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A Reserva Biológica do ..C!f'º' ·., f;t;éiitq~- a a 
' ''l,!1-i,,fl · · . ~'~"l'Ut\P.• . 

sua área de 600. 000 hectares inundada!J".. ·•· · -~~.: a ma~qr parte do 
, ·,; ',, ,1 l ,. ~, f:l · . 

ano pelas água. do r lo Guapo ré e de se~~r:. ·ii i~~:tários.~ Esse pecu- 
Li ar regime impede ct ins ta.laçáo ali d~,f'''_·' ·~ -~ \ ~s de .Qriação de 

- ·,~!'.:11,1/ 1 ~ ~i"'~. ' 
gado e culturas de medi o e longo cic.J..~j · ~~~_ndo sido . mesmo 

observado nenhum plantio nos locais st~: :,,;~~e inundáveis. As 
características da ~rea são bem parec±1(~1• ~f~o pantanal' mato- 

r,• 
grossense .sendo que no período seco de·>: 

:-1. 

região se apresenta com exubera ses a 
me 

aproveitada 

~nsiva pr6ximos 
r.'·· ;•t• • 

'/'j_lhas, locais um ,,,;,. _, - 
e a Reserva e que 

9rãria dos que ma- 
~· 
··~lo menos duas po~ . 

- .·anos, 

pelos criadores que se dedicam à pecu. 
~ 

à Reserva. Formam-se aqui e ali 

pouco acima do nivel do rio que empres~ 
• 1 ,', 

às vezes são aproveitados para a flxac.ij.$l 
nejam o gado. N2ssas ilhas foram detecif 

·J,. 
ses, embora sem titulo, são velhas, ·4..~ ··~ 
sendo pois conveniente que s0 

margens do rio Cu apo re o2 em 
(Vila Santo Ant6ni0) 

que vivem da pesca 

a área'que forma a ilha 

as plantações em reduzida ~scala é a 

As 
diminuta Vj_la 

em 30 pessoas 

castanha. Como 

· e mui to pequena 

feijão, ·milho 
e banana, mas essas cultura3 são tão 

são suficientes para a subsistência 
alimentação à base de peixe. 

, : . ~J}'f.iS~\~Y{l'r:t; · ., .. ,)':' ..• ,1;t\1'">r. 
2. vua.nto ac., dorninio tem-se :.·1gµ.~ilô.da a área da Re- 
serva c on s c í tui-se de terras devolutas :°~.~i?L~.~a.is". nos termos do ,·,y~~···· 
artigo 59 da Constituição Federa],., já qq,·;(_~,.,:· ·' .. ', f.~ do município 

.-. ,/tio... \••' 

de Costa Marques, onde se localiza 

. . 
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Governo do Estado dE= Rondônia visando;;if;~jf~~il#ecadaçâo ''·r}~:.l\~l.l• 

ern nome deste para posterior do aç ào j ,iv .'•,,,. 

detectado algum ~itulo de propriedad~~ 
Vi a d .i S Cri m L I1 a t; Ó r ic:i. c1 e V e Ser f e i ta po,i ,, 

' . \;í 
lutas continua grande. .:0 

As posses, mesmo as nã;ij 
,• )l.~ 

tarem, nq conjunto, um patrimônio av4·:#, 
g,, ..• :. 

presentado por fruteiras, cercas e ou;f;'.#: 
: ;: 'i~ ', : 1 

nha havido o esforço do posseiro em;;&:· · 
·,,:,11:.t 

serão indenizadas, contudo não serão a~;~' 
,,1~- 

l ações provisórias (retiros) destinad~ 
/'lo 

das terras 

~e porventura 
~· 
~;ecadação atrav~s da 

for 

·»~das mas que apresen 

'·~:=ieconomicamente, r: 
• 1~ 'í ' 
~nfeitorias onde te- ,,. 
"/' 

}á-las e conservá-las 

isideradas as insta- .:.: 

A dominialidade e a 

).ç1.nejo do gado den 

h.que formam a vila. 
,., 1. 

)Í,dem com a implanta- 
11,, 

~eerem em outro local 
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.\;p.a área, com ~os, .. 
·1t !.~: •', 

~';:- com a indenização 
•• ~. 1 

tro da Reserva nem as construções 

As dez familias (mais ou menos) 

çao da unidade serão forçadas a 

até porque serão tolhidas em suas 

e funcionamento da Reserva. 

está bem 

dificuldades 

do Estado no 

se sabe, o Estado de 

.rras. 'Apesa~)dessas 
A1do IBDF·· e Governo 
s , 

~tória ~- e, como i.',~,il, 
' ···:criado .ainda está 

se estruturando, nao 
, ' 

~pecifi~o 
·" 
.~cesso is 
'iio bem 

para as- 

sunt.os relativos a terras -- e no 4.: 
•. ,.1;, 

sem falar no aspecto financeiro, ao ni~1,J: 
,,'-"{ 

os caml nhos a seguir. O problema maiq,t'!; 
• ••• 71 :r 

de regular izaçâo fundiária I mas com eÍ~. 'r ,?-. 

interferindo, a meu ver, na própria :i;,fü~~ 
da Reserva corno um todo, é a e:xploraé·~BÍ1;··· i;~~.~ea 

',ç •·j'(,b ~ . '.J \l,. 
extensiva e o extrativismo. Este realni~rtl a:ié:',um ' .. , .. ~ .. til" 1' ' ,, ~-· .....• ,. ~~;5\ ,: ' ; 
trapassa as l i nd e s da reyulan.zação fµ,pij~tij;:ia para se fixar no · .·. :,,.~~~·-~~~~r? ·~5.\ : 
plano social ~ poli tico .. São posseiro7)J~~, r'.ftados fora da ReseE_ 

va que no pe r i odo da estiagem, com a ·.r+ii ·1-jf~tagem que se forma 
·f~gado ai permancen- 

s eco também 

posses 

delineados 

e exatamente 
1• em estreita conexão 

e funcionamento 

para a pecuária 

assunto que ul- 

instalê:i ocorre a 
dos além 

do lâtex tem início a coleta de na região. 



rê. O extrativismo constitui o 

tantes da região e 

dos necessários, e 

vorecidos. 

1~~io de vida dos habl 
l •(, 

'*~cnica e os cuida- 

para os mais fa- 

A 1.:·x t 1 <ê:t;ac; da temporária o- 

que· pessoa sempre ~om os mesmos 

rada da coleta da borracha impede 

8SSa ativid3d~ fur µroibida. 

Para torná-la e 

,1.:' 
":~eringali stas nao 

\âtplorados por qual_ ,, ' 

$a forma desestrutu- ,.~" 

corre de forma 

detêm direitos 

quando 

de modo a atin 

giros fins 

ções humanas e adidntamos que uma 

a salvo dessas a- 

ativi 

fi.s- dades, além de quadro de 

cais o 
IBDF.' pa 

transitó 

simultanea 

rece 

do Estado de 

ria e o repasse das terras 

essas açoes e 

A Reserva 

tempo sanado. Não 
1·1·"' 

i·.situação fundiãria 
r,, 
,Q - e a boa vontade dos 
l',·- 

it.fazer a. rli ~~~~·. 
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a interferência de cerceiros 

se 

novembro de 1983. 


