnico; 

• Atividade investigativa: tnlcíar o processo investigativo dentro da área 
de fiscalização, objetivando levantar informações para apontar 

responsabilidades dos ilícitos cometidos e principalmente, prevenir a prática 

desses ilícitos, antecipando seu acontecimento. Esse item é de suma 

importância haja visto a dificuldade de identificar os proprietários e 

responsáveis pelas áreas de desmatamento. Novamente faz-se necessário a 
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qualificação profissional dos envolvidos e recursos financeiros para aquisição 

de equipamentos e custeio das atividades; 

• Retorno a região: há a necessidade de deslocamento de uma outra 

equipe à região para obter informações dos proprietários das áreas 

desmatadas já que muitos autos não puderam ser lavrados por carência 

desses dados; 

• Regularização fundiária: diante da situação problemática que se 

apresenta · na região, urge · a necessidade do INCRA ( como órgão 

responsável) manifestar providências para o equacionamento dos litígios 

fundiários. Recomendamos nesse sentido, que os Autos de Infração 

lavrados em terras da União, assim identificados, sejam providenciadas as 

reintegrações de posse e os atos que se desdobrarem desse fato; 

• Área de segurança nacional: considerando o disposto na legislação (Lei 
6634/79), recomendamos especial atenção e providências dos órgãos 

competentes, para os fatos ilícitos e litigiosos que ocorrem nessa região, 

tendo em vista que trata-se de área de segurança nacional na faixa de 150 

km da fronteira nacional (Brasil/Bolívia). Está oc:orrendo ali uma série de 

irregularidades que desrespeitam a referida Lei, como por exemplo, 

abertura de ramais, desmatamentos de grande vulto sem autorização, 

grilagem de terras, conflitos fundiários, derrubada de espécies florestais 

proibidas por lei, entre outros; 

• Proposição de unidade de conservação: em virtude dos fatos que 

foram averiguados, propõe-se um estudo para averiguar a viabilidade de 

criação de uma unidade de conservação na categoria de Floresta Nacional, 

tendo em vista que tal acontecimento poderia minimizar os efeitos danosos 

da antropização irregular na região, já que faria uma normatização do uso 

dos recursos naturais com princípios sustentáveis vindo a atender interesses 

da comunidade local, empresários e mesmo da União; 
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• Efetivação do zoneamento ecológico econômico: diante das inúmeras 

situações irregulares e danosas de uso e ocupação do solo e dos recursos 

naturais, solicita-se que seja urgentemente elaborado e implantado o 

Zoneamento Ecológico Econômico da região, como forma de prevenir e 

controlar maiores danos ambientais, além daqueles que já se apresentam. 
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ANEXOS 

Anexo A 

Anexo B 

Anexo C 

Anexo D 

Anexo E 

Anexo F 

Anexo G 

Anexo H 

Anexo I 

Anexo J 

Mapas de referência para a operação 

Planilhas com memorial das coordenadas das áreas 

desfio restadas 

Cópia das denúncias encaminhadas à DICOF 

Cópia da· comunicação de crime ambiental 

Cópia da prestação de informações à Justiça Federal no 

Amazonas 

Cópia dos mandados de segurança 

Ofícios emitidos na operação 

Cópia da legislação referente a área de interesse da 

Segurança Nacional e legislação afim 

Cópia do relatório de viagem do INCRA 

Cópia da planta baixa de projeto de assentamento do INCRA 
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