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SERVIÇO P08LICO FEDERAL 
fONOAÇlO N~C10NAl DO INt>IO • fUNAt 

CONFERE (.(),1 ORh..,1:-.,\L 

D ATA: .. ../ 0 _ .... ./ -····--' _ ..... _ .. .t _3 -Z.. .,. 
•ss1NATURA~ ··:·...,.·-··...,....~·-11'..,._ _ l• INTTIODUÇÃO: 

Este relatório tem por fina.lidaue informar a r-eapo í vo :1 
da Operação de sogrevôo realizada na Hooervu DiolÓgica <.lo Guuporó para 

d.lrlmi r alg1.unas dÚvi<lus r-e Lac í.ouadas à localização exa ta · uc Lí urí, t ca 

da mesma por par-ue do Sr I>refei to do Município de Alta l!1loresta e 

twnbem para se ter unia idé:ia. ela si·tuaç~o atual da Resorvu principal 
wente no que tange à ocupação da Úreas da mesma por ínvusores, exte!!, 

são dos danos causados pelos meamoa , ocupação do áreas limí trofE.Ja, 
atuação de caçatlores de peles de jacaré e caçadores de Oervoo,eotuuo 

atual de seus principais rios e ieari1pée etc .•• 
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SERVIÇO POBLICO FEDERAL 

demonstrar 

FUNDAÇÃO. !"_A·CIONAl DO fNDIO • FUNAI 
CONJ·ERE CO\J ORH.,1:-i,\L 

, D A TA : ..!0.. ../ .K. , j .._Ú 
A opez-açjio tinha por objetivo-~~~fifc'.f'fja.l-.de~ 

pura o Sr Prefeito de Alta Floresta. oa limites veruu.c.iei 
' - 

2 - OBJE1rIVOS: 

ros do. Reserva. Biológica do Guaporé, eapecíficwncnte a locali?.açéio 

exata do Igarapé Consuelo, a. localização do morro conhecido como 

Morro da Tartaruga. e, principalmente a eitu~ção geoerá.fica exata 

da localidade de Izidolândia em relação ao iearapé Consuelo que 

'. •• 

é o limitante da nebio no.quole ponto. 

Alem desse objetivo muior apr-ove í, tou-ec a particip~ 

do helicóptero na operação para se desonvolvor wn levantamento CO!}.! 

pleto da aí.tuaçâo da área invadida e ar-redcr-aa da Ilebio onde o pro 

cesso de ocupação de torras é muito rápido e algo caótico,e, proc~ 

der à iden.tificação de pontos e linhas de penetração e de smauamcnt o 

a campo as qua í.s já haviam sido levantadas quando da análise em 

escritório de iwugens de satéliteo atualizadas. 

Os outros objetivos ar-ain a e í.r-cunavegaçâo pelos liml 

tea da Rebio em todos os aeua quadr-an tua , o levantamento de denúncias 

de caça ele jacaré em grande escala nos campo s alagados e buri t í ea í,e 

do r-í o Guaporé e, a avaliação da expansão ela colonização no Projeto 

de Aaeen tumcrrtc Dom l1rinc:Ípio naa pz-oxí.mí.dudou da Re bio. 

' 
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SERVIÇO POOLICO FEDERAL FUNDAÇÃO NA'CION~ DO INOtO • FUNAI 

CONFERE. < ·o\! UlUL.l.'JAL 

D A T A: .. ../.f:!. ../ &..·---2 é/ Z. 
•SSINATURA: ..• ---·-----·~--w.6--J..-- 3 - DESENVOLVIMENTO: 

No dia 01 do mes de março, nos deslocamos do. cidade de · 

Coe tu Marques com dos tino a Alta li'loreota om ho li cóp t ar-o paru, ntcrnde!.!. 

do u um a.certo fci to un toriormonta cn ur-c o IBDJ.1'/HO o LI. Pr-o I o í.t.ur-a Muu i 

cipal de Alta Floreata, realizarmos um sobrevôo com a participação do 

Prefeito daquela cidade, Sr Izidoro Stedille cujo objetivo era a de 

identificar para aquela autoridade os pontos-limite da Reserva DiolÓ 

gica do Guaporé na região do patrimônio de. Izidolândie. mais especÍfi 

aamente o·Igarapé Consuelo e o morro da Tartarur,a..Neste meomo din 

mantivemos breve palestra com o Sr Prefeito onde lhe forwn mostradas 

irnaeone atualiza.das de satélite (jun/87) que usaríamos no tra.bulho e 
na.a quais se no-tnvarn os pontoo referentes às Úreas desmatadae dentro 

da Rabio bem como os grandes clesmatam,entos adjacentes a mesma. 

No dia 02/03 decolamos da cidade de Al·~a Floresta 

juntruncmte com o Sr Profei·to , ma.is o Eng1 Florestal Célio Paiva elos 

Santos Filho do Programa d.e Monitora.menta da Cobertura l11loreotul d o : 

Drasil - IDDF/BraaÍlia e o Ag. de DefGsa Florestal João Donco Ferrei 

ra Ribeiro da Hebio Guaporé, em direção da área que seria objeto de 

trabalho. Ao chegarmos na área imediatamente nos orientamos associando 

os desrnatamentos qúe víamos às irnagen,3 do sutélite LW1dsat, ao quais se 

encaixavaam perfeitamente. 

A partir da identificnçiio do Morro da Tartaruga passamos 

.•/ 

a procurar as cabeceiras do Igarapé Consuelo o qual nasce exatamente 

em frente à fuce Norte do Morro do. 'l1urta.rut1a e corre no sentido E-W 

até encontrar Ih Tiio Colorado. 
, ' ' Apoe acompanhnrmoa o iearupe Consuelo, muda.mos de rumo 

com o objetivo de levantar a linha chamada de Linha 120. Esta linha ....,_.. ··---~---... 
aprofunda-se Reserva adentro no sentido 8E-NW :por wna distância esLi 

mada por nós em maia de 30füm sendo que,· os Últimos ainaia de desma:t!! 
mento nesta linha encontram-se já nas cabeceiras do Igarapé Centro Grande 

e portanto muito dentro da Hcbio.:rato feito, retornamos acompanhando 

novamente a linha. 120 até o limite da. Hese~a·· e, toma.mos o rumo W paro. 

localizarmos o rio Colorado em cujo lado direi to e. portanto dentro da 
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FUNDAÇÃO NACION,,_ DO l"-1010 • RJNAI 
CONFERE CC.>:\l U.l<.llll,'IIAL 

D A T A: ./..0 .. .I .f. .. _ .. , ./. °f Z, 
ASSINATURA: •.•• -~ 

d e emauadae princi~ul.Jncn te 

• 

área da Rebio se puderam plotar muitus úrott.s 

na reeião ccapr-eend í du entre a linho. 120 e a Serra do ~·oão Antunes. Poste 

riormente, pousamos nu loco.lido.de de Iz:Lclolu.udiu que pelas no acue o buerva 

ções se encontra a no máximo 2,000 motroo do limite da. Heoervu. ()oncluÍda 
e ata parte da operação rotornarnos à cidade do Al tu ll'lores·t,u. paz-a de ixu.r o 

Sr Prefeito e nos deslocamos até Holim ele Moura onde reabaste.ceríamos a 
aeronave. 

• 

Isto feito, reencetamos a o,1>era9ão voltwido a linha 120 

a qual ruais uma. vez porcorremos deslocando-nos em seguida até o rio 

Colorado , l~mitante da Hobio; J.Ó. cona·tal,amos que em que pueeu: o· fato 

de ser a região quase que to-Lalmento alagadiça, já existem muitas clareirus 

provocadas por desmutn.mento para a abertura de fazendal3 ele gudo. 

Continuando a ope ruçâo rumamos quase que diretwnen ue para 

o rio Guaporé , o.travessando perpenclicularmen·te os campos a.Lagnd on o buri ti 

zais da região lllais próxima e quo mo.is sofre oo efeitos do regime elas áeuas 

do rio.Atingimos o Guupor, em ponto pouco acima da localidade de Ilha das 

Flores, a partir deste ponto por aleum ·tempo ucompanhamos o curso do rio 

até as proximidades doa rios Maasnco e Oerrt ro Oruncle , ueat e ponto, acomp~ 

nhamoa ea·tes dois rios que correm bastante próximos e paralelos. A poucos 

minutos de v5o de l1elicÓptero da loculidado de Pedras Neeras, no rio Centro 

Grande deparo.mos com u primeira carcaça de jacaré boiauüo nau úe-uu.s uo rio 
" ~ 
após, aub í.moa o referido rio e fomos notando grupos de carca~o.s coa n2 

variável de G a 10 animais wortoa e com a aaí'o Laduz-a típica do abut o para 
retirada do couro pura comércio, tiamuem foram cbne rvadoa sinais d e apanha e 

charquearnento de cer-vo a-d o-cpantana'l. sobre as co Lchau flu·~ua.ntC30 d e capim. 

e terra e que deixa como resíduos ossos o galhadas destes an~mais. 

Concluído o levantumen-to do rio Centro Grande o :ipnr~lho 
deslocou-se pura a. fazenda Pau d' Óleo a fim do r-cabuo tcccr-, dapo í.e vcamoa 

em direção da ilha dELJ1on~e __ C':1:~t~lo no rio l3ru.nco; oe ta ilha .situet-eG no 
interior dn Ilebioporom ó utili:luclu. puru criação e.lo gado pol1.1 fu~~crnlu 

Pau d'Óleo pertencente ao govorno do Estudo do HondÔnia. 
Nos campos próximos da ilha tivcD'loo a f0liciu.acle üc visuuli 

zar dois erupos de Cervos -do -Puntauul com iproximadwncn-tc oeis inclivl 

duos em cada grupo. Após fizemos o acoinpanhwuento do n1· D , o ra.nco ate o 

' •• 
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SERVIÇO PÚBL.ICO FEO&:RAL. 

limite seco da Ite ae r-va DiolÓgica do Guapor~ com o laoato Im.lÍgena elo Hio 

Branco ,pertcneonte a FUNAI. netornamos acompanhando nova.monte o Hio Branco 

até sua desembocadura no rio G-um.porti. Isto feito, rumamoe até a sedo da Hebio 

na localidade de Limeira, daí -tomamos o Igarapé Dacabalzinho e, 1;1.compu.nho.ndo 

o mesmo atingimos o local conhecido como Retiro situa.do no. nascente deste 

igarapé na reeião de transição entre as matns de i6apÓ e os cw1poo alaaadoo 

com buritizais. Nesto local obaervamoa uma enorme concentrução de bÚfulos 

egressos da Fazenda Pau d I Óleo e que já ae oncontrwn em estado totalmcmto 

aelvaeom o, após fotografarmoa os animo.is rumamos para a loc:mlida.dc de 

Santo Antônio a f1Ual oobrevoamos e a seguir para Costa Marques par a per 

noite e abaete o.írnerrto , 

No dia 03/03 realizamos dcslocumell"~o de Costa Mu.rquos até 

o Projeto de Assentamento Dom Princípio acompanhando a l3H 429. A purtir 

da Sede do Projeto tomo.moo o rumo Limoeiro - Lagoa Prtrtu, no rio Du.o Miguel 
para podermos observar a proximidade em que se encon-tram os clesma.tulllontos do 

poseoal a13sontado no Projoto, dos limites ootubeluc.icloe da 11c1Jio Guaporé 

naquele lado e podermos avaliar o porie;o real que esta pr-ox.íurí.dad e e u 

velociclacle de avanço üo proceaoo r'epruaerrtam pura a irrcegridauo da Ro bí,o , 
Após, realizwuos pouso em Limoeiro e a seiruir retornamos a Uosta CAarquen 

l!:lobrevoando antes porom a vila de Porto Murtinho. Em Coo-ta Marquos foi 

encerrada a opero.çüo. 

' 
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SERVIÇO P08LICO FEDERAL 

- Polo oboervuuo nu região 

FUNDAÇÃO NACIONAL eo INOIO. IIUNAI 
CONFERE ( :O\J UlUvJ.~AL 

D ATA, __ /.(2._! ·-··;~qr'2'., 
ASSINATURA:···--····· . 

do Igarapé Consuelo cnoontra.m-oe 

4 OD8EilVAÇÕES GERAI~: 

• 

dentro da Hcservu. lUU númo r-o exccuaí.vumonve granüe do famílias que jÚ 

causaram um enorme montnrrte de prejuízos no ambã en te naquo~L1 úi·oo.,praju.f. 
este que se caracteriza como recuparó.vel oomcn-te a lon~o pruzo 

- O processo de ocupação daquela região deu~so üa wna 

f'orma extremamente veloz menmo pura os padrões elo Estado o', que nos ruz 

supor que a ocupação da Úrcu foi ele uleuma maneira diriGiüa. 

- A loculidude de Izidolundia encontra-oe colada uo 

limito da Ilebio o que o. ·torna ex'tz-emamcntu perigosa para a. munuucnção 
da Ln t egr-Ldado da área e., inviabilizo. a manuuenção do UJILO. Z,or10. '.l.'wnpüo 

fora elos limites. 

- Observou-se que as dcz-rubadaa ~cralmcn to ocupam ár'oua 

razoavelmente r.;randes o que nos leva .a pressupor· o. protcnaâo ele ao insta 

lurcm aí mlÍli·~oa la tifÚ.uuios • 
- Existem foro. da Itoaervn, bem próximo <lo ceua llmi too, 

1 

grw1des dosma.twnentos o tÍreuo enormes que oogunu.o inforwç.çõea colhidas, 
aão r-ec Lnmadaa por empr-aaan muüeireiru13 ou t'}randos grupoa l:1(Sacloo u 
atividade pccuúrio.. 

- Obocrvam-se alc;u.os deamatementoe locu.li~a.t.lop em ocousi~ 
t emao ext.r-emnmeut c delicados por acr-om áreas a~ t runaí ção uc',olÓ~icu entro 
duas OLt mais formações vegetais e porLarrt o bas Lante contrc.l.-i{Lüí cudca , 

- Se puderam comprovar 11in loco11 as de.núncias' sériao de 

uma enorme a't í.v í.úado <lo caça uoo jaca.rós e cervos nos campoa alaca.lloo 
e proximicla.clea. 

- A presença de go.clo bovino e buba Lí uo reproscnta. 0110~0 

perigo potencial à f'auna e flora da re~iüo, uem, como dcv Ldo · ao seu e at ado 

ae Lvagem, oanbúí'a.Loa ameuçam ccuaüent ement e as a ti v í.dade s ele fiscaJ.izuçuo. 
- A existê11cia de uma crruido extensão ele <li v í.aa ae ca na 

:,· Ilebio e que corta j ue tamen te os campoaaaâ.ugudoe torno. baatarrt e u.ifÍccis 
a demarcação e pr-í.nc í.paâmerrbe a fisca.lizo.c;u.o dcs ~n éLreo., 

- Nu região ,ue rorto Murtin.h~, Limoeiro e Lugoa Preta 
em breve se farão sentir os efeitos ela colonização. do Prof obc Dom l'rincf 

1-· ... 
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SERVIÇO POBLICO FEDERAL 

(cont.) · 

pio em seus aspectos .mo.ia .neea-ti voa, no·~auw:nonte na lueou l"lretu, h. qútiJ. 
já se encontra cercada por desmatamel'l'l;oe sem nenhum critério.· 

• 

• - 
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• SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL "'f\JNDAÇÁO 'NACION •• ho 11,•o~o. ~--, 
CONFERE ( :0:,1 ,ulllvl.'liAL C)Z 

5- C01·1CLU~xE, q • líl t '52. I. - , ..,v ..,, DATA' /.J./. ..•... ·····••·····•·· 

ASSIN~~·~-~A: .::.---···-··111 
Deve-se proceder à evacuação dos invasores da Rcbio 

logo que as condições da tempo permitam uceaso ao local, cato. operaçã.o 

elevará ser r'ca Lí.zada com o apoio do Pelotão li'loreotul da. PM, Polícia 

Fecleral e a paz-ta c í.pação efe·~i va do IlWHA, digo MIHAD e do Governo do 

Estaclo de nondÔnia. 

Existe a necessidade premente de se instalar um Posto 

de Vigilância na área do Igarapé Conauelo o qual devo contar cornos 

11 equf.pamerrt oa , veículos e priucipal.mon·te peasoal em cu.ró.ter pe rmanen te 
e definitivo. 

Devem ser definidas imedia.ta.mente aa áreas limítrofes 

de interesse ecológico e científico e ncetaa áreas deve aer prontamente 

custado o processo de ocupa9ão de "terras e u.ea.watamento. . ' 

Acreditamos que deve ser !oito o reeotudo dos limites da 

• do. Rebio cm sua porção que sofre influência direta do Hio Cuaporé,devido 

ao fato de ainua serem ralativawento fáceis us tratativas para que este 

limite acompanhe o rio Guaporó dostle a deoembocaduro. do rio Maasaco até 

a. de sembocaduz-a do rio São Miguel, ioto deve-se principalmente ,\ baixa 

dune Ldude populacional da ár-ca sendo c1ue deve aer tw.ubom Ln o Luf du o. 

fazenda rau d!Óleo na totuliuuue ua s~uúreu. 

Nas condiç5oo atuaio existo u necess~do.de de oe fazer 

a retirada de criações, equipamentos e pessoal pertencentes à fuzenda 
e que ocupam a ilha de Monte Castelo, área definida como pertencente à. 

Rebio. 

Tornwn-se urgentes medd.daa de repressão à caça predatória 
dentro da nebio. Para tanto devem ser estudo.das maneiro.a de aumentar 

• 
efcti vamen to o contingente do agentes e ao Ldudoa envolvido nea t a o per!: 

ção; este trabalho de repressão e prevenção à.caça devo ser perrnunente 

e contar com uma estrutura própria, 

Deve ser desenvolvido um amplo trabalho de ~ eüuaação 

" e extensão ambiental ~ :florestalt no sentido ue minimizar o impu.cto 

causado pela colonização plameja.da no Projeto Dom Princípio àe áreas 

pertoncentes à Robio, notadamerrte no rio ~Sã.o Miguel e Lagoa Preta. 
• - 

1 . ·-··----- -- ·--· -·. ·-------~---. ·- 
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• SERVIÇO PÜBLICO FEDERAL 

dia·Lriuuídas: 

01/03 2,0 horas 

02/03 - 7,0 horas 

03/03 - 3,0 horas 
A utilização do holicóp·tero deu cru.ride dinâmica à 

realização desta operação e seria elo enorme importância para nossos 

trabalhos que tivesse continuidade, com a real~zação de trabalhos 

previa.mente planejados o com datas e periodicidade definidos, 

, .. 

• Porto Veiho, lO de março de 1988 • 

' .. . .. -- ... 
lCIOM•LUIZDATIU~ANA-F-EBN-ANm:f. = f;NGENJIEIRO F}ORES~L1AL 

D9"lE1'0Il DA' nznro G-UAPORÉ 

/ IDD!i'/RO 
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