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Introdução 

Nas últimas décadas, o Estado de Rondônia tem se destacado como uma das 
principais regiões de expansão da "fronteira pioneira11 na Amazônia Brasileira. Duas 
características salientes desse processo de transformação têm sido um acelerado 
crescimento da população do Estado, baseado principalmente no fluxo de migrantes 
oriundos de outras regiões do país, e a expansão de atividades econômicas baseadas na 
utilização de recursos naturais, especialmente nos setores agropecuário, madeireiro e 
mineral. 

Não obstante os seus aspectos positivos, a expansão acelerada da fronteira em 
Rondônia tem se acompanhado por uma série de problemas sócio-ambientais, incluindo-se: 
conflitos sobre a terra e outros recursos naturais, elevadas taxas de desmatamento, 
degradação do solo em áreas de ocupação agropecuária, altos índices de desistência de 
agricultores em projetos de assentamento, poluição hídrica em decorrência da garimpagem 
de ouro e cassiterita, extração não-sustentável de madeira e o crescimento desordenado de 
áreas urbanas. 

Sem dúvida, as causas desses problemas são complexas, incluindo vários fatores 
externos que têm exercido uma forte influência sobre a região (p.ex. fluxos migratórios, 
crises econômicas, etc.) Entretanto, pode-se afirmar que uma das principais causas dos 
referidos fenômenos em Rondônia tem sido a existência de contradições na formulação e 
implementação de políticas públicas, perante as metas básicas do Desenvolvimento 
Sustentável: eqüidade social, sustentabilidade ambiental, eficiência econômica e o bem 
estar em geral das populações locais. 

O presente relatório tem como objetivo central apresentar uma análise preliminar 
sobre diversas políticas públicas relacionadas à gestão dos recursos naturais em Rondônia, 
tendo como marco conceitua! as diretrizes básicas do Desenvolvimento Sustentável. Nesta 
análise, trata-se abordar processos de formulação e implementação das políticas públicas, 
considerando o papel dos órgãos governamentais e outros atores ou grupos relevantes da 
sociedade rondoniense. Uma das metas do estudo é apresentar sugestões sobre meios para 
se promover uma maior compatibilidade de políticas públicas em Rondônia com as 
diretrizes do Desenvolvimento Sustentável, inclusive sob o ponto de vista de sua gestão 
participativa.' 

O relatório foi organizado da seguinte forma: 

• O primeiro capítulo apresenta uma discussão conceituai sobre a gestão de 
políticas públicas e a implementação prática do Desenvolvimento Sustentável, como marco 
referencial para o estudo do caso de Rondônia; 

1 Nesse sentido, uma das metas desse relatório é contribuir para os trabalhos do Projeto Úmidas, uma 
iniciativa inédita de planejamento participativo que visa a elaboração de diretrizes de Desenvolvimento 
Sustentável para o Estado num horizonte temporal de médio e longo prazos. Como leitura adicional sobre o 
Projeto Úmidas, veja: Magalhães (1997). 
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• O segundo capítulo analisa algumas características fundamentais da gestão das 
políticas públicas em Rondônia, especialmente a partir dos anos 70, quando o então 
Território Federal surgiu como uma das principais regiões de fronteira na Amazônia 
Brasileira. 

• O terceiro capítulo apresenta uma breve análise de políticas públicas no âmbito de 
projetos financiados pelo Banco Mundial em Rondônia, do POLONOROESTE nos anos 
80 até o PLANAFLORO nos anos 90, no intuito de resgatar lições dessas importantes 
experiências; 

• Nos capítulos 04 a 09, são apresentadas análises de várias políticas setonais 
relacionadas à gestão de recursos naturais: zoneamento sócio-econômico-ecológico, 
unidades estaduais de conservação, política fundiária, licenciamento e fiscalização 
ambiental, política agrícola e políticas de transporte; 

• No capítulo 1 O, são apresentados comentários sobre os desafios da gestão 
participativa das políticas públicas, dando enfoque para o Projeto Úmidas e questões 
relativas à descentralização e participação a nível municipal. 

• Por fim, a última parte do relatório apresenta as principais conclusões e 
recomendações do presente estudo. 

A elaboração desse relatório foi baseada em entrevistas com representantes de 
órgãos governamentais, setores empresariais, ONGs, movimentos. sociais e do Banco 
Mundial, em conjunto com o levantamento de dados secundários. Nesta oportunidade, o 
autor agradece a colaboração das diversas pessoas e instituições que colaboraram com a 
realização desse trabalho, especialmente os Srs. Pedro Costa Beber, John Michael Allen e 
Eraldo A.T. Matricardi. Evidentemente, as opiniões e quaisquer erros no texto devem ser 
atribuídos exclusivamente ao autor. 

Brent H. Millikan 
Porto Velho-RO, fevereiro de 19982 

2 Essa versão do relatório inclui alguns dados atualizados após o encerramento do texto original em setembro 
de 1997. Os primeiros três primeiros capítulos foram baseados num texto sobre políticas públicas e 
desenvolvimento sustentável em Rondônia, elaborado para o Projeto Úmidas no período de dezembro 1997 a 
janeiro de 1998 (Millikan, 1998). 



I. Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável: 
Conceitos, Debates e Desafios 

1.1 Desenvolvimento Sustentável: Considerações Iniciais 

Nos anos recentes, tem ocorrido um grande aumento de interesse a nível mundial 
sobre as relações entre o meio ambiente e o desenvolvimento. Esse fenômeno tem refletido 
um crescente reconhecimento, em diversos lugares do mundo, de que os modelos 
predominantes de produção e consumo têm se acompanhado por sérios problemas de 
degradação ambiental e desigualdades sociais que ameaçam a continuidade do próprio 
desenvolvimento econômico.ê 

A nível internacional, as discussões sobre o meio ambiente e desenvolvimento 
chegaram num ponto alto em junho de 1992, com a realização no Rio de Janeiro da 
'Cúpula da Terra' (Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento-CNUMAD) conhecida também como a "Conferência do Rio", "Rio-92" 
e "Eco-92". Antes da realização da Conferência do Rio, esses debates internacionais 
percorreram um longo caminho, partindo da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente Humano em Estocolmo em 1972 e passando pela Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, que publicou um importante trabalho em 1987 "Nosso 
Futuro Comum" (conhecido como o "Relatório Brundtland"). 

Nesses últimos anos, os debates sobre as relações entre meio ambiente e 
desenvolvimento resultaram no surgimento do conceito de Desenvolvimento Sustentável. 
De acordo com o Relatório Brundtland, "em seu sentido mais amplo, a estratégia de 
Desenvolvimento Sustentável visa promover a harmonia entre os seres humanos e entre a 
humanidade e a natureza" (Brundtland 1988). Em termos gerais, o conceito de 
Desenvolvimento Sustentável exige que o crescimento econômico seja orientado pelas 
necessidades das populações humanas, especialmente as mais pobres, sem prejudicar a 
capacidade de auto-renovação da Natureza. 

Segundo o Relatório Brundtland, a implementação prática do Desenvolvimento 
Sustentável requer: i) um sistema político que assegure a efetiva participação dos cidadãos 
no processo decisório, ii) um sistema econômico capaz de gerar excedentes e 
conhecimentos técnicos práticos ("know-how") em bases confiáveis e constantes, iii) um 
sistema social que possa resolver as tensões causadas por um desenvolvimento não 
equilibrado, iv) um sistema de produção que respeite a obrigação de preservar a base 
ecológica do desenvolvimento, v) um sistema tecnológico que busque constantemente 
novas soluções, vi) um sistema internacional que estimule padrões sustentáveis do 
comércio e financiamento e vii) um sistema administrativo flexível e capaz de autocorrigir 
se (Brundtland, 1988). 

Uma das características inovadoras do conceito de Desenvolvimento Sustentável é 
a sua visão "holística" que integra simultaneamente preocupações sociais, econômicas e 

3 Em grande medida, o aumento da consciência global sobre os problemas de meio ambiente e 
desenvolvimento tem refletido a crescente atuação de entidades da sociedade civil: organizações não 
govemamentais-ONGs, movimentos sociais, comunidade acadêmica e científica, etc. (Sachs 1993). 



ambientais. Assim, o crescimento econômico não é aceitável se exclui o combate à pobreza 
e cuidados com a sustentabilidade ambiental. Ao mesmo tempo, não adianta concentrar 
esforços na proteção do meio ambiente, sem preocupar com a melhoria das condições de 
vida da população humana, especialmente os mais pobres. Pode-se afirmar ainda que o 
combate à pobreza deve caminhar junto com o manejo sustentável dos recursos naturais e a 
eficiência econômica dos sistemas de produção e comercialização. Em suma, as metas 
sociais, ecológicas e econômicas não devem ser consideradas conflitantes, mas 
complementares entre si. 

Vale ressaltar que os conceitos de Desenvolvimento Sustentável enfatizam que: i) o 
meio ambiente não pode ser considerado apenas como um estoque de "recursos naturais" 
para ser incorporado às atividades econômicas, inclusive porque envolve um conjunto de 
serviços necessários ao bem-estar das populações humanas e as outras formas de vida 
(p.ex. manutenção de regimes hidrológicos e climáticos) e ii) o respeito à diversidade 
social e cultural é um aspecto fundamental do desenvolvimento humano; portanto, devem 
ser combatidos todos os tipos de preconceito, inclusive de gênero, etnia, raça, crença e 
nacionalidade. 

Em suma, as metas básicas do Desenvolvimento Sustentável visam o combate à 
pobreza e outras formas de marginalização social, eficiência econômica, sustentabilidade 
ambiental e o bem-estar das populações em geral. 4 Como definição sintética, podemos 
afirmar que: 

O Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico assegurar 
condições dignas de vida para as gerações atuais, combatendo 
desigualdades sócio-econômicas existentes e respeitando a diversidade 
cultural, baseado em padrões de produção e consumo que mantém os 
estoques de recursos naturais e a qualidade ambiental, de forma a permitir 
que gerações futuras possam ter um padrão de vida igual ou superior à 
nossa. 

A Cúpula da Terra e o Desenvolvimento Sustentável 

A Cúpula da Terra reuniu os líderes de mais de cem países para a assinatura da 
Agenda 21, um programa global para promover a restauração e preservação do meio 
ambiente em conjunto com o desenvolvimento social, a ser implementado por governos, 
organizações das Nações Unidas, agências de desenvolvimento, empresários e a sociedade 
civil no mundo inteiro. Três convenções internacionais foram assinadas, sobre mudanças 
climáticas, desertificação e biodiversidade.> Todos esses acordos produziram um 
compromisso internacional sem precedentes para enfrentar desafios globais, como o 
desaparecimento da camada de ozônio, aquecimento global, a perda da biodiversidade e a 
degradação de recursos naturais em geral. 

-~ 

4 O conceito de eficiência econômica não deve se restringir à eficiência flnanceíra (alocação de recursos 
monetários) mas envolver a alocação de todos os recursos (naturais, humanos, financeiros, etc.) considerando 
as necessidades de promover a qualidade de vida de populações humanas e do meio ambiente. 

S Vale ressaltar que 46 "tratados alternativos" também foram acordados entre ONGs que participaram do 
"Fórum Global", evento que ocorreu paralelamente à reunião dos governos na "Cúpula da Terra". 
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Na Cúpula da Terra, ficou evidente a existência de diferentes prioridades entre 
países sobre questões de meio ambiente e desenvolvimento. Em geral, os países 
industrializados do Norte chegaram à conferência preocupados com problemas ambientais 
globais, como a preservação da biodiversidade, o combate ao efeito estufa e o 
desmatamento das florestas tropicais. Por sua vez, os países do Sul reclamaram da falta de 
recursos financeiros do Norte para combater a pobreza e promover o desenvolvimento 
econômico, considerados como pré-condições para a conservação do meio ambiente. 

Apesar das divergências, um dos principais avanços da Cúpula da Terra foi a 
criação de um certo consenso de que a proteção do meio ambiente não pode ser dissociada 
dos problemas de desenvolvimento e pobreza, especialmente nos países do Sul. Ao 
mesmo tempo, a conferência chamou a atenção do mundo para a dimensão global dos 
perigos que ameaçam a vida no Planeta e, portanto, a necessidade de alianças entre todos 
os povos em prol de uma sociedade sustentável (CDCMM, 1995). 

Mais de cinco anos após a Cúpula da Terra, algumas "sementes" plantadas no Rio 
já começaram a dar frutos, especialmente através de iniciativas de: comunidades locais. 
Dentro de um ano após a realização da EC0-92, setenta países estabeleceram instituições 
nacionais responsáveis para integrar os conceitos de Desenvolvimento Sustentável em suas 
leis e políticas nacionais. Um ano mais tarde, outros 33 países haviam tomado a mesma 
medida. Já foram criados programas locais para a implementação da Agenda 21 em 
aproximadamente 1.200 cidades e municípios no mundo inteiro (Conselho da Terra, 1997). 

Entretanto, apesar de toda expectativa gerada em tomo da Conferência do Rio, 
pode-se observar que relativamente pouca coisa de concreto foi feita nos últimos cinco 
anos para colocar em prática o Desenvolvimento Sustentável. Segundo o Conselho da 
Terra, uma ONG dedicada ao monitoramento dos acordos internacionais assinados na 
EC0-92, ainda são poucos os países, empresas e comunidades que têm tomado as decisões 
necessárias para promover a implementação prática do Desenvolvimento Sustentável. Em 
praticamente todos os países, persistem os mesmos modelos de crescimento econômico 
que têm produzido sérias desigualdades sócio-econômicas e problemas de degradação 
ambiental. 

Quais seriam as causas dessas situação? 

Em primeiro lugar, vale ressaltar que, se há um consenso geral sobre a necessidade 
do Desenvolvimento Sustentável como fim, existem muitas divergências sobre os meios 
necessários para alcançar a sua implementação prática. Claramente, essa situação reflete a 
existência de profundas diferenças ideológicas e conceituais sobre questões fundamentais, 
como as causas da pobreza crônica e problemas de degradação ambiental. 

Em termos globais, pode-se argumentar que relativamente pouca coisa tem sido 
feita para implementar o Desenvolvimento Sustentável porque continuam predominantes 
as mesmas forças políticas e econômicas que têm produzido o desenvolvimento 
insustentável. 

Nesse sentido, pode-se argumentar que a implementação prática do 
Desenvolvimento Sustentável passa necessariamente pela viabilização de processos 
democráticos de dialogo entre governos e diversos setores da sociedade civil e empresarial, 
objetivando a construção de consensos sobre questões estratégicas do desenvolvimento e a 



resolução de eventuais conflitos de interesse. Essa questão é abordada em maior 
profundidade na próxima parte do capítulo . 

. -. 
1.2 Políticas Públicas: Pressupostos Básicos 

.- 
Numa conceituação tradicional, as políticas públicas são definidas como 

instrumentos estratégicos dos governos que têm como objetivo atender demandas da 
sociedade como um todo. Essa definição é baseada numa visão idealizada dos governos 
como representações dos interesses coletivos da sociedade. Na prática, a experiência tem 
demonstrado que a formulação e implementação de políticas públicas tipicamente envolve 
um "jogo de interesses" entre diferentes atores ou grupos da sociedade que atuam em 
condições bastante desiguais, em termos de seu poder de influência sobre as mesmas. 
Nesse sentido, as políticas públicas, em contraste com uma definição tradicional, podem 
ser "privatizadas" entre determinados grupos da sociedade, em detrimento dos interesses da 
maioria da população. 

Por outro lado, pode-se afirmar que as políticas tendem a ser mais públicas de fato 
(ou seja, representativas dos interesses coletivos da sociedade) na medida em que os 
processos de sua formulação e implementação tomam-se mais transparentes, e que se 
viabiliza a participação ativa de diferentes grupos interessados da sociedade na sua gestão, 
complementando formas tradicionais de democracia que se limitam à representação 
indireta, via o sistema político-eleitoral. 

Considerando que as metas do Desenvolvimento Sustentável (equidade social, 
eficiência econômica, sustentabilidade ambiental e o bem-estar das populações cm geral) 
constituem interesses coletivos da sociedade, pode-se afirmar que a sua implementação 
prática se relaciona diretamente à viabilização de processos de gestão democrática das 
políticas públicas, baseados em parcerias entre o poder público e diversos grupos da 
sociedade civil e empresarial, visando a negociação de consensos e a resolução de 
eventuais conflitos, inclusive sobre questões relacionadas à utilização dos recursos 
naturais. 

Considerando o exposto, as seguintes questões são fundamentais na realização de 
análises sobre a gestão de políticas públicas e o Desenvolvimento Sustentável: 

• Como são definidas as ações prioritárias do governo e as estratégias para sua 
implementação? 

• Quais são os interesses que são representados na formação e implementação das 
políticas públicas? Quem está sendo representado e quem está sendo marginalizado nos 
processos de negociação? 

• Como se caracterizam a lógica, as formas de organização e as estratégias de 
intervenção dos grupos mais influentes da sociedade na formação e execução das políticas 
públicas? 

• Quais são as implicações do contexto político-institucional das políticas públicas 
para sua compatibilidade com as diretrizes do Desenvolvimento Sustentável? 

JO 



• Quais são as necessidades para melhor orientar as políticas públicas em tomo dos 
princípios de Desenvolvimento Sustentável, em termos técnicos e de: sua gestão política, a 
nível de órgãos governamentais e diversos grupos da sociedade civil 1~ setor privado? 

1.3 Da Agenda para a Ação: Implementando a Sustentabilidade 

Para os fins do presente estudo, vale frisar as seguintes observações, oriundas de 
debates recentes sobre a gestão de políticas públicas e a implementação prática do 
Desenvolvimento Sustentável, tanto no Brasil como em outros países.f 

1. Uma questão chave é o esclarecimento dos conceitos de Desenvolvimento 
Sustentável. Por um lado, o Desenvolvimento Sustentável implica na adoção de novos 
padrões de produção e consumo, com profundas implicações para a organização de 
sistemas econômicos e políticos. Por outro lado, o DS envolve mudanças de valores, ética, 
e outros aspectos do comportamento pessoal. A complexidade dos conceitos de 
Desenvolvimento Sustentável pode convencer muitas pessoas de que não é viável. Assim, 
é preciso esclarecer e simplificar os princípios de Desenvolvimento Sustentável, em 
conjunto com a definição de prioridades e etapas para sua operacionalização. 

2. A implementação prática do Desenvolvimento Sustentável demanda governos 
tecnicamente competentes e sobretudo, democráticos e transparentes. Sem a viabilização 
de processos transparentes e democráticos na gestão das políticas públicas, geralmente não 
existirão as condições políticas necessárias para a realização de .reformas essenciais à 
implementação prática do Desenvolvimento Sustentável. 

3. Nesse sentido, é preciso viabilizar novas parcerias na gestão das políticas públicas, 
com a participação de diferentes grupos interessados da sociedade civil e setor privado 
("stakeholders"), objetivando a definição de acordos e a resolução de eventuais conflitos de 
interesse. Nesse sentido, torna-se fundamental o surgimento de novos atores no cenário 
político, especialmente os grupos da sociedade que historicamente têm sido marginalizados 
nos processos de formulação e implementação das políticas públicas. 

4. Na busca de alternativas de Desenvolvimento Sustentável, uma prioridade deve ser 
a documentação e valorização de experiências locais bem sucedidas, a nível individual e 
comunitário, no intuito de incorporar suas lições no âmbito das políticas públicas 
relacionadas à pesquisa, fomento, ciência e tecnologia, etc. 

.- 
5. Considerando que as populações tradicionais têm acumulado profundos 
conhecimentos práticos sobre a biodiversidade, é necessário implementar políticas 
compensatórias, quando seus conhecimentos são aproveitados na geração de novas 
tecnologias e produtos. Enquanto isso, precisam ser implementadas políticas para garantir 
a integridade das regiões ocupadas por estas populações. 

6. Uma das principais vantagens comparativas de países como Brasil é a sua enorme 
biodiversidade. Apesar da sua importância na geração de novas tecnologias ( especialmente 
na biotecnologia e na indústria farmacêutica) existem enormes carências de pesquisa 

.. -... 6 Como leitura adicional sobre o desenvolvimento sustentável no Brasil, veja: Fórum Brasileiro (1997), 
Hogan e Vieira (1995), Calvalcanti (1995), Bursztyn (1993) e Padua (1987). 
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aplicada em assuntos relativos à biodiversidade, que implicam em parcerias entre 
instituições públicas, o setor privado e populações locais. 

7. Na implementação do Desenvolvimento Sustentável, uma prioridade deve ser a 
análise das necessidades de promover a capacitação de recursos humanos, tanto entre 
órgãos governamentais como entidades da sociedade civil e setor privado, considerando 
suas respectivas atribuições na formulação, implementação e monitoramento de políticas 
públicas relevantes. 

8. No que se refere a organizações da sociedade civil, um grande desafio hoje é de 
ultrapassar os limites do 'denuncismo' e assumir posições mais propositivas. Assim, as 
ONGs e movimentos sociais precisam investir mais na sua capacidade de elaborar 
propostas alternativas para as políticas públicas e de participar eventualmente de sua 
execução, monitoramento e avaliação. Nesse sentido, um dos grandes desafios para a 
sociedade civil é contribuir para o "resgate" do Estado, não para o velho autoritarismo e 
clientelismo, mas para a democracia, para a cidadania, e para o, verdadeiro interesse 
público (Sawyer 1995, Fórum Brasileiro 1997).7 

9. Entre diversos países capitalistas e socialistas, a experiência tem demonstrado que o 
controle direto do Estado sobre os meios de produção, ao exemplo das empresas estatais, 
não garante que as preocupações sociais, econômicas e ambientais do Desenvolvimento 
Sustentável serão promovidas. Por outro lado, a simples privatização de empresas 
estatais, sem fortalecer a capacidade do governo de regulamentar as atividades econômicas 
em prol do interesse público, pode trazer novos problemas. 

1 O. Os princípios de Desenvolvimento Sustentável apontam para a necessidade de 
adoção de novos parametros para medir o desenvolvimento, superando as limitações de 
indicadores tradicionais como o PIB (Produto Interno Bruto). Por exemplo, indicadores 
como o Índice de Desenvolvimento Humano, desenvolvido pelo PNUD, podem ser 
complementados com dados ilustrativos da qualidade do meio ambiente. 

11. A experiência tem mostrado que políticas de "comando e controle" são geralmente 
insuficientes para garantir· a proteção do meio ambiente. Nesse sentido, as políticas 
públicas devem contemplar um conjunto com outras medidas (p.ex. divulgação de 
tecnologias alternativas, incentivos fiscais, educação ambiental). Ao mesmo tempo, o 
Poder Público deve ser capaz de garantir o cumprimento das normas legais que visam a 
proteção do meio ambiente e da saúde das populações humanas. 

12. Deve-se investigar as possibilidades de utilizar instrumentos fiscais para incentivar 
a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais (p.ex. ITR, ICMS, tarifas sobre o 
uso de água e energia elétrica, taxas de reposição florestal, etc.). Paralelamente, é 
importante avaliar as necessidades de simplificar procedimentos tributários que inibem a 
inovação tecnológica. 

13. A nível internacional, precisam ser definidas estratégias de "regulamentação social" 
da globalização de mercados. Não se trata de negar a existência da globalização, mas de 
influenciá-la em direção ao Desenvolvimento Sustentável. Por exemplo, as normas sobre o 

7 Uma parte desse desafio é de poder participar nas discussões sobre novas tendências na economia nacional 
e mundial, como a biotecnologia e a globalização de sistemas produtivos e do comércio internacional. 
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- 
comercio internacional precisam estimular a competitividade baseada em princípios de 
eficiência, inovação tecnológica, e qualidade de produtos e serviços - não na capacidade de 
exploração do meio ambiente e/ou dos trabalhadores. Além das necessidades de ação 
governamental, muita coisa pode ser feita pelos setores empresariais nesse sentido. 

- 
14. Existem necessidades urgentes de enfrentar graves problemas ambientais em áreas 
urbanas, abrangendo questões estratégicas como as políticas de ocupação do solo urbano, 
manejo de recursos hídricos, abastecimento d'agua, esgotamento sanitário, destinação e 
reciclagem de lixo, arborização, espaços reservados para recreação e/ou proteção 
ambiental, educação ambiental, fortalecimento de alternativas de transporte coletivo (p.e. 
ciclovias), etc. 

,,-. 
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II. Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável em Rondônia 

2.1 O Setor Público na Fronteira Amazônica: Considerações lniciais 

Nas últimas décadas, as características de Rondônia como região de "fronteira 
pioneira" na Amazônia Brasileira têm se relacionado a uma série de demandas sobre a 
atuação dos órgãos governamentais que tornaram especialmente problemática a 
implementação de políticas públicas. Em particular, os intensos fluxos migratórios 
( oriundos de outras regiões do país e internamente no Estado) têm gerado enormes 
demandas sociais sobre as instituições públicas em diversas áreas: p.ex: colonização e 
reforma agrária, saúde, educação, segurança pública, transportes, energia, comunicações, 
desenvolvimento agroflorestal, habitação, saneamento básico, etc. 

As demandas sociais perante o setor público em Rondônia têm se intensificado em 
função das características sócio-econômicas da população local, a grande maioria de 
origem humilde. Além disso, as características ambientais de Rondônia, em conjunto com 
padrões de ocupação da fronteira, têm resultado em demandas adicionais para a atuação 
dos órgãos governamentais (por exemplo, manutenção de estradas rurais, controle de 
doenças tropicais como a malária). 

Em regiões de fronteira amazônica como Rondônia, marcada pela presença de 
diversos grupos sociais e econômicos (pequenos agricultores, pecuaristas, madeireiros, 
garimpeiros, especuladores de terras, pescadores, etc.) tem surgido uma série de conflitos 
sociais relacionados aos direitos de acesso sobre os recursos naturais (terras, madeira, 
minério, pesca, etc.).8 Além disso, vários 'agentes' sociais e econômicos na fronteira têm 
demonstrado tendências de adotar práticas imediatistas na utilização de recursos naturais, 
associadas à "externalização" de problemas de degradação ambiental do raciocínio 
econômico individual ao curto prazo. 

Nessas situações, tem surgido demandas enormes para a atuação do Poder Público, 
no sentido de promover a resolução de conflitos sociais e o uso sustentável dos recursos 
naturais. Evidentemente, num contexto de migrações intensas como tem ocorrido em 
Rondônia, torna-se ainda mais problemática uma atuação eficaz do governo nesse sentido. 

Finalmente, vale frisar que as dificuldades de atuação do setor público em 
Rondônia têm se agravado em função de: i) crises econômicas a nível nacional, associadas 
a problemas fiscais do governo federal, e ii) o esgotamento de recursos naturais (p.ex. 
madeira, ouro, solos) e outros problemas de degradação ambiental (p.ex. poluição de 
recursos hídricos ). Nesses casos, enquanto as demandas sociais sobre o setor público 
tendem a aumentar, diminuem as condições objetivas para o seu pleno atendimento. 

2.2 Políticas Públicas em Rondônia: Evidências de Contradições 

Não obstante as dificuldades inerentes à atuação do setor público numa região de 
fronteira amazônica, a formulação e implementação de políticas públicas em Rondônia têm 

8 Em muitos casos, os referidos conflitos sociais têm ocorrido em áreas previamente ocupadas por 
populações tradicionais (comunidades indígenas, seringueiros, ribeirinhos, pescadores artesanais, etc.) 
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demonstrado algumas contradições fundamentais, perante os conceitos e metas do 
Desenvolvimento Sustentável." Nesse sentido, vale observar inicialmente as seguintes 
características históricas das políticas públicas em Rondônia, ao longo das últimas décadas: 

• Na abertura de rodovias, os órgãos governamentais freqüentemente não têm 
adotado procedimentos adequados para prevenir contra impactos sócio-ambientais 
negativos e, ao mesmo tempo, promover estratégias alternativas de ocupação do espaço e 
de gestão dos recursos naturais. 

• No âmbito da política fundiária do INCRA, uma série de normas e procedimentos 
(relacionados a desapropriações, criação de projetos de assentamento, alienação de terras 
públicas e regularização fundiária) têm contribuído para problemas de degradação 
ambiental, conflitos sociais, concentração fundiária e a especulação de terras. 

• As políticas agrícolas dos órgãos federais e estaduais tem demonstrado, em muitos 
casos, deficiências em relação às necessidades de se promover a viabilidade sócio 
econômica e a sustentabilidade ambiental de atividades produtivas, especialmente entre os 
pequenos agricultores. 

• Entre as políticas voltadas para setores empresariais (p.ex, crédito, incentivos 
fiscais) tem existido carências em relação às necessidades de promover a inovação 
tecnológica, eficiência econômica, valorização de produtos regionais, benefícios sociais e a 
sustentabilidade ambiental. lo 

• Ao longo das últimas décadas, as políticas públicas tem menosprezado as 
necessidades de garantir a sustentabilidade econômica e ambiental do setor florestal em 
Rondônia, tanto em relação aos produtos madeireiros como não-madeireiros, 

• As políticas de licenciamento ambiental têm apresentado uma série de 
deficiências, chegando, em alguns aspectos, a facilitar atos de degradação ambiental. As 
políticas de fiscalização ambiental têm sido, por um lado, excessivamente repressivas 
( especialmente em relação a setores mais humildes da população) e, ao mesmo tempo, 
bastante ineficazes. 

.- • Em muitos casos, a criação de áreas protegidas tem ocorrido sem um 
conhecimento adequado de características ecológicas, econômicas e socioculturais a nível 
local. Numa visão convencional de áreas protegidas, não se tem considerado o papel de 
comunidades locais, especialmente as populações tradicionais, na gestão das unidades de 
conservação. 

• Tipicamente, as unidades de conservação têm sido defini das por exclusão, em 
áreas que "sobraram" (pelo menos temporariamente) da expansão da fronteira. Além 
disso, estas áreas muitas vezes ficaram 'no papel', sem a implementação adequada de 
ações fundamentais (regularização fundiária, planos de manejo, fiscalização, etc.). 

9 Para uma análise mais aprofundada das políticas setoriais mencionadas aqui, veja os capítulos 04 a 09. 

10 Nesse sentido, vale frisar que historicamente, as políticas industriais na região amazônica têm 
menosprezado o papel fundamental das micro e pequenas empresas. 



• Historicamente, as políticas voltadas à gestão ambiental em áreas urbanas têm 
recebido pouca atenção no planejamento governamental (p.ex. ocupação do solo, 
saneamento básico, destinação de lixo, educação ambiental, arborização, saúde pública, 
etc.). 

Em suma, pode-se concluir que as políticas públicas em Rondônia têm incluído, 
dentre outras, as seguintes características básicas: 

• a tendência de manter uma dicotomia desnecessária entre políticas 
'desenvolvimentistas' e políticas 'ambientais', como se o meio ambiente e o 
desenvolvimento fossem metas antagônicas; 

• a falta de internalização nas políticas 'desenvolvimentistas' das metas do 
Desenvolvimento Sustentável (eqüidade social, eficiência econômica, sustentabilidade 
ambiental e o bem-estar das populações em geral), 

• a tendência entre políticas ambientais de manter um enfoque excessivamente 
repressivo e preservacionista, menosprezando questões fundamentais como a educação 
ambiental, alternativas de manejo dos recursos naturais e a co-gestão de unidades de 
conservação (entre o governo e comunidades locais), e 

• a pouca eficácia das políticas ambientais e órgãos públicos responsáveis pela sua 
implementação, perante os problemas oriundos da dinâmica de ocupação e 
desenvolvimento na fronteira em Rondônia. 

2.3 O Contexto Político-Institucional das Políticas Públicas 

Nas tentativas de identificar as causas dessas tendências nas políticas públicas em 
Rondônia, é importante ressaltar as dificuldades inerentes de atuação do Poder Público 
numa região de fronteira amazônica, conforme descrito acima (seção 2.1). No entanto, tem 
existido outros fatores que ajudam a explicar a persistência de contradições nas políticas 
públicas perante as diretrizes do Desenvolvimento Sustentável. Nesse sentido, vale frisar 
as seguintes características do contexto político-institucional de formulação e 
implementação das políticas públicas em Rondônia: 

1. Em Rondônia, a formulação e execução de políticas públicas mantém uma forte 
herança da intervenção do Governo Federal. Vale lembrar que até dezembro de 1981, 
Rondônia ainda era um Território Federal, administrado diretamente sob a tutela de 
Brasília. Não obstante os seus aspectos positivos, a intervenção do Governo Federal, 
especialmente no período de 1964 a 1985, tem demonstrado contradições perante as 
diretrizes do Desenvolvimento Sustentável. Para os fins desse estudo, vale salientar as 
seguintes características da atuação do Governo Federal: 

• a centralização burocrática na tomada de decisões governamentais; 

• a forte presença de diversos órgãos, programas e políticas da esfera federal, ao 
exemplo do INCRA, que ainda mantém o controle administrativo sobre praticamente todas 
as terras no Estado. 



• um modelo de ocupação da Amazônia que considerava a região como um grande 
'vazio demográfico' que pudesse absorver populações marginalizadas de outras regiões do 
país, servindo assim como 'válvula de escape' para desigualdades sócio-econômicos a nível 
nacional. 

• a tendência de menosprezar a presença, as necessidades e a contribuição das 
populações tradicionais (comunidades indígenas, seringueiros, ribeirinhos, etc.) nos 
modelos de desenvolvimento regional; 

• a visão da região amazônica como uma fronteira de recursos naturais a ser 
"desbravada" e incorporada à economia nacional, sem considerar adequadamente as 
especificidades de seus diversos ecossistemas, bem como as necessidades e oportunidades 
para o seu manejo; 

• um modelo paternalista de colonização que negligenciava questões relativas à 
viabilidade sócio-econômica e a sustentabilidade ambiental dos assentamentos; 

• a criação de incentivos econômicos para diversas atividades empresariais (p.ex. 
terras baratas, crédito subsidiado, incentivos fiscais, etc.) sem considerar adequadamente 
questões relacionadas à equidade social, eficiência econômica e sustentabilidade 
ambiental. 

Nos anos recentes, tem ocorrido diversas melhorias nas políticas e programas do 
Governo Federal para a região Amazônica, no que se refere à sua compatibilidade com as 
diretrizes do Desenvolvimento Sustentável. No entanto, persistem uma série de 
'incoerências' que ainda precisam ser superadas (veja: GT AIFOE-AP, 1996). 

Atualmente, a influência do Governo Federal em Rondônia se mantém, dentre 
outras formas: i) na atuação marcante de órgãos públicos como o Il~CRA, ii) na presença 
de um grande número de funcionários públicos federais, contratados antes da criação do 
Estado em 1981, atualmente à disposição da administração estadual, iii) na aplicação de 
instrumentos legais e outros corpos normativos federais, iv) em diversos projetos e 
programas especiais elaborados a nível federal e executados no Estado, e v) no alto nível 
de dependência do governo estadual e das administrações municipais em relação a recursos 
financeiros de Brasília. 

2. Nas últimas décadas, a formulação e implementação de políticas públicas em 
Rondônia têm refletido, de forma crescente, os interesses de grupos políticos e 
empresariais a nível local. Essa influência tem se manifestado, dentre outras formas, no 
âmbito das políticas públicas relacionadas às normas sobre o acesso e utilização dos 
recursos naturais. 

3. No Estado, existem agentes políticos e econômicos cuja atuação vêm de longa data 
(p.ex. famílias que se firmaram como seringalistas e comerciantes durante o auge da 
economia da borracha). No entanto, os principais grupos empresariais (madeireiros, 
pecuaristas, mineradoras, comerciantes, empreiteiras) atuantes em Rondônia hoje surgiram 
a partir do processo de expansão da fronteira contemporânea que se iniciou nos anos 70. A 
proliferação de grupos políticos e sua interiorização no Estado tem se associado a eventos 
chaves, como a criação do novo Estado, a época da "Nova República" e o surgimento de 
novos municípios, especialmente nos anos 90. 



4. Historicamente, a atuação do Executivo, Legislativo e partidos políticos perante o 
público rondoniense não tem envolvido discussões aprofundadas sobre planos de governo 
e estratégias de desenvolvimento regional. Em contraste, as relações entre grupos políticos 
e setores populares têm se baseado, em grande parte, em práticas de assistencialismo, 
clientelismo e 'apadrinhamento'. Nesse contexto, o político tipicamente assume o papel do 
'bom patrão' que concede 'favores' para indivíduos ou grupos corporativos.11 Esse tipo de 
prática tende a ocorrer com mais facilidade quando existe um baixo nível de organização 
da sociedade civil e os órgãos governamentais não estão desempenhando minimamente as 
suas funções sociais, perante as demandas sociais de setores carentes da população. 

5. Em termos históricos, o baixo nível de organização da sociedade civil em Rondônia 
tem refletido, dentre outros fatores: i) as características sócio-econômicas da população 
local, composta na sua maioria por migrantes humildes de outras regiões do pais, e ii) os 
impactos negativos de práticas tradicionais de clientelismo e assistencialismo sobre a 
organização autônoma dos setores populares. Evidentemente, a fragilidade da organização 
da sociedade civil, por sua vez, tem contribuído para a persistência de incoerências nas 
políticas públicas, perante os conceitos de Desenvolvimento Sustentável. 

6. Em Rondônia, os principais atores no cenário político local são normalmente 
organizados em 'grupos' que são essencialmente hierarquias lideradas por políticos 'fortes', 
em torno dos quais gravitam alianças em diversos esferas, chegando ao nível de municípios 
e distritos. Apesar de seu vínculo formal com partidos políticos, a adesão entre membros 
dos grupos normalmente não é baseada em posturas ideológicas ou propostas de governo 
( conforme uma idéia clássica de partidos políticos) mas em laços de clientelismo e 
'apadrinhamento'.9 Evidentemente, esse tipo de 'jogo político' em Rondônia, não obstante 
as suas características específicas, mantém semelhanças com outros lugares no Brasil. 

7. Um aspecto fundamental da composição e funcionamento de grupos políticos tem 
sido as suas alianças com setores empresariais (madeireiros, pecuaristas, empreiteiras, 
mineradoras e empresas garimpeiras, comerciantes, etc.). Em muitos casos, essas alianças 
refletem o fato que todos "cresceram juntos" na fronteira durante um período de forte 
intervenção do Governo Federal.l? 

8. Em contraste com a imagem típica do 'Estado fraco' na fronteira amazônica (que 
não consegue atender minimamente as demandas sociais da população) as características 
de vários órgãos governamentais em Rondônia têm os conferido um elevado grau de poder 

11 Aparentemente, esse fenômeno se relaciona diretamente ao nível elevado de 'migração' de quadros 
políticos entre diferentes partidos que, a nível nacional, mantém posturas ideológicas contrastantes. Os 
referidos 'favores' em relações clientelistas e assistencialistas podem incluir, dentre outros, a concessão de 
obras de infra-estrutura (estradas, postos de saúde, escolas, etc.), a distribuição de terras no meio rural e 
urbano, empregos públicos, tratamento médico, etc. 

12 Para os setores empresariais, a aliança com grupos políticos é tipicamente considerada necessária para 
promover seus interesses econômicos (p.ex. contratos de obras públicas, acesso à terra e outros recursos 
naturais, incentivos econômicos, etc.). Por outro lado, os grupos empresariais mais expressivos mantêm uma 
importância fundamental para os grupos políticos, não apenas como fontes de investimentos, empregos e 
arrecadação de impostos, como também parte da estrutura de sustentação dos grupos políticos ( especialmente 
nas campanhas eleitorais). Vale ressaltar que em muitos casos, a distinção entre grupos políticos e 
econômicos em Rondônia é dificultada pelo fato que as elites políticas e burocráticas são empresários ou seus 
parentes. 
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político e econômico. Como exemplo, vale salientar o papel do INCRA, com a sua extensa 
maquina administrativa e controle sobre a gestão das terras do Estado.P 

9. Como um dos fatores explicativos do empoderamento de elites políticas em 
Rondônia, é importante ressaltar a influência da legislação implantada no final do regime 
militar, que conferiu às bancadas federais dos Estados da região Norte uma representação 
desproporcional no Congresso Nacional. 

10. Na conjuntura atual, marcada pela presença de um grande número de 'grupos 
políticos' espalhados entre diversos partidos, o Executivo tende a encontrar dificuldades de 
sustentação política, inclusive a nível da Assembléia Legislativa. Nesse contexto de 
instabilidade política, uma prática comum, tanto a nível estadual como federal, tem sido a 
troca do apoio de grupos políticos influentes, inclusive de suas bancadas legislativas, pelo 
direito de indicar titulares e outros funcionários de alto escalão em órgãos públicos. 
Evidentemente, essas práticas de 'fisiologisrno' tem fortes implicações sobre a formulação 
e implementação das políticas públicas.14 

11. Historicamente, o Governo de Rondônia tem encontrado dificuldades em realizar 
exercícios de planejamento estratégico, especialmente no médio e longo prazos. Dentre 
outros fatores, essas dificuldades se relacionam a: i) carências de recursos humanos 
qualificados, ii) a herança da gestão centralizada do Governo Federal, que inibiu a 
evolução de uma capacidade local de planejamento, iii) os interesses corporativistas e 
patrimonialistas de determinados órgãos governamentais e iv) a falta tradicional de práticas 
de planejamento participativo, envolvendo um diálogo com diversos grupos da sociedade, 
como base para a definição de consensos sobre as ações estratégicas do governo. 

12. Em Rondônia, existe uma ideologia predominante, sustentada por diversos atores 
políticos e econômicos, que afirma que as preocupações com a qualidade ambiental e 
populações tradicionais constituem tentativas de impedir o desenvolvimento econômico do 
Estado. Assim, essas preocupações são consideradas parte de uma "cobiça internacional" 
sobre os recursos naturais da Amazônia, cujos proponentes incluiriam ONGs, "falsos 
ecologistas", multinacionais e até o Banco Mundial. Esse tipo de discurso político, que 
exerce uma forte influência sobre a opinião pública e as políticas públicas em geral, parece 
refletir: 

• a herança da ideologia "geopolítíco-desenvolvimentista'' do Governo Federal para 
a região Amazônica, que menosprezava preocupações básicas do Desenvolvimento 
Sustentável; 

• interesses em minimizar o papel normativo do setor público no equacionamento 
de problemas sócio-ambientais, decorrentes da atuação de determinados grupos políticos e 
econômicos na ocupação de terras e exploração de recursos naturais; 

13 No que se refere ao poder político, vale ressaltar que diversos políticos em Rondônia iniciaram suas 
carreiras como elites burocráticas de órgãos governamentais como o INCRA, a EMA TER e a extinta 
CODARON (Companhia de Desenvolvimento Agrícola de Rondônia). 

14 Em Rondônia, o cenário político é especialmente complexo em função da forte presença de órgãos 
federais que atuam no Estado, como o INCRA e o IBAMA. Isso porque as bancadas rondonienses no 
Congresso Nacional (especialmente senadores) que participam da distribuição de cargos de direção nos 
órgãos federais freqüentemente são de grupos políticos diferentes daqueles que sustentam o governo estadual. 



• a utilidade do discurso populista como instrumento político-eleitoral, 
especialmente quando a criação de um "inimigo externo" facilita o ocultamento de 
contradições internas na sociedade regional, e 

• a falta de um dialogo efetivo entre o poder público e a sociedade rondoniense, 
tanto sobre as políticas desenvolvimentistas do governo como as iniciativas mais "verdes" 
apoiadas pelo Banco Mundial (veja parte III do relatório). 

Dentre as conseqüências inoportunas dessa situação, destacam-se: i) o agravamento 
das dificuldades em internalizar questões de sustentabilidade ambiental e justiça social nas 
principais políticas "desenvolvimentistas", como uma questão de interesse da própria 
sociedade rondoniense, e ii) a fragilidade da sustentação política ("ownership") de 
iniciativas financiadas pelo Banco Mundial, especialmente nas questões ambientais e 
indígenas. 

13. Em síntese, o contexto político-institucional em Rondônia tem implicações 
fundamentais para a gestão das políticas públicas e a sua compatibilidade com as diretrizes 
do Desenvolvimento Sustentável. Em termos gerais, pode-se afirmar que a precária 
tradição de gestão participativa das políticas públicas, associada a tendências de 
centralização burocrática e de "privatização" das mesmas entre determinados setores 
políticos e econômicos, têm fortes impactos sobre a capacidade dos órgãos governamentais 
para desempenharem suas funções públicas, especialmente em termos de: i) combater a 
pobreza e as desigualdades sociais, ii) promover a manutenção da qualidade do meio 
ambiente; iii) promover a eficiência e sustentabilidade do sistema econômico e iv) zelar 
pela sustentabilidade financeira do setor público. 

Instituições de Co-Gestão das Políticas Públicas 

Conforme descrito anteriormente, historicamente não tem existido em Rondônia, a 
nível do Executivo e Legislativo, uma tradição de gestão participativa na formulação e 
implementação de políticas públicas, envolvendo um diálogo aberto com diversos setores 
da sociedade local (empresários, sindicatos, movimentos sociais, ONGs, etc.) objetivando 
a definição de ações estratégicas e a resolução de eventuais conflitos de interesse.l> 

No entanto, algumas instituições colegiadas a nível estadual e municipal têm sido 
criadas nos anos recentes para tratar de temas como política agrícola, política fundiária, 
política ambiental, zoneamento, política industrial, saúde e educação. Sem dúvida, várias 
iniciativas dessa natureza têm trazido avanços significativos na gestão das políticas 
públicas. 

Por outro lado, as instituições de co-gestão de políticas públicas têm demonstrado, 
em muitos casos, dificuldades significativas na sua operacionalização. Em particular, vale 
frisar os seguintes problemas comuns: 

15 No caso do Legislativo, um exemplo dessa tendência tem sido os raros casos de realização de audiências 
públicas, mesmo sobre assuntos de grande relevância para a sociedade rondoniense. Por outro lado, 
praticamente não se tem notícias de cobranças da sociedade civil para que essa prática de diálogo fosse 
adotada. 



• a falta de um planejamento estratégico que inclui a clara definição de prioridades, 
responsabilidades institucionais, cronograma de trabalho, etc. 

• a falta de representatividade de setores importantes da sociedade civil e 
empresarial nas instâncias colegiadas; 

• a precária capacidade de articulação das comissões, no que se refere à atuação 
conjunta de órgãos governamentais a nível federal, estadual e municipal, bem como entre 
os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; 

• a falta de atuação das comissões na articulação entre diversas políticas setoriais, 
especialmente em termos das metas sociais, econômicas e ambientais do Desenvolvimento 
Sustentável .16 

• a ausência de medidas de capacitação técnica dos participantes de instituições 
colegiadas, a nível governamental e não-governamental, visando melhorar a qualidade de 
sua participação na formação de políticas públicas; 

Por um lado, essas dificuldades no funcionamento dos espaços de co-gestão das 
políticas públicas refletem uma série de debilidades técnicas e institucionais, a nível de 
órgãos governamentais e da sociedade em geral. Por outro, pode-se observar, em muitos 
casos, um receio de determinados setores políticos e econômicos em compartilharem o 
poder de decisão na formulação e implementação das políticas públicas. 

Nesse contexto, a gestão das políticas públicas em Rondônia, conforme 
mencionado acima, tem seguido tendências de centralização e "negociações de bastidores" 
entre os grupos políticos e econômicos mais influentes no Estado. Em muitos casos, esse 
fenômeno tem contribuído para distorções na formulação e implementação das políticas 
públicas em relação às diretrizes do Desenvolvimento Sustentável, com fortes implicações 
para a governabilidade do Estado. 

Limitações Internas da Sociedade Civil 

Conforme sugerido acima, tem existido uma série de limitações entre as 
organizações da sociedade civil em Rondônia (ONGs, movimentos sociais, etc.) que têm 
dificultado a sua participação na gestão das políticas públicas. Nesse sentido, vale salientar 
os seguintes pontos: 

• Na ausência histórica de espaços de dialogo entre o governo e a sociedade civil, as 
ONGs e movimentos sociais em Rondônia tiveram poucas oportunidades de adquirir, 
experiência na elaboração e negociação de propostas alternativas de políticas públicas, 
superando os limites do "denuncismo", Ao mesmo tempo, o clientelismo e outras práticas 
paternalistas têm dificultado processos de organização e conscientização da sociedade 
civil, já uma tarefa extremamente dificil numa região de fronteira amazônica como 
Rondônia. 

16 Um exemplo desse problema tem sido a marginalização de instituições responsáveis pela política 
ambiental no Estado (CONSEMA, CONSEPA) das discussões sobre os principais projetos e políticas de 
desenvolvimento econômico em Rondônia. 



• Em Rondônia, as ONGs e movimentos sociais têm apresentado sérias limitações 
de capacidade técnica e organizacional. Entre praticamente todas as entidades, faltam 
quadros de pessoal qualificado para responder às demandas que surgem numa região 
complexa e dinâmica como Rondônia. Em grande medida, essa problemática se relaciona à 
precária situação financeira da maioria das organizações da sociedade civil, especialmente 
para a realização de atividades como o acompanhamento das políticas públicas. 

• Entre entidades representativas de movimentos sociais, tem existido uma falta de 
assessoria técnica para subsidiar a sua participação nas políticas públicas. Além disso, 
existem dificuldades de organização interna nos movimentos sociais (tanto entre seus 
filiados como entre populações desorganizadas) que têm prejudicado a sua capacidade de 
participar efetivamente da formação e implementação de políticas públicas. 

.--- 
• O nível incipiente de organização da sociedade civil se relaciona à precana 

atuação das instituições acadêmicas em Rondônia, cuja presença atuante é fundamental 
para uma sociedade democrática. 

• Atualmente, poucas ONGs em Rondônia incluem a participação nas políticas 
públicas entre suas prioridades institucionais, especialmente em relação aos interesses 
difusos da sociedade (conservação ambiental, direitos humanos, etc.) Em geral, a maioria 
das ONGs tem concentrado suas energias em áreas como a implementação de projetos 
demonstrativos (p.ex. sistemas agroflorestais, educação comunitária). Vale ressaltar ainda 
que várias ONGs em Rondônia e/ou seus técnicos têm atuado cada vez mais como 
prestadores de serviços ao governo. 

.- 

• O Fórum das ONGs que Atuam em Rondônia, não obstante as suas contribuições 
importantes, tem encontrado sérias dificuldades no cumprimento de suas funções de 
promover a capacitação técnica e articulação política entre seus membros, como passo 
fundamental na democratização das políticas públicas no Estado. 



III. Políticas Públicas em Projetos Financiados pelo Banco Mundial 

Uma das características marcantes da historia recente de Rondônia tem sido a 
existência de dois importantes e controvertidos programas de desenvolvimento regional 
financiados pelo Banco Mundial: o POLONOROESTE (Programa de Desenvolvimento 
Integrado do Noroeste Brasileiro) nos anos 80 e o PLANAFLORO (Plano Agropecuário e 
Florestal de Rondônia) nos anos 90. Não obstante as suas diferenças, os dois projetos 
tiveram como meta comum promover a 'ocupação ordenada' do espaço da fronteira e a 
'utilização racional' dos recursos naturais. 

Não obstante os seus aspectos positivos, ambos projetos enfrentaram uma série de 
entraves que tem prejudicado o alcance de seus objetivos. Sem desconsiderar a i.nfluência 
de outros fatores (atrasos na liberação de recursos financeiros, falta de recursos humanos 
qualificados, etc.) uma das principais causas de entraves: na execução do 
POLONOROESTE e do PLANAFLORO tem sido a persistência de contradições nas 
políticas públicas em Rondônia perante as metas do Desenvolvimento Sustentável. Em 
seguida, são apresentados alguns comentários sobre essa problemática. 

3.1 O POLONOROESTE e as Políticas Púlblicas 

Em 1979, o Governo Brasileiro iniciou negociações com o Banco Mundial sobre o 
financiamento de um projeto estratégico de pavimentação da rodovia BR-364 entre Cuiabá 
e Porto Velho. No decorrer dessas negociações, definiu-se que um projeto rodoviário 
deveria ser acompanhado por uma série de medidas que promovessem a ocupação 
ordenada e o desenvolvimento sócio-econômico na região de influência da BR-364, no 
então Território Federal de Rondônia e no centro-oeste de Mato Grosso. Essas medidas 
incluiriam melhorias na rede de estradas secundárias e vicinais, consolidação de projetos 
existentes de colonização, criação de novos projetos de assentamento, regularização 
fundiária, serviços de saúde, proteção ambiental e apoio para comunidades indígenas.'? 
Esse pacote de medidas, negociadas entre o Governo Federal e o Banco Mundial, formou a 
base do Programa de Desenvolvimento Integrado do Noroeste do Brasil 
(POLONOROESTE), criado formalmente em 1981. 

Apesar de seus aspectos positivos, já era evidente em meados dos anos 80 que a 
execução do POLONOROESTE estava sendo acompanhada por problemas sérios, como a 
migração descontrolada, desmatamento acelerado, desistência de pequenos agricultores nos 
projetos de assentamento, ocupação de terras de baixo potencial agrícola, exploração 
insustentável de madeira, surgimento de garimpas desordenados, invasões de áreas 
indígenas e unidades de conservação, etc. 

17 O orçamento do POLONOROESTE foi estimado inicialmente em US$ 1,55 bilhões, dos quais mais de 
50% dos recursos financeiros foram destinados ao setor de transportes. Em contraste, os componentes 
ambiental e indígena receberam 2,5% e 1,4%, respectivamente, dos recursos financeiros do programa. O 
componente indígena foi excluído dos empréstimos do Banco, por insistência do governo federal. Cerca de 
34% do orçamento total do POLONOROESTE era proveniente de empréstimos do Banco Mundial. Até 
1984 o Banco havia aprovado seis empréstimos no valor total de US$ 443,4 milhões para o 
POLONOROESTE. 



Sem desconsiderar a existência de outros fatores (p.ex. recessão econômica, atrasos 
na liberação de recursos, falta de recursos humanos capacitados, etc.), um dos principais 
entraves na execução do POLONOROESTE foi a persistência de incompatibilidades entre 
diversas políticas públicas perante as diretrizes do programa. Nesse sentido, vale salientar 
como exemplos: 

• a abertura de estradas e a criação de projetos de assentamentos em áreas de baixa 
aptidão agrícola, em alguns casos com recursos do POLONOROESTE (p.ex. PAs 
Machadinha e Cujubim) e em outros, independentemente do programa (região da BR-429, 
P A Bom Princípio); 

• inconsistências nas políticas agrícolas voltadas para os pequenos agricultores, em 
termos de sua viabilidade sócio-econômica e sustentabilidade ecológica; 

• a ineficácia das ações de fiscalização ambiental sobre o desmatamento e 
exploração madeireira, especialmente em áreas indígenas e outras unidades de 
conservação; 

• a propaganda governamental que caracterizava o novo Estado de Rondônia como 
um El Dorado, estimulando a migração descontrolada para a região. 

Até meados dos anos 80, o POLONOROESTE havia se tomando o objeto de 
críticas entre ONGs nacionais e internacionais, em função dos problemas sócio-ambientais 
que acompanharam a sua execução.18 Em 1985, após uma avaliação de meio-termo do 
programa e envolta de pressões de ONGs e parlamentares de vários países, o Banco 
decidiu suspender temporariamente os desembolsos para o POLONOROESTE. 

Poucos meses depois, o Banco Mundial reimcrou os desembolsos para o 
POLONOROESTE, após o início da demarcação da A.I. Uru-eu-wau-wau, uma das 
principais áreas sujeitas a invasões por madeireiros, grileiros e posseiros em Rondônia. No 
entanto, vários problemas sócio-ambientais do POLONOROESTE persistiram até o seu 
encerramento no final dos anos 80. 

Em 1987, durante o lançamento de um programa de reformas ambientais no Banco 
Mundial, o então Presidente Barber Conable afirmou que o POLONOROESTE 
representava, 

.- 
" ... um esforço ambientalmente-correto que deu errado. O Banco não 
enxergou as realidades humanas, institucionais e fisicas da selva e da 
fronteira... Medidas de proteção de terras frágeis e populações indígenas 
foram incluídas; no entanto, estas não foram implementadas em tempo ou 
monitoradas adequadamente. " 

Alguns anos depois, uma avaliação 'ex-post' do POLONOROESTE, realizado pelo 
Banco Mundial, concluiu que o Banco deu atenção insuficiente para o nível de 
sustentabilidade política ('ownership') do programa entre autoridades governamentais, 

18 A falta de participação inicial de ONGs e movimentos sociais de Rondônia nas campanhas sobre o 
POLONOROESTE refletiu a fragilidade da organização da sociedade civil nessa época, bem como o caráter 
incipiente das alianças entre ONGs locais, nacionais e internacionais. 



especialmente em relação às atividades de proteção ambiental e apoio às comunidades 
indígenas (Banco Mundial 1992b ). Especificamente, o relatório salientou que: 

.... o papel inconsciente do apoio do Banco para o programa, em termos de 
promover a legitimidade de vários interesses internos atrás do 
POLONOROESTE e/ou que aproveitaram o programa para buscar suas 
próprias agendas em termos da criação do Estado de Rondônia, da 
construção de novas estradas, da invasão de reservas, da ampliação de 
assentamentos em áreas impróprias e até ambições políticas a nível local e 
nacional, não deve ser ignorado. Como resultado, o Banco 
inconscientemente fez parte de ações que teriam infelizes conseqüências 
sociais e ambientais. Uma das lições gerais a serem resgatadas do 
POLONOROESTE, ou situações parecidas no futuro, é a necessidade do 
Banco analisar mais cuidadosamente os vários atores e interesses políticos 
e econômicos, e como é provável que respondem às ações previstas no 
programa, em termos de uso de recursos naturais e possíveis abusos.í? 

Em suma, pode-se concluir que é impossível compreender os entraves históricos do 
POLONOROESTE, sem considerar o contexto político-institucional de sua 
implementação.ê? Essa realidade se manifestava, dentre outras formas, na formulação e 
execução de políticas públicas que se revelavam incompatíveis com os objetivos do 
programa. Nesse sentido, uma das principais fragilidades do POLONOROESTE foi a falta 
de atenção adequada para às necessidades de compatibilização de políticas públicas com os 
objetivos do programa, através de processos participativos de negociação. 

3.2 O PLANAFLORO e as Políticas Públicas 

Em meados dos anos 80, o Governo de Rondônia, com apoio técnico de consultores 
do Banco Mundial, iniciou a elaboração do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia 
(PLANAFLORO). Para o governo estadual, o principal interesse no projeto era a 
manutenção do fluxo de recursos externos do Banco após o encerramento do 
POLONOROESTE. Para o Banco Mundial, um novo projeto em Rondônia representava a 
oportunidade de reverter problemas sócio-ambientais de expansão 'desordenada' da 
fronteira que acompanharam a execução do POLONOROESTE , e ao mesmo tempo, 
reparar danos à sua imagem pública. Nessa conjuntura, ficou evidente que o 
financiamento de novo projeto pelo Banco somente ocorreria se o mesmo tivesse um forte 
caráter ambiental. 

Na elaboração do PLANAFLORO, definiu-se uma série de propostas inovadores, 
destacando-se o 'zoneamento sócio-econômico-ecológico' como um novo instrwnento de 
planejamento regional e ordenamento territorial. Outras atividades previstas no 

19 Não obstante a validade dessas críticas internas, é questionável se o problema principal a nível do Banco 
era a simples 'inconsciência' do contexto político-institucional do POLONOROESTE, ou um receio em 
confrontar as causas dos principais entraves na implementação do programa. 

20 Vale salientar ainda que um dos eventuais efeitos negativos do POLONOROESTE foi o aumento na 
dependência de órgãos governamentais em relação a recursos financeiros externos, na medida em que foi 
incentivado a alocação ineficiente de recursos públicos e a prorrogação de reformas necessárias na área 
tributária. 



PLANAFLORO incluíram: implantação de sistemas agroflorestais entre pequenos 
agricultores, estabelecimento e manejo de unidades de conservação, proteção ambiental, 
manejo florestal (recursos madeireiros), reservas extrativistas e apoio às comunidades 
indígenas. O projeto ainda previu apoio para infra-estrutura e serviços básicos ( estradas, 
saúde, educação, etc.) em áreas já ocupadas por pequenos agricultores, como forma de 
contribuir para a sua fixação no campo." 

No desenho original do PLANAFLORO, previu-se ainda a implementação de um 
programa de reformas institucionais, visando "uma série de mudanças nas políticas, 
regulamentações e programas de investimentos públicos e privados" tendo como finalidade 
a criação de uma base coerente de incentivos ao Desenvolvimento Sustentável de 
Rondônia. Vale frisar que essa medida refletiu a preocupação de se incorporar lições da 
"difícil experiência" do POLONOROESTE na primeira metade dos anos 80 (Redwood 
1993). Segundo o Banco Mundial (1992), o programa de reformas institucionais do 
PLANAFLORO deveria incluir: 

• a institucionalização do zoneamento sócio-econômico-ecológico, inclusive por 
meios jurídicos; 

• a eliminação do desmatamento como forma de se obter titulação da terra, bem 
como a adoção de políticas e práticas adequadas de regularização fundiária, e a 
estruturação do Instituto de Terras e Colonização de Rondônia - ITERON para desenvolver 
e administrar a política fundiária estadual, de acordo com o zoneamento; 

• a eliminação ou reformulação de incentivos fiscais ou ele outra natureza que 
estimulassem a utilização ineficiente de recursos naturais, os investimentos privados não 
sustentáveis e a degradação ambiental; 

• a revisão de programas de investimentos dos órgãos estaduais e federais, a fim de 
levar em consideração a capacidade de uso da terra e outras considerações ambientais e 
que o zoneamento sócio-econômico-ecológico figurasse como base: de todas as decisões 
em futuros investimentos governamentais no Estado de Rondônia; 

• a adoção de políticas efetivas para a interdição, delimitação, demarcação e 
proteção de áreas indígenas, bem como a provisão de serviços básicos aos seus habitantes; 
e 

• a redução dos níveis de migração espontânea para Rondônia, através da 
disseminação de campanhas informativas sobre as limitações do Estado, em termos de 
capacidade de absorção de mão-de-obra. 

21 A primeira versão do PLANAFLORO, elaborada pelo Governo de Rondônia, (conhecido como 
'POLONOROESTE II') tinha um orçamento de aproximadamente US$ 800 milhões, enfatizando obras de 
infra-estrutura sócio-econômica. Por pressões do Banco Mundial, o projeto passou por revisões no sentido 
de enfatizar o manejo e conservação ambiental. Enquanto isso, os valores ambiciosos para infra-estrutura 
econômica foram reduzidos. Na proposta final, o orçamento total do PLANAFLORO foi definido em US$ 
228.9 milhões, dos quais US$ 167 milhões (73%) oriundos de um empréstimo do Banco Mundial. Os 
recursos de contrapartida ficariam divididos igualmente entre o Governo Federal (o mutuário do empréstimo) 
e o Governo Estadual. Para o Banco , o alto nível de sua participação financeira se justificava pela 
importância ambiental do projeto (Banco Mundial, 1992). 



Instituições de Co-Gestão do PLANAFLORO 

Durante as negociações finais entre autoridades governamentais e o Banco Mundial 
acerca do empréstimo para o PLANAFLORO, um grupo de ONGs e movimentos sociais 
de Rondônia, com apoio de ONGs brasileiras e internacionais, levantou uma série de 
questionamentos sobre a elaboração do projeto e sua capacidade de reverter os problemas 
sócio-ambientais que tinham acompanhado a execução do POLONOROESTE. 

Em junho de 1991, logo após a tomada de posse de um novo governador, uma 
missão do Banco Mundial visitou Rondônia para retomar as negociações sobre o 
PLANAFLORO. Por iniciativa do Banco, foi organizado uma reunião com representantes 
de ONGs locais e nacionais. Depois de dois dias de negociações, foi assinado um 
"Protocolo de Entendimento" entre o Governo de Rondônia e ONGs, garantindo a sua 
participação institucional em várias comissões responsáveis pelo planejamento, monitoria e 
avaliação do PLANAFLORo.22 Especificamente, o Protocolo de Entendimento definiu a 
participação institucional de ONGs e movimentos sociais nas seguintes instituições oficiais 
do PLANAFLORO: 

• Comissões Normativas de Programa (CNPs): concebidas como colegiados 
técnicos, as CNPs teriam a responsabilidade de normatizar e coordenar o planejamento de 
atividades do PLANAFLORO (assessorando tecnicamente o Conselho Deliberativo). As 
CNPs incluiriam representantes da unidade de coordenação do projeto 
(SEPLANAFLORO), órgãos governamentais e ONGs. Inicialmente, foram criadas cinco 
CNPs (Ambiental; Indígena, Agrícola, Social e Infra-estrutura). 

• Conselho Deliberativo (CDPLANAFLORO): como órgão superior de decisão 
do programa, o Conselho Deliberativo foi composto de forma paritária por doze órgãos 
governamentais e doze organizações não governamentais; 

• Comitê de Avaliação Independente (COMAI): responsável para a elaboração 
de um relatório anual, apontando necessidades para corrigir eventuais desvios na execução 
do projeto, perante os seus objetivos e metas; 

Ademais, o Governo de Rondônia se comprometeu a realizar uma série de medidas 
emergenciais, visando a fiscalização ambiental, proteção de áreas indígenas, reformas na 
política fundiária do INCRA e a criação de Reservas Extrativistas. 

A Execução do PLANAFLORO e as Políticas Públicas 

Não obstante os seus avanços, a implementação prática do PLANAFLORO tem 
sido prejudicada por uma série de entraves. Claramente, uma das principais dificuldades 
na execução do PLANAFLORO tem sido a persistência de contradições em diversas 

22 As ONGs e movimentos sociais que assinaram o "Protocolo de Entendimento" sobre o PLANAFLORO 
incluíram: Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), Organização dos Seringueiros de Rondônia (OSR), 
União das Nações Indígenas (UNI), Departamento Estadual de Trabalhadores Rurais (CUT-RO); Ação 
Ecológica Vale do Guaporé (ECOPORÉ), Associação de Preservação Ambiental e Recuperação das Áreas 
Indígenas (APARAI), Comissão Pastoral da Terra (CPT-RO) e Conselho lndigenista Missionário (CIMI 
RO), Instituto de Estudos Amazônicos (IEA), Instituto de Pesquisa em Defesa da Identidade Amazônica 
(INDIA), Instituto de Pré-História, Antropologia e Ecologia (IPHAE) e Proteção Ambiental Cacoalense 
(PACA). 



políticas públicas, perante as diretrizes do Desenvolvimento Sustentável. Como exemplos 
dessa problemática, vale ressaltar os seguintes pontos.P 

• no âmbito do zoneamento sócio-econômico-ecológico, a persistência de uma série 
de dificuldades em sua implementação como: i) a falta de participação efetiva da sociedade 
na sua primeira aproximação, seguido por mudanças na lei estadual do zoneamento sem 
critérios técnicos, jurídicos e institucionais consistentes, ii) a falta de medidas de 
compatibilização de políticas públicas com as diretrizes do zoneamento, iii) o precário 
funcionamento da comissão estadual de zoneamento e iv) deficiências metodológicas nos 
estudos da segunda aproximação do zoneamento. 

• a falta de consistência nos procedimentos técnicos, jurídicos e institucionais 
referentes à criação e implementação das unidades estaduais de conservação ( definição de 
respectivas figuras jurídicas, regularização fundiária, planos de manejo, fiscalização, 
educação ambiental, critérios sobre a eventual alteração de limites, etc.). 

• a criação de projetos de assentamento pelo INCRA em áreas de uso restrito, 
contradizendo a legislação estadual sobre o zoneamento sócio-econômico-ecológico, 
unidades estaduais de conservação e outra legislação ambiental vigente; 

• a manutenção, por parte do INCRA, de normas que consideram o desmatamento, 
associado à implantação de pastagens artificiais, como "benfeitoria" para a titulação de 
propriedades em terras públicas (Instrução Normativa no. 03 de 08/09/92); 

• a abertura e pavimentação de estradas e outras obras de transporte (p.ex. Hidrovia 
do Madeira) sem considerar adequadamente seus impactos sócio-ambientais e a definição 
de ações estratégicas para promover o desenvolvimento regional sustentável; 

• evidências de incompatibilidades em várias iniciativas governamentais no setor 
agrícola, perante as metas do Desenvolvimento Sustentável (Pólos Agrícolas, Projeto Terra 
Tombada, etc.); 

• a persistência de políticas e práticas de licenciamento ambiental que facilitam atos 
de degradação ambiental ( como o desmatamento indiscriminado e a exploração madeireira 
insustentável) em conjunto com a pouca eficácia do sistema de monitoramento e 
fiscalização ambiental. 

• a falta de realização do programa de mídia, referente às metas do PLANA.FLORO 
e do Desenvolvimento Sustentável, conforme previsto nos acordos contratuais do projeto. 

Políticas Públicas no PLANAFLORO: Causas de Distorções 

Na tentativa de identificar as causas das referidas deficiências nas políticas 
públicas, relacionadas direta ou indiretamente ao PLANAFLORO, vale salientar 
inicialmente as seguintes considerações: 

• Nas instituições colegiadas do PLANAFLORO, não se colocou na mesa de 
negociação a necessidade de promover ajustes nas políticas públicas (inclusive as medidas 

23 Para uma análise mais aprofundada das políticas mencionadas aqui, veja os próximos capítulos. 
,) () 
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previstas no "Programa de Reformas Institucionais" mencionado acima) tendo como 
referência as metas do projeto e, de forma mais ampla, do Desenvolvimento Sustentável. 
Tampouco se discutiu a necessidade de articulação das instâncias do PLANAFLORO com 
outras instituições colegiadas, responsáveis pela gestão de políticas setoriais (p.ex. política 
agrícola, política industrial, etc.). 

• Essencialmente, as instituições de co-gestão do PLANAFLORO não chegaram a 
desempenhar um papel de planejamento estratégico de ações prioritárias do projeto, nem 
de monitoramento e correção de eventuais desvios. No modelo de gestão burocrática do 
projeto, o planejamento de atividades foi baseado em Planos Operativos Anuais - POAs, 
basicamente listas de gastos, elaborados isoladamente por cada órgão "exec:utor" do 
governo. 24 

• Nas instituições de co-gestão do PLANAFLORO, não se tomou medidas para 
garantir a representação de diversos setores relevantes da sociedade local, inclusive os 
governos municipais e empresários. Por exemplo, no Conselho Deliberativo do 
PLANAFLORO, não se incluiu inicialmente a participação da Federação das Indústrias do 
Estado de Rondônia (FIERO) ou da Associação das Prefeituras Municipais. Tal ausência 
poderia ser interpretada como um atestado de 'morte política' do Conselho Deliberativo do 
PLANAFLORO. 

• Um assunto negligenciado na execução do PLANAFLORO foi a necessidade de 
formação de recursos humanos, tanto de órgãos governamentais como de ONGs e 
movimentos sociais, visando capacitá-los a desempenhar suas funções previstas no projeto, 
inclusive no âmbito das políticas públicas. Conforme sugerido acima, essa medida era de 
fundamental importância, considerando o caráter inovador das propostas do 
PLANAFLORO. 

• Em conjunto com os problemas nas instâncias colegiadas do PLANAFLORO, tem 
persistido dificuldades no funcionamento de outras comissões e conselhos estaduais em 
Rondônia, responsáveis pela coordenação de várias políticas setoriais (política agrícola, 
política fundiária, política industrial, etc.). 

Em suma, a execução do PLANAFLORO não foi acompanhada por um diálogo 
efetivo entre o governo e diversos grupos da sociedade rondoniense, visando a construção 
de consensos e a resolução de conflitos sobre as ações do projeto e outras medidas 
necessárias para implementar o Desenvolvimento Sustentável. Em particular, não se 
viabilizou políticas públicas voltadas para viabilizar práticas alternativas de manejo dos 
recursos naturais entre vários setores chaves da sociedade (madeireiros, pecuaristas, 
agricultores, pescadores, garimpeiros), inclusive para contrabalançar as ações normativas 
de proteção ambiental. 

Nessa conjuntura, a implementação do PLANAFLORO foi prejudicada por uma 
falta de sustentabilidade política, no que se refere às ações normativas sobre o meio 
ambiente, como o zoneamento sócio-econômico-ecológico, unidades estaduais de 

24 Vale observar que no início de 1994, o primeiro "Comitê de Avaliação Independeme-Oõ'Má.I'', composto 
por representantes de ONGs locais e do governo federal, produziu um relatório, contendo críticas e sugestões 
para melhorar a execução do projeto (COMAI, 1994). Contudo, o primeiro relatório de avaliação J11ão chegou 
a ser discutido nas instituições decisórias do projeto. 



conservação, proteção ambiental, etc. Tipicamente, essas medidas foram caracterizadas 
publicamente por grupos políticos e econômicos expressivos como urna camisa-de-força' 
imposta pelo Banco Mundial e ONGs, objetivando impedir o desenvolvimento econômico 
de Rondônia. Dentre outras formas, a crise de gestão técnica e sustentação política do 
PLANAFLORO se manifestou na persistência de incoerências entre diversas políticas 
públicas que acabaram prejudicando sensivelmente a implementação do projeto. 

A Reformulação do PLANAFLORO e as Políticas Públicas 

Sem dúvida, a reformulação do PLANAFLORO, a partir do seminário de meio 
termo em junho de 1996, trouxe algumas melhorias significativas. Em particular, a criação 
do Programa de Apoio a Iniciativas Comunitárias (PAIC) trouxe uma oportunidade 
importante para fomentar iniciativas locais de desenvolvimento comunitário, de forma que 
não vinha acontecendo até então num modelo de gestão centralizada em órgãos 
governamentais. No entanto, a reformulação do PLANAFLORO levanta questões 
importantes, no que se refere à gestão das políticas públicas relacionadas ao projeto: 

1. No seminário de meio-termo e no processo de reformulação do PLANAFLORO, a 
grande ênfase dada ao PAIC parece ter tido um certo efeito de desviar as atenções de 
outras questões fundamentais, especialmente as necessidades de co-gestão das políticas 
públicas relacionadas ao projeto (zoneamento, unidades de conservação, licenciamento 
ambiental, políticas agrícolas, políticas de transporte, etc.). zs 

2. Na reformulação do PLANAFLORO, criou-se a impressão que o financiamento de 
projetos comunitários através do PAIC seria uma espécie de panacea para os problemas de 
Desenvolvimento Sustentável em Rondônia. Essa pressuposição é bastante problemática, 
considerando que: i) não se pode argumentar que os "pequenos" ( colonos, seringueiros, 
índios, etc.) são os únicos agentes de degradação ambiental na região. Pelo contrário, 
grande parte dos problemas sócio-ambientais em Rondônia decorrem das atividades de 
outros setores da sociedade (grandes pecuaristas, especuladores de terra, madeireiros, 
garimpeiros, etc.); e ii) a criação do PAIC não constituiu uma solução generalizada para as 
atuais deficiências na formulação e implementação de políticas públicas relacionadas ao 
PLANAFLORO. 

3.. Na sua concepção original, o PLANAFLORO foi desenhado como um projeto de 
gerenciamento de recursos naturais, visando o desenvolvimento regional sustentável no 
Estado de Rondônia. Nesse sentido, pode-se argumentar que a reformulação do 
PLANAFLORO, baseada na alocação de recursos para o PAIC e o asfaltamento de 
estradas, em detrimento de outras questões fundamentais, resultou numa descaracterização 
da proposta original do PLANAFLORO, coisa que já vinha acontecendo na prática. 

4. A nova "Comissão Normativa de Políticas Públicas", prevista na reformulação do 
PLANAFLORO, não foi operacionalizada até o momento. De qualquer forma, é 
improvável que uma comissão restrita ao PLANAFLORO possa vir ter a capacidade 
técnica e respaldo político para influenciar sobre a formulação e implementação de 

25 Um exemplo desse problema foi a aprovação pela Assembléia Legislativa do Estado da Lei 
Complementar nº 152/96, com efeitos negativos sobre o zoneamento sócio-econômico-ecológico justamente 
durante o seminário de avaliação de meio termo em junho de 1996, sem que o assunto sequer fosse 
mencionado durante o referido evento (veja capítulo 04). 



políticas públicas em Rondônia, especialmente no caso de órgãos governamentais como o 
INCRA. 

5. No contexto atual, os espaços oficiais de discussão sobre políticas públicas 
relacionadas ao PLANAFLORO incluem o Comitê Interinstitucional de Fiscalização 
Ambiental e a Comissão de Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico de Rondônia. Com 
a extinção das CNPs e a inoperância contínua do Conselho Deliberativo, não existem 
espaços de discussão entre o governo e a sociedade sobre políticas públicas essenciais que 
se relacionam diretamente ao PLANAFLORO (p.ex. unidades de conservação, política 
agrícola, política de transportes, etc. 

3.3 O Banco Mundial e as Políticas Públicas em Rondônia 

Na elaboração e execução do POLONOROESTE e do PLANAFLORO, o Banco 
Mundial desempenhou um papel importante, especialmente no sentido de incorporar 
medidas voltadas para a conservação ambiental e o apoio às comunidades indígenas. Não 
obstante a validade das suas contribuições, as experiências desses projetos em Rondônia 
têm demonstrado alguns problemas na atuação do Banco. No que se refere às políticas 
públicas, vale frisar os seguintes pontos: 

• Com base nas experiências do POLONOROESTE e do PLA.NAFLORO, pode-se 
argumentar que o Banco tem dado atenção insuficiente para as necessidades de 
compatibilização de políticas públicas com as diretrizes do Desenvolvimento Sustentável, 
como base para a correta implementação dos projetos financiados em Rondônia. 

• Tem existido uma forte tradição no Banco de basear sua atuação em discussões 
técnicas com órgãos governamentais, em detrimento de práticas mais participativas, 
envolvendo diversos setores da sociedade (movimentos sociais, ONGs, empresários, etc.). 
Em muitos casos, essa prática tem reforçado tendências existentes de gestão centralizada 
das políticas públicas. 

• A experiência do Banco Mundial com métodos participativos tem se baseado 
principalmente na implementação de projetos comunitários e na descentralização de 
serviços sociais (p. ex. programas de saúde e educação). O Banco possui muito menos 
experiência no apoio a processos de gestão participativa de políticas públicas, envolvendo 
o diálogo entre órgãos públicos e diversos setores da sociedade civil e empresarial. 

• No caso do PLANAFLORO, o Banco desempenhou um papel importante na 
criação de espaços formais de participação institucional no PLANA.FLORO (CNPs, CD, 
COMA!). No entanto, a atuação do Banco tem sido bastante deficiente perante os 
desafios de operacionalização dessas instâncias, inclusive no âmbito de políticas públicas 
que transcendem questões meramente financeiras. 

• Claramente, a falta de atenção para as necessidades de gestão participativa nas 
políticas públicas relacionadas ao POLONOROESTE e ao PLANAFLORO contribuiu para 
a precária sustentabilidade política dos programas a nível local, bem como a caracterização 
de iniciativas do Banco na área sócio-ambiental como imposições externas, contrárias aos 
'verdadeiros' interesses de desenvolvimento do Estado. 
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Recentemente, o Banco Mundial tem contribuindo para algumas melhorias na 
implementação do PLANAFLORO. No entanto, por mais que o Banco intensifique a 
supervisão ( e até "micro-gestão") do PLANAFLORO, suas iniciativas não podem 
substituir a criação de espaços de diálogo entre órgãos governamentais (a nível federal, 
estadual e municipal) e diversos "stakeholders" da sociedade civil e empresarial, 
objetivando a definição de consensos sobre a gestão dos recursos naturais em Rondônia, 
tanto no âmbito do PLANAFLORO como nas políticas públicas em geral. Não obstante 
as suas limitações, o Banco pode facilitar esse processo de diálogo e reflexão crítica, sem 
assumir uma postura 'intervencionista'. 

-- 
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IV. Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico 

Nos anos recentes, as propostas de "zoneamento econômico-ecológico" têm 
recebido muita atenção entre as políticas e projetos que visam a implementação prática do 
desenvolvimento sustentável. Desde o final dos anos 80, existe um programa nacional de 
zoneamento econômico-ecológico (ZEE) que considera a Amazônia como região 
prioritária. No âmbito do Tratado de Cooperação Amazônica, existe um projeto de 
zoneamento econômico-ecológico que abrange vários países da bacia amazônica. Em 
diversos estados brasileiros, ao exemplo de Rondônia, já se iniciou a elaboração de planos 
de zoneamento econômico-ecológico. 

Entretanto, ainda existe pouca experiência com a implementação prática dos planos 
de zoneamento econômico-ecológico no Brasil e em outros países. Em particular, um 
assunto que têm recebido pouquíssima atenção é a necessidade de desenvolver estratégias 
de "gestão social" do zoneamento como política pública, envolvendo parcerias entre órgãos 
governamentais e diversos setores da sociedade civil e empresarial. Certamente, uma das 
evidências desse fenômeno é o baixo nível de conhecimento público sobre as iniciativas de 
zoneamento em andamento. 

Neste texto, realizamos uma breve análise da elaboração e implementação do 
zoneamento sócio-econômico-ecológico (ZSEE) de Rondônia, uma experiência pioneira 
do gênero no Brasil. O seu enfoque principal é a problemática e desafios da "gestão 
democrática" do zoneamento no contexto da atual sociedade de Rondônia. 

,- 

4.1 O Zoneamento de Rondônia: Origens e Propostas Básicas 

Conforme descrito no anteriormente ( capítulo III), o zoneamento sócio-econômico 
ecológico de Rondônia surgiu em meados dos anos 80 no contexto da elaboração do 
PLANAFLORO. Corno base para as ações do PLANAFLORO, o zoneamento foi 
concebido como um instrumento estratégico de planejamento regional, visando reverter 
problemas de 'ocupação desordenada1 da fronteira que haviam acompanhado a execução de 
seu sucessor, o POLONOROESTE (desmatamento acelerado, ocupação agropecuária em 
solos pobres, exploração insustentável de madeira, invasões de áreas: indígenas e unidades 
de conservação, etc.). 

Em 1987-88, foi completada uma primeira aproximação do zoneamento socio 
econômico-ecológico de Rondônia por uma equipe técnica do Governo de Rondônia, com 
o apoio de consultores da F AO/Banco Mundial. Elaborada na escala de 1: 1.000.000, essa 
primeira versão do zoneamento dividiu o estado em seis áreas zonais, diferenciadas por 
suas características sociais, econômicas e ambientais, e com recomendações específicas 
sobre a sua destinação. 

A primeira aproximação do zoneamento foi baseada em levantamentos existentes 
sobre o meio fisico (p.ex. RADAMBRASIL, EMBRAPA/SNCLS), imagens de 
sensoriarnento remoto (LANDSAT-TM) e mapas da situação fundiária de Rondônia. Na 
definição de áreas zonais, tentou-se identificar áreas relativamente homogêneas, em termos 



de suas características naturais, e, ao mesmo tempo, compatibilizar a ocupação antrópica 
existente com parâmetros de manejo sustentável dos recursos naturais (Magalhães, 1988). 

6ox:4.1; Areas Zonais da Primeira Aproximação do Zoneamento 

Na primeira aproximação do zoneamento sóclo-econõmlco-ecolólco de Rondônia, foram definidas 
seis "zonas" com as seguintes características: 

- ~~ abrange aproximadamente 6.195.000 hectares nas áreas de ocupação intensa, principalmente 
ao longo da BR-364 na parte central de Rondônia, onde se concentrou os projetos oficiais de colonização 
e outras formas de assentamento. Nesta zona, propõe-se que a agricultura sustentável seja promovida 
em solos com médio a alto potencial agricola, baseada em sistemas consorciados, de culturas perenes e 
sistemas agroflorestaís. Nas áreas de baixo potencial agrícola, novos assentamentos não devem ser 
permitidos, com cuidados especiais no manejo de solos e recuperação de áreas degradadas. 

- Zona li: abrange aproximadamente 3.015.000 hectares em áreas de médio a baixo potencial agrícola, 
onde se prevê incentivar, em primeiro plano, a agricultura consorciada em sistemas agroflorestais, a nível 
de comunidade de pequenos produtores, residindo fora dos projetos oficiais de colonização, Também 
nesta zona, verifica-se a presença de médios e grandes proprietários, em áreas destinadas a pecuária de 
grande e médio porte. 

• Zona lll: abrange aproximadamente 589.000 hectares ao longo das margens do rios Madeira, Mamoré e 
Machado ao norte de Rondônía, ocupada por populações ribeirinhas. Esta zona foi indicada para o 
ordenamento e desenvolvimento de sistemas múltiplos de manejo de várzeas e terra firme, baseados na 
diversificação de sistemas agroflorestais, exploração florestal. extrativismo vegetal, e pesca, sem 
expressivos graus de modificação do ecossistema. 

- Zona IV: abrange aproximadamente 3.500.000 hectares em áreas com predominância de seringais 
nativos, associados ou não a castanhaís e outras essências florestais produtoras de gomas, óleos, frutos 
de raízes exploráveis. Trata-se de ambientes frágeis, onde se propõe o aproveitamento extrativo com 
manejo dos recursos florestais, sem alteração dos ecossistemas. 

• Zona V: abrange aproximadamente 2.435.000 hectares, geralmente com solos de baixo potencial 
agrícola, onde se propõe o "ordenamento florestal de espécies madeiráveis em escala comercial". 

- Zona VI: abrange aproximadamente 6.400.000 hectares, onde existem diversos ecossistemas frágeis, 
sem potencial conhecido para exploração sustentável, reservas indígenas e biológicas e outras áreas de 
preservação permanente. Nesta zona, o PLANAFLORO prevê a demarcação e proteção de unidades de 
proteção ambiental 

Fonte: Governo de Rondônia 1990, Banco Mundial 1992 

Em decorrência de negociações com o Banco Mundial sobre a necessidade de 
"institucionalizar" o zoneamento por meios jurídicos, o Governador de Rondônia assinou o 
Decreto no. 3.782 em 14 de junho de 1988, que define a "política de ordenamento 
ambiental para a ocupação racional das terras rurais do Estado de Rondônia, segundo o 
Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico de Rondônia". 

Segundo o Decreto nº. 3.782/88, o zoneamento sócio-econômico-ecológico 
representa "um instrumento básico para o planejamento regional que permite estabelecer 
estratégias de desenvolvimento de forma equilibrada, definir critérios articuladores de 
investimentos públicos e privados, norteadores das ações que propiciem harmonizar as 
atividades humanas à manutenção do equilíbrio ecológico". 

--· Posteriormente, o zoneamento foi contemplado numa revisão da Constituição 
Estadual de 1989, onde se determinou a normatização do ZSEE através de lei 
complementar. Mais de dois anos depois, o zoneamento sócio-econômico-ecológico foi 
respaldado pela Lei Complementar nº 52 de 20/12/91. 



Conforme salientado anteriormente, nos acordos contratuais do PLANAFLORO, 
previu-se a realização de um programa de "reformas institucionais", visando a 
compatibilização de políticas públicas setoriais e programas de investimentos públicos com 
as diretrizes do zoneamento sócio-econômico-ecológico e o desenvolvimento sustentável 
(Banco Mundial 1992). 

4.2 O Programa Nacional de Zoneamento Econômico-Ecológko 

No âmbito da legislação federal no Brasil, a primeira abordagem específica sobre o 
zoneamento se encontra na Lei Nº. 6.938 de 31/08/81 que estabelece que o "zoneamento 
ambiental é um instrumento da política nacional do meio ambiente" (artigo 9º, inciso II). 
Posteriormente, a Constituição Federal de 1988, nos artigos 21, 23 e 225, fortaleceu o 
embasamento legal para a implementação do zoneamento por várias esferas do Poder 
Público. 

A primeira iniciativa concreta de promover o zoneamento a nível federal ocorreu no 
âmbito do Programa "Nossa Natureza", lançado em 1988 durante o Governo Samey. Como 
se sabe, o "Nossa Natureza11 surgiu como resposta nacionalista do Governo Federal ao 
surto de preocupações internacionais sobre o desmatamento e a "ocupação desordenada'' da 
fronteira na região Amazônica. Nesse sentido, vale salientar as semelhanças entre as 
origens dos planos zoneamento em Rondônia e a nível federal. 

Durante o Governo Collor, a idéia do zoneamento econômico-ecológico encontrou 
ressonância com a sua visão "modernizadora" da sociedade, onde as preocupações com o 
meio ambiente constavam na pauta dos países de primeiro mundo (Becker e Egler, 1996). 
Em setembro de 1990, foi assinado o Decreto Presidencial Nº 99.540 de 21/09/90 que 
criou a "Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Território 
Nacional11 (CCZEE) a nível interministerial, sob a coordenação executiva da Secretaria de 
Assuntos Estratégicos (SAE). 

O decreto de criação da CCZEE definiu a Amazônia Legal como área prioritária 
para o início do zoneamento econômico-ecológico no território nacional. Considerando 
fatores como a enorme extensão territorial da Amazônia, a CCZEE definiu uma abordagem 
hierarquizada com diferentes escalas de detalhamento, definida sucintamente a seguir: 

a) Diagnóstico ambiental de toda a Amazônia, com o objetivo de proporcionar uma 
visão de conjunto da região, na escala de 1: 1.000.000, com apresentação de resultados na 
escala de 1 :250.000. A execução técnica do diagnóstico ambiental foi atribuída à Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

b) Zoneamento ecológico-econômico propriamente dito, de áreas geográficas 
selecionadas, segundo critérios econômicos e ambientais específicos, considerando os 
interesses dos governos estaduais, com uma escala recomendada de 1 :250.000. 

c) Estudos de áreas críticas (espaços geográficos mais restritos, submetidos ou em 
vias de serem submetidos a grandes impactos ambientais) visando implementar ações de 
recuperação ou preventivas de impactos ambientais localizados, numa escala igual ou 
maior do que 1:100.000, conforme os problemas enfocados (Schubart, 1994). 



V ale ressaltar que o programa nacional de zoneamento econômico-ecológico foi 
incorporado com um sub-componente do "Programa Piloto para a Proteção das Florestas 
Tropicais no Brasil" (PP/G-7) tendo um orçamento inicial de aproximadamente US $ 27 
milhões. 

A Conceituação do Zoneamento Federal 

Para a Secretaria de Assuntos Estratégicos, o zoneamento econômico-ecológico 
constitui "um dos instrumentos para a racionalização da ocupação dos espaços e de 
redirecionamento de atividades" e um "subsídio a estratégias e ações para a elaboração de 
planos regionais em busca do desenvolvimento sustentável". Nesse sentido, afirma-se que 
a finalidade do zoneamento é "dotar o Governo de bases técnicas para a espacialização das 
políticas públicas, visando a ordenação do Território'' (SAE/PR 1992, citado em: Becker e 
Egler, 1996:07). 

Segundo Herbert O. Schubart, Coordenador Técnico do Programa Nacional de 
Zoneamento na SAE, o principal objetivo do zoneamento é "harmonizar as políticas 
públicas, visando promover o desenvolvimento com qualidade ambiental e maior 
distribuição de benefícios sociais, sobretudo para as comunidades locais, estimulando os 
investimentos nas áreas mais adequadas e inibindo programas de alto risco econômico, 
social e ambiental" (Schubart 1994:09). 

Segundo Becker e Egler (1996), no trabalho entitulado "Detalhamento da 
Metodologia para Execução do Zoneamento Ecológico-Econômico d.a Amazônia Legal", o 
desenvolvimento sustentável pressupõe a regulação pública sobre o uso do território, 
seguindo três princípios básicos: i) a eficácia, referente à nova racionalidade de poupança 
de recursos e incorporação de informação e tecnologia nos produtos e processos; ii) a 
valorização da diferença, referente à identificação e potencialização das vantagens 
competitivas de cada território; e iii) a descentralização, constituindo nova forma de 
governo em parceria, expressão de uma nova relação público-privado. 

Como instrumento técnico, afirma-se que o zoneamento possui a vantagem de 
integrar informações em bases cartográficas que classificam o território de acordo com sua 
potencialidade, vulnerabilidade e características sócio-econômicas. Essas informações 
devem servir como um subsídio para o planejamento da ocupação do território e o uso 
sustentável dos recursos naturais. 

Como ferramenta de planejamento regional, argumenta-se que o zoneamento não 
deve ser entendido como um instrumento apenas corretivo, mas também ativo, estimulador 
do desenvolvimento. Ressalta-se ainda que o zoneamento deve ser periodicamente revisto 
e atualizado, sendo capaz de agilizar a passagem para o novo padrão de desenvolvimento. 
Conforme Schubart (1994) o zoneamento não deve representar um fim em si, nem uma 
mera divisão física; tampouco visa criar zonas homogêneas e estáticas cristalizadas em 
mapas. 

Na elaboração do zoneamento econômico-ecológico, a SAE propõe a adoção de 
uma metodologia "holística", baseada em conhecimentos sistêmicos sobre paisagens 
naturais e populações locais (Schubart 1994). Propõe-se ainda a adoção de um padrão 
metodológico comum para a elaboração do zoneamento nos vários estados brasileiros. Na 



proposta da SAE, prevê-se que os trabalhos de zoneamento sejam realizados 
conjuntamente com os governos estaduais, respeitando suas atribuições constitucionais 
pela co-gestão de seus respectivos espaços territoriais, e que sejam criadas "Comissões 
Estaduais de Zoneamento Econômico-Ecológico". 

Em suma, propõe-se que o zoneamento econômico-ecológico seja um dos 
principais instrumentos de planejamento e gestão territorial para o desenvolvimento 
sustentável. Nesse sentido, o zoneamento deveria servir como subsidio técnico para 
orientar negociações políticas entre várias esferas do governo, o setor privado e a 
sociedade civil em busca de parcerias e a resolução de eventuais conflitos de interesse. 

4.3 A Gestão do Zoneamento como Política Pública 

Quais são as implicações desses conceitos sobre o zoneamento em termos de sua 
implementação prática como política pública? 

• Em primeiro lugar, vale frisar que os conceitos básicos do zoneamento o 
caracterizam como um instrumento de gestão social do espaço, visando a destinação de 
espaços territoriais (inclusive seus ecossistemas e recursos naturais) segundo os interesses 
coletivos da sociedade, tendo como referência as metas do desenvolvimentos sustentável 
( equidade social, eficiência econômica, saúde ambiental e o bem-estar das populações em 
geral). 

• Nesse sentido, pode-se argumentar que a implementação prática do zoneamento 
requer a existência de espaços democráticos de diálogo e negociação entre órgãos 
governamentais e diversos grupos da sociedade civil e empresarial, objetivando a 
definição de consensos e parcerias, bem como a resolução de eventuais conflitos de 
interesse. 

• Como pré-requisito para a gestão democrática do zoneamento, seria necessário promover 
ações de educação pública sobre suas diretrizes básicas, visando a participação consciente 
dos representantes do poder público e vários segmentos da sociedade civil. 

• Seria necessária a tomada de medidas especiais para viabilizar a participação 
efetiva de populações tipicamente marginalizadas do planejamento governamental 
(pequenos agricultores, ribeirinhos, seringueiros, índios, etc.); ao mesmo tempo, seria 
essencial resguardar preocupações de conservação ambiental que não se restringem 
necessariamente aos interesses imediatos de nenhum segmento da sociedade. 

• Seria essencial garantir flexibilidade no zoneamento, no entanto, definido 
claramente os critérios técnicos, jurídicos e institucionais para embasar eventuais ajustes, 
no que se refere a mudanças de limites geográficos de determinadas zonas e/ou normas 
sobre o uso de recursos naturais; 

• Seria fundamental definir uma estratégia de articulação entre os poderes 
executivos e legislativo, a respeito da legislação sobre o zoneamento sócio-econômico 
ecológico. 



• Seria fundamental promover a compatibilização de políticas setoriais com as 
diretrizes do zoneamento, considerando que em muitos casos, essas políticas tem 
contribuído a "desorganização" do espaço natural e social da Amazônia que o zoneamento 
pretende "reordenar". 

Em suma, os conceitos básicos do zoneamento pressupõe a sua gestão democrática 
como política pública, envolvendo parcerias entre órgãos governamentais e diversos 
setores da sociedade civil e empresarial. Evidentemente, esse processo implica num alto 
nível de compromisso político por parte dos órgãos governamentais, no que se refere 
viabilização de processos democráticos e transparentes na tomada de decisões. Por outro 
lado, a gestão do zoneamento demanda a participação consciente e comprometida de 
diversos setores da sociedade civil e empresarial. 

4.4 Experiências de Implementação do Zoneamento em Rondônia 

Desde o início da elaboração do zoneamento estadual de Rondônia em medos dos 
nos 80 até o presente momento, já se acumulou uma série de experiências que podem 
servir como lição para outras iniciativas. A seguir, destacamos, de forma resumida, alguns 
aspectos importantes dessa experiência com o zoneamento sócio-econômico-ecológico em 
Rondônia: 

1. A Primeira Aproximação do Zoneamento 

Não obstante os seus aspectos inovadores, a primeira aproximação do zoneamento 
sócio-econômico-ecológico de Rondônia apresentou alguns problemas metodológicos na 
sua elaboração. Em particular, vale frisar os seguintes pontos: 

• A elaboração da primeira aproximação do zoneamento foi tratada pelo Governo 
de Rondônia e o Banco Mundial como um exercício essencialmente técnico, e não como 
um processo político, envolvendo negociações entre várias esferas do poder público e os 
diversos segmentos da sociedade civil e empresarial.26 

• Do ponto de vista técnico, a falta de levantamentos sistemáticos de campo e a 
dependência em relação a dados secundários (p.ex. RADAMBRASIL) prejudicaram a 
qualidade da primeira aproximação do zoneamento. 

• Até um certo ponto, houve a tendência entre a equipe técnica de se adotar uma 
visão utilitária dos recursos naturais na elaboração do zoneamento, em detrimento de uma 
abordagem mais holística de sistemas sócio-ambientais. 

• O mapa da primeira aproximação do ZSEE foi elaborado na escala de 
1: 1.000.000, considerada insuficiente para aplicações práticas de planejamento regional. 

26 Aparentemente, o Governo de Rondônia justificava essa falha com o argumento que um processo mais 
aberto de dialogo sobre o zoneamento poderia inviabilizá-lo politicamente em função da oposição de 
prefeituras e empresários locais. (e consequentemente, o financiamento do Banco Mundial para o 
PLANAFLORO). 



• Vale ressaltar que a elaboração da primeira aproximação elo zoneamento sofreu 
algumas intervenções como resultado de diversas "negociações de bastidores". Por um 
lado, houve pressões políticas para maximizar as áreas incluídas em zonas agropecuárias, 
mesmo que fossem predominadas por solos fracos e pouca ou nenhuma alteração da 
cobertura vegetal." Enquanto isso, houve pressões de consultores e técnicos do Banco 
Mundial, no sentido de maximizar as áreas destinadas a usos alternativos de conservação e 
manejo ambiental (p.ex. ao longo da BR-429 no Vale do Guaporé). 

No contexto descrito acima, ocorreram vários erros na definição de limites zonais 
da primeira aproximação do zoneamento estadual. Por exemplo, algumas áreas ocupadas 
por seringueiros foram incluídas indevidamente em zonas agropecuárias, ao exemplo do 
Rio São Pedro (Pimenta Bueno) e Machadinha D'Oeste. Por outro lado, houve erros de 
inclusão de áreas ocupadas por pequenos agricultores em zonas de proteção ambiental. O 
caso mais polêmico foi a inclusão na zona IV ( extrativismo vegetal) de parte do eixo da 
rodovia BR-429 (Presidente Médici - Costa Marques), onde o INCRA já havia criado um 
projeto de assentamento (PA Bom Princípio) e promovido a regularização fundiária de 
posseiros. 

2. A Legislação Básica sobre o Zoneamento 

Conforme citado acima, durante as negociações acerca do empréstimo para o 
PLANAFLORO, houve pressões do Banco Mundial para que a primeira aproximação do 
zoneamento fosse "institucionalizada" por meios jurídicos. Foi nessa conjuntura que o 
Governador de Rondônia assinou o Decreto nº 3.782 em 14/06/88. Posteriormente, em 
conformidade com a nova Constituição Estadual de 1989, a Assembléia Legislativa do 
Estado aprovou a Lei Complementar nº 52 em 20 de dezembro de 1991. 

Vale ressaltar que não foram tomadas iniciativas pelo Executivo ou Legislativo do 
Governo de Rondônia, no sentido de promover discussões públicas a respeito do conteúdo 
da legislação básica sobre o zoneamento sócio-econômico-ecológico. 

Apesar dessa formalização do zoneamento, sempre houve deficiências na legislação 
estadual em relação a assuntos fundamentais como: 1) normas sobre o acesso e manejo dos 
recursos naturais nas várias zonas e sub-zonas e 2) critérios técnicos e institucionais 
necessários para a realização de futuras mudanças no zoneamento. Tal ambigüidade na 
legislação estadual contribuiu para que surgissem uma série de problemas na 
implementação do zoneamento, conforme descrito a seguir. 

Vale observar que a Lei Complementar nº 52 de 20/12/91 previu a sua 
regulamentação pelo Poder Executivo num prazo de 60 dias (artigo 7º). Entretanto, a lei 
somente foi regulamentada oficialmente em março de 1994, através do Decreto 6.316 de 
02/03/94 (ou seja, com um atraso de mais de dois anos). Ademais, o Decreto nº 6.316 não 
contribuiu efetivamente para superar as deficiências da legislação existente sobre o 
zoneamento, tipicamente se limitando a repetir, de forma genérica, o que já constava Lei 
Complementar nº 52/91. 

2 7 Exemplos de tais pressões políticas podem ser verificados em municípios como Machadinha d'Oeste e 
Vilhena. 



No que se refere à compatibilização de políticas públicas, vale ressaltar que a Lei 
Complementar nº 52/91, bem como o Decreto nº 6.316/94 são bastante ambíguos em 
relação a questões fundiárias, afirmando apenas que "os atos relacionados ao zoneamento, 
respeitarão as situações dominiais existentes, compatibilizando-as, se for o caso, a 
procedimentos legais expropriatórios'' (ênfase nossa). 

Conforme descrito a seguir, a existência de varias áreas de ambigüidade na 
legislação estadual sobre o zoneamento tem contribuído para uma série de problemas, 
especialmente em relação aos procedimentos para ajustes no zoneamento e a 
compatibilização de políticas publicas (p.ex. política fundiária, licenciamento ambiental). 

3. A Gestão Institucional do Zoneamento 

A principal instituição responsável pela gestão do ZSEE é a "Comissão do 
Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico de Rondônia". A primeira comissão foi criada 
pelo Decreto nº 5.449 de 16/01/92, logo após a aprovação da Lei Complementar nº 52/91.28 
Posteriormente, a comissão estadual do zoneamento foi reformulada através do Decreto nº. 
6.473 de 29/07/94 e mais recentemente, pelo Decreto nº 7.409 de 28/03/96. Atualmente, a 
Comissão do Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico conta com a seguinte composição 
institucional: 

• como Presidente, o Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; e 
como vice-presidente, o Secretario de Estado da Agricultura e Reforma Agrária (SEARA); 

• como demais representantes do setor público: Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), Instituto de Terras e Colonização de Rondônia 
(ITERON), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER-RO), Secretaria 
de Estado da Indústria, Comércio, Minas e Energia (SICME), Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (CPAF-EMBRAPA). Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) Coordenação Técnica do PLANAFLORO, Assembléia Legislativa do 
Estado, Ministério Público Estadual, Associação dos Prefeitos Municipais e Universidade 
Federal de Rondônia (UNIR):29 

• como entidades "patronais": Organização das Cooperativas do Estado de 
Rondônia (OCER), Federação da Agricultura do Estado de Rondônia (F AERON) e 
Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (FIERO); 

• como representantes da sociedade civil organizada: Organização dos Seringueiros 
de Rondônia (OSR), Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAGRO - 
anteriormente DETR-CUT), representantes das comunidades indígenas (CUNPIR) e o 
Fórum das ONGs e Movimentos Sociais de Rondônia. 

28 Vale ressaltar que nessa época, já havia passado quase quatro anos desde! a expedição do Decreto 
3. 782/88, que estabeleceu legahnente o zoneamento em Rondônia. 

29 Na revisão da Comissão Estadual do Zoneamento pelo Decreto 6.473 de 29/07/94, foram excluídos dois 
órgãos governamentais (CEPLAC e FUNAI) que anteriormente faziam parte da comissão, de acordo com o 
Decreto 5.449 de 16/01/92. 



Em princípio, a comissão estadual do zoneamento tem o potencial de desempenhar 
um papel fundamental corno espaço de negociação entre o poder público e vários setores 
da sociedade civil, visando a coordenação dos trabalhos do ZSEE. No entanto, pode-se 
observar uma série de entraves na efetiva operacionalização dessa comissão. Em 
particular, vale salientar os seguintes problemas: 

• A comissão não tem realizado exercícios de planejamento estratégico, definindo 
problemas chaves e prioridades estratégicas de ação. Dentre os assuntos fundamentais que 
têm sido negligenciados pela Comissão Estadual do Zoneamento, destacam-se: i) a 
definição de urna estratégia global de co-gestão do zoneamento entre as várias esferas do 
poder público e da sociedade civil, priorizando os espaços de participação local, ii) as 
necessidades de superar falhas na legislação estadual sobre o zoneamento sócio 
econôrnico-ecológico (p.ex. critérios para ajustes na primeira aproximação), iii) a 
compatibilização de políticas públicas setoriais com as diretrizes do zoneamento sócio 
econôrnico-ecológico, e iv) a necessidade de se promover campanhas edlucativas, 
objetivando esclarecer a opinião pública sobre os objetivos e diretrizes do zoneamento 
estadual. 

• Não tem sido realizados esforços suficientes para capacitar os membros da 
comissão em diversos aspectos do zoneamento sócio-econômico-ecológico, sobre os quais 
existem carências de conhecimentos. 

• Apesar da sua criação formal em janeiro de 1992, a comissão estadual de 
zoneamento somente começou a se reunir regularmente em 1996, principalmente em 
função de exigências burocráticas relacionadas ao acompanhamento do contrato para os 
estudos da segunda aproximação do zoneamento. 

<Observa-se que a Comissão Estadual do Zoneamento não tem sido consultada por 
outras instâncias governamentais sobre assuntos relacionados às suas atribuições formais, 
tais corno: 1) decretos estaduais sobre o zoneamento, expedidos pelo Poder Executivo 
(Decretos 6.316/94, 6.403/94, 7.286/95, 7.341/96, 7.526/96, 7.58]/96) e 2) políticas e 
práticas de órgãos governamentais relacionados ao zoneamento estadual (política fundiária, 
licenciamento e fiscalização ambiental, incentivos econômicos, abertura de estradas, etc.). 

No âmbito do PLANAFLORO, outros espaços institucionais de discussão sobre o 
zoneamento seriam as Comissões Normativas de Programa e o Conselho Deliberativo. 
Conforme mencionado anteriormente (capítulo III), tais instâncias do PLANAFLORO têm 
apresentado deficiências, no que se refere à viabilização de discussões mais qualitativas 
sobre o zoneamento e outras políticas públicas. 

4. Decretos que Alteraram a Legislação do Zoneamento 

Nos últimos anos, o Poder Executivo tem expedido diversos decretos que 
introduziram alterações na legislação básica sobre o zoneamento sócio-econôrnico 
ecológico (Decreto 3.782/88 e posteriormente a Lei Complementar nº 52/91). Em muitos 
casos, esses decretos demonstram incompatibilidades com as diretrizes básicas do 
zoneamento e do Desenvolvimento Sustentável. Nesse sentido, vale ressaltar os seguintes 
casos: 



• o Decreto no. 4.709 de 19/06/90, que no seu artigo 2° (inciso 2.5) determinou 
que o Governo de Rondônia poderia licenciar o desmatamento de até 20% das 
propriedades incluídas dentro das zonas 04 e 05. ao 

• o Decreto 6.403 de 10/06/94, que retirou as restrições sobre o desmatamento de 
05 ha por propriedade (ou outra "unidade produtiva") nas zonas 04 e 05, conforme a Lei 
Complementar nº 52/91. Por pressão do Fórum de ONGs de Rondônia, tal decreto foi 
substituído pelo Decreto nº 6.485 de 11/08/94, que permite a concessão de crédito para 
atividades agroflorestais entre pequenos produtores assentados ou regularizados pelo 
INCRA nas zonas 04 e 05, antes da Lei Complementar nº 52; 

• o Decreto 7.286 de 22/12/95 (posteriormente reeditado como Decreto nº 7.341 de 
02/02/96) que permitiu a exploração de recursos madeireiros na zona 04 em áreas até 500 
hectares, sem a apresentação de plano de manejo sustentável, desde que o proprietário ou 
legítimo ocupante desenvolva atividade silvicultural, Tal decreto foi sustado em 28/03/96, 
através de uma Ação Civil Pública do Ministério Público Estadual. 

Vale ressaltar que nenhum dos referidos decretos foi submetido previamente à 
Comissão Estadual de Zoneamento para sua análise e parecer, apesar de suas competências 
formais nesse sentido. 

5. Mudando a Lei do Zoneamento 

Em Rondônia, tem ocorrido problemas significativos de desarticulação entre o 
Executivo e Legislativo em assuntos relativos ao zoneamento sócio-econômico-ecológico. 
Na ausência de critérios sobre procedimentos técnicos e institucionais para se efetuar 
mudanças no zoneamento, vários projetos de lei têm sido apresentados em plenária, sem 
estudos técnicos, sem pareceres da Comissão do Zoneamento, e sem a realização de 
audiências públicas. 

Em maio de 1996, a Assembléia Legislativa do Estado aprovou a primeira 
iniciativa de introduzir mudanças na legislação estadual sobre o zoneamento. O Projeto de 
Lei nº 22 de autoria da Deputada Lúcia Tereza, teria os seguintes impactos, caso 
sancionado pelo Governador: 1) a transformação das reservas florestais em bloco do P A 
Urupá em zona 01, 2) a transformação dos lotes demarcados pelo INCRA em data anterior 
ao Decreto nº 3.782/88, localizados ao longo da BR-429 na zona 04 (municípios de Costa 
Marques, Seringueiras e São Miguel do Guaporé) em zona 02, e 3) a transformação dos 
imóveis localizados na Floresta Estadual de São Domingos em zona 02. 

O Projeto de Lei nº 22 provocou bastante polêmica em Rondônia. Por um lado, a 
iniciativa atendia demandas legítimas de se introduzir flexibilidade no zoneamento, 
corrigindo falhas na primeira aproximação conforme as necessidades de pequenos 
agricultores. Por outro lado, algumas medidas no Projeto de Lei teriam impactos 
negativos. A transformação em zona 02 de imóveis localizados na Floresta Estadual de 

30 O Decreto no. 4709 de 19/06/90 foi instituído, oficialmente, para atender as propriedades com ocupação 
agropecuária que foram incluídas, indevidamente, nas zonas 04 e 05 na primeira aproximação do zoneamento 
(p.ex. a área já demarcada na época pelo INCRA ao longo da BR-429). O decreto nunca foi revogado, 
embora suponha-se que deixou de ter validade no momento em que foi aprovada a Lei Complementar nº 
52/91. 



São Domingos teria como efeito atender grileiros e madeireiros numa unidade de 
conservação incluída nos acordos contratuais do PLANAFLORO. Numa das reservas em 
bloco do P A Urupá , foi identificada a presença de índios isolados. De qualquer forma, a 
introdução de mudanças no zoneamento, na ausência de qualquer estudo ou outro 
procedimento técnico, abriria um precedente perigoso na Assembléia Legislativa. 

Com a aprovação do Projeto de Lei nº 22 pela Assembléia Legislativa, o 
Governador de Rondônia se encontrava numa encruzilhada. Se vetasse o projeto de lei, 
haveria sérias repercussões políticas, inclusive por parte dos pequenos agricultores na BR- 
429. No caso de sancionar o projeto de lei, a principal preocupação do Governador era a 
violação dos acordos contratuais do PLANAFLORO e a eventual suspensão dos 
desembolsos do Banco Mundial. 

Em junho de 1996, o Governo de Rondônia elaborou um projeto de lei substitutivo, 
que inicialmente foi aprovado, de forma apressada, na Comissão Estadual do 
Zoneamento.ê! Em seguida, o projeto de lei foi submetido à Assembléia Legislativa do 
Estado. O projeto de lei foi aprovado com algumas emendas pela Assembléia Legislativa e 
foi sancionado pelo Governador de Rondônia como a Lei Complementar nº 152 de 
24/06/96. Com algumas semanas de atraso, a Lei Complementar nº 152 foi regulamentado 
pelo Decreto nº 7.583 de 16/09/96. 

Embora fosse justificado como medida para atender pequenos agricultores não 
contemplados na elaboração da primeira aproximação do zoneamento, vale destacar as 
seguintes características da Lei Complementar 152/96: 

.- • O primeiro artigo da Lei Complementar nº 152/96 retirou, de forma generalizada, 
as normas do zoneamento sobre a utilização de recursos naturais nas zonas 04 e 05 em 
diversos municípios (zona 04 dos municípios de Costa Marques, Seringueiras, São 
Francisco do Guaporé, Campo Novo, Alto Paraíso, Buritis, e zona 05 nos municípios de 
Costa Marques, Seringueiras, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, 
Alvorada D'Oeste e Urupá); 

-- 
• Nas áreas referidas acima, com exceção das unidades de conservação criadas e 

demarcadas, a Lei Complementar nº 152 permite a legitimação de posses e regularização 
fundiária em terras públicas pelo INCRA e ITERON em áreas de até 100 hectares, 
ocupadas por mais de um ano (nos termos da Lei Federal nº 6.383 de 07/12/76). 

• A falta de uma definição na Lei Complementar nº 152/96 sobre a data-base para a 
legitimação de ocupações poderia ter o efeito de estimular nova invasões em terras 
públicas, no intuito de conseguir a posterior regularização de pretensões pelo INCRA. 
Essa falha somente foi corrigida pelo Decreto nº 7.583 de 16/09/96, que regulamentou, de 
forma tardia, a Lei Complementar nº 152. No referido decreto, definiu-se a necessidade 

31 Vale ressaltar que a subcomissão técnica do zoneamento não emitiu um parecer sobre o projeto de lei, 
tampouco foi solicitado um parecer jurídico independente sobre o assunto. Além disso, o projeto de lei foi 
encaminhado à Assembléia Legislativa, sem solicitar uma opinião do Banco Mundial, quanto aos acordos 
contratuais do PLANAFLORO. 



de comprovação de "morada permanente e cultura efetiva na área ocupada, com m1c10 
anterior à edição da Lei Complementar nº 52/91" (artigo 1 º, inciso 2, alínea IV).32 

• Claramente, os efeitos da Lei Complementar nº 152/96 não se restringiram apenas 
a áreas ocupadas por pequenos agricultores. De fato, a mesma retirou as normas do 
zoneamento sobre desmatamento e exploração madeireira em qualquer propriedade nas 
zonas 04 e 05 nos referidos municípios, atendendo os interesses de pecuaristas e 
madeireiros. 

• Se o episódio da Lei Complementar nº 152/96 demonstrou a necessidade de 
introduzir uma certa flexibilidade no zoneamento, tal mudança foi realizada na ausência de 
procedimentos técnicos e critérios transparentes sobre os interesses sociais e econômicos a 
serem atendidos. 

Em suma, pode-se argumentar que a Lei Complementar nº 152/96 demonstra 
incompatibilidades com os conceitos básicos do zoneamento, como instrumento estratégico 
de planejamento regional. Vale ressaltar ainda que seus impactos negativos poderão ser 
maiores do que o projeto de lei original que teve o objetivo de substituir.sê 

Depois da aprovação da Lei Complementar nº 152/96, o Banco Mundial tomou 
algumas medidas para superar as deficiências na legislação estadual sobre procedimentos 
necessários para a realização de mudanças no zoneamento. Com o apoio de um especialista 
em direito ambiental do Banco, foi elaborado o Decreto nº 7.526 de 02 de agosto de 1996, 
que define "procedimentos a serem adotados para elaboração da segunda aproximação do 
zoneamento sócio-econômico-ecológico de Rondônia". 

Mesmo assim, a Assembléia Legislativa de Rondônia aprovou em 23/12/96 o 
Projeto de Lei Complementar nº 53/96, que provocaria alteraç:ões no zoneamento, 
beneficiando principalmente grandes proprietários, madeireiros e especuladores fundiários. 
O referido projeto de lei foi vetado em 13/01/97 pelo Governador de Rondônia, com base 
no Decreto nº 7.526/96. No entanto, o referido veto foi derrubado por maioria absoluta dos 
deputados na Assembléia Legislativa, sendo que a matéria tornou-se efetiva na :forma da 
Lei Complementar nº 171 de 23/05/97.34 

32 Existem dúvidas sobre a aplicação prática do critério sobre a data-base de ocupação para fins de 
regularização fundiária pelo INCRA, especialmente em função do tempo entre a aprovação da Lei 
Complementar nº 152 e a expedição do Decreto nº 7.583. 

33 Vale salientar que a Lei Complementar nº 152/96 pode contribuir para a efetiva descaracterização de 
áreas contempladas nos acordos contratuais do PLANAFLORO como unidades estaduais de conservação a 
serem mantidas durante a execução do projeto, tais como: Floresta Estadual de Rendimento Sustentado 
(FERS) do Rio São Domingos (criada e não demarcada), FERS do Rio Guaporé (não criada e não 
demarcada) e a Reserva Extrativista Estadual do Baixo São Miguel (demarcada, mais não criada). 

34 A instituição da Lei Complementar nº 171/97 sugere a necessidade de detalhamento, através de um 
projeto de lei aprovado pelo Legislativo, dos procedimentos técnicos, jurídicos e institucionais necessários 
para se efetuar futuras mudanças no zoneamento, complementando os dispositivos gerais da Lei 
Complementar nº 52/91. 



6. A Segunda Aproximação do Zoneamento 

Apesar dos desembolsos do PLANAFLORO terem se iniciado em meados de 1993, 
o contrato para a realização de estudos da segunda aproximação do zoneamento (SAZ) 
somente foi assinado em março de 1996. O contrato entre o Governo de Rondônia e o 
consórcio de empresas Tecnosolo/DHV/Eptisa foi assinado no valor de US $ 19,5 milhões 
(sendo que a previsão original no orçamento do PLANAFLORO era de US $ 11,4 
milhões). Os estudos estão sendo financiados 100% pelo empréstimo do Banco Mundial. 
Em função dos atrasos no processo de licitação e questões relativas ao calendário político 
eleitoral, o prazo de execução dos estudos da segunda aproximação do zoneamento foi 
reduzido de três para dois anos, com o seu encerramento previsto para abril de 1998. 

Evidentemente, os atrasos no início dos estudos da SAZ provocaram uma série de 
problemas. Em particular, ocorreu um desgaste político do zoneamento em Rondônia, em 
função da não-correção de falhas na sua primeira aproximação. Tal fenômeno ocorreu 
porque todas as discussões acerca das normas para a realização de: eventuais ajustes no 
zoneamento ficavam dependendo dos resultados dos estudos da segunda aproximação 
(supostamente por pressões do Banco Mundial). 

Não obstante a contribuição potencial dos estudos da segunda aproximação do 
zoneamento para a busca de alternativas de desenvolvimento sustentável em Rondônia, 
existe uma série de questões preocupantes que não tem recebido a devida atenção. Nesse 
sentido, vale ressaltar: 

• a falta de uma elaboração participativa da metodologia dos estudos da SAZ com 
os principais beneficiários do PLANAFLORO (pequenos agricultores, seringueiros, 
populações indígenas) e outros setores interessados ('stakeholders') da sociedade 
rondoniense; 

-- 
• a falta de estratégias diferenciadas para áreas que já possuem uma destinação 

consolidada (projetos de assentamento, áreas indígenas, Reservas Extrativistas, unidades 
de conservação de uso indireto) visando adequar a metodologia dos estudos a realidades 
específicas; 

• deficiências no componente sócio-econômico da segunda aproximação, 
especialmente em termos dos estudos fundiários e demográficos; 

• a falta de clareza na metodologia proposta sobre a integração de estudos biofísicos 
e sócio-econômicos, inclusive no que se refere a indicadores de sustentabilidade e 
impactos ambientais de atividades humanas, bem como a dinâmica de processos de 
expansão 'desordenada' da fronteira; 

• eventuais tendências de reduzir o zoneamento a um exercício de levantamento 
utilitário de recursos naturais para atividades econômicas, sem urna visão mais holística 
dos conceitos e metas do Desenvolvimento Sustentável; 

... -. 
• a utilidade prática dos estudos da SAZ para fins de planejamento local, 

considerando o nível de detalhamento das informações sendo levantadas (p.ex. 1 :250.000 
para os mapas de solos e aptidão agrícola, enquanto a escala recomendada para exercícios 
de planejamento regional é de pelo menos 1 :50.000. 



• os critérios utilizados para a escolha das quatro "zonas de prioridade" para os 
estudos da SAZ, considerando que áreas críticas em regiões como Machadinho, Cujubim e 
Corurnbiara foram excluídas da "zona prioritária nº 01" enquanto foram priorizadas áreas 
sem pressões antrópicas e com sua destinação consolidada (p.ex. área militar entre os rios 
Novo e Cautário no Vale do Guaporé). 

• a possível utilização inadequada dos resultados dos estudos da SAZ, 
especialmente em relação a estoques de recursos naturais, p.ex. garimpas e exploração 
madeireira em áreas indígenas.v 

Ainda persiste uma falta de clareza sobre os critérios e procedimentos a serem 
adotados na definição da versão final da segunda aproximação do zoneamento, 
especialmente a nível da Comissão Estadual do Zoneamento e da Assembléia Legislativa 
do Estado. Nesse sentido, vale salientar que: 

• diversas mudanças já efetuadas na legislação do zoneamento, conforme descrito 
acima, são motivos de preocupação em relação à definição final da segunda aproximação 
do zoneamento. 

• tem existido pressões na Comissão Estadual do Zoneamento, especialmente por 
parte do INCRA, no sentido de "liberar" imediatamente áreas inseridas na 'zona prioritária 
nº 01' dos estudos da SAZ (particularmente na região de Buritis/Campo Novo/BR-421) 
para atividades agropecuárias e madeireiras (veja capítulo VI). 

7. O Zoneamento e a Incompatibilidade de Políticas Públicas 

Conforme descrito em outros capítulos, tem surgido vanos casos de 
incompatibilidade de políticas públicas setoriais em relação às diretrizes do zoneamento 
sócio-econômico-ecológico e, de forma mais ampla, do Desenvolvimento Sustentável 
(política fundiária, licenciamento ambiental, políticas agrícolas, políticas de transporte). 
Evidentemente, os problemas de incompatibilidade de políticas públicas têm 
comprometido seriamente a implementação do zoneamento em Rondônia. 

8. Monitoramento de Áreas Críticas no Zoneamento 

Não obstante alguns avanços recentes, os esforços governamentais para monitorar 
áreas críticas no zoneamento, incluindo a tomada de medidas preventivas, têm sido 
extremamente tímidas ou mesmo inexistentes. Como exemplos, vale observar a situação 
atual em áreas como Buritis, Alto Jaci-Paraná, BR-421, Machadinho, Cujubim, BR-429 e 
Gleba Corumbiara. 

35 Vale salientar que o primeiro relatório do Comitê de Avaliação Independente do PLANAFLORO 
(COMAI, 1994) advertiu que "na ausência de políticas para garantir a conservação e manejo sustentável dos 
recursos naturais em Rondônia, a realização de levantamentos sobre os estoques de recursos naturais 
(minérios, solos, madeira, etc.), especialmente nas unidades de conservação, poderá acabar por incentivar a 
degradação ambiental e o acirramento de conflitos sociais (p.ex. a exploração madeireira e mineral em áreas 
indígenas)." 



9. A Sustentabilidade Política do Zoneamento 

Conforme sugerido anteriormente, um dos principais entraves na implementação do 
zoneamento em Rondônia tem sido a sua falta de sustentabilidade política. Uma das 
evidências desse problema tem sido as freqüentes declarações de políticos nos meios de 
imprensa, argumentando que o zoneamento constitui uma "camisa-de-força'' que impede o 
desenvolvimento econômico de Rondônia. A nível do público rondoniense em geral, 
existe um desconhecimento profundo sobre o zoneamento sócio-econômico-ecológico. 

Na tentativa de identificar as causas dessa situação, vale ressaltar os seguintes 
pontos: 

• Não houve um processo de negociação sobre o zoneamento entre órgãos 
governamentais (das esferas federal, estadual e municipal) e diversos setores da sociedade 
civil e empresarial, visando a construção de consensos e a resolução de eventuais conflitos 
de interesse. 

• Nesse sentido, não ocorreu um processo de negociação com "stakeholders" locais, 
no sentido de buscar alternativas viáveis para atividades insustentáveis, do ponto de vista 
econômico e ambiental, ou conflitantes, do ponto de vista social. 

• De forma semelhante, não se viabilizou mecanismos de negociação e 
flexibilidade no zoneamento, o que acabou comprometendo a sustentabilidade política do 
zoneamento entre pequenos agricultores (p.ex. na zona 04 ao longo da BR-429); 

• Enquanto isso, tem persistido políticas e práticas de órgãos governamentais como 
o INCRA, tipicamente em conjunto com políticos locais, que tem estimulado a ocupação 
"espontânea" por posseiros em diversas áreas de uso restrito segundo, o ZSEE (p.ex. região 
de Buritis, Machadinho, etc.). Além dos eventuais problemas sócio-ambientais causados, 
tais práticas contribuíram ainda mais para o desgaste político do zoneamento. 

• Não obstante as previsões contratuais do PLANAFLORO, o Governo de 
Rondônia, até o momento, não tem promovido uma ampla campanha educativa para 
esclarecer a opinião pública sobre o objetivos e diretrizes do zoneamento sócio 
econômico-ecológico. 

Conclusões e Recomendações (Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico) 

Sem dúvida, o zoneamento sócio-econômico-ecológico constitui um instrumento 
potencialmente valioso para o planejamento regional, visando a implementação prática do 
Desenvolvimento Sustentável. No entanto, tem existido uma série de entraves que têm 
comprometido a sua execução prática em Rondônia. Dentre esses, destaca-se a fragilidade 
do processo de gestão do zoneamento como política pública. Nesse sentido, é importante 
ressaltar que a implementação efetiva do zoneamento, como instrumento estratégico para o 
Desenvolvimento Sustentável, depende fundamentalmente de processos democratização e 
co-gestão das políticas públicas entre o governo e sociedade. 



Recomendações 

Considerando o exposto, recomenda-se a tomada das seguintes medidas prioritárias, 
visando melhorar a gestão do zoneamento sócio-econômico-ecológico em Rondônia: 

• Realização de um seminário público a nível estadual sobre o zoneamento sócio 
econômico-ecológico, contando com a ampla participação de órgãos governamentais ( a 
nível federal, estadual e municipal) e representantes da sociedade local ( empresários, 
ONGs, movimentos sociais, etc.,) tendo como objetivos básicos: i) promover o 
nivelamento de conhecimentos sobre as diretrizes básicas do zoneamento, ii) avaliar as 
experiências de implementação do zoneamento sócio-econômico-ecológico entre 1988 e 
1997 e ii) elaborar uma proposta estratégica para melhorar a qualidade técnica e gestão 
participativa no zoneamento, inclusive a nível das comunidades locais. 

• Realização de campanhas educativas nos meios de comunicação, visando divulgar 
os objetivos e diretrizes do zoneamento sócio-econômico-ecológico, bem como sua relação 
com o PLANAFLORO e as propostas de desenvolvimento sustentável. 

• Tomada de medidas urgentes, visando a compatibilização de políticas setoriais 
(política fundiária, política agrícola, licenciamento ambiental, etc.) com as diretrizes do 
zoneamento econômico-ecológico. 

• Realização de medidas efetivas para superar as atuais deficiências nas normas e 
procedimentos referentes a futuros ajustes no zoneamento, inclusive a nível da legislação 
estadual (inclusive a elaboração de uma lei estadual estabelecendo diretrizes claras sobre 
futuros ajustes no zoneamento); 

• Monitoramento permanente de áreas críticas no zoneamento, através de imagens 
de sensoriamento remoto e atividades de campo, conjugadas às ações de fiscalização, 
educação ambiental, etc. 

• Execução de um plano emergencial de capacitação de pessoal nos órgãos 
governamentais e ONGs, conforme suas responsabilidades na gestão do zoneamento; 

• Divulgação de mapas atualizados sobre o zoneamento e unidades de conservação 
a nível dos órgãos governamentais no interior do Estado. 



.- 

V. Unidades Estaduais de Conservação 

5.1 Considerações Iniciais 

Nos anos recentes, a criação de diversas unidades estaduais de conservação (UECs) 
em Rondônia teve um relação estreita com a elaboração e execução inicial do 
PLANAFLORO. Durante as negociações entre o Governo de Rondônia e o Banco 
Mundial, definiu-se que a criação de uma série de unidades de conservação (UCs) a nível 
estadual seria uma pré-condição para a efetividade do projeto.ês 

Nessa conjuntura, o Governador de Rondônia assinou decretos de criação de 
diversas UECs de uso indireto (Parques Estaduais, Reservas Biológicas, Estações 
Ecológicas) e direto (11Florestas Estaduais Extrativistas", e "Florestas Estaduais de 
Rendimento Sustentado"), principalmente no período de 1989 a 1991, tendo como 
referência os indicativos da primeira aproximação do zoneamento sócio-econômico 
ecológico, instituído pelo Decreto Estadual nº 3.782/88.37 

No âmbito do componente de "Conservação, Manejo e Proteção Ambiental": do 
PLANAFLORO, previu-se a realização das seguintes atividades de criação e implantação 
de unidades de conservação de uso direto e indireto: 

• Unidades de Conservação de Uso Indireto: i) estabelecimento e manutenção de 
cinco parques estaduais (Guajará-Mirim, Serra dos Pareeis, Candeias, Serra dos Reis e Rio 
Corumbiara), duas reservas biológicas (Rio Ouro Preto e Traçadal), e uma estação 
ecológica (Serra dos Três Irmãos), bem como de cinco parques municipais; ii) recuperação 
de quatro unidades federais de conservação (Parque Nacional dos Pacas Novos, Reserva 
Biológica de Jarú, Reserva Biológica do Guaporé, e Estação Ecológica do Cuniã). 

• Unidades de Conservação de Uso Direto: i) Reservas Extrativistas: a) criação, 
demarcação e proteção de seis reservas extrativistas, com uma área total de 3.500.000 ha 
para a produção sustentada de borracha nativa, castanha, e de outros produtos não 
madeireiros; b) provisão de direitos fundiários, assistência técnica, e apoio para 
comercialização; e) desenvolvimento da Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto como um 
projeto piloto, com pesquisas especiais sobre regeneração, identificação de novas espécies 
de interesse comercial, tecnologias de extração e impactos ambientais; d) desenvolvimento 
de comercialização e atividades de processamento local; ii) Florestas Estaduais de 
Rendimento Sustentado (FERS): a) demarcação, estabelecimento e proteção de oito 
florestas estaduais, abrangendo aproximadamente 1.800.000 hectares; b) desenvolvimento 
de um projeto piloto, incluindo preparação de um inventário florestal e plano de manejo, 

36 Num documento de "Ajuda Memória" de uma missão do Banco Mundial em agosto de 1989, ressaltou-se 
que "a criação de todas as Unidades de Conservação Estaduais, sem restrições por parte do Governo Federal, 
será condição básica para que o Banco desembolse qualquer fundo correspondente ao Projeto. Esta condição 
de desembolso obriga ao (Governo de Rondônia) a acelerar os estudos condizentes a criação destas Unidades 
e ao Estado em geral, a adotar as providências necessárias com a maior urgência." 

37 Na revisão da Constituição Estadual de 1989, o Poder Executivo ficou autorizado a criar uma série de 
unidades estaduais de conservação de uso direto e indireto, citadas nominalmente nos artigos 18, 20 e 21 das 
Disposições Transitórias. 



para testar a viabilidade de manejo sustentável de recursos madeireiros; c) 
desenvolvimento e implementação de planos de manejo e um projeto piloto com Reservas 
Florestais em Bloco; d) fortalecimento e supervisão de manejo florestal em todo o Estado 
de Rondônia; e) estudos no setor florestal. 

Em termos de atribuições institucionais, previu-se a seguinte divisão de trabalho 
entre órgãos governamentais: a) SEDAM: elaboração e implementação de planos de 
manejo dos recursos naturais, assistência técnica a comunidades tradicionais (em Reservas 
Extrativistas) e atividades de monitoramento e fiscalização ambiental; b) ITERON: em 
conjunto com INCRA, demarcação e regularização fundiária das unidades de conservação, 
apoio à organização comunitária nas Reservas Extrativistas; c) CPAF/EMBRAPA: 
pesquisa florestal nas Reservas Extrativistas e Florestas Estaduais de Rendimento 
Sustentado. 

Nos acordos contratuais do PLANAFLORO, definiu-se que: 

• o Governo de Rondônia deveria manter as seguintes unidades indiretas de 
conservação: a) Estação Ecológica Serra dos Três Irmãos; b) Parques Estaduais de 
Guajará-Mirim, Candeias e Rio Corumbiara; e) Reservas Biológicas Estaduais de Rio Ouro 
Preto e Traçadal e e) as Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado do Rio São 
Domingos, Rio Abunã, Rio Roosevelt e Rio Madeira, bem como a Reserva Extrativista do 
Rio Preto/Jacundá (Seção 2.1 O do Acordo de Projeto) 

• até 30 de setembro de 1993, o Governo de Rondônia deveria criar, e depois manter, a) 
Parques Estaduais de Serra dos Pareeis e Serra dos Reis; b) Reservas Extrativistas de Rio 
Pacas Novos/Rio Novo, São Miguel/Pedras Negras, Jací-Paraná e Rio Cautário; e) 
Florestas Estaduais de Rendimento Sustentando (FERS) do Rio Guaporé, Rio Mequens, 
Rio Machado e Rio Vermelho (Seção 2.11 do Acordo de Projeto). 

5.2 Unidades Estaduais de Conservação e a Execução Inicial do PLANAFLORO 

Não obstante uma série de avanços no âmbito do PLANAFLORO, tem ocorrido 
entraves significativos na implementação de unidades estaduais de conservação em 
Rondônia. Nesse sentido, vale destacar os seguintes pontos: 

A) Diretrizes Básicas para as Unidades de Conservação 

Desde a elaboração do PLANAFLORO, tem persistido uma falta de diretrizes 
básicas para fundamentar um sistema estadual de unidades de conservação, contemplando 
objetivos, finalidades e procedimentos operacionais sobre medidas específicas (estudos 
prévios, regularização fundiária, demarcação, planos de manejo, educação ambiental, 
compatibilização de políticas públicas, monitoramento e fiscalização etc.). Tais 
procedimentos teriam que incluir um clara definição de atribuições entre órgãos 
governamentais em vários níveis (inclusive nos municípios), bem como metodologias para 
viabilizar parcerias com a sociedade local (moradores locais, ONGs, empresas privadas, 
etc.). 

Nesse sentido, vale salientar que não se definiu a figura jmrídica de cada tipo de 
unidade estadual de conservação, em termos de seus respectivos objetivos, procedimentos 



de implantação e responsabilidades institucionais. Essa situarão é especialmente 
preocupante, quando se considera que algumas UECs implicam na definição de novas 
figuras jurídicas (p.ex Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado-Flik.S). 

No que se refere às necessidades de regularização fundiária das unidades estaduais 
de conservação, vale salientar que: 

• os decretos que criaram as "Florestas Estaduais Extrativistas" e "Florestas 
Estaduais de Rendimento Sustentado" afirmam somente que as terras e benfeitorias no seu 
perímetro "poderão ser declaradas de utilidade pública, se não forem cumpridas as 
diretrizes de manejo, constantes do Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico de 
Rondônia." 38 

• nos decretos de criação de unidades estaduais de uso indireto (Parques Estaduais, 
Reservas Biológicas e Estações Ecológicas) as áreas foram declaradas de utilidade pública. 
No entanto, os decretos não indicaram, expressa e diretamente, a consumação do ato via 
eventuais desapropriações, nem apontam, explicitamente, o órgão público que deveria 
propor a ação respectiva em juízo, quando cabível. 

Um outro problema significativo foi a criação de unidades: de conservação sem 
estudos técnicos adequados sobre as características ecológicas e sócio-econômicas das 
respectivas áreas. Tampouco foram realizadas negociações com populações locais sobre a 
criação das mesmas. Essa situação resultou na inclusão e exclusão indevida de várias 
localidades nas UECs, o que prejudicou sensivelmente a sustentação política das 
mesmas.39 

Um outro problema fundamental foi o atraso e/ou falta d1e criação de algumas 
unidades estaduais de conservação previstas no desenho original do PLANAFLORO (p.ex. 
RESEX do Rio Cautário, RESEX do Rio Jací-Paraná, FERS do Rio Guaporé) ou 
reivindicadas por populações tradicionais (p.ex. RESEX do Rio São Pedro). 

Em termos gerais, pode-se afirmar que as dificuldades de gestão participativa das 
políticas públicas e do PLANAFLORO, conforme descrito nos capítulos II e III, têm 
dificultado a implementação das UECs, inclusive em termos da viabilização de parcerias 
com diversos "stakeholders" a nível local. 

B) A Incompatibilidade de Políticas Públicas 

Um dos principais entraves na implementação das unidades estaduais de 
conservação em Rondônia tem sido a falta de compatibilidade entre diversas políticas 
setoriais (política fundiária, política de licenciamento ambiental, etc.). Claramente, essas 
distorções têm estimulado a descaracterização de várias unidades estaduais de 
conservação. 

38 No caso de "Florestas Estaduais Extrativistas", essa ambigüidade contrasta com a legislação federal 
sobre as Reservas Extrativistas (Decreto Federal no.98.897 de 30/01/90), principalmente no que diz respeito 
aos procedimentos de regularização fundiária e concessão de uso às comunidades. 

39 Conforme mencionado acima, as UECs foram criadas com base nos indicativos da primeira aproximação 
do zoneamento sócio-econômico-ecológico que, por sua vez, apresentou deficiências consideráveis em 
termos de seu embasamento técnico (vide capítulo IV). .. 1 
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Como exemplo da problemática da incompatibilidade de políticas públicas e suas 
implicações para as unidades estaduais de conservação, vale salientai- o caso da atuação do 
INCRA em Rondônia. Logo após a criação das primeiras unidades estaduais de 
conservação, surgiram diversos exemplos do desconhecimento dessas áreas pela 
Superintendência Regional do INCRA (SR-17), nas suas atividades de titulação de terras 
públicas e, em alguns casos, criação de novos projetos de assentamento. Nesse sentido, 
vale ressaltar inicialmente os seguintes casos: 

• No Parque Estadual do Corumbiara, criado pelo Decreto no. 4.576 de 23/03/90, o 
INCRA, pelo menos até 1992, concedeu CPCV s (Contratos de Promessa de Compra e 
Venda) atendendo interesses de especuladores de terra e grandes fazendeiros. 

• No Parque Estadual Serras dos Pareeis, criado pelo Decreto 4.570 de 23/03/90, o 
INCRA concedeu CPCVs para médias e grandes propriedades, especialmente durante o 
ano de 1991. 

• Nas Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado (FERS) do Rio São 
Domingos, Rio Mequens e Abunã, criadas através de decretos estaduais em março de 
1990, o INCRA tem concedido CPCVs que serviram para legitimar o estabelecimento de 
médias e grandes propriedades para fins agropecuários. 

• O INCRA utilizou a mesma prática de concessão de CPCVs dentro da área 
prevista nos acordos contratuais do PLANAFLORO para a criação da FERS do Rio 
Guaporé (ao sul de uma área previamente demarcada ao longo da rodovia BR-429) bem 
como nas áreas previstas para a criação das Reservas Extrativistas do Rio Cautário e Rio 
São Miguel. 

C). As Demarcações das Unidades Estaduais de Conservação 

A partir de 1994, o ITERON iniciou, com recursos do empréstimo do Banco 
Mundial, a contratação de empreiteiras para realizar a demarcação topográfica de unidades 
de conservação em Rondônia. Não obstante a relevância dessa atividades para a 
implantação dessas áreas, as demarcações realizadas pelo ITERON demonstraram uma 
série de irregularidades, conforme descrito a seguir: 

1. Em vários casos, as demarcações contratadas pelo ITERON não corresponderam 
aos limites originais das unidades estaduais de conservação, conforme seus respectivos 
decretos de criação. Em muitos casos, houve a decisão de "reduzir" as unidades de 
conservação nas demarcações, sem nenhuma discussão nas instâncias decisórias do 
PLANAFLORO. 

2. Em vários casos, as áreas excluídas das demarcações contratadas pelo ITERON 
eram propriedades com títulos precários ou documentos concedidos irregularmente pelo 
INCRA, ou então áreas de simples especulação fundiária e madeireira. Nesse sentido, vale 
destacar os seguintes casos: 

• No Parque Estadual do Corumbiara, a demarcação contratada pelo ITERON 
excluiu 159.215 hectares, atendendo os interesses de grandes pecuaristas e especuladores 
fundiários. A área excluída na demarcação corresponde a vários títulos expedidos 
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irregularmente pelo INCRA através de CPCVs, durante os anos de 1991-92, ou seja, após 
a criação do Parque Estadual, bem como áreas de simples "grilagem" de terras .. 

• No Parque Estadual de Guajará-Mirim, criado pelo Decreto no. 4.575 de 
23/03/90, o ITERON promoveu a demarcação de uma área que exclui parte significativa 
do Parque (51.665 hectares), inclusive uma região de serras, caracterizada por um 
ecossistema frágil. Segundo o ITERON, a exclusão dessa área se deve à existência de 
antigos seringais com títulos definitivos, sendo que o Governo de Rondônia não teria como 
desapropriá-los. (No entanto, a área excluída pela demarcação também inclui terras 
públicas, ao norte do Parque). 

Nos dois casos, foram excluídas áreas de grande importância ambiental (p.ex 
proteção de mananciais, áreas de beleza cênica, áreas ecologicamente frágeis, ilhas de 
preservação de habitats de fauna, etc.). 

3. Em outros casos, o ITERON iniciou a demarcação de unidades estaduais de 
conservação, sem a tomada de medidas para garantir a transferência patrimonial de terras 
públicas federais, conforme determinado pelo Decreto Federal no. 2:.375/87 e disposições 
posteriores. Alguns exemplos dessa situação incluíram: Floresta Estadual Extrativista do 
Pacas Novos, Parque Estadual do Corumbiara, Parque Estadual de Guajará-Mirim e a 
Reserva Biológica Estadual do Traçadal.w 

4. Em alguns casos, o ITERON contratou a demarcação de "Reservas Extrativistas" 
que não haviam sido criadas. Essa situação ocorreu em 1994 nas áreas do Rio Cautário, 
Curralinho, Baixo São Miguel, que não haviam sido criadas por decreto.41 

5. Em muitos casos, um outro problema relevante foi a baixa qualidade das 
demarcações contratadas pelo ITERON, no que se refere a aspectos como: i) a ausência de 
informações básicas nas placas de demarcação ( decreto de criação da unidade de 
conservação, atividades proibidas, etc.), ii) utilização de tintas e outros materiais 
inadequadas, resultando na rápida degradação das placas, iii) erros na localização de 
muitas placas em campo e iv) a ausência de cercas vivas (plantio de espécies florestais com 
características adequadas de floração sazonal) nas picadas abertas em "linhas secas". 

5.3 A Situação Atual das Unidades Estaduais de Conservação 

Recentemente, tem ocorrido avanços significativos na implementação de vanas 
unidades estaduais de conservação em Rondônia. Como exemplos desses avanços, vale 
salientar os seguintes pontos: 

40 A Reserva Biológica Estadual do Traçada!, criada pelo Decreto No. 4.583, de 28/03/90, abrangendo uma 
área de 22.540 hectares no município de Guajará-Mírim, se insere dentro dos limites da área afetada para o 
uso especial do Exército, segundo o Decreto Federal Nº 97.596, de 30/03/89. Portanto, a demarcação da 
referida reserva deveria contar com a anuência prévia da União, o que não foi previamente solicitada pelo 
Governo de Rondônia. 

41. As RESEXs do Rio Cautário e Curralinho foram criadas em meados de 1995. A RESEX do Baixo São 
Miguel ainda não foi criada. 
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1. Reservas Extrativistas: Em julho de 1995, o Governador de Rondônia assinou 
decretos criando as Reservas Extrativistas do Curralinho (1.757 hectares) e Pedras Negras 
(124.408 hectares) no Vale do Guaporé, bem como a transformação de quinze 'Reservas 
em Bloco' do P A Machadinha em Reservas Extrativistas Estaduais, abrangendo mna área 
total de aproximadamente 73.000 hectares;42 Em agosto de 1995, foi criada por decreto 
estadual Reserva Extrativista do Rio Cautário, abrangendo 146.400 hectares na região de 
Costa Marques.v Em janeiro de 1996, foi decretada a criação da RESEX Estadual do Rio 
Jací-Paraná (com aproximadamente 205.000 hectaresr+' Na implantação das reservas, 
destacam-se: i) o apoio para a elaboração de planos de utilização em diversas áreas, ii) a 
elaboração de planos de desenvolvimento, com metodologias participativas, nas RESEXs 
do Aquariquara (Machadinho) e Rio Cautário, e iii) a implantação de: infra-estrutura sócio 
econômica em diversas reservas estaduais, através de convênios com a OSR e associações 
locais. 

2. Unidades de Conservação de Uso Indireto: Recentemente, tem ocorrido avanços 
significativos na implementação de seis unidades estaduais de conservação de uso indireto 
(Parques Estaduais de Guajará-Mirim e Corumbiara, Estações Ecológicas de Serra dos 
Três Irmãos e Samuel, Reserva Biológica do Rio Ouro Preto) incluindo atividades como 
avaliação ecológica rápida, elaboração de planos de manejo, educação ambiental, 
transferência de terras públicas federais ao Estado, etc. Em particular, destaca-se a 
elaboração de um plano de gestão compartilhada do Parque Estadual de Guajará-Mirim, 
com o apoio do Projeto de Cooperação Técnica do PNUD/PLANAFLORO. 

Não obstante a importância dessas iniciativas, tem persistido uma série de entraves 
na implementação de unidades de conservação em Rondônia, com apoio do 
PLANAFLORO. Nesse sentido, vale salientar os seguintes pontos: 

1. Em Rondônia, ainda falta definir as diretrizes básicas de um 'Sistema Estadual de 
Unidades de Conservação', contemplando seus objetivos globais e para cada tipo de UC: 
figura jurídica, ações estratégicas, atribuições institucionais e métodos de co-gestão entre 
órgãos governamentais (inclusive a nível municipal), comunidades locais, ONGs, 
empresários, etc. Evidentemente, esse sistema teria que contemplar a inserção das UCs no 
âmbito de planos de desenvolvimento regional. 

2. Recentemente, o Governo de Rondônia preparou uma nova versão da "Lei 
Ambiental" do Estado, definida inicialmente pela Lei nº 547 de 30/12/93, que se encontra 

42 Em julho de 1995, também foi criada por decreto a Reserva Extrativista Estadual do Rio Pacaas Novos, 
com uma área total de 342.903 hectares. A área do Rio Pacaas Novos já tinha sido criada como uma 
"Floresta Estadual Extrativista" em abril de 1990, abrangendo uma área de 353.219' hectares. 

43 A área da RESEX do Rio Cautário sofreu uma redução considerável de aproximadamente 42.000 hectares 
em relação à área originalmente prevista, em decorrência de invasões de posseiros, grileiros e madeireiros, 
em grande parte ocorridas durante o período de atraso para a sua criação. 

44 A área decretada para a RESEX do Rio Jací-Paraná sofreu uma redução significativa, em função das 
invasões de madeireiros, grileiros e posseiros na região de Buritis e alto Jací-Paraná. Em janeiro de 1996, o 
Governador de Rondônia também assinou um decreto criando a RESEX Estadual do Rio Preto-Jacundá, 
numa área de 95.300 hectares. Na realidade, já havia sido criada a Floresta Estadual Extrativista do Rio 
Preto-Jacundá em julho de 1989, abrangendo uma área de l.055.000 hectares. 

--- 



em tramitação na Assembléia Legislativa 45 A nova versão da lei inclui um capítulo que 
dispõe sobre a criação do "Sistema Estadual de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia". 
Tal capítulo poderá superar algumas deficiências mencionadas acima, inclusive a definição 
da figura jurídica das diferentes unidades de conservação (veja: Nogueira, 1996), 

3. Vale salientar que a gestão das unidades de conservação ainda não está ocorrendo 
com a participação desejável da sociedade rondoniense, especialmente a nível local. Esse 
problema é especialmente relevante quando se considera a precária sustentação política da 
maioria das unidades estaduais de conservação, especialmente aquelas sem uma população 
beneficiária residente, ao exemplo das Reservas Extrativistas. 

4. A grande maiona das UCs estaduais e federais de uso direto e indireto em 
Rondônia ainda não possui planos de manejo, e muitos dos existentes encontram-se 
defasados e sem medidas efetivas de implementação (veja quadros). 

5. Existem diversas carências de pessoal, especialmente com residência local, para 
desempenhar ações básicas de gerenciamento nas UCs (guias, educação ambiental, 
fiscalização, execução de planos de manejo, etc.). 

6. Diversas unidades de conservação, inclusive áreas federais sob a jurisdição do 
IBAMA, ainda encontram-se sem demarcação e sinalização. Em diversas outras áreas, 
existem necessidades de remarcação de limites e renovação de placas. 

7. Uma parcela considerável das UCs em Rondônia continua sujeita a senos 
problemas de degradação ambiental, decorrentes de atividades ilegais de invasores (p.ex. 
madeireiros, garimpeiros, pescadores, grileiros e posseiros). Conforme descrito em outros 
capítulos, a persistência de incoerências em outras políticas públicas, especialmente nas 
áreas de política fundiária e licenciamento e proteção ambiental, têm facilitado atos de 
degradação ambiental nas unidades de conservação em Rondônia. 

8. Num contexto de debilidade técnico-institucional entre órgãos governamentais em 
Rondônia, o Programa de Cooperação Técnica do PNUD tem assumido grande parte da 
responsabilidade pela implantação de unidades estaduais de conservação consideradas 
prioritárias no projeto. No entanto, existem riscos com essa estratégia, especialmente em 
termos de sua sustentabilidade institucional após o encerramento do PLANAFLORO. 

9. Nesse sentido, ainda faltam políticas adequadas para promover a sustentação 
financeira das atividades de gestão das unidades de conservação a médio e longo prazo, 
evitando a dependência excessiva em relação a recursos externos do Banco Mundial. 

1 O. Em novembro de 1996, o Governador de Rondônia encaminhou projetos de lei à 
Assembléia Legislativa do Estado, visando a alteração dos limites dos Parques Estaduais 
de Corumbiara e Guajará-Mirim, bem como da Reserva Extrativista do Jací-Paraná. Tal 
medida foi uma resposta a cobranças do Banco Mundial no âmbito das negociações sobre a 
prorrogação do PLANAFLORO, por sua vez relacionadas a exigências do INCRA sobre a 
transferência de terras públicas federais para o Estado. 

45 Em grande medida, as medidas previstas na Lei nº 547/93, inclusive a instalação de um Conselho 
Estadual de Política Ambiental (CONSEPA), não foram implementadas. 



Um fato bastante preocupante é que os referidos projetos de lei reduziram 
significativamente as áreas dos Parques Estaduais de Corurnbiara e Guajará-Mirim 
(seguindo as demarcações contratadas pelo ITERON em 1994) sem a apresentação de 
qualquer justificativa técnica (em termos de demandas sociais, problemas fundiários, etc. ), 
análise de impactos ambientais ou proposta de mitigação de efeitos negativos sobre o meio 
ambiente nas áreas a serem excluídas." A Assembléia Legislativa de Rondônia aprovou 
os referidos projetos de lei, sem qualquer discussão sobre estas questões básicas. 

Formalmente, a alteração ou supressão de qualquer unidade estadual de 
conservação teria que contar com o aval da Comissão Estadual do Zoneamento Sócio 
Econôrnico-Ecológico, bem corno a aprovação da Assembléia Legislativa do Estado. Vale 
ressaltar que o artigo 225 da Constituição Federal determina que "o Poder Público definirá 
em todas as Unidades da Federação, espaços territoriais e seus c.omponentes a serem 
especialmente protegidos, sendo sua alteração e a supressão permitidas somente através de 
lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem 
sua proteção". 

Entretanto, a legislação é omissa, tanto a nível estadual como federal, no que se 
refere aos critérios e procedimentos técnicos necessários para embasar a elaboração de um 
projeto de lei, visando a alteração ou supressão de uma unidade de conservação, 

Em suma, da forma em que se aprovou os referidos projetos de lei, abriu-se 
um precedente extremamente perigoso para futuras reduções de unidades estaduais 
de conservação, especialmente após o encerramento do PLANAFLORO. 

11. Ainda faltam medidas concretas, especialmente por parte do INCRA, para 
viabilizar a transferência de terras públicas federais localizadas nas UECs ao governo 
estadual. No entanto, considerando as alterações já sofridas em diversas unidades, vale 
indagar quais são as garantias de que as referidas áreas, uma vez transferidas ao patrimônio 
estadual, não serão posteriormente reduzidas ou mesmo extintas por iniciativas dos 
Poderes Executivo e/ou Legislativo.47 Ademais, ainda não existe uma estratégia 
institucional para viabilizar eventuais desapropriações dentro de unidades estaduais de 
conservação. 

12. Não obstante a validade de se concentrar esforços em áreas prioritárias, as demais 
unidades estaduais de conservação não devem ser simplesmente abandonadas. 
Aparentemente, não existe um plano de ação em relação a diversas unidades de 
conservação não-prioritárias, o que pode resultar no entendimento de que essas áreas já 
estão "liberadas" para fins agropecuários e madeireiros (ao exemplo dos efeitos da Lei 
Complementar nº 152/96 sobre a FERS São Domingos). 

46 Conforme mencionado anteriormente, as áreas excluídas do Parques Estadual ele Guajará-Mirim (51.665 
hectares) e do Parque Estadual de Corumbiara (161.992 hectares) nas demarcações do ITERON, e 
subseqüentemente nos projetos de lei, são de grande importância para a preservação da fauna, proteção de 
nascentes de rios e outros aspectos da manutenção do equilíbrio ecológico regional. Observa-se que 
aproximadamente 50% da área remanescente do PE Corumbiara (predominantemente e campos naturais e 
campo-cerrado) é atingido anualmente por queimadas oriundas das pastagens de fazendas em sua área de 
entorno (inclusive na sua área originalmente decretada). 

4 7 De qualquer forma, tem persistido entraves na transferência de terras públicas federais que incidem sobre 
unidades estaduais de conservação para o Governo de Rondônia, principalmente por parte do INCRA. 
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13. No que se refere às Reservas Extrativistas, as populações locais tem enfrentado 
uma série de dificuldades, destacando-se: i) problemas de invasões por madeireiros e 
especuladores de terras, ii) dificuldades para garantir fontes alternativas de renda, numa 
época de plena crise nos mercados tradicionais de borracha, e iii) problemas para 
conseguir o pleno funcionamento de escolas e postos de saúde nas RESEXs, em termos de 
contratação e treinamento de pessoal, equipamentos, material de consumo, etc. 

14. No que se refere às FLONAs e FERS, as medidas tomadas até o momento para 
promover a efetiva implantação dessas UCs de uso direto têm sido muito tímidas. Como 
evidência dessa problemática, vale salientar que nenhuma floresta possui um plano de 
manejo aprovado e em execução. Dentre outras conseqüências, a lentidão na implantação 
das florestas nacionais e estaduais dificulta a implantação de uma política de manejo 
florestal sustentável no Estado de Rondônia. 

Conclusões e Recomendações (Unidades Estaduais de Conservação) 

Não obstante uma série de avanços significativos no âmbito do PLANAFLORO, 
tem persistido uma série de dificuldades técnicas na implantação das unidades estaduais de 
conservação, em conjunto com problemas que sugerem a sua precária sustentabilidade 
política. Nesse sentido, são apresentadas a seguir algumas sugestões de medidas corretivas 
para os problemas identificados: 

• Elaboração, de forma participativa, de um plano estratégico para a efetiva 
implementação de um sistema estadual de unidades de conservação, contemplando, 
dentre outras medidas: i) a definição da figura jurídica das UECs, ii) a articulação de 
estratégias para as UCs a nível federal, estadual e municipal, iii) a cooperação na gestão de 
UCs com os estados vizinhos de Mato Grosso e Amazonas, bem como o país vizinho da 
Bolívia, e iii) a articulação com iniciativas complementares de conservação a nível 
regional (zoneamento sócio-econômico-ecológico, corredores biológicos, etc.). 

• Realização de um seminário para debater publicamente o atual projeto de lei 
ambiental, inclusive o seu capítulo sobre o "sistema estadual de unidades de conservação"; 

• Definição por lei estadual dos procedimentos técnicos, institucionais e jurídicos 
necessários para embasar eventuais projetos de lei, visando a alteração ou supressão de 
unidades estaduais de conservação; 

• Na eventualidade de qualquer redução da área de unidades estaduais de 
conservação, exigência de um plano de conservação e manejo dos recursos naturais na área 
excluída, a ser elaborado e implementado conjuntamente com a população local; 

• Nos contratos de transferência de terras públicas da União para o Estado, 
objetivando a implantação de unidades estaduais de conservação, incorporação de clausula 
requerendo a anuência do IBAMA-Brasília para quaisquer mudanças na destinação das 
áreas; 

• Elaboração de um plano de monitoramento e fiscalização para as diversas 
unidades estaduais de conservação, priorizando a participação de populações locais, 
manutenção de pessoal capacitado em campo e atividades de educação ambiental; 



• No caso das Reservas Extrativistas, a realização de esforços especais em relação 
a: i) a resolução de pendências de regularização fundiária, bem como a efetivação 
fiscalização das reservas, ii) o fortalecimento da organização e capacitação gerencial entre 
as populações locais, iii) o fortalecimento da base de subsistência da população local, em 
conjunto com a viabilização de fontes alternativas de renda, através de práticas 
sustentáveis no uso de recursos naturais, iv) fortalecimento do processo de elaboração dos 
Planos de Desenvolvimento, Planos de Utilização e Planos de Manejo, e v) a melhor 
articulação entre órgãos estaduais, IBAMA e INCRA na implantação de RESEXs e 
Projetos de Assentamento Extrativistas, atuando em conjunto com a OSR, CNS e 
associações locais. 

• No que se refere às Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado (FERS) cuja 
maioria tem sido objeto de intensas pressões de madeireiros, grileiros e posseiros, precisam 
ser implementados planos tecnicamente consistentes e economicamente viáveis como 
áreas piloto de manejo florestal, em conjunto com outras medidas necessárias para garantir 
sua implementação destas unidades. 

• De forma mais ampla, é necessário viabilizar um processo de planejamento 
estratégico para o manejo florestal em Rondônia, envolvendo diversos órgãos 
governamentais (a nível federal, estadual e municipal), empresários madeireiros, ONGs, 
movimentos sociais e agências de certificação (como o "Forest Stewardship Council'' - 
Conselho de Manejo Florestal). Tal processo deve incluir uma avaliação crítica da situação 
atual da indústria madeireira, bem como a identificação de alternativas para superar os 
atuais obstáculos que tem comprometido a sustentabilidade social, econômica e ambiental 
desta importante atividade para o desenvolvimento do Estado . 

. - 



VI. Política Fundiária 

Nas discussões recentes sobre o Desenvolvimento Sustentável na regrao 
Amazônica, as questões referentes à política fundiária têm recebido relativamente pouca 
atenção. Entretanto, as normas utilizadas pelo Poder Público para estabelecer direitos sobre 
o acesso à terra têm implicações enormes para a organização do espaço, a utilização de 
recursos naturais e a distribuição dos benefícios do desenvolvimento regional. 

No Estado de Rondônia, a Superintendência Regional do INCRA (SR-17) tem 
desempenhado um papel preponderante na gestão da política fundiária ao longo das 
últimas décadas. Nesse sentido, vale destacar o papel do INCRA a partir de 1970 na 
triagem de títulos existentes ( outorgados pelos Estados de Mato Grosso e Amazonas e pelo 
governo territorial) e na arrecadação de terras públicas, seguido pela destinação das 
mesmas para atividades de assentamento de pequenos agricultores, licitações públicas e 
regularização fundiária. 48 

Não obstante as contribuições indiscutíveis do INCRA para o desenvolvimento 
contemporâneo de Rondônia, a política fundiária do órgão tem demonstrado problemas em 
termos de sua compatibilidade com as diretrizes sócio-econômicas e ambientais do 
Desenvolvimento Sustentável. Nesse capítulo, são analisados alguns aspectos 
fundamentais da política fundiária do INCRA no Estado de Rondônia, tendo como enfoque 
a compatibilização com as propostas básicas do PLANAFLORO. Em particular, são 
analisados: i) procedimentos de desapropriação e criação de projetos de assentamento, e ii) 
políticas de alienação de terras públicas e regularização fundiária. 

6.1. A Política Fundiária no Desenho Original do PLANAFLO]RO 

No desenho original do PLANAFLORO, previu-se a tomada de uma série de 
medidas, visando a compatibilização da política fundiária em Rondônia com os objetivos 
do projeto. Claramente, essas medidas constituíam uma tentativa de incorporar lições da 
experiência do POLONOROESTE nos anos 80, especialmente no sentido de evitar a 
criação de projetos de assentamento e a regularização fundiária para fins agropecuários em 
áreas de baixa aptidão agrícola e/ou ocupadas por populações tradicionais (grupos 
indígenas, seringueiros, índios, etc.). 

Nos acordos contratuais do PLANAFLORO, uma das condições de efetividade do 
empréstimo do Banco Mundial foi a assinatura de um convênio entre o INCRA e o 
Governo de Rondônia, objetivando a definição de "políticas de regularização de terras e 
práticas a serem observadas dentro do Estado, as quais deverão ser compatíveis com os 
objetivos de manuseio e proteção da floresta, em termos e condições satisfatórias ao 
Banco'v'? 

48 Para uma discussão geral sobre o papel histórico do INCRA em Rondônia, veja: Modesto (1981}. 

49 Seção 2.12 (a) do Acordo de Projeto e a Seção 6.01 (b) do Acordo de Empréstimo. . , . 
,1,., 



No relatório de "appraisal" do PLANAFLORO, afirmou-se que o INCRA deve 
suspender planos para a criação de novos projetos de assentarnento em áreas não 
apropriadas, assegurar que o seu programa de reforma agrária na zona O 1 favoreça padrões 
fundiários apropriados para a agricultura sustentável e apoiar o Governo de Rondônia no 
estabelecimento de Reservas Extrativistas e em outras atividades fundiárias críticas (BIRD 
1992:48-49). 

No âmbito do PLANAFLORO, previu-se ainda a tomada ele medidas visando a 
descentralização e co-gestão da política fundiária em Rondônia. Nesse sentido, foi criado 
o Instituto de Terras e Colonização de Rondônia (ITERON) em 1988 (Lei Estadual nº 203 
de 20/06/88) com a incumbência de executar a política fundiária do Estado, e, ao mesmo 
tempo, servir como principal órgão responsável pela implementação do zoneamento sócio 
econômico-ecológico. 

Conforme descrito anteriormente (capítulo 03), o programa de reformas 
institucionais do PLANAFLORO, incluiu entre suas metas específicas, "a eliminação do 
desmatamento como forma de se obter titulação da terra, bem como a adoção de políticas e 
práticas adequadas de regularização fundiária, e a estruturação do Instituto de Terras e 
Colonização de Rondônia - ITERON para desenvolver e administrar a política fundiária 
estadual, de acordo com o zoneamento" (BIRD 1992). 

6.2 A Política Fundiária na Execução Inicial do PLANAFLORO 

Em janeiro de 1993, o Banco Mundial declarou a efetividade do empréstimo para o 
PLANAFLORO. No entanto, ainda não existia na época um convênio entre o INCRA e o 
Governo de Rondônia, conforme previsto nos acordos contratuais do projeto. Ao invés de 
um convênio formal entre o INCRA e o Governo de Rondônia, haviam sido assinados 
apenas um "Protocolo de Intenções" (junho de 1991) e um "Termo de Acordo" (novembro 
de 1992). O Termo de Acordo, dentre outras deficiências, não contemplou a 
compatibilização das ações de regularização fundiária com as diretrizes do zoneamento e 
de manejo sustentável dos recursos naturais, conforme previsto nos acordos contratuais do 
PLANAFLORO. 

Claramente, a falta de um convênio formal entre o INCRA e o Governo de Rondônia, 
conforme previsto originalmente no PLANAFLORO, acabou contribuindo para sérios 
problemas de incompatibilidade entre as ações do INCRA - Rondônia e as diretrizes do 
zoneamento e do Desenvolvimento Sustentável durante a execução inicial do projeto. No 
que se refere ao período do início do PLANAFLORO até junho de 1995, vale salientar as 
seguintes observações: 

A) Desapropriações e Criação de Projetos de Assentamento 

• Durante a execução inicial do PLANAFLORO, vanos processos de 
desapropriação e criação de projetos de assentamento pelo INCRA demonstrava problemas 
de incompatibilidade com a legislação estadual sobre o zoneamento sócio-econômico 
ecológico e unidades de conservação. 



• Na criação de novos assentamentos, o INCRA desconhecia a legislação federal 
que refere à necessidade de elaboração prévia de EIA-RIMA (Resolução Nº 001, de 
23/01/86, do CONAMA).so 

• De forma semelhante, o INCRA não realizava estudos prévios sobre a qualidade 
de solos e a capacidade de suporte de áreas destinadas ao assentamento de pequenos 
agricultores, nem sobre os impactos dos assentamentos sobre o meio ambiente e 
populações tradicionais (índios, seringueiros, ribeirinhos, etc.).51 

• No encaminhamento dos processos de desapropriação e criação de projetos de 
assentamento, havia uma desarticulação entre o INCRA e instâncias de co-gestão das 
políticas públicas, ao exemplo da Comissão de Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico 
de Rondônia e a Comissão Estadual da Terra (criado em 1992).52 

• Na implantação de projetos de assentamento, ainda existiam problemas como: i)) 
a influência de interesses político-eleitorais na distribuição de lotes, e ii) uma grande 
precariedade, ou mesmo ausência, de infra-estrutura de transporte, assistência técnica, 
serviços de saúde e educação nos projetos de assentamento. 

• Enquanto o INCRA insistia na realização de desapropriações em áreas remotas 
com os problemas descritos acima, em muitos casos as áreas reivindicadas por pequenos 
agricultores em terras mais férteis. (seja, reversão de CATPs, na Gleba Corumbiara ... 

Claramente, as referidas práticas contribuíram para a continuidade de problemas de 
ocupação desordenada da fronteira em Rondônia, inclusive conflitos sociais pela terra, 
altos índices de desistência de famílias assentadas, em conjunto com a (re)concentração 
fundiária e a expansão da pecuária extensiva como uso predominante da terra nos projetos 
de assentamento do INCRA.53 

50 Especificamente, o artigo 3º (inciso XVII) da Resolução nº 001/86 do CONAMA determina a 
necessidade de elaboração prévia de EIA/RIMA no caso de "Projetos Agropecuários que contemplem áreas 
acima de 1.000 ha, ou menores, neste caso, quando se tratar de áreas significativas em termos percentuais ou 
de importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas áreas de proteção ambiental". 

sa Aparentemente, a Superintendência Regional do INCRA recentemente começou a solicitar um parecer 
técnico da EMBRAPA sobre a aptidão agrícola de áreas propostas para a criação de projetos de assentamento 
em Rondônia, tendo como base os levantamentos existentes. 

52 A "Comissão do Programa da Terra no Estado de Rondônia" foi criada através de portaria ministerial em 
08/05/92, como parte do Programa da Terra do Governo Collor. Sua composição incluiu representantes das 
seguintes instituições: INCRA, SEPLAN-RO, ITERON, EMBRAPA, OAB-RO, UNIR, OCER, CPT, 
FAERON, DTR-CUT, Associação Municipalista de Rondônia, EMATER-RO, CEPLAC, SEPLANAFORO 
e Associação dos Municípios do Estado de Rondônia. Destaca-se a ausência de órgãos ambientais (IBAMA, 
SEDAM), entidades ambientalistas e organizações representativas de populações tradicionais (índios, 
seringueiros, etc.). A comissão se reuniu poucas vezes durante o Governo Collor, não desempenhando 
corretamente suas funções. Posteriormente, nenhuma instância colegiada foi criada para substituí-la. No ano 
de 1992, o Governo de Rondônia criou paralelamente por decreto um Conselho Estadual da Terra, que 
também não teve continuidade. 

53 Tipicamente, os assentamentos do INCRA não afetam somente a área oficial do projeto, como também as 
suas vizinhanças. Nesse sentido, vale frisar que o INCRA têm criado projetos de assentamento que fazem 
divisa com os limites de áreas indígenas, contribuindo assim para aumentar pressões sobre estas áreas, 
especialmente no que se refere à atuação de madeireiros. Como exemplos, podem ser citados os PAs D'Jaru 
Uaru, Colina Verde e Nova Floresta (criados entre 1986 e 1990 ao lado do AI Uru-eu-wau-wau), e os PAs 
Curupira Água Azul e Rio do Conto (criados em 1992, na vizinhanças das Ais Ribeirão e Karipuna). Além 



Exemplos de Desvios 

A seguir, são citados exemplos dos referidos problemas durante a preparação e 
execução inicial do PLANAFLORO, no que se refere às ações de desapropriação e criação 
de projetos de assentamento do INCRA: 

1. Em março de 1992, o Presidente do INCRA assinou resoluções criando três 
Projetos de Assentamento, denominados PA Curupira, P A Rio do Conto e P A Água Azul, 
abrangendo uma área total de aproximadamente 215.000 hectares. Todos os projetos foram 
criados sem EIA/RIMA e se localizavam dentro da zona 04.54 

2. Em 21/12/93, foi publicado um decreto presidencial no Diário Oficial da União, 
declarando de interesse social para fins de reforma agrária o imóvel denominado "Fazenda 
Roncauto", abrangendo uma área de 1,500 hectares no município de Corumbiara. O 
referido imóvel localiza-se na zona 05 (manejo florestal). 

3. Em 26/04/94, foi publicado no Diário Oficial da União um decreto presidencial 
declarando de interesse social para fins de reforma agrária o imóvel denominado "São 
Sebastião", abrangendo 44.611 hectares, nos municípios de Campo Novo e Porto Velho. O 
referido imóvel se localizava dentro da zona 04 (extrativismo vegetal). 

4. Em 25/07 /94, foi publicado um decreto presidencial no Diário Oficial da União, 
declarando de interesse social para fins de reforma agrária quatro imóveis denominados 
"Rio Branco", "Pedra do Abismo", "Nova Vida" e "Oriente", abrangendo uma área total de 
66. 793 hectares no município de Campo Novo. Os referidos imóveis se localizam dentro 
na zona 04, numa área caracterizada, na sua maioria, por sérias limitações de aptidão 
agrícola. 

5. Em 25/03/95, foi publicado um decreto presidencial no Diário Oficial da União, 
declarando de interesse social para fins de reforma agrária, os imóveis "Seringa! Salvador", 
"Cabeceira" e "Seringa! Novo Mundo", abrangendo 49.731 hectares nos municípios de 
Machadinha D'Oeste e Rio Crespo. Os referidos imóveis eram localizadas dentro da área 
de abrangência da Floresta Estadual Extrativista (FEE) do Rio Preto ·· Jacundá, criada pelo 
Decreto no. 4.245 de 17 /07 /89 (zona IV). 

Em março de 1993, foi instaurado pela Procuradoria da República em Rondônia um 
Inquérito Civil Público visando apurar denúncias do Fórum das ONGs de Rondônia sobre 
irregularidades nos processos de desapropriação e criação de assentamentos pelo INCRA 
no Estado. Com base nessa investigação, o Ministério Público Federal instaurou uma 
Ação Civil Pública contra o INCRA em maio de 1993. 

Com base na Ação Civil Pública, um juiz federal em Rondônia determinou em 
julho de 1994 que o INCRA abstivesse da "realização de assentamento em área 

disso, alguns processos de desapropriação do lNCRA, visando a criação de projetos de assentamento, têm 
sido realizados em áreas ocupadas por índios isolados. 

54 Em função de uma série de denúncias por parte do Fórum das ONGs de Rondônia, os referidos projetos 
de assentamento foram paralizados pela Presidência do INCRA. No entanto, a Superintendência do INCRA 
continuou realizando ações de regularização fundiária na área dos referidos projetos. 



.. ~ considerada extrativista ( ou de preservação) de acordo com a lei ambiental do Estado de 
Rondônia, bem ainda de propor ação de desapropriação dos imóveis Rio Branco, Pedra do 
Abismo, Nova Vida e Oriente, sem antes tenha realizado o EIA/RIMA sob pena de, 
havendo descumprimento, ser compelido ao pagamento de multa diária no valor de 500 
UFIR's11•55 

Paralelamente, a Presidência do INCRA em Brasília, com base nas evidências 
levantadas pelo Ministério Público Federal, instaurou uma Comissão Disciplinar para 
investigar as suspeitas de supervalorização na desapropriação de imóveis em Rondônia 
(Procedimento Administrativo nº 08121.000210/95- 78). Ao final dos trabalhos, a referida 
comissão concluiu que as avaliações de vários imóveis (Aquidabam, Rio Branco e outros, 
São Sebastião Parte Sul) realmente foram supervalorizadas, de 2.5 e 3.5 vezes em relação a 
seus respectivos valores de mercado. 

B. Alienação de Terras Públicas e Regularização Fundiária 

No que se refere às normas do INCRA sobre a alienação de terras públicas e 
regularização fundiária, vale destacar os seguintes problemas durante a execução inicial do 
PLANAFLORO: 

1. Em contraste com as previsões do 'programa de reformas institucionais' e os 
acordos contratuais do PLANAFLORO, o INCRA continuava reconhecendo o 
desmatamento, associado a praticas como a introdução de pastagens artificiais, como 
forma de conseguir o reconhecimento de posse da terra, para fins de regularização 
fundiária. 

2. A referida prática do INCRA foi baseada na Instrução Normativa no. 03 de 08 de 
setembro de 1992, que substituiu a Portaria nº 839 de 10/06/88 (bem como outras portarias 
subseqüentes) que define procedimentos de alienação de terras públicas federais.w 

3. Nesse sentido, é importante salientar um sério conflito entre a legislação ambiental 
e fundiária: Enquanto o desmatamento e a implantação de pastagens em áreas de terras 
públicas constitui uma violação da legislação ambiental, o INCRA considera tais atos 
como "benfeitorias" para fins de concessão de títulos. 

4. Segundo as normas internas do INCRA, as Superintendências Regionais podem 
conceder CPCVs (Contratos de Promessa de Compra e Venda) até o máximo de 500 
hectares por interessado. Na realidade, a utilização por interessados: de "testas de ferro", 
(com a conivência do INCRA) tem permitido a transferência de terras públicas para a 
criação de grandes propriedades, voltadas para a exploração de madeira e pecuária 
extensiva. 57 

55 Processo nº 94.0001366-3, 2ª Vara da Justiça Federal em Rondônia, Porto Velho, 18 de julho de 1994. 

56 Do ponto de vista formal, a Instrução Normativa nº 03/92 representou um retrocesso, na medida foram 
excluídas as disposições do artigo 18º da Portaria nº 839/88, que proibiam a alienação de terras sujeitas a 
inundações periódicas, impróprias para utilização agrícola e objeto de exploração extrativista. 

s7 Esse procedimento foi aplicado pelo INCRA-Rondônia em áreas de uso restrito, conforme o zoneamento 
estadual e até dentro de unidades de conservação (p.ex. Parques Estaduais de Serra dos Pareeis e Corumbíara, 
Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado São Domingos e Rio Mequens, Área Extrativista Baixo Rio 
São Miguel). 

...,,.._ 



5. Durante a preparação e execução inicial do PLANAFLORO, o INCRA realizou 
ações de alienação de terras públicas (visando a regularização ele posses) dentro de 
diversas áreas de uso restrito, segundo a legislação sobre zoneamento sócio-econômico 
ecológico e unidades estaduais de conservação. Nesse sentido, vale salientar as ações do 
INCRA nas seguintes unidades: i) os Parques Estaduais de Corumbiara e Serras dos 
Pareeis, ii) as Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado (FERS) do Rio São 
Domingos, Rio Mequens e Abunã, e iii) as áreas previstas para criação da FERS do Rio 
Guaporé e da Reserva Extrativista Estadual do Baixo São Miguel. 

Claramente, as atividades de alienação de terras públicas, conforme as normas 
definidas pelo INCRA, contribuíram, em diversos momentos da execução inicial do 
PLANAFLORO, para conflitos sociais sobre o acesso a terra, bem como a progressiva 
descaracterização do zoneamento sócio-econômico-ecológico e unidades estaduais de 
conservação. 

6.3 A Política Fundiária na Execução Recente do PLANAFLORO 

Em função da constatação de problemas consideráveis na política fundiária do 
INCRA em relação às metas do PLANAFLORO, algumas medidas corretivas foram 
tomadas recentemente: 

• Em junho de 1995, foi assinado um novo convênio entre INCRA e o Governo de 
Rondônia, onde se reforçou a necessidade de elaboração prévia de EIA/RIMA e estudos de 
viabilidade agroflorestal como pré-condição para a criação de novos projetos de 
assentamento pelo INCRA. O convênio ainda fez referência (embora de forma ambígua), 
sobre normas de alienação de terras públicas e regularização fundiária.. 

• No final de 1995, um Plano de Ação do PLANAFLORO, elaborado pela gerência 
do Banco Mundial e órgãos governamentais, priorizou a execução de um 'plano de 
trabalho' baseado no convênio entre o INCRA e o Governo de Rondônia. Nesse plano de 
trabalho, priorizou-se: i) a transferência de terras públicas federais da União para o Estado 
de Rondônia, visando a implementação das unidades estaduais de conservação prioritárias 
e ii) a realização de estudos nas zonas 1 e 2 para identificar grandes propriedades com 
dominialidade precária que poderiam ser revertidas ao patrimônio público, visando ações 
de reforma agrária. 

Não obstante a validade dessas iniciativas, tem persistido problemas consideráveis 
na implementação de políticas fundiárias no Estado de Rondônia. Nesse sentido, vale 
ressaltar os seguintes pontos: 

A) Projetos de Assentamento 

Mesmo com a assinatura de um convênio entre o INCRA e o Governo de Rondônia 
, várias medidas previstas na criação de novos projetos de assentamento não tem sido 
implementadas. Em particular, vale ressaltar que os estudos prévios de aptidão 
agroflorestal e EIA/RIMA para novos assentamentos não têm sido realizados pelo INCRA 
e ITERON, conforme previsto no convênio. Ao mesmo tempo, alguns novos projetos de 



assentamento do INCRA tem demonstrado problemas em relação à lei do zoneamento 
sócio-econômico-ecológico. 

Especificamente, vale observar os seguintes casos, ocorridos após a assinatura do convênio 
INCRA- Governo de Rondônia em junho de 1995: 

1. Em setembro de 1995, o INCRA criou o PA Canaã, através da Portaria nº 047/95, 
numa área de 2.992 hectares no município de Pimenta Bueno. O projeto foi localizado 
dentro da Floresta Estadual de Rendimento Sustentado (FERS) do Rio Roosevelt, criada 
pelo Decreto Estadual no. 4.569 de 23/03/90 (zona 05). 

2. Em novembro de 1995, o INCRA criou o PA Cujubim H, abrangendo 2.729 
hectares (Portaria no. 55 de 12/11/95). Apesar da área oficial do PA Cujubim II ser 
localizada na zona 1.3, uma superfície muito maior (41.659 hectares) foi demarcada 
'informalmente' pelo INCRA em 1994-1995, como parte de um ambicioso plano de 
expansão do PA Cujubim. Localizada dentro da zona 04 (área da FEE do Rio Preto - 
Jacundá, a referida demarcação estimulou invasões na área por parte de grileiros, posseiros 
e madeireiros. 

3. Em dezembro de 1995, o INCRA criou o PA São Francisco, abrangendo 23.000 
hectares no município de Porto Velho (Portaria nº 054/95). O referido projeto de 
assentamento localiza-se dentro das zonas 02 e 04, abrangendo parte da área do P A Rio do 
Conto, criado pelo INCRA em março de 1992 e posteriormente suspenso em função de 
pressões sobre o desrespeito à lei estadual do zoneamento (Lei Complementar nº 52/91). 

4. Em 1995-96, a Superintendência Regional do INCRA em Rondônia criou vários 
novos projetos de assentamento nas vizinhanças do PA Machadinho. Vale salientar que 
todos os projetos foram criados sem elaboração prévia de EIA-RIMA; alguns PAs 
demonstram problemas de incompatibilidade com a primeira aproximação do zoneamento 
sócio-econômico-ecológico.w Os referidos projetos incluem: 

• PA Pedra Redonda, criada pela Portaria nº 067/95, abrangendo 12.200 hectares 
(zona 1.3); 

• PA Santa Maria, criada pela Portaria nº 066/95, abrangendo 11,500 hectares 
(zonas 1.3 e 05); 

58 No que se refere aos PAs Pedra Redonda, Santa Maria I e II, Tabajara I e II. Lages e Cujubim II, trata-se 
de terras públicas, desapropriadas pelo INCRA nos anos 80 para a implantação dos PAs Machadinho e 
Cujubim, financiados pelo Banco Mundial no âmbito do POLONOROESTE. No início dos anos oitenta, 
foram realizados levantamentos pedológicos semi-detalhados que demonstraram a predominância de solos de 
baixa aptidão agrícola nas áreas de Machadinho e Cujubim. No entanto, antes mesmo de receber os 
resultados dos estudos de solos, o INCRA avançou na implantação dos dois projetos de assentamento. 
Posteriormente, o Banco Mundial exigiu que fosse suspensa a expansão dos PAs Machadinho e Cujúbim, em 
função dos resultados dos estudos de solos e os problemas que surgiram na execução inicial dos projetos 
(p.ex. epidemias de malária, baixa produtividade agrícola, desistência de colonos, desarticulação entre órgãos 
governamentais, etc.). Conforme mencionado no capítulo IV, alguns anos depois, em função de pressões de 
políticos locais, parte da área remanescente das desapropriações para o P A Machadínho foi incluída na zona 
01. 



• PA Tabajara, criada pela Portaria nº 68/95, abrangendo 14.500 hectares ao longo da 
rodovia RO - 133 (Machadinha - Tabajara), (zonas 1.3, 5); 

• PA Tabajara II, criada pela Portaria nº 091/96, numa área de 23.000 hectares 
(zonas 1.3 e 05); 

• PA Lages, criada pela Portaria nº 092/96, numa área de 66.650 hectares (zonas 
1.3, 04, 05); 

• PA Santa Maria II, criada pela Portaria nº 093/96, numa área de 39.300 hectares 
(zonas 1.3, 05). 

Vale frisar que vários projetos novos (PAs Santa Maria I e II., Lages e Tabajara II) 
têm afetado áreas previamente ocupadas por seringueiros e outras populações ribeirinhas, 
especialmente ao longo do Rio Machado e seus afluentes. 59 

Uma questão especialmente preocupante é que apesar de toda polemica acerca do 
POLONOROESTE, seguida pelo surgimento do PLANAFLORO e o zoneamento estadual, 
a recente atuação do INCRA em Machadinha e Cujubim pode ser considerado um 
retrocesso na política fundiária em Rondônia nos últimos anos, do ponto de vista das 
diretrizes do Desenvolvimento Sustentável. 

B) Alienação de Terras Públicas e Regularização Fundiária 

Não obstante a assinatura do convênio entre INCRA e o Governo de Rondônia em 
junho de 1995, continuam em vigor as normas internas do INCRA (baseadas na Instrução 
Normativa no. 03 de 08/09/92) que reconhecem o desmatamento, associado à introdução 
de pastagens artificiais, como forma de conseguir o reconhecimento de posse da terra, para 
fins de regularização fundiária. 

No que se refere às ações de regularização fundiária, vale salientar que persistem 
sérios entraves entre o INCRA e Governo de Rondônia, no que se refere aos processos de 
transferência de terras da União para o Estado, visando a implementação de unidades 
estaduais de conservação (vide capítulo V). 

C) Desarticulação Institucional 

Na gestão da política fundiária em Rondônia, tem persistido entraves significativos 
de articulação institucional. Nesse sentido, vale ressaltar as seguintes observações: 

1. Em Rondônia, ainda não existe um Conselho Estadual de Política Fundiária, com 
atribuições para coordenar, de forma transparente e democrática, as principais ações 

59 Segundo informações do Fórum das ONGs de Rondônia, nos novos assentamentos em Machadinho 
d'Oeste, existem evidências de que o INCRA está beneficiando pequenos e médios comerciantes, não 
obedecendo o caráter rigoroso de seleção por tradição agrícola (refletindo interesses político-eleitorais). Vale 
ressaltar ainda que os novos PAs são caracterizados pela precariedade de infra-estrutura sócio-econômica 
(estradas, assistência técnica, saúde, educação, etc.). Evidentemente, esses fatores tendem a contribuir para os 
conhecidos fenômenos de pecuarização e concentração fundiária. 



fundiárias no Estado, através de parcerias entre órgãos públicos e representantes da 
sociedade; 

2. O Grupo de Trabalho do convênio INCRNGoverno de Rondônia tem funcionado 
muito precariamente, especialmente após a aprovação da Lei Complementar nº 152/96 
(vide capítulo IV). Nesse contexto, atividades essenciais do GT não tem sido cumpridas, 
como a identificação de imóveis de dominialidade precária nas zonas O 1 e 02, visando a 
sua reversão ao patrimônio público para fins de reforma agrária. 

3. O ITERON não tem tomado medidas efetivas para assumir suas atribuições formais 
como órgão gestor da política fundiária em Rondônia. Nesse sentido, vale salientar que o 
ITERON não tem tomado medidas preventivas e corretivas em relação ao 
desconhecimento do INCRA, para com o zoneamento sócio-econômico-ecológico e as 
unidades estaduais de conservação. Pelo contrário, o ITERON tem respaldado títulos 
expedidos irregularmente pelo INCRA na demarcação de unidades estaduais de 
conservação. 

,- 

4. De maneira semelhante, outros órgãos governamentais e instâncias de co-gestão de 
políticas públicas não têm posicionado quando ações do INCRA se demonstram 
incompatíveis com o zoneamento e outra legislação ambiental. Por exemplo, o IBAMA e 
a SEDAM não questionaram a falta de elaboração prévia de EIA-RIMA pelo INCRA na 
criação de novos projetos de assentamento. A Comissão Estadual do Zoneamento não tem 
se posicionado perante o INCRA quando novos assentamentos são criados a revelia da 
primeira aproximação do zoneamento. Nem o Conselho Deliberativo do PLANAFLORO 
tem questionado os problemas relativos ao comportamento do INCRA e ITERON, apesar 
de comprometerem os acordos contratuais do projeto. 

Conclusões e Recomendações (Política Fundiária) 

Nesse capítulo, foram observados exemplos de incompatibilidade entre a política 
fundiária em Rondônia e as diretrizes do Desenvolvimento Sustentável. Vale salientar que 
em muitos casos, a atuação dos órgãos fundiários, principalmente o INCRA, tem servido 
como "catalisador" de processos de ocupação desordenada do espaço e de utilização 
insustentável de recursos naturais. 

,..- 
Considerando os problemas descritos nesse capítulo, pode-se concluir que: além da 

adoção de procedimentos técnicos mais coerentes, a resolução das atuais distorções na 
política fundiária em Rondônia depende essencialmente da viabilização de espaços 
democráticos e transparentes de sua gestão como política pública. 

Recomendações 

• Criação de uma Comissão Estadual de Política Fundiária, com ampla 
participação da sociedade civil organizada (incluindo representantes de pequenos 
agricultores, seringueiros, índios e ambientalistas) com responsabilidades para coordenar o 
planejamento e monitoramento das ações de desapropriação, assentamento e regularização 
fundiária do INCRA em Rondônia. 



• Implementação das exigências do convênio firmado entre INCRA e o Governo de 
Rondônia em junho de 1995, especialmente em relação às pré-condições para a criação de 
novos projetos de assentamento e regularização fundiária. 

• Retomada dos trabalhos que visam a reversão dos títulos de grandes propriedades 
com dominialidade precária localizadas em terras férteis, objetivando a sua utilização para 
reforma agrária, conforme reivindicação do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra 
(MST) e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia (FETAGRO). 

,- 

• Nos projetos de assentamento do INCRA, inclusão de medidas para promover 
alternativas de produção agroflorestal e o manejo dos recursos naturais que sejam 
socialmente apropriados, economicamente viáveis e ecologicamente sustentáveis. 

,- 

• Revisão das normas internas do INCRA ( especialmente a Instrução Normativa nº 
03 de 08 de setembro de 1992) que reconhecem o desmatamento, associado à introdução 
de pastagens artificiais, como forma de conseguir reconhecimento de posse para fins de 
titulação de médios e grandes propriedades, ignorando os seus potenciais impactos 
ambientais e sociais. A definição de novas normas do INCRA para a alienação de terras 
públicas deve levar em consideração preocupações sociais e ambientais, visando 
compatibilizar a legislação fundiária e ambiental. 

,- 
• Promover a colaboração efetiva do INCRA nas atividades de regularização 

fundiária de Reservas Extrativistas, Áreas Indígenas e outras unidades de conservação. 

• Definição de medidas para dificultar processos de concentração fundiária e 
especulação de terras em projetos oficiais de assentamento; inclusive, a concessão de 
autorizações para transferências de imóveis titulados ainda sob a vigência do período de 
carência, sem seleção prévia do adquirente ( o que tem levado à reconcentração fundiária e, 
sobretudo, favorecimento indevido a políticos e especuladores imobiliários). 



VII. Licenciamento e Proteção Ambiental 

7.1 Considerações Iniciais 

-·- No âmbito das políticas públicas voltadas para a implementação prática do 
Desenvolvimento Sustentável, os instrumentos de licenciamento e proteção ambiental 
devem assumir funções estratégicas, no sentido de estimular a adoção de práticas 
sustentáveis de uso dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, desestimular atos de 
degradação ambiental, tanto por meios preventivos como corretivos. Nesse capítulo, será 
apresentada uma análise preliminar sobre as políticas de licenciamento e proteção 
ambiental em Rondônia, tendo como enfoque questões relativas ao desmatamento e 
exploração florestal.s? 

No Estado de Rondônia, a principal responsabilidade sobre a autorização e 
licenciamento de ações potencialmente danosas ao meio ambiente é do IBAMA. No 
entanto, o IBAMA e o Governo de Rondônia têm procurado descentralizar as atribuições 
do IBAMA, através de parcerias com o órgão estadual de meio ambiente, a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM). Atualmente, as atribuições para a 
proteção e fiscalização ambiental se dividem entre o IBAMA, SEDAM, Pelotão Florestal 
(Polícia Militar), permitindo ainda a participação de governos municipais e a sociedade 
civil. 

Desde o início dos anos 80, diversas iniciativas de licenciamento, monitoramento e 
fiscalização ambiental têm sido apoiadas através do POLONOROESTE e, posteriormente, 
pelo PLANAFLORO. Nesse período, tem ocorrido avanços significativos, notadamente a 
criação de um órgão estadual de meio ambiente no final dos anos 80. 

Entretanto, tem persistido uma série de debilidades na formulação e implementação 
de políticas de licenciamento e proteção ambiental em Rondônia. Em particular, vale 
destacar os seguintes pontos: 

1. Apesar dos investimentos de fontes externas como o PLANAFLORO, os principais 
órgãos responsáveis por atividades de licenciamento e proteção ambiental (IBAMA, 
SEDAM e Pelotão Florestal) permanecem extremamente fragilizados, em termos de 
estruturação física e recursos humanos qualificados, particularmente no interior do Estado. 

2. Nesse sentido, um problema fundamental entre os órgãos ambientais em Rondônia 
é a falta de políticas efetivas que visam a sustentação financeira das atividades de 
licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental, seja através de arrecadação própria 
(reinvestimento de taxas, licenças, multas, etc.) ou outros mecanismos. 

3. O desempenho de órgãos ambientais em Rondônia, no tocante às ações de 
licenciamento e proteção ambiental, tem sido prejudicado por pressões políticas, 
geralmente associados a i) a existência de barganhas fisiológicas na indicação de 
cargos de direção da SEDAM e IBAMA, e ii) a falta de instituições eficazes de co 
gestão das políticas ambientais, através de parceiras entre governo e diversos 

60 Portanto, não são abordadas neste capítulo questões relacionadas às atividades de caça e pesca, 
exploração mineral, poluição industrial, etc. 
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setores da sociedade. Claramente, os problemas de intervenção política tem se 
intensificado na ausência de políticas eficazes para estimular práticas alternativas 
de manejo sustentável dos recursos naturais, especialmente entre setores 
empresariais (madeireiros, pecuaristas, empresas mineradoras e garimpeiras, 
pescadores profissionais, etc.). 

7.2 Licenciamento Ambiental 

Não obstante alguns avanços significativos, pode-se observar uma série de 
deficiências nas atuais políticas e práticas de licenciamento ambiental, realizadas pelo 
IBAMA e pela SEDAM. Além dos pontos gerais já citados, vale salientar as seguintes 
observações: 

1. As políticas de licenciamento de desmatamento e exploração florestal têm sido 
bastante deficientes, no que se refere às exigências de comprovação da titularidade e 
localização de propriedades. Claramente, esse tipo de falha tem facilitado atos de 
especulação fundiária e exploração predatória de madeira em Rondônia. 

Nos anos recentes, o IBAMA e a SEDAM têm permitido a utilização de 
documentos precários do INCRA, sem valor de propriedade, para fins de licenciamento de 
desmatamento e exploração de madeiras em florestas primárias. Por exemplo, a Portaria nº 
48 de 10/02/94, expedida pela Presidência do IBAMA, reconhece "cartas de anuência" (um 
documento sem valor de propriedade, expedido pelo INCRA para fins de acesso a crédito) 
como base para o licenciamento de derrubadas e de exploração madeireira. 

De maneira similar, atos normativos expedidos pela Superintendência Estadual do 
IBAMA em Rondônia, especificamente a Instrução de Serviço nº 001/94 e a Ordem de 
Serviço nº 005/94, têm permitido a autorização de desmatamentos, corte seletivo e projetos 
de manejo florestal, com base em documentos precários, ao exemplo das "cartas de 
anuência" do INCRA.61 

Nos formulários do IBAMA utilizados para o licenciamento de desmatamentos e 
exploração seletiva, existe um espaço muito limitado para o preenchimento do "endereço" 
do interessado, o que geralmente é feito de forma totalmente vaga, omitindo dados 
essenciais sobre a localização (gleba, linha, lote) e a situação fundiária (documentação) do 
imóvel. 

Por fim, vale ressaltar que a existência de um mercado informal de terras em 
Rondônia, inclusive nos projetos de colonização do INCRA, tem dificultado a realização 
de ações de licenciamento ambiental. 

2. Em alguns casos, as políticas de licenciamento do IBAMA têm desconhecido a 
legislação estadual do zoneamento sócio-econômico-ecológico (Lei Complementar nº 52 
de 20/12/91) bem como a existência de unidades estaduais de conservação. 

sa Mais recentemente, foi baixada a Portaria nº 006/GAB/SUPES-RO de 31/03/97 pelo Superintendente do 
IBAMA-Rondônia, que também poderá facilitar a exploração insustentável de recursos madeireiros, através 
do "relaxamento" de normas de manejo florestal. 



Nesse sentido, vale frisar que a Instrução de Serviço 001/94, emitida pelo 
Superintendente Estadual do IBAMA estabeleceu que: "os planos de exploração seletiva 
poderão ser elaborados em até 50 (cinqüenta) porcento da área total da propriedade rural, 
fora da área de reserva legal, e da área de preservação permanente, independente do 
tamanho da propriedade, obedecida a legislação em vigor". Nesse ato normativo, não há 
menção sobre a lei estadual do zoneamento, especialmente as suas normas sobre o 
desmatamento em áreas zonais (04, 05 e 06) que são mais restritivas do que o Código 
Florestal. 

De mesma semelhante, existem diversos casos documentados de autorizações de 
desmatamento e exploração madeireira, concedidas pelo IBAMA e SEDAM, dentro de 
Reservas Extrativistas e outras unidades estaduais de conservação, já criadas por decreto. 

3. Ao exemplo de outros estados na Amazônia Brasileira, tem existido senas 
irregularidades nos procedimentos do IBAMA, no que se refere à aprovação e 
acompanhamento de planos de exploração seletiva, manejo florestal e reposição florestal.s? 

Em muitos casos, os projetos de exploração florestal têm sido elaborados e 
aprovados sem critérios técnicos consistentes, do ponto de vista do manejo dos recursos 
naturais renováveis. Existem casos em que os técnicos responsáveis pela análise de 
projetos nos órgãos ambientais também participam de empresas que elaboram tais projetos, 
o que, evidentemente, gera um conflito de interesses. 

A falta de vistoria e acompanhamento das licenças para exploração seletiva, manejo 
florestal e reposição florestal tem permitido graves distorções, como, por exemplo, que os 
volumes de madeiras nos projetos sejam freqüentemente superestimados, facilitando o 
"esquentamento" de madeiras retiradas ilegalmente, sobretudo de áreas indígenas e outras 
unidades de conservação. 

Com base nas autorizações de desmatamento e exploração madeireira, o IBAMA 
tem concedido "Autorizações para o Transporte de Produtos Florestais" (ATPF) para 
regularizar o transporte de madeira até o pátio das serrarias. Toda essa documentação é 
freqüentemente utilizada para acobertar um grande volume de madeira, retirada 
ilegalmente de vastas áreas, principalmente áreas indígenas e outras unidades de 
conservação. 63 

4. Conforme mencionado no capítulo anterior, o IBAMA e a SEDAM não têm 
cobrado do INCRA o cumprimento da legislação ambiental, no que se refere ao 
zoneamento sócio-econômico e ecológico e a necessidade de elaboração prévia do 
EIA/RIMA (Resolução 001/86 do CONAMA). 

62 Como leitura atualizada sobre o assunto, veja: Garimpagem Florestal: Relatório Atualizado sobre 
Extração Ilegal de Madeira na Amazônia Brasileira, Amigos da Terra-Programa Amazônia, 1997. 

63 Vale frisar que as denúncias sobre a existência de um verdadeiro "comércio'' de ATPFs em Rondônia e 
outros Estados da Amazônia Legal, envolvendo funcionários do IBAMA e firmas fantasmas, visando o 
enriquecimento ilícito através da comercialização ilegal de madeira (veja: Amigos da Terra, 1997). 



5. Por fim, vale frisar que existem reclamações que os procedimentos burocráticos dos 
órgãos ambientais em Rondônia têm dificultado desnecessariamente o licenciamento de 
atividades produtivas, especialmente entre pequenos produtores rurais. 

7.3 Monitoramento e Fiscalização Ambiental 

Nos anos recentes, tem ocorrido alguns avanços em Rondônia em ações de 
monitoramento e fiscalização ambiental, destacando-se a criação de um órgão estadual de 
meio ambiente, a estruturação de um laboratório de cartografia e sensoriamento remoto 
(vinculado à SEDAM) e a criação de um Pelotão Florestal na Polícia Militar. Mais 
recentemente, um importante avanço foi a criação de um "comitê interinstitucional de 
fiscalização" com o apoio do PLANAFLORO, contando com a participação de órgãos 
governamentais e ONGs. 

Não obstante a relevância dessas iniciativas, tem persistido uma sene de 
deficiências no atual sistema de monitoramento e fiscalização ambiental em Rondônia. 
Nesse sentido, vale salientar os seguintes pontos: 

1. Em termos gerais, o atual sistema de fiscalização e proteção ambiental, sob a 
responsabilidade do IBAMA, SEDAM e Pelotão Florestal (PM) tem sido bastante ineficaz. 
A impunidade generalizada, especialmente entre grandes pecuaristas e madeireiros tem 
tido o efeito de incentivar práticas ilegais de degradação ambiental. 

2. Um problema particularmente grave tem sido o vazamento de informações 
confidenciais sobre as operações de fiscalização ( contando com a colaboração de alguns 
funcionários de órgãos ambientais) de forma a comprometer seriamente a eficácia das 
mesmas. 

3. Tipicamente, as empresas madeireiras que operam ilegalmente têm encontrado 
facilidade no Judiciário para conseguir a liberação de maquinarias apreendidas. 
Evidentemente, essa situação de impunidade tem estimulado práticas ilegais de exploração 
dos recursos naturais. 

4. Existem "brechas jurídicas" que têm facilitado o não-pagamento de multas por 
desrespeito à legislação ambiental. Por exemplo, diversos agentes econômicos têm 
questionado a legalidade da Portaria nº 267 /88 do IBAMA, de forma a conseguir o 
cancelamento de multas por grandes desmatamentos e exploração ilegal de madeira. 

5. Em muitos casos, o valor irrisório de multas, associado ao tratamento de agressões 
significativas ao meio ambiente como simples contravenções, têm estimulado o desrespeito 
à legislação ambiental. 

6. Um outro problema relevante tem sido a falta de apuração, por parte do IBAMA, de 
irregularidades no pagamento de multas. O setor de contencioso do órgão tem se mostrado 
praticamente inoperante, uma vez que deixa de proceder as ações de execução fiscal 
espalhadas pelo Estado. Na medida em que irregularidades não são levadas à justiça para o 



pagamento de débitos, o IBAMA tem incentivado a perpetuação das infrações 
ambientais. 64 

7. As ações de monitoramento ambiental têm sido prejudicadas pela indisponibilidade 
de mapas atualizados de desmatamento no Estado, combinados com informações 
cartográficas sobre a situação fundiária, zoneamento sócio-econômico-ecológico e 
unidades de conservação. Além disso, observa-se um baixo nível de divulgação dos mapas 
existentes no interior do Estado, bem como a capacitação de técnicos locais na sua 
utilização. 

8. No que se refere à atuação do Pelotão Florestal, um problema sério tem sido o 
desvio de pessoal e veículos responsáveis pela fiscalização ambiental para a realização de 
atividades de rotina da Polícia Militar. 

9. O funcionamento do Comitê Interinstitucional de Fiscalização Ambiental tem sido 
seriamente prejudicado pelas deficiências de formulação e implementação das políticas 
públicas citadas acima. Nesse sentido, é importante frisar que o comitê tem limitado a sua 
atuação essencialmente ao planejamento de viagens de fiscalização, menosprezando as 
necessidades de analisar criticamente as políticas públicas relacionadas a questões de 
proteção ambiental, visando a tomada de medidas corretivas. 

1 O. Uma das ações acordadas entre o Banco Mundial e o Governo de Rondônia, no 
âmbito das negociações sobre a revisão e prorrogação do PLANAFLORO, foi a reedição 
da 11Lei Ambiental" do Estado, estabelecida inicialmente pela Lei nº 547 de 30/12/93. 
Segundo técnicos do Banco, uma das metas básicas da nova lei seria o fortalecimento da 
matriz jurídica, institucional e financeira para a fiscalização ambiental em Rondônia. Essa 
proposta reforça ainda mais a necessidade de uma discussão aberta com a sociedade 
rondoniense sobre o conteúdo da nova Lei Ambiental, o que não ocorreu até o presente 
momento. 

,,-. 
64 Vale salientar que o setor de contencioso do IBAMA nunca interpôs qualquer Ação Civil Pública em 
Rondônia, mesmo face aos inúmeros e evidentes danos e infrações ambientais que diariamente ocorrem no 
âmbito estadual. 

··.:, . \ 
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Box 7.1: Desmatamento em Rondônia: Tendências Reicentes 

Conforme informações recém divulgadas pelo Laboratório de Sensoriamento Remoto e Cartografia da 
SEDAM, a área cumulativa desmatada em Rondônia aumentou de 3.98-1.:313 hectares em 1993 para 
4.873.143 hectares em 1995 (ou seja, de 16, 7% para 20,4% da área total do Estado). Esses dados 
demonstram um aumento extremamente preocupante no ritmo de desmatamento em Rondônia no período de 
1993 a 1995 {entre três e quatro vezes as taxas do período de 1990-~1. dependendo da base de cálculo). 

Sem dúvida, existem fatores "externos" que contribuíram para esse aumento nas taxas de 
desmatamento, destacando-se a conjuntura econômica e as condições climáticas no ano de 1995. 
Entretanto, os diversos problemas levantados nesse memorando, relativas às políticas e praticas de órgãos 
governamentais (nas áreas de política fundiária, licenciamento ambiental, fiscalização, etc.) certamente 
contribuíram para esse aumento nas taxas de desmatamento em Rondônia no período de 1993-95, apesar 
da existência do PLANAFLORO. 

No que se refere à distribuição espacial do desmatamento em Rondônia, vale ressaltar os seguintes 
pontos: 1) o rápido aumento do desmatamento em áreas de expansão da fronteira, como a região de 
Buritis/Jací-Paraná/BR-421, 2) a ocorrência de grandes derrubadas em terras públicas e áreas legalmente 
protegidas, relacionadas a atos de grilagem de terras, 3) a existência de propriedades com mais de 50% de 
sua área derrubada, ao exemplo das grandes fazendas na região da Gleba Corumbiara, e 4) as altas índices 
de desmatamento cumulativo em determinadas regiões e municípios. Por exemplo, a área desmatada no 
município de Rolim de Moura atingiu 87, 17% de sua superfície total no ano de 1 !~93. 

Vale ressaltar que a área total autorizada pelos órgãos ambientais para desmate, corte seletivo e 
queima de capoeira no Estado de Rondônia em 1995 foi de 25,619 hectares (fonte: 
DIFEX/DEFAU/SEDAM/1995). Esse números sugerem que na melhor das hipóteses, mais de 90% da área 
desmatada em Rondônia no ano de 1995 ocorreu de forma ilegal. 

Conclusões e Recomendações (Licenciamento e Proteção Ambiental) 

Não obstante uma sene de avanços recentes, especialmente no âmbito do 
PLANAFLORO, tem persistido debilidades nas políticas de licenciamento e proteção 
ambiental em Rondônia. Em grande medida, esses problemas decorrem de deficiências 
nos processos de formulação e implementação de políticas públicas relacionadas a estes 
temas. 

As constatações desse capítulo revelam a necessidade tanto de melhorias em 
procedimentos técnicos, bem como a adoção de práticas participativas e transparentes na 
gestão das políticas de licenciamento e proteção ambiental em Rondônia. Ademais, pode 
se concluir que essas ações normativas devem ser acompanhadas por políticas efetivas de 
apoio à viabilização de práticas alternativas de uso sustentável dos recursos naturais. 

Recomendações 

1. Revisão das normas de licenciamento ambiental que têm contribuído para a 
continuidade de problemas de degradação ambiental; 

2. Tomada de medidas concretas para aprimorar os espaços institucionais de co-gestão 
das políticas de licenciamento e proteção ambiental, ao exemplo do Comitê 
Interinstitucional de Fiscalização; 



3. Implementação de um plano de capacitação de pessoal nos órgãos ambientais que 
atuam no interior do Estado, contemplando necessidades de treinamento sobre a legislação 
ambiental ( estadual e federal), utilização de mapas para fiscalização, educação ambiental, 
etc. 

4. Realização de exercícios de planejamento estratégico, de forma participativa com 
setores relevantes da sociedade, sobre estratégias de monitoramento e fiscalização 
ambiental em Rondônia, visando a definição de soluções para problemas identificados no 
texto; 

5. Definição de estratégias para fechar "brechas jurídicas" que têm incentivado a 
impunidade nas contravenções e crimes ambientais (p.ex. não-pagamento de multas, 
liberação de maquinarias, etc.), contemplando meios para executar a cobrança de 
ressarcimento para danos ambientais, especialmente em áreas indígenas e outras unidades 
de conservação. 

6. Nas ações de monitoramento e fiscalização, garantir a utilização de imagens 
atualizadas de sensoriamento remoto, em conjunto com outras informações básicas (p.ex. 
situação fundiária, limites das unidades de conservação e áreas indígenas, zoneamento 
sócio-econômico-ecológico etc.) 

7. Definição de medidas efetivas para promover a sustentabilidade financeira de ações 
de licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental em Rondônia, diminuindo a 
dependência excessiva em relação a recursos externos. 

~···· - .....• ...•.. _ .. 



VIII. Política Agrícola 

Nas últimas décadas, o Estado de Rondônia tem se destacado como uma das 
principais regiões de expansão da 'fronteira agrícola' na Amazônia Brasileira. Não 
obstante os seus aspectos positivos, a expansão do setor agropecuário em Rondônia tem 
demonstrado alguns problemas de incompatibilidade, perante as metas sociais, econômicas 
e ambientais do Desenvolvimento Sustentável. 

No presente capítulo, será apresentada uma análise preliminar sobre a formulação e 
implementação de políticas agrícolas no Estado de Rondônia, tendo como referência as 
diretrizes do Desenvolvimento Sustentável.v' 

8.1 Considerações Iniciais 

Numa análise sobre a política agrícola no Estado de Rondônia, vale ressaltar 
inicialmente as seguintes considerações: 

• Apesar de suas vantagens comparativas em relação a grande parte da Amazônia, 
existem limitações significativas de aptidão agrícola entre os solos em Rondônia. 66 

• Antes de chegar em Rondônia, a maioria dos agricultores migrantes não possuía 
experiência prévia com o manejo de agroecossistemas na região amazônica; 

• Historicamente, grande parte das terras ocupadas por pequenos agricultores em 
Rondônia têm se caracterizado por precárias condições de infra-estrutura e serviços básicos 
(estradas, assistência técnica, saúde, educação, etc.); 

• Nas últimas décadas, vários órgãos federais têm mantido uma forte influência 
sobre o setor agrícola em Rondônia, ao exemplo do INCRA, EMBRAPA, CEPLAC, 
CIBRAZEM, CPF e SUDHEVEA (extinta). Vale frisar ainda o papel do Banco do Brasil 
e do BASA como fontes de financiamento para atividades agropecuárias. 

• Ao exemplo de outras políticas públicas (vide capítulo II), não tem existido uma 
tradição de gestão participativa na formulação de políticas agrícolas em Rondônia, através 
de parcerias entre órgãos governamentais e entidades representativas de produtores rurais. 

65 Como políticas agrícolas, incluem-se as atividades de pesquisa, assistência técnica e extensão rural, 
credito rural, incentivos fiscais, fomento, armazenamento, beneficiamento e comercialização. 
Evidentemente, outras políticas setoriais, como a política fundiária, têm implicações diretas para a política 
agrícola. 

66 Em Rondônia, a maioria das terras de melhor aptidão agrícola se localiza ao longo do eixo da BR-364 
entre Ariquemes e Cacoal. No entanto, somente 10% dos solos em Rondônia podem ser considerados de boa 
aptidão agrícola. A grande maioria das terras em Rondônia apresenta limitações em relação a exigências 
como fertilidade natural, drenagem, pedregosidade, declívio e suscetividade à erosão. Ademais, existe uma 
variabilidade considerável de solos a nível micro-regional (o que pode ser constatado facilmente em grande 
parte dos lotes de pequenos agricultores) . 
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8.2 Desenvolvimento Agroflorestal no PLANAFLORO 

No desenho original do PLANAFLORO, foi incluído um componente de 
"Desenvolvimento Agroflorestal" cuja objetivo principal era promover alternativas de 
produção sustentável entre pequenos agricultores, priorizando a implantação de sistemas 
agroflorestais nas zonas O 1 e 02 do ZSEE, especialmente em áreas já desmatadas. 

Não obstante a validade das propostas do PLANAFLORO, a execução do 
componente agroflorestal do projeto tem sido prejudicada por uma série de dificuldades. 
Nesse sentido, vale destacar os seguintes pontos: 

1. Houve uma série de problemas no planejamento, monitoramento e avaliação das 
atividades do componente agroflorestal do PLANAFLORO, relacionados ao modelo de 
gestão do projeto (vide capítulo III). Nesse sentido, uma das principais dificuldades na 
execução do PLANAFLORO tem sido a precariedade das estratégias para garantir a 
participação efetiva de pequenos produtores no projeto.s? 

2. Na execução do componente agroflorestal do PLANAFLORO, foram contemplados 
quase que exclusivamente o fomento e geração de produtos para comercialização ("cash 
crops"), sem uma preocupação adequada com o manejo integrado dos recursos naturais da 
propriedade, inclusive as atividades de subsistência. 

3. Nesse sentido, vale observar que os nove modelos de produção agroflorestal 
inicialmente propostas no PLANAFLORO, em conformidade com o zoneamento sócio 
econômico-ecológico, foram descartados durante a execução inicial do projeto. 

4. No sub-componente de crédito rural do PLANAFLORO, ocorreu uma série de 
problemas nos investimentos do FUNDAGRO, tais como: i) uma grande ênfase sobre 
atividades pecuárias ( especialmente bovina) em contraste com a proposta de se priorizar 
culturas perenes e sistemas agroflorestais, e ii) a utilização de critérios questionáveis na 
destinação dos recursos do FUNDAGRO em termos de áreas geográficas e pessoas 
beneficiadas. 

5. Eventualmente, foi extinto o componente agroflorestal do PLANAFLORO durante 
a avaliação de meio-termo de junho de 1996, com a decisão de alocar a maior parte de seus 
recursos para o Programa de Apoio a Iniciativas Comunitárias (PAIC). No entanto, vale 
salientar que: i) não houve uma discussão criteriosa sobre as atividades de órgãos 
governamentais no setor agrícola que mereciam ou não ter continuidade no 
PLANAFLORO e ii) existe uma série de fragilidades e riscos na atual administração do 
PAIC, conforme mencionado no capítulo III. 

6. Ao longo da implementação do PLANAFLORO, tem persistido uma desarticulação 
entre as diretrizes agroflorestais do projeto e outras políticas estratégicas do Governo de 
Rondônia relacionadas ao setor agrícola (conforme descrito a seguir). 

67 Durante a execução inicial do PLANAFLORO uma impressão generalizada que se dava entre 
beneficiários era que os recursos do componente agroflorestal entravam num "buraco negro" dos órgãos 
governamentais, sem que isso resultasse em benefícios concretos para os pequenos agricultores. 
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8.3 Instâncias de Co-Gestão de Políticas Agrícolas 

Em Rondônia, tem existido tendências históricas de planejamento centralizado 
entre diversos órgãos governamentais, dificultando a definição de diretrizes estratégicas 
para o setor agrícola, a articulação entre órgãos públicos e a viabilização de parcerias entre 
o governo e organizações representativas de produtores rurais. No entanto, tem surgido 
alguns exemplos recentes de instâncias de co-gestão da políticas agrícolas, cujo 
funcionamento merece uma análise criteriosa. 

A) Conselho Estadual de Política Agrícola 

Em julho de 1992, o Governo de Rondônia criou um "Conselho Estadual de 
Política Agrícola - CEPAGRI" através da Lei Complementar nº 60 de. 21/07/92, que dispõe 
sobre a política agrícola no Estado de Rondônia. Oficialmente·, o CEPAGRI seria 
responsável para acompanhar, supervisionar e deliberar sobre a política agrícola no Estado 
de Rondônia. 

Conforme seu decreto de criação, o CEP AGRI seria presidido pelo Secretário de 
Agricultura e contaria com 31 membros, incluindo representantes de órgãos 
governamentais a nível federal e estadual, entidades profissionais, organizações patronais 
(FIERO, OCER, FAERON, FECOM) e representativas da sociedade civil (MST, DTR 
CUT, ACARAM e Comissão Pastoral da Terra - CPT). 

Em princípio, o CEPAGRI teria o potencial de contribuir para a gestão participativa 
da política agrícola a nível estadual, incentivando parcerias entre órgãos governamentais e 
representantes da sociedade civil e empresarial. No entanto, o CEPAGRI sempre 
funcionou de forma precária, reunindo-se raras vezes e nunca desempenhando um papel 
estratégico de orientação da política agrícola em Rondônia. 

Evidentemente, essa situação tem dificultado um planejamento estratégico de 
diretrizes para nortear as políticas públicas relacionadas ao setor agrícola em Rondônia, 
através de parcerias entre os diversos órgãos governamentais (a nível federal, estadual e 
municipal) e a sociedade civil e empresarial.ff 

Vale salientar que conjuntamente com a criação do CEP AGRI, foram aprovadas 
duas outras leis complementares referentes ao setor agropecuário em Rondônia: 

• a Lei Complementar nº 61 de 21/07 /92, que dispõe sobre a "Política de Incentivos 
ao Desenvolvimento do Estado de Rondônia". A referida lei previu a criação de um 
"Programa de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal de Rondônia - PROAGRI" e o 
"Fundo de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Estado de Rondônia - 
FUNDAGRO" (inclusive com dotação orçamentária de 4% da receita corrente do governo 
estadual). Essencialmente, a única conseqüência dessa lei foi a implementação do 
FUNDAGRO, porém com recursos do PLANAFLORO. 

• a Lei Complementar nº 62 de 21/07/92, dispondo sobre a criação do "Fundo de Apoio a 
Recuperação de Áreas Degradadas e Encapoeiradas no Estado de Rondônia - 

68 No início do atual governo, o primeiro Secretário de Agricultura tentou reativar o CEPAGRJ. 
entanto, depois da saída do Secretário em agosto de 1995, o processo não foi adiante. 

No 



FUNDERCAP". Basicamente, o FUNDERCAP tinha como objetivo fomentar o 
aproveitamento dessas áreas por micro e pequenos produtores, através de crédito 
subsidiado, incluindo entre suas fontes de recursos 1 % da receita corrente do Estado de 
Rondônia e 30% dos recursos do FUNDAGRO, dentre outras. O FUNDERCAP seria 
gerenciado pelo CEPAGRI. No entanto, o FUNDERCAP nunca foi implantado. 

B) Conselhos Municipais 

,- 
No âmbito de iniciativas como o PRONAF, Projeto Lumiar e o Programa 

Comunidade Solidária, previu-se a criação de Conselhos Municipais de Desenvolvimento. 
Dentre suas atribuições, esses conselhos tem o potencial de promover parcerias entre o 
governo e a sociedade local em ações relacionadas ao setor agrícola. 

No atual momento, existem necessidades de fortalecimento das instâncias de gestão 
das políticas agrícolas a nível municipal, bem como garantir a sua articulação com 
programas, políticas e projetos a nível estadual. 

8.4 Projetos Especiais do Governo de Rondônia 

Num contexto marcado pela ausência de diretrizes estratégicas para o setor 
agrícola, o Governo de Rondônia tem lançado uma série de campanhas e programas 
especiais, geralmente voltados para culturas e produtos específicos. A seguir, são citados 
alguns exemplos de tais iniciativas, durante as últimas duas administrações estaduais: 

1) Pólos Agrícolas 

Em 1993-94, a Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio (SEAGRI) do 
Governo de Rondônia lançou um ambicioso programa denominado "Pólos Estratégicos de 
Produção Agrícola, Pecuária e Florestal" (e conhecido como "Pólos Agrícolas"). O 
programa visava estimular o plantio e industrialização de determinadas culturas, 
distribuídas estrategicamente entre diversos municípios do Estado. Por exemplo, o 
programa previu, dentre outros, a criação dos seguintes pólos agrícolas a nível municipal: 
Rolim de Moura (citrus), Vilhena (cajú), li-Paraná (acerola, algodão), Theobroma 
(acerola) e Guajará-Mirim (açaí, castanha). 

O plantio das culturas previstas nos pólos agrícolas seria apoiado através de ações 
de fomento, assistência técnica e crédito rural (FUNDAGRO, FNO-Especial). Ademais, o 
programa previu a instalação de indústrias de beneficiamento dos produtos selecionados, 
através de financiamentos do FNO e outras fontes. 

Não obstante a existência de idéias interessantes na proposta dos pólos agrícolas, a 
execução prática do programa logo demonstrou ume série de entraves, tais como: 

• O programa de pólos agrícolas não foi discutido abertamente com os governos 
locais e representantes locais da sociedade civil e empresarial; 

• O programa não demonstrava uma visão estratégica de desenvolvimento regional, 
especialmente ao médio e longo prazos. Tipicamente, a definição dos pólos agrícolas 



desconsideravam questões básicas sobre viabilidade econômica (p.ex. custo-benefício, 
estudos de mercado, necessidades de beneficiamento), sustentabilidade agroecológica e 
adequação à realidade dos pequenos agricultores. 

• De forma semelhante, não se procurou compatibilizar o programa de pólos 
agrícolas com as diretrizes do zoneamento sócio-econômico-ecológico e do componente 
agroflorestal do PLANAFLORO. 

• Dentre os pólos agrícolas promovidos pela SEAGRJ, alguns problemas 
específicos incluíram: i) a baixa qualidade das mudas de espécies como a castanha-do 
brasil e citros, ii) a falta de medidas para controlar o uso indiscriminado de agrotóxicos, 
como no "polo algodoeiro" de li-Paraná, e iii) incentivos à produção de cultivas perenes 
sem garantias mínimas de comercialização, ao exemplo do plantio da acerola, citrus e cajú. 

No final do Governo Piana, o programa de pólos agrícolas foi suspenso.v? 
Enquanto isso, surgiram graves problemas de endividamento entre pequenos agricultores 
que financiaram o plantio de culturas promovidas pelo pólos agrícolas. 

2) Projetos Especiais do Governo Raupp .- 
Em grande medida, a atual administração estadual tem assumido uma posição mais 

"conservadora" do que o seu antecessor, no sentido de priorizar atividades agropecuárias já 
estabelecidas no Estado (p.ex. lavouras anuais, algodão, café, cacau, seringueira e gado )70 
Os programas de "Plante Café" , "Gado Sadio" e "Tulha Cheia" se enquadram nessa 
categoria. Como produtos secundários nas prioridades do governo estadual, figuram-se o 
guaraná, cupuaçú, pupunha (palmito), piscicultura, e criação de: pequenos e médios 
animais. 

Uma das metas do atual Governo de Rondônia é promover a mecanização da 
agricultura com tratores, ao exemplo de regiões como Goiás e o noroeste do Paraná. Além 
da soja como cultura principal, a agricultura mecanizada incluiria lavouras como o milho, 
arroz, algodão e feijão. As iniciativas voltadas para esse objetivo incluem o Programa 
"Terra Tombada" e o Porto Graneleiro. 

.- 

Não obstante a existência de algumas propostas louváveis, as iniciativas do 
Governo Raupp para o setor agropecuano tem demonstrado problemas de 
incompatibilidade com as diretrizes do Desenvolvimento Sustentável. Nesse sentido, vale 
destacar as seguintes considerações: 

1. Plante Café: lançado num momento de alta de preços no mercado internacional, a 
meta básica do programa é aumentar em 100 milhões o número de pés de café plantados 
em Rondônia até o final do Governo Raupp. Essencialmente, o programa envolve a 
distribuição de sementes e sacolinhas pela SEAGRI entre pequenos produtores rurais. 
Inicialmente, a SEAGRI incentivava o plantio do café em monocultura; posteriormente, 
admitiu-se o plantio em sistemas consorciados, incluindo espécies como a "bandarra'' 

-~ 70 Na produção de arroz, uma meta inicial da SEAGRJ é substituir as importações do produto oriundos de 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Segundo o Secretário de Agricultura, uma outra meta é exportar milho 
de Rondônia para a região Nordeste, através do Terminal Graneleiro e Hidrovia do Madeira. 
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(Schizolobium amazonicum). Uma questão pouco discutida no Programa Plante Café é a 
natureza altamente cíclica dos preços do produto, o que pode inviabilizar o seu plantio 
( conforme demonstrado pela experiência dos anos 80). 

2. Gado Sadio: programa que visa basicamente a vacinação contra brucelose e aftose 
do crescente rebanho bovino em Rondônia, atualmente em torno de quatro milhões de 
cabeças. Sem dúvida, trata-se de uma atividade necessária, mas que não abrange questões 
mais amplas sobre a sustentabilidade do setor pecuário no Estado de Rondônia. 

3. Projeto Terra Tombada: lançado pela SEAGRI em 1996, o projeto tem como 
objetivo básico incentivar a mecanização agrícola, visando principalmente a produção de 
soja para exportação através do Terminal Graneleiro em Porto Velho e Hidrovia do 
Madeira. 

O Projeto Terra Tombada prevê a distribuição de 500 patrulhas mecanizadas entre 
associações e cooperativos de produtores rurais até o final de 1998. Nesse período, a 
SEAGRI prevê a mecanização de 40.000 hectares, principalmente em áreas de capoeiras, 
visando a produção de soja e outros grãos. O governo espera que a produção total de grãos 
chegue a 1,5 milhão de toneladas até o fim de 1998.71 

Conforme a SEAGRI, as outras instituições governamentais envolvidas no Projeto 
Terra Tombada devem incluir o CPAF/EMBRAPA, CEPLAC e Etv1ATER (nas áreas de 
pesquisa e difusão tecnológica), bem como o Banco do Brasil, BERON e BASA (na área 
de financiamento de projetos produtivos e patrulhas mecanizadas). 

No âmbito do Plano de Ação do Governo de Rondônia para l997-1998, prevê-se a 
alocação de R$ 2,5 milhões do Tesouro Estadual para o Projeto Terra Tombada. O 
Governo de Rondônia ainda esperar viabilizar celebrar convênios com o Governo Federal 
para financiar o projeto. 

Dentre os aspectos do Projeto Terra Tombada que merecem uma discussão mais 
aprofundada com a sociedade rondoniense, vale destacar os seguintes pontos: 

• Em diversas regiões do Brasil, a mecanização agrícola, principalmente quando 
baseada em culturas como a soja, tem trazido impactos sociais bastante negativos, 
contribuindo para a expulsão de campo de pequenos proprietários e outros trabalhadores 
rurais, 

• Apesar das afirmações do Governo de Rondônia de que pretende beneficiar 
associações de pequenos agricultores (o que contrasta com a atual propaganda veiculada 
nos meios de comunicação) é bem provável que o Projeto Terra Tombada contribua para a 
expulsão de pequenos proprietários e outros trabalhadores rurais do campo, ao exemplo da 
mecanização da soja em outras regiões do país.P 

71 Fontes: "Governo de Rondônia: Plano de Ação 1997-1998" e "Projeto Terra Tombada: Programa de 
Mecanização Agrícola de Rondônia", Governo de Rondônia, Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária 
(1997). 

-- 72 No cultivo mecanizado da soja, as tendências de incentivar a concentração da terra e da renda no setor 
rural decorrem, em grande parte, de sua natureza como um sistema de produção intensivo de capital 
(maquinas agrícolas, adubos, agrotóxicos, etc.) que requerem a produção em escalas relativamente altas. 
Segundo João Alberto Ribeiro da ECOPORÉ, que considera o Projeto Tenra Tombada uma "opção 
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• O cultivo mecanizado da soja tem trazido uma série de problemas ambientais em 
outros lugares do Brasil. No norte do Paraná, observa-se áreas de soja mecanizada onde 
que a erosão de solos chega a 144/t/ano/hectare. Nessas áreas de agricultura "moderna", o 
envenenamento por agrotóxicos tem sido um outro problema grave. 73 Na fronteira agrícola 
dos cerrados de Mato Grosso, a soja mecanizada tem causado sérios problemas de 
degradação do solo. No Estado de Tocantins, cujo clima é semelhante ao de Rondônia, 
tem ocorrido graves problemas com ataques de fungos nas plantações de soja mecanizada. 

• Uma questão especialmente preocupante é a implantação do Projeto Terra 
Tombada na ausência de pesquisas da EMBRAPA sobre a sustentabilidade ambiental, 
viabilidade econômica e escalas de produção da soja nas condições edáfo-climáticas de 
Rondônia, contemplando a identificação de tecnologias alternativas. 

• No que se refere às associações de pequenos agricultores, existe uma forte 
tendência para que o Projeto Terra Tombada será executado de forma paternalista, 
objetivando dividendos político-eleitorais, Nesse sentido, basta observar a recente 
distribuição de 50 tratores entre associações rurais para o cultivo de "lavouras 
comunitárias", utilizando recursos do Ministério da Previdência Social. 

8.5 Iniciativas Recentes do Governo Federal 

Nos anos recentes, tem ocorrido algumas melhorias significativas nas políticas 
agrícolas do Governo Federal, no que se refere à sua adequação às metas do 
Desenvolvimento Sustentável. Entretanto, tem persistido alguns problemas nas políticas 
do Governo Federal relacionadas ao setor agrícola, conforme descrito a seguir: 

,- 
• No âmbito de programas como o Fundo Constitucional do Norte (FNO) e o 

Fundo de Investimentos da Amazônia (FINAM), a pecuária bovina continua como 
prioridade máxima. Por exemplo, dentre os recursos financeiros do FNO-Especial 
administrados pelo BASA em Rondônia durante o ano de 1995, foram destinados R$ 11.5 
milhões para o setor agrícola, enquanto R$ 27,5 milhões foram alocados para atividades 
pecuárias. 

• Segundo a política oficial da SUDAM, existe a preocupação de se compatibilizar 
os programas de credito rural com as diretrizes do Zoneamento Ecológico-Econômico da 
Amazônia. No entanto, os programas de crédito oficial como o FNO nem sempre tem 
seguido as diretrizes do zoneamento sócio-econômico-ecológico de Rondônia. 74 

• Existe uma falta de articulação estratégica entre as diversas iniciativas dos 
governos federal e estadual. Além disso, algumas iniciativas avançadas do Governo 

preferencial pelos ricos" por parte do Governo de Rondônia, uma área mínima par o cultivo mecanizado da 
soja em Rondônia seria de 300 hectares (Boletim da Ecoporé, Edição nº 5, março de 1997, pp. 2-3). 

73 Fonte: Graziano Neto, Francisco: Questão Agrária e Ecologia, Editora Brasiliense, 1982. 

74 Por exemplo, já foi constatado um caso de financiamento do FNO, onde o Banco da Amazônia (BASA) 
aprovou um grande projeto pecuário para uma fazenda titulada irregularmente pelo INCRA dentro de uma 
unidade estadual de conservação. (veja: COMAI, 1994:30). 



Federal podem ser contrariadas por políticas desarticuladas, a nível estadual e federal. Por 
exemplo, a implementação do PRONAF, como iniciativa de apoio à agricultura familiar, 
pode se confrontar com outros projetos estratégicos, como o estímulo ao plantio 
mecanizado de soja, através do Terminal Graneleiro e Hidrovia do Madeira (incluído no 
Programa "Brasil em Ação"). 

-·- 
• Persistem dificuldades de acesso aos programas de crédito oficial por parte dos 

pequenos agricultores, em função de fatores como o excesso de burocracia, insuficiência 
de recursos (ao exemplo do PRONAF e PROCERA) e a persistência de taxas de juros 
relativamente altas (considerando os atuais índices de inflação). 

.- • Ainda persiste uma falta de iniciativas no sentido de avaliar mercados e minimizar 
os riscos de comercialização. Apenas recentemente, a EMBRAPA está se preocupando 
mais com essa questão em Rondônia. 75 

Conclusões e Recomendações (Política Agrícola) 

Não obstante uma sene de melhorias recentes, tem persistido exemplos de 
incompatibilidades entre as políticas relacionadas ao setor agrícola em Rondônia, perante 
as diretrizes do Desenvolvimento Sustentável. Em grande medida, essa situação reflete 
problemas relacionados à falta de gestão participativa das referidas políticas no Estado, 
através de parcerias entre órgãos governamentais (a nível federal, estadual e municipal e 
setores representativos dos produtores rurais). 

Recomendações. 

• Realização de debates públicos entre órgãos governamentais e vários setores da 
sociedade rondoniense a respeito da atual problemática e prioridades para as políticas 
públicas voltadas para o setor agrícola, tendo como marco referencial as diretrizes do 
Desenvolvimento Sustentável; 

• Reativação e dinamização do Conselho Estadual de Política Agrícola, como 
instância participativa de definição de diretrizes estratégicas para o setor agropecuário em 
Rondônia (ou viabilização de proposta alternativa, como uma câmara técnica de política 
agrícola, vinculada a um Conselho Estadual de Desenvolvimento Sustentável); 

• Fortalecimento dos espaços de gestão das políticas agrícolas a nível municipal, 
promovendo a sua articulação com outras políticas setoriais, bem como as instâncias de 
decisão das mesmas a nível estadual; 

• Na definição de políticas agroflorestais, a incorporação de uma abordagem de 
manejo integrado dos recursos naturais da propriedade, contemplando: i) a variabilidade 
local de recursos naturais (solos, topografia, drenagem, vegetação); ii) o manejo de 
reservas florestais nas propriedades, incluindo o aproveitamento racional de produtos 
madeireiros e não-madeireiros; iii) fortalecimento das atividades de subsistência, inclusive 
quintais domésticos, criação de pequenos animais, etc.; e iv) o consórcio de culturas 

.- 
75 No que se refere aos programas de crédito rural, vale frisar o caso citado da. utilização de recursos do 
FNO-Especial para financiar os polos agrícolas do Governo de Rondônia, conforme descrito acima. 



anuais, semi-perenes, e perenes, visando a produção de alimentos e a manutenção, de 
forma seqüencial, da renda familiar. 

• No planejamento das atividades de pesquisa e extensão agrícola, agroflorestal e 
florestal, promover o uso criterioso de métodos participativos ( diagnóstico rural 
participativo - DRP) com verdadeira e profunda participação dos produtores (agricultores, 
membros de comunidades ribeirinhas, extrativistas), bem como de suas associações e das 
ONGs envolvidas em projetos de desenvolvimento sócio-econômico e comunitário na 
região. 

• Entre os produtos comerciais, previstos para plantio nos projetos de órgãos 
oficiais em Rondônia, a realização de análises prévias de viabilidade sócio-econômica e de 
sustentabilidade agroecológica. 

• Priorizar a implantação dos sistemas agroflorestais em áreas já desmatadas (por 
exemplo, capoeiras e pastagens degradadas). 

• Como parte integrante de uma programa de desenvolvimento agroflorestal em 
Rondônia, o incentivo ao plantio de espécies madeireiras nos sistemas agroflorestais, como 
fonte de renda para os produtores rurais e como meio de diminuir as pressões de 
madeireiros sob as florestas nativas. 

,- 

• Realização de um estudo detalhado sobre as várias linhas de credito rural em 
Rondônia (FUNDAGRO, FUNDAGRI, FNO, PROCERA, etc.) visando identificar as 
necessidades de compatibilização desses programas com as diretrizes do Desenvolvimento 
Sustentável.. 

• Realização de esforços para compatibilizar outras políticas públicas relacionadas 
ao setor agrícola em Rondônia (p.e. política fundiária, política tributária, política de 
incentivos fiscais, política de licenciamento ambiental, etc.). 

() · 1 
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IX. Políticas de Transporte 

9.1 Transporte Rodoviário 

A) Considerações Iniciais 

Nas últimas décadas, o setor de transporte rodoviário tem mantido uma grande 
influência sobre os padrões de ocupação e desenvolvimento regional em Rondônia. 
Evidentemente, o maior exemplo desse fato foi a abertura da BR-364 entre Cuiabá e Porto 
Velho nos anos 60, atravessando o então - Território Federal e criando uma ligação 
terrestre com a região Centro-Sul. 

Não obstante a sua importância fundamental para o desenvolvimento regional em 
Rondônia, o setor de transporte rodoviário tem demonstrado alguns problemas 
significativos, inclusive âmbito das políticas públicas, no que se refere à sua 
compatibilização com as diretrizes do Desenvolvimento Sustentável.. Nesse sentido, vale 
frisar as seguintes considerações iniciais: 

1. Historicamente, a abertura de novas estradas e rodovias por órgãos governamentais 
tem ocorrido, em muitos casos, sem um planejamento adequado sobre questões essenciais 
como: i) custo-benefício de alternativas de investimento em termos sociais e econômicos, 
ii) impactos potencialmente negativos de obras rodoviárias sobre o meio ambiente e 
populações existentes, bem como a definição de eventuais medidas mitigadoras, e iii) a 
integração entre sistemas de transporte rodoviário e fluvial. 

2. Essas deficiências nas políticas de transporte rodoviário são especialmente 
problemáticas numa região de fronteira amazônicas como Rondônia, onde a abertura de 
novas estradas de penetração pode deslanchar processos de ocupação desordenada do 
espaço, relacionados a conflitos sociais sobre o acesso aos recursos naturais e problemas de 
degradação ambiental. 

3. Nas condições pluviométricas de uma região amazônica como Rondônia, a 
manutenção de estradas rurais é bastante problemática. Ademais, quando as rodovias são 
construídas sem consideração adequada para variáveis de relevo e drenagem (ao exemplo 
das "linhas" nos projetos de assentamento do INCRA) essas dificuldades tornam-se ainda 
maiores.76 

4. Nas últimas décadas, a demanda para a construção e manutenção de vias de 
transporte rodoviário em Rondônia, tanto nas áreas urbanas quanto na zona rural, tem 
superado de longe o atendimento dos órgãos públicos. Nesse sentido, vale frisar que a 
atuação do Governo Federal, principalmente através do DNER, tem sido bastante 
deficiente na manutenção de rodovias federais, como a BR-364, BR-425 e a BR-429. 
Enquanto isso, o governo estadual (através do DER-RO) e as prefeituras municipais tem 

76 Nos projetos de assentamento financiados pelo POLONOROESTE nos anos 80, houve uma tentativa de 
corrigir esta falha, com a plotagem de lotes e estradas vicinais seguindo a topografia e sistemas de drenagem. 
No entanto, essa prática nunca foi adotada de forma generalizada em outros projetos de assentamento do 
INCRA em Rondônia. .•, .--·· >~~:) 



enfrentado grandes limitações técnicas e financeiras na sua capacidade de atuação no setor 
rodoviário. 

5. Em muitos casos, a abertura de estradas de penetração no meio rural tem sido 
realizada por empresas madeireiras, sem nenhum acompanhamento por parte de órgãos 
governamentais. Sem dúvida, as madeireiras tem prestado um serviço a pequenos 
agricultores em áreas isoladas sem infra-estrutura viária do governo, abrindo estradas de 
acesso e fornecendo um meio transporte informal (caronas nos caminhões toreiros).?? 

No entanto, a abertura de estradas por madeireiras tem contribuído, em muitos 
casos, para a ocupação desordenada do espaço rural, especialmente quando atuam em 
terras públicas não regularizadas pelo INCRA, unidades de conservação, áreas indígenas e 
outras áreas de uso restrito segundo o zoneamento sócio-econômico-ecológico. 

Ao mesmo tempo, a atuação de madeireiros têm contribuído para pessimas 
condições de transporte nas estradas rurais, quando transitam com maquinas pesadas 
durante a época chuvosa ( especialmente quando utilizam correntes nos pneus de 
caminhão). 

6. A atuação dos órgãos governamentais tem sido bastante deficiente na fiscalização 
do transito nas principais rodovias (p.ex. caminhões excessivamente pesados na BR-364) e 
estradas secundárias (caminhões de madeireiros) bem como nas áreas urbanas. Um outro 
problema freqüente tem sido as deficiências de fiscalização pelo governo da qualidade de 
obras rodoviárias contratadas com empreiteiras. 

B) O PLANAFLORO e o Transporte Rodoviário 

No desenho original do PLANAFLORO, definiu-se que as atividades de transporte 
rodoviário seria baseadas na recuperação e pavimentação de estradas dentro das zonas O 1 e 
02 do zoneamento sócio-econômico-ecológico. Nesse sentido, a meta principal era 
melhorar a malha viária em áreas já ocupadas por pequenos agricultores, evitando a 
abertura de novas estradas em áreas isoladas e de uso restrito, segundo as diretrizes do 
zoneamento estadual. 

No âmbito do PLANAFLORO, previu-se ainda a elaboração pelo DER-RO de um 
Plano Diretor Rodoviário para o médio prazo, visando a compatibilização de todos os 
investimentos públicos no setor de transportes com as diretrizes do zoneamento sócio 
econômico-ecológico. Claramente, essa medida refletiu uma tentativa do Banco Mundial 
de incorporar lições da experiência do POLONOROESTE nos anos 80 (vide capítulo III). 

A seguir, são destacadas algumas características da execução do PLANAFLORO, 
no que se refere ao setor de transporte rodoviário: 

1. Plano Diretor Rodoviário 

A elaboração Plano Diretor Rodoviário, que deveria constituir uma referência 
básica para os investimentos do PLANAFLORO e outras iniciativas governamentais, 

77 Entretanto, a abertura de estradas rudimentares (carreadores) é tipicamente baseada numa "troca desigual" 
por madeiras de lei dos lotes dos colonos, adquiridos por preços irrisórios. 



sofreu uma série de atrasos. Os estudos para o plano diretor, realizados por uma empresa 
de consultoria contratada pelo DER-RO, somente ficaram prontos no último trimestre de 
1994, bem depois do início de execução do projeto, Ademais, houve sérios problemas na 
análise do estudo no âmbito das instituições do PLANAFLORO. 

O Plano Diretor Rodoviário previu investimentos da ordem de US $ 174 milhões 
em 133 projetos no período de 1994 a 2008. Os recursos financeiros. seriam destinados da 
seguinte forma: a) US $ 2 milhões para oito projetos de implantação de estradas, 
perfazendo 111,0 km, b) US $ 49,3 milhões para 69 projetos de melhoramentos de estradas 
(pontes, cascalhamento, etc.), num total de 1.963 km, e e) US $ 122,6 milhões para 56 
projetos de pavimentação de estradas, perfazendo um total de 1.446 km. Na proposta do 
Plano Diretor Rodoviário, pode-se constatar algumas deficiências, como: 

• a falta de clareza sobre a metodologia utilizada para analisar o custo-benefício de 
investimentos alternativos, do ponto de vista social e econômico; 

• a necessidade de realização de EIA-RJMA no caso de abertura de novas rodovias 
e de pavimentação de estradas existentes, conforme a legislação em vigor; 

• a previsão de recursos para a manutenção da malha viária existente em Rondônia, 
especialmente as estradas vicinais e alimentadoras sob a responsabilidade das prefeituras, 
bem como as rodovias já asfaltadas ou previstas para pavimentação; 

• a falta de uma avaliação da capacidade de investimento de órgãos 
governamentais ( a nível federal, estadual e municipal) complementando os recursos 
financeiros do PLANAFLORO; e 

• a falta de articulação entre o plano diretor rodoviário e uma política de transporte 
fluvial. 

2. As Instituições de Co-Gestão do PLANAFLORO 

Claramente, as instituições de co-gestão do PLANAFLORO não proporcionaram 
um processo de debate público sobre políticas estratégicas para o setor rodoviário em 
Rondônia, com embasamento técnico e qualidade de participação de diversos setores da 
sociedade, Um exemplo desse problema foi a falta de discussões públicas sobre o Plano 
Rodoviário Estadual. 

Ao exemplo de outras comissões normativas de programa, a CNP de Infra 
estrutura do PLANAFLORO funcionavam principalmente para referendar os POAs 
elaborados pelo DER-RO. Além da burocratização dessas instâncias do PLANAFLORO, 
esse problema tem refletido o despreparo técnico e frágil articulação política entre as 
ONGs locais que participavam das instituições de co-gestão do PLANAFLORO. 

3. A Revisão do PLANAFLORO 

Conforme descrito anteriormente, o processo de revisão do orçamento do 
PLANAFLORO, tendo com base o seminário de avaliação de meio-termo em junho de 
1996, resultou na alocação de US $ 30 milhões do saldo do projeto (em agosto de 1996, 
aproximadamente US $ 107 ,5 milhões, dos quais US $ 72,3 do empréstimo do Banco 



Mundial) para a pavimentação de estradas. 78 Ademais, na conjuntura atual, grande parte 
dos recursos alocados para o P AIC (Programa de Apoio a Iniciativas Comunitária) deve 
ser destinada a obras de transporte rodoviário. 

Na reformulação da estrutura gerencial do PLANAFLORO, atualmente não existe 
uma instância de discussão técnica sobre a atividades do projeto no setor rodoviário, em 
decorrência da extinção das Comissões Normativas de Programa e a falta de criação da 
Comissão Normativa de Políticas Públicas, conforme previsto na proposta de revisão do 
projeto (vide capítulo III) 

C) BR-421: Um Caso de Desarticulação nas Políticas Públicas 

Nos anos recentes, um bom exemplo da desarticulação entre políticas públicas 
relacionadas ao setor de transporte rodoviário tem ocorrido com a rodovia BR-421, cujo 
trajeto previsto ligaria Ariquemes no eixo da BR-364 com Nova Mamoré ao longo BR- 
425, próxima a Guajará-Mirim e à fronteira com Bolívia. 

Durante muitos anos, a construção da BR-421 tem constado dos mapas rodoviários 
oficiais para Rondônia. Nos anos 70 e 80, os governos estadual e federal abriram um 
trecho de 90 km da BR-421 entre Ariquemes e Campo Novo, bem como aproximadamente 
65 km da BR-425 (Linha "D"), saindo de Nova Mamoré na direção leste. 

Com a instituição da primeira aproximação do zoneamento sócio-econômico 
ecológico de Rondônia em junho de 1988, grande parte do traçado previsto para a abertura 
do restante da BR-421 ficou inserida dentro das zonas 04 (extrativismo vegetal, indicada 
para Reservas Extrativistas) e 06 (preservação ambiental, área posteriormente transformada 
no Parque Estadual de Guajará-Mirim em março de 1990). Na mesma época, a interdição 
pela FUNAI de uma área para os índios Karipuna também afetou um pequeno trecho da 
estrada, do lado de Nova Mamoré, 

Em decorrência de acordos com o Banco Mundial, os governos estadual e federal 
oficialmente pararam de abrir a BR-421 no início dos anos 90, embora algumas obras do 
DER-RO, como a construção de uma ponte sobre o braço esquerdo do Rio Candeias, 
continuassem nessa época. No entanto, as prefeituras municipais de Campo Novo e Nova 
Mamoré continuavam a abertura da BR-421 na primeira metade dos anos 90, inclusive 
utilizando maquinarias do próprio DER-RO. Essa prática somente foi interrompida em 
função de denúncias de ONGs locais e pressões do Banco Mundial. 

Mais recentemente, a abertura do restante da BR-421 tem sido realizada por 
empresas madeireiras, contando com a omissão de diversos órgãos governamentais. Ao 
exemplo da BR-429 nos anos 80, a abertura da BR-421 sem nenhum processo de 
planejamento está contribuindo para um processo de ocupação desordenada da região, 
inclusive afetando áreas indígenas (Uru-eu-wau-wau, Karipuna e provavelmente índios 
isolados em outras áreas) o Parque Estadual de Guajará-Mirim e áreas ocupadas por 
populações extrativistas. 

78 Tal decisão resultou na destinação de um valor adicional de pelo menos US$ 16 milhões para a 
pavimentação de estradas em Rondônia, considerando os valores previstos e o saldo existente no orçamento 
original do projeto (inclusive um acréscimo de aproximadamente US$ 5 milhões nos recursos provenientes 
do empréstimo do Banco Mundial). 



Recentemente, foi definido um acordo através do Ministério Público Estadual, em 
decorrência de uma Ação Civil Pública movida pela ONG Ecoporé sobre a abertura da 
BR-421, em que se define: i) a não-abertura do restante da BR-421 antes da realização e 
aprovação do EIA/RIMA, a ser contratado pelo DER-RO, e ii) o estabelecimento de 
barreiras da SEDAM/Pelotão Florestal em dois pontos críticos da rodovia (Rio Formoso e 
Rio Capivarí). 

Paralelamente, foi negociada em 1996 a redução da área interditada pela FUNAI 
para os índios Karipuna, numa faixa na parte sul onde passa a linha "D" como traçado da 
BR-421, em troca da criação formal de um Território Indígena para o referido grupo. 

Até o momento, as medidas acordadas com o Ministério Público Estadual ainda não 
foram realizadas de forma satisfatória, enquanto o restante da BR-421 continua sendo 
aberto como estrada de penetração por empresas madeireiras, acompanhando por uma 
processo de ocupação desorganizada na sua área de abrangência. 

D) Transporte Rodoviário e o Plano de Ação do Governo Estadual 

Recentemente, o Governo de Rondônia lançou um "Plano de Ação" contendo uma 
programação de investimentos em infra-estrutura para o período de 1997-1998. No 
orçamento previsto do Plano de Ação, de R$ 445,8 milhões, mais da metade dos recursos 
(R$ 246,4 milhões) foi destinada ao setor de transporte rodoviário, destacando-se a 
previsão de asfaltamento de mais de 500 km de estradas rurais. Em termos de valores, o 
componente de transporte do Plano de Ação prevê gastos em dois anos superiores ao Plano 
Diretor Rodoviário para o período de 1994-2008. 

No final de 1996, o Governador de Rondônia criou a "Comissão Setorial de 
Licitação da Casa Civil da Govemadoria-CELPA" através do Decreto nº 7.686/96, com a 
incumbência de administrar as licitações do Plano de Ação. Recentemente, a CELPA 
abriu licitações para a pavimentação de aproximadamente 600 km de estradas, prevendo 
investimentos de R$ 95,5 milhões. 

Sem pretender oferecer uma análise aprofundada do componente de transportes do 
Plano de Ação, vale salientar as seguintes comentários e sugestões: 

• Seria interessante esclarecer quais foram os critérios de custo-benefício socio 
econômico utilizados na seleção das obras a serem incluídas no componente rodoviário do 
Plano de Ação, bem como o aproveitamento do Plano Diretor Rodoviário nesse processo. 79 

• Seria recomendável verificar quais os planos para a elaboração prévia de EIA 
RIMA na abertura e pavimentação de estradas, inclusive para as obras já licitadas pela 
CELP A para pavimentação. 

• Aparentemente, pelo menos uma estrada em processo de licitação (pavimentação 
de 50 km entre Nova Brasilândia e São Miguel do Guaporé) terá problemas em relação à 

7 9 Por exemplo, entre as estradas previstas para abertura no Plano de Ação, obse:rvamos que a "Estrada do 
Boi" que ligará Corumbiara e São Felipe/Rolim de Moura, não consta no Plano Diretor Rodoviário do 
Estado. 



atual versão do zoneamento sócio-econômico-ecológico (área parcialmente inserida na 
zona IV) 

E) A Saída para o Pacifico 

Nos anos recentes, a classe política e empresarial de Rondônia tem defendido a 
construção de uma rodovia ligando o Estado (via Guajará-Mirim ou o Estado do Acre) ao 
Oceano Pacífico. A principal vantagem dessa estrada seria o barateamento dos custos de 
transporte para produtos regionais destinados aos mercados dos países do sudoeste asiático. 

,,-.., 

Sem desconsiderar as possibilidades interessantes da 'Saída para o Pacífico', existe 
uma série de questões sobre a estrada e suas implicações para o desenvolvimento regional 
em Rondônia e áreas vizinhas que não tem recebido a devida atenção. Em particular, vale 
destacar os seguintes pontos: 

• Além de promover exportações para os mercados asiáticos, deve-se considerar o 
papel desse tipo de estrada para a integração e desenvolvimento regional entre Brasil, Peru, 
Bolívia; 

• Nos discursos de políticos e empresários, falta uma discussão mais aprofundada 
sobre o tipo de desenvolvimento regional que se pretende alcançar com a "Saída para o 
Pacífico" de Rondônia, especialmente os meios para promover as metas de equidade social, 
sustentabilidade ambiental e viabilidade econômica. Evidentemente, essa discussão teria 
que dar uma atenção especial para o setor madeireiro, que já enfrenta uma série de 
obstáculos para garantir a sua sustentabilidade ao médio e longo prazos. 

• Em princípio, existem outras vias de acesso do Brasil ao Pacífico que apresentam 
vantagens comparativas, como corredores para exportação para os países asiáticos, ao 
exemplo da saída por Cáceres em Mato Grosso. 

• Considerando as dificuldades de se garantir a construção de uma estrada de boa 
qualidade na Bolívia ou Peru, e ainda as dificuldades de transporte na região andina 
(topografia, narcotráfico, etc.) a própria Hidrovia do Madeira, com a utilização do Canal de 
Panamá, pode ser uma alternativa mais viável, do ponto de vista econômico. 

9.2 Transporte Fluvial 

A) Considerações Gerais 

Antes da construção da BR-364 nos anos 60, o principal meio de transporte de 
pessoas e produtos no atual Estado de Rondônia era por via fluvial. Tal fato se reflete na 
localização de uma série de áreas urbanas em Rondônia, como Porto Velho, Ariquemes, 
Jarú, Ji-Paraná, Guajará-Mirim e Costa Marques. 

,.... 

Em principio, o transporte fluvial apresenta uma série de vantagens potenciais, 
como baixo custo, facilidade de acesso no período chuvoso, menor impacto sobre o meio 
ambiente (em comparação com rodovias) etc. Atualmente, o transporte fluvial continua 
representando uma importante meio de transporte para uma parcela significativa da 
população de Rondônia, especialmente as pessoas que residem em áreas ribeirinhas. 

')~ \_, ' ..... 



No desenho original do PLANAFLORO, foi incluído um sub-componente de 
transporte fluvial, cuja meta principal seria a reabilitação e aquisição de embarcações pela 
ENARO, visando o atendimento de populações ribeirinhas nos vales dos rios Guaporé, 
Mamoré, Machado e Madeira. Conforme descrito acima, o Governo de Rondônia 
eventualmente pleiteou a transferência de parte desses recursos para a construção do 
Terminal Graneleiro em Porto Velho, uma proposta que não foi aceita pelo Banco 
Mundial. 

Em vanos locais ribeirinhos, existem deficiências na oferta de transporte pela 
iniciativa privada, principalmente em função da baixa densidade populacional e a 
decadência de atividades econômicas anteriores (como a extração da borracha). Mesmo 
precariamente, o governo tem mantido um serviço de transporte fluvial subsidiado que 
atende as populações ribeirinhas, principalmente ao longo dos rios Guaporé, Mamoré e 
Madeira. Na época do Território Federal, esse serviço era realizado pelo Serviço de 
Navegação do Guaporé (SNG) órgão do Governo Federal. . Posteriormente, suas 
atribuições foram assumidas pelo governo estadual, mais recentemente através da ENARO 
(Empresa de Navegação de Rondônia). 

Em termos gerais, ainda falta um plano estratégico de atuação da ENARO (que já 
foi cogitada para ser extinta) bem como para o setor de transporte fluvial como um todo, 
contemplando a sua integração com outros meios de transporte (principalmente 
rodoviário). 

B) O Terminal Graneleiro e a Hidrovia do Madeira 

Para o atual Governo de Rondônia, a principal prioridade no setor de transporte 
fluvial tem sido a construção do Terminal Graneleiro, visando principalmente a 
exportação de soja produzidos nos cerrados de Goiás, Mato Grosso e eventualmente o sul 
de Rondônia. · 

A construção do Terminal Graneleiro em Porto Velho foi uma iniciativa do Grupo 
Maggi (representado pela Hermasa, S.A.) um dos principais produtores de soja na região 
Centro-Oeste. Num acordo firmado com o Governo de Rondônia, o Grupo Maggi se 
comprometeu a investir US $ 5.5 milhões na construção de armazéns, balanças e outra 
infra-estrutura do Terminal Graneleiro em Porto Velho. Por sua vez, o Governo de 
Rondônia se comprometeu a investir US $ 1.5 milhões no melhoramento do acesso ao 
Terminal Graneleiro, através da construção de um anel viário saindo da BR-364 (evitando 
o transito numa área central de Porto Velho). so 

Do Terminal Graneleiro em Porto Velho, a soja segue em balsas para uma 
instalação de maior porte em ltacoatiara (AM), construída pelo Grupo Maggi em parceria 
com o Governo de Amazonas, de onde segue em navios para o exterior (principalmente o 
porto de Rotterdam). 

8° Com a extinção do PORTOBRAS, a administração do porto de Porto Velho.ficou sob a responsabilidade 
da Companhia de Docas do Pará, órgão do Governo Federal. O espaço tisico onde foi construído o Terminal 
Graneleiro (na área do porto) foi arrendada pelo Grupo Maggi (Hermasa, S.1\.). Se o Governo Federal 
chegar a privatizar os portos, como tem assinalado, a área física do Terminal Graneleiro pode passar a 
pertencer ao Grupo Maggi/Hermasa S.A. 



,.- 

Com esse novo sistema de transporte, o Grupo Maggi espera economizar cerca de 
US $ 30 por tonelada no custo de transporte doméstico da soja produzida na região 
Centro-Oeste (atualmente em tomo de US $ 105/tonelada/FOB via o Porto de Paranaguá 
(PR), O Grupo Maggi prevê a exportação de 600.000 toneladas de grãos pela Hidrovia do 
Madeira no ano de 1997, aumentando para um milhão de toneladas em 1998. Tal 
estimativa inclui a soja produzida diretamente pelo Grupo Maggi, como também a soja 
adquirida pela empresa de terceiros.t! 

Vale salientar que a Hidrovia do Madeira, em conjunto com a recuperação da BR- 
364, são obras que constam no Programa "Brasil em Ação" do Governo Federal. As obras 
do Hidrovia do Madeira constituem a base de uma proposta do Gove:mo Federal para criar 
um "Corredor Noroeste de Exportação e Desenvolvimento" cujas metas incluem o plantio 
extensivo de soja mecanizada na bacia do Rio Madeira. 

Sem pretender apresentar uma análise aprofundada sobre o Terminal Graneleiro e a 
Hidrovia do Madeira, vale ressaltar os seguintes pontos: 

• Claramente, a construção do Terminal Graneleiro em Porto Velho levanta 
questões importantes sobre a relação entre o planejamento público e a iniciativa privada na 
definição de modelos de desenvolvimento regional. 

• Vale salientar que o planejamento das referidas iniciativas não contou com a 
realização de debate públicos em Rondônia ou nos outros Estados . . - 

• A construção do Terminal Graneleiro, bem como os prqgramas da Hidrovia do 
Madeira e do Corredor Noroeste de Exportação e Desenvolvimento não tem incluído 
estudos sobre impactos sócio-ambientais diretos e indiretos, especialmente em termos da 
expansão da soja mecanizada no Estados de Rondônia, Amazonas, Mato Grosso e Acre. 

• Em contraste com o grande interesse político no Terminal Graneleiro, as 
necessidades de transporte fluvial entre as populações ribeirinhas tem recebido pouca 
atenção. Um exemplo desse fato foi a tentativa de destinar US $ 1.5 milhão do 
empréstimo do Banco Mundial para o PLANAFLORO para a construção do Terminal 
Graneleiro, realocando recursos previstos para melhorar as condições de transporte de 
pequenos produtores em áreas ribeirinhas. 

Conclusões e Recomendações (Políticas de Transporte) 

Em Rondônia, as políticas de transporte, tanto a nível rodo,viário como fluvial têm 
ocorrido sem um planejamento adequado, inclusive em termos de questões básicas sobre 
viabilidade econômica, equidade social e sustentabilidade ambiental. Ademais, poucos 
esforços têm sido realizados no sentido de integrar os sistemas de transporte rodoviário e 
fluvial, bem como promover a articulação entre as políticas de transporte com outras 
políticas setoriais (fundiária, agrícola, licenciamento e fiscalização ambiental). 

,.- 

a 1 Além de suas extensas plantações de soja em Mato Grosso e Goiás, o Grupo Maggi tem interesse em 
plantar soja nos Estados de Rondônia e Amazonas. Em Rondônia, o grupo já instalou campos experimentais 
em Vilhena, Colorado d'Oeste, Chupinguaia e Cacoal (fonte: comunicação pessoal, DER-RO). 



Recomendações 

• Criação de espaços permanentes de co-gestão das políticas de transportes, tanto a 
nível estadual e municipal (p.ex. através de câmaras técnicas de comissões de 
desenvolvimento sustentável), contemplando a necessidade de um sistema intermodal de 
transporte e sua articulação com outras políticas públicas. 

• Realização de estudos mais detalhados sobre os seguintes assuntos: i) criação de 
impostos vinculados (IPV A, pedágio) para garantir a manutenção das principais rodovias 
em Rondônia, ii) medidas a serem tomadas na região de abrangência da BR-421, e iii) a 
inserção da Hidrovia do Madeira no âmbito de discussões mais amplas sobre modelos 
alternativos de desenvolvimento regional (p.ex. relação com políticas no setor 
agroflorestal ). 



X. Planejamento Participativo, Descentralização e os. Municípios 

Claramente, a viabilização de processos de gestão participativa das políticas 
públicas, envolvendo várias esferas governamentais e diversos setores da sociedade 
constitui urna das pré-condições básicas para a implementação prática do Desenvolvimento 
sustentável. Nesse sentido, tem surgido recentemente algumas iniciativas interessantes em 
Rondônia, dentre os quais são destacados dois exemplos no presente capítulo. 

Na primeira parte do capítulo, são apresentados comentários sobre o Projeto 
Úmidas, urna proposta oriunda do Banco Mundial para a elaboração de um plano de 
desenvolvimento de médio a longo prazos em Rondônia, a partir de um processo de 
planejamento participativo. Nessa parte do capítulo, será apresentada uma série de 
recomendações para o detalhamento da estratégia operacional do projeto, tendo como 
enfoque a atuação a nível municipal. Na segunda parte do capítulo, são apresentados 
comentários sobre a descentralização das políticas públicas ao nível dos municípios, a 
criação de conselhos municipais de desenvolvimento e a inserção dos governos municipais 
no processo de planejamento participativo no Projeto Úmidas. 

10.1 Planejamento Participativo e o Projeto Úmidas 

Recentemente, o Governo de Rondônia, antecipando o fim dos recursos do 
PLANAFLORO, iniciou discussões com o Banco Mundial a respeito da possibilidade de 
um novo empréstimo para o Estado. Em princípio, o Governo de Rondônia gostaria que 
um novo financiamento do Banco enfatizasse investimentos em infra-estrutura sócio 
econômica, e que, ao mesmo tempo, tivesse um enfoque menos 'preservacionista, do que 
ocorreuno PLANAFLORO. 

Considerando as dificuldades de implementação do PLANAFLORO, especialmente 
em termos de sua sustentabilidade política ('ownership'), o Banco propôs ao Governo de 
Rondônia, como etapa anterior à elaboração de qualquer projeto específico, a realização de 
um processo de planejamento participativo no Estado, envolvendo diversos setores do 
governo e os principais 'stakeholders' da sociedade local. 

O objetivo básico do planejamento participativo seria a elaboração de um plano 
estratégico de desenvolvimento para o Estado de Rondônia, tendo uma visão de médio a 
longo prazos (em princípio, até o ano 2020). Esse plano constituiria urna base de 
referência para todos os projetos e políticas específicas em Rondônia, inclusive para um 
eventual empréstimo futuro do Banco. sz 

A proposta do Projeto Úmidas (conforme sugerido pelo nome) foi baseada na 
experiência do "Projeto Áridas", urna reformulação do PAPP (Programa de Apoio ao 
Pequeno Produtor) na região Nordeste no período de 1992 e 1995. Apesar de se encontrar 
ainda numa fase incipiente de formulação, o Projeto Úmidas é urna proposta interessante, 
especialmente porque demonstra uma crescente aprendizagem do Banco sobre processos 

82 veja: "Projeto Úmidas: Uma Estratégia de Desenvolvimento Sustentável para Rondônia", A. Magalhães, 
Banco Mundial: Brasília, abril de 1997, mimo, 14 pp. 



de gestão participativa de projetos, inclusive para enfrentar os problemas de 
sustentabilidade política ("ownership") que tanto prejudicaram a implementação do 
PLANAFLORO. 

Premissas Básicas 

No desenho de uma proposta metodológica de planejamento participativo para o 
Estado de Rondônia, vale frisar inicialmente as seguintes premissas básicas: 

1. Num processo de planejamento participativo que busca construir uma visao 
consensuada do futuro, numa sociedade de fronteira amazônica como Rondônia, é 
fundamental estabelecer e legitimar como marco referencial as metas do Desenvolvimento 
Sustentável: equidade social, sustentabilidade ambiental, eficiência econômica e bem-estar 
das populações em geral. 

- 
2. Nos exercícios de diagnóstico e definição de cenários tendenciais, é fundamental 
que sejam analisadas as políticas públicas relacionadas aos respectivos temas, inclusive o 
contexto político-institucional de sua formulação e implementação. 

3. Um processo de planejamento participativo em Rondônia, visando a implementação 
prática do Desenvolvimento Sustentável, deve ter flexibilidade suficiente para se adequar 
a diversas realidades, em termos de características socioculturais, econômicas e 
ambientais. 

4. Na análise da problemática do Desenvolvimento Sustentável em Rondônia, será 
importante conjugar as seguintes vertentes de análise: 

• a problemática do Desenvolvimento Sustentável em determinados espaços 
territoriais, levando em consideração especificidades sociais e ambientais a nível local 
(inclusive conflitos sobre o acesso e utilização de recursos naturais) em conjunto com 
influências externas; 

• a problemática da sustentabilidade em setores específicos da economia regional 
(mineral, madeireiro, agropecuário, pesca, etc.) considerando os vários 'stakeholders' 
envolvidos em cada setor e condições ecológicas locais. 

• a problemática do Desenvolvimento Sustentável sob a ótica de grupos sociais 
(p.ex. comunidades indígenas, seringueiros, madeireiros, pequenos agricultores, 
pecuaristas, pescadores, garimpeiros, habitantes de áreas urbanas, etc.). 

4. Num processo de planejamento participativo, será necessano fazer esforços 
especiais para fomentar a participação ativa de grupos da população que tradicionalmente 
tem sido excluídos do planejamento governamental (pequenos agricultores, índios, 
seringueiros, garimpeiros, populações urbanas de baixa renda, mulheres, etc.). Ademais, 
será fundamental incorporar preocupações tipicamente menosprezadas (p.ex. questões de 
gênero, conservação ambiental, etc.) 



Recomendações 

A seguir, apresentamos algumas propostas sobre a sua metodologia de 
implementação do Projeto Úmidas, visando contribuir para o trabalho de sua equipe de 
coordenação: 

A) Diagnóstico Participativo com 'Stakeholders' 

1. Recomendamos que numa fase inicial do Projeto Úmidas sejam realizados 
exercícios de diagnóstico participativo com vários 'stakeholders' da sociedade local, 
contemplando diversos grupos sociais (pequenos agricultores, seringueiros, comunidades 
indígenas, pescadores, garimpeiros, trabalhadores assalariados, populações urbanas de 
baixa renda, etc.) e setores econômicos (madeireiros, mineradoras, comerciantes, 
industriais, etc.). 

2. Nos exercícios de diagnóstico participativo, as metodologias utilizadas devem 
facilitar: i) a definição de cenários desejados no médio e longo prazos, em termos de 
qualidade de vida e prosperidade econômica, ii) a identificação dos principais entraves que 
afetam negativamente o alcance dos cenários desejados, iii) percepções sobre as causas dos 
problemas identificados e iv) propostas estratégicas para a superação dos entraves 
identificados, visando avanços concretos no alcance dos cenários desejados. 

3. Os exercícios de diagnóstico participativo com vários stakeholders seriam apoiados 
por pequenas equipes multidisciplinares, atuando sob a orientação da equipe de 
coordenação técnica do projeto. 

--- 
4. Essa etapa do planejamento participativo seria realizado entre uma amostra de 
municípios escolhidos de acordo com a sua representatividade, em termos socioculturais, 
econômicas e ambientais. Evidentemente, a definição dos municípios a serem incluídos 
nos diagnósticos de campo deve considerar fatores como a disponibilidade de tempo, 
pessoal técnico e recursos financeiros da equipe do projeto.P Ao mesmo tempo, devem ser 
definidos critérios mínimos para não comprometer a qualidade do trabalho. 

5. A realização de diagnósticos participativos com diversos stakeholders a nível 
municipal permitiria, num primeiro momento, uma visão mais aprofundada e 'holística' da 
problemática do desenvolvimento a nível local. Num segundo momento, os diagnósticos 
participativos a nível municipal serão utilizados como subsídios para o processo de 
planejamento participativo a nível estadual. 

.- 
B) Avaliação de Cenários Tendenciais -- 
1. Uma parte integrante do processo de planejamento participativo deve ser a 
realização de análises de tendências na atual sociedade e economia de Rondônia, no que se 
refere a aspectos fundamentais do desenvolvimento sustentável: equidade social, qualidade 
de vida, sustentabilidade ambiental, eficiência econômica, sustentabilidade das instituições 
públicas, etc. 

83 Um critério para a seleção de municípios para os trabalhos de diagnóstico participativo do Projeto 
Úmidas poderia ser o compromisso político das prefeituras com estratégias de gestão participativa das 
políticas públicas. 



2. Nessa fase do trabalho, um meta básica seria a identificação de tendências na atual 
sociedade, economia e ambiente natural em Rondônia, apontando problemas críticos a 
serem superados como pressupostos para a construção de uma sociedade sustentável (obs.: 
abordando problemas eventualmente despercebidos entre os diversos stakeholders). 

3. Um aspecto fundamental desse trabalho seria a análise dos principais fatores 
causais das atuais tendências, especialmente os fatores considerados entraves para o 
alcance do desenvolvimento sustentável. 

4 Os trabalhos de análise de cenários tendenciais em Rondônia devem incorporar os 
resultados dos diagnósticos participativos a nível municipal. Paralelamente, seriam 
realizadas análises e interpretações de informações disponíveis sobre assuntos relevantes 
(p.ex. tendências demográficas, problemas de degradação ambiental, tendências 
econômicas, mercados de trabalho, finanças públicas, etc.). 

5. Durante o processo de diagnóstico participativo a nível municipal, devem ser 
levantados dados de indicadores sócio-econômicos e ambientais a nível local, bem como 
consultas sistemáticas com representantes de órgãos públicos (federais, estaduais e 
municipal) e contatos com informantes chaves. Esse trabalho poderia ser realizado, pelo 
menos em parte, com técnicos das prefeituras locais. 

6. Nessa fase do Projeto Úmidas, um passo importante deve ser a análise da 
compatibilidade das atuais políticas públicas em Rondônia, perante as diretrizes do 
desenvolvimento sustentável (ao exemplo do trabalho inicial apresentado nesse relatório). 
Paralelamente, deve ser feita uma análise sobre os atuais processos de formação e 
implementação das mesmas, no que se refere ao papel das instituições públicas e à 
participação de diferentes grupos da sociedade regional. 

7. Provavelmente, essa fase do projeto vai envolver consultorias de curta duração, 
visando estudos sobre questões específicas (p.ex. finanças públicas) 

C) Construindo Consensos: O Dialogo entre Grupos da Sociedade 

1. Numa próxima fase, seria possibilitado o diálogo entre representantes de diferentes 
grupos da sociedade (stakeholders) visando a troca de experiências e propostas, partindo 
do conteúdo dos diagnósticos participativos ( cenários desejados, análise de conjuntura, 
proposta de soluções, etc.). 

.,-. 
2. Seguindo as apresentações de cada grupo de stakeholders, um aspecto inicial do 
processo seria a identificação de pontos de consenso entre os diversos participantes, em 
termos de cenários desejados, análise de problemas atuais e estratégias de superação de 
problemas. Uma próxima etapa seria a identificação de conflitos atuais ou potenciais entre 
os interesses dos participantes. 

3. Nessa fase do planejamento, uma atividade essencial seria a discussão dos 
resultados da análise de cenários tendenciais de desenvolvimento em Rondônia, conforme 
descrito no item "b", considerando especificidades a nível municipal ou micro-regional. 



4. Em seguida os participantes teriam a oportunidade de reavaliar suas propostas 
estratégicas, considerando a) as necessidades apresentadas pelos outros grupos de 
stakeholders b) as necessidades estratégicas para a implementação do desenvolvimento 
sustentável, considerando a análise de cenários tendenciais no Estado. 

5. Numa próxima etapa, seria realizado um processo de dialogo entre os principais 
'stakeholders", tendo como objetivo básico a definição de consensos ativos sobre cenários 
desejáveis e as diretrizes estratégias para seu alcance. 

6. Nesse processo de negociação, seria fundamental dar atenção especial para: 

• a definição de diretrizes estratégicas no curto, médio e longo prazos, 

• medidas para resolução de conflitos sociais, especialmente aqueles relacionados 
ao acesso e utilização de recursos naturais); 

• a incorporação de interesses difusos ( conservação ambiental, direitos humanos, 
diversidade cultural, questões de gênero, etc.) nas diretrizes estratégicas; 

• definição de estratégias integradas de produção, 
comercialização, de produtos em bases sustentáveis, contemplando 
vários grupos de 'stakeholders'; 

beneficiamento, e 
a cooperação entre 

• o papel do setor público e estratégias de co-gestão das políticas públicas, como 
instrumentos norteadores do Desenvolvimento Sustentável. 84 

7. Sugere-se que o processo de negociação entre stakeholders seja realizado 
inicialmente a nível dos municípios (após a fase de diagnóstico participativo) e 
posteriormente no âmbito estadual, incorporando os resultados das negociações 
municipais. 

10.2 Planejamento Participativo e os Municípios 

Recentemente, tem surgido várias iniciativas de descentralização de políticas 
públicas a nível dos municípios em Rondônia. Como exemplos recentes, vale ressaltar: a) 
a criação de conselhos municipais de desenvolvimento em vários municípios, através de 
incentivos da SEPLAN - RO, objetivando principalmente a captação de recursos 
financeiros do governo federal para obras e serviços nas áreas ele saúde, educação e 
saneamento básico; e b) a descentralização de políticas e programas do Governo Federal, a 
exemplo do PRONAF, Projeto Lumiar, Comunidade Solidária, etc. Vale observar que em 
alguns casos, o governo federal tem exigido a criação de conselhos municipais de 

84 No médio e longo prazos, é fundamental que sejam viabilizadas instituições participativas de co-gestão 
das políticas públicas, tanto a nível municipal como estadual, que consigam internalizar os conceitos de 
desenvolvimento sustentável e que não sejam restritas à estrutura de um projeto corno o PLANAFLORO. 
Considerando a necessidade de se superar a tradicional dicotomia "meio ambiente x desenvolvimento" em 
Rondônia, seria recomendável a criação de conselhos de desenvolvimento sustentável a nível municipal e 
estadual, com câmaras setoriais responsáveis para assuntos específicos (p.ex. política agrícola, política 
florestal, áreas urbanas, etc.). , ..•. ,~ ·1.~· 



desenvolvimento como pré-condição para o repasse de recursos aos municipais, a exemplo 
doPRONAF. 

Sem dúvida, a descentralização de políticas públicas ao nível dos municípios traz 
consigo uma série de vantagens potenciais. Costuma-se dizer que é nos municípios que "o 
governo fica mais perto do povo" e portanto, tem mais habilidade em trabalhar com a 
população na resolução de problemas sociais. Considerando a longa tradição de 
centralização entre os órgãos governamentais, as iniciativas de descentralização das 
políticas públicas merecem bastante apoio. 

Entretanto, a descentralização das políticas públicas envolve uma série de riscos e 
desafios. Nesse sentido, vale ressaltar os seguintes pontos: 

• Existe uma forte tendência de descentralização das responsabilidades do governo 
federal para os governos estaduais e municipais. No entanto, pode-se tratar de 
descentralizar a execução de políticas públicas, e não a sua formulação, que continua 
centralizada. 

• Em alguns casos, o Governo Federal continua centralizando a arrecadação de 
tributos e as decisões sobre a sua destinação. Aparentemente, a transferência de recursos 
financeiros para os municípios não tem acompanhado no mesmo ritmo a transferência de 
responsabilidades aos órgãos públicos que atuam a nível municipal. 

• Enquanto os governos municipais assumem cada vez mais responsabilidade pela 
execução de diversas políticas públicas, os mesmos tipicamente encontram-se fragilizados, 
em termos de sua capacidade técnica e financeira de promover o planejamento, execução e 
monitoramento das mesmas. Essa situação é particularmente grave em municípios recém 
criados (vale lembrar que entre os 52 municípios existentes em Rondônia, 34 foram criados 
desde 1990). 

• Nesse sentido, para os governos municipais, um risco da descentralização de 
políticas públicas pode ser a retirada generalizada do apoio dos governos estadual e 
federal, sem que as prefeituras tenham capacidade técnica e financeira de assumir as novas 
demandas decorrentes desse processo ao curto prazo. 

• Vale frisar que a descentralização de políticas e projetos governamentais não 
implica necessariamente na democratização dos mesmos. Numa sociedade local 
altamente estratificada em termos políticos, econômicos e sociais, a descentralização de 
políticas públicas pode servir para fortalecer o controle de grupos dominantes em 
detrimento dos interesses da coletividade e de grupos marginalizados. Nesse sentido, a 
descentralização de políticas públicas pode-se caracterizar mais como a prefeiturização das 
mesmas. Pode-se argumentar que o sucesso da descentralização das políticas públicas 
depende, em grande medida, do compromisso político de governos municipais em 
adotarem parcerias com os diversos setores da sociedade. 

• Até o momento, as entidades da sociedade civil se preocuparam basicamente em 
interferir nas políticas públicas a nível federal e estadual. A nível municipal, as 
organizações da sociedade civil tipicamente não estão minimamente preparadas para 
participar do processo de "descentralização" das políticas públicas. Nesse sentido, existe 
uma necessidade urgente de capacitar as entidades da sociedade civil para ocuparem ... , l~r~J 



efetivamente os espaços de co-gestão das políticas públicas de participação a nível 
municipal. 

• Em suma, vale frisar as seguintes perguntas básicas: Qual é a estratégia de 
desenvolvimento que está sendo descentralizado? (Até o momento, isso não está claro) 
Qual é o papel de cada um (governo e sociedade) na gestão das políticas públicas a nível 
municipal? Com o repasse de atribuições do governo federal para os municípios, como 
fica o papel do governo estadual? Fica obsoleto ou deve ter um papel mais ativo? Como a 
sociedade civil deve se inserir em todo esse processo de descentralização das políticas 
públicas? 

Recomendações 

1. Caso seja realizado um trabalho de diagnóstico participativo a nível municipal no 
âmbito do Projeto Úmidas, conforme proposto acima, os seus resultados poderão contribuir 
de forma significativa para e elaboração de planos municipais de desenvolvimento. Além 
disso, o próprio processo de mobilização social em função do diagnóstico participativo 
poderia incentivar as populações locais a tomarem outras iniciativas, voltadas para a gestão 
democrática das políticas públicas. 

2. Conforme descrito acima, os murncipios não devem ser tratados como espaços 
homogêneos. Os exercícios de planejamento participativo nos municípios devem procurar 
valorizar a diversidade local, em termos sociais, culturais, econômicos e ambientais. Os 
diagnósticos participativos a nível municipal devem contemplar, dentre outros elementos: 
i) o 'mapeamento' dos vários grupos sociais, setores econômicos e instituições públicas, ii) 
a caracterização das principais atividades produtivas dos agentes sociais, em termos de 
sustentabilidade ambiental, viabilidade econômica e conflitos sociais sobre o acesso aos 
recursos naturais, e iii) a caracterização dos governos municipais ( executivo e legislativo) 
p.ex. prioridades, demandas sociais, situação fiscal (arrecadação, despesas), experiências e 
interesse em planejamento participativo, etc. 

3. Recomenda-se a tomada de medidas voltadas para o fortalecimento dos conselhos 
municipais de desenvolvimento. Em contraste com uma visão restrita de instrumento de 
captação de recursos financeiros para obras e serviços, os conselhos municipais deveriam 
funcionar como espaços de gestão participativa das políticas públicas a nível local, visando 
a implementação prática do Desenvolvimento Sustentável. Como parte dos esforços de 
apoio aos conselhos municipais, deve-se investir na capacitação técnica de seus membros 
na condução de exercícios de planejamento estratégico e monitoramento das políticas 
públicas. 

4. Dentre os assuntos prioritários a serem tratados nos conselhos municipais pode-se 
incluir: i) elaboração de uma Agenda 21 Municipal, conforme previsto nos documentos 
nacionais e internacionais sobre o tema, ii) elaboração de planos diretores para as cidades, 
conforme previsto na Constituição Federal de 1988. 

5. Devem ser viabilizados esforços especais no sentido de promover a capacitação de 
pessoal técnico nas prefeituras municipais em metodologias de diagnóstico e planejamento 
participativo, baseados em princípios de Desenvolvimento Sustentável.ê- Nesse sentido, os 

85 Nesse sentido, seria interessante promover uma troca de informações sobre experiências semelhantes 
(p.ex. orçamento participativo em municípios como Porto Alegre). 
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- .- trabalhos propostos acima, como parte do Projeto Úmidas, poderiam constituir em 
exercício de treinamento em serviço de pessoal das prefeituras. 

- 6. Considerando que muitas políticas e projetos governamentais devem continuar 
subordinados aos governos estadual e federal, é necessário definir estratégias de 
articulação entre os diversos órgãos governamentais e instâncias de co-gestão das políticas 
públicas (a nível municipal, estadual e federal). Ao mesmo tempo, será necessário definir 
estratégias de articulação entre municípios vizinhos (p.ex. pertencentes à mesma bacia 
hidrográfica). 
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Conclusões e Recomendações Finais 

Nas últimas décadas, o processo de expansão da fronteira e desenvolvimento 
regional em Rondônia, não obstante os seus aspectos positivos, tem se relacionado a uma 
série de problemas sócio-ambientais (tais como conflitos sobre a terra e outros recursos 
naturais, desmatamento acelerado, desistência de colonos e pecuarização, degradação de 
recursos hídricos, exploração insustentável de madeira e o crescimento desordenado de 
áreas urbanas). Sem dúvida, as causas desses problemas são complexas, incluindo vários 
fatores externos (p.ex. migrações, crises econômicas a nível nacional) que mantêm uma 
forte influência sobre a região. No entanto, um dos principais fatores contribuintes para 
esses fenômenos tem sido a existência de contradições na formulação e implementação de 
políticas públicas perante as metas básicas do Desenvolvimento Sustentável: eqüidade 
social, sustentabilidade ambiental, eficiência econômica e o bem-estar em geral das 
populações locais. 

Em síntese, as principais causas históricas de incompatibilidades nas políticas 
públicas em Rondônia têm incluído, dentre outras: i) dificuldades técnicas e institucionais 
de atuação do Poder Público numa região de fronteira amazônica, marcada pela 
transferência de problemas sócio-econômicos de outras regiões do país, ii) a herança do 
Governo Federal de um modelo de ocupação e desenvolvimento da Amazônia, 
caracterizado pela centralização burocrática e a falta de atenção necessária para os 
conceitos e metas do Desenvolvimento Sustentável, iii) a falta de espaços locais de gestão 
democrática das políticas públicas, envolvendo processos de dialogo entre vários setores 
do poder público e diversos grupos da sociedade civil e empresarial, inclusive a nível 
municipal, e iv) o baixo nível de organização de diversos setores da sociedade civil, 
composta na sua maioria de migrantes de origem humilde. 

Em particular, vale salientar que a falta de práticas de gestão participativa das 
políticas públicas, em conjunto com tendências históricas de 'privatização' das mesmas 
entre determinados grupos políticos e econômicos dominantes, têm tido implicações 
diretas para a governabilidade e a implementação prática do Desenvollvimento Sustentável. 

Nos anos 80 e 90, a presença do Banco Mundial, como fonte de recursos para 
projetos de desenvolvimento regional, contribuiu para o surgimento de propostas 
alternativas que se aproximam dos conceitos de desenvolvimento sustentável. No entanto, 
a execução do POLONOROESTE e do PLANAFLORO foi prejudicada por diversos 
entraves, dentre os quais destaca-se a persistência de contradições nas políticas públicas 
em relação às diretrizes do Desenvolvimento Sustentável. Com base nessas experiências, 
pode-se concluir que a realização de esforços de compatibilização de políticas públicas, 
com base em estratégias participativas, não tem recebido a merecida atenção em projetos 
financiados pelo Banco em Rondônia. 

Uma das principais conclusões do presente estudo é que um passo fundamental na 
implementação prática do Desenvolvimento Sustentável em Rondônia é a viabilização de 
processos de gestão democrática das políticas públicas, envolvendo parcerias entre o 
poder público e diversos grupos da sociedade civil e empresarial. visando a negociação de 
consensos e a resolução de eventuais conflitos, especialmente sobre questões relacionadas 
ao acesso e à utilização dos recursos naturais. 
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Evidentemente, a democratização das políticas públicas não é um processo simples, 
pois pressupõe o enfrentamento de desafios como a capacitação técnica de diversos atores 
envolvidos e, mais importante ainda, a superação de barreiras políticas de vários lados, 
com base no reconhecimento e na valorização dos interesses coletivos da sociedade. 

,,-. 

Assim, a correta implementação de um projeto como o PLANAFLORO depende 
fundamentalmente do amadurecimento de relações democráticas entre a sociedade regional 
e o poder público, independente da existência de um financiamento do Banco Mundial. 
Apesar de suas limitações, agências externas como o Banco e o PNUD podem atuar como 
facilitadores desse processo, sem assumir uma postura intervencionista. 

Em termos de recomendações finais, vale salientar os seguintes pontos gerais: 

• Recomenda-se a realização de esforços concentrados, no sentido de identificar 
estratégias para estimular a consolidação de uma "cultura" de gestão democrática das 
políticas públicas, a nível estadual e municipal, tendo como ênfase o fortalecimento das 
instâncias de co-gestão das mesmas. 

• Segundo as previsões da Agenda 21, deve ser analisada a possibilidade de criação 
de Conselhos de Desenvolvimento Sustentável a nível estadual e municipal, envolvendo 
órgãos governamentais e as principais entidades representativas da sociedade civil e 
empresarial. Nesses conselhos, poderiam ser subordinados câmaras técnicas sobre 
políticas setoriais (agrícola, zoneamento, ambiental, transportes, etc.); ,. 

.- 

• Em exercícios de planejamento participativo como o Projeto Úmidas, é 
fundamental que sejam analisadas as políticas públicas, especialmente em termos de: i) 
sua compatibilidade com as diretrizes sociais, econômicas e ambientais do 
Desenvolvimento Sustentável, e ii) o contexto político-institucional de sua formulação e 
implementação. 

• Nas políticas públicas voltadas para a implementação prática do Desenvolvimento 
Sustentável , deve existir a flexibilidade de se adaptar à diversidade sociocultural, 
econômica e ambiental que existe no Estado de Rondônia. Nesse sentido, é fundamental 
definir estratégias concretas para fortalecer o planejamento participativo a nível dos 
municípios e micro-regiões, contemplando a gestão descentralizada e democrática das 
políticas públicas. 

• As iniciativas de planejamento participativo devem priorizar a busca da 
participação efetiva e consciente de grupos da sociedade que tradicionalmente tem sido 
marginalizados dos planos governamentais e dos principais benefícios do crescimento 
econômico (p.ex. comunidades indígenas, pequenos agricultores, seringueiros, populações 
urbanas de baixa renda, etc.). 

• Nos esforços de se promover a gestão participativa nas políticas públicas, uma 
prioridade absoluta deve ser a capacitação de recursos humanos (tanto entre órgãos 
governamentais como entidades da sociedade civil e empresarial) envolvidos na sua 
formulação, implementação e monitoramento, visando a sua potencialização como agentes 
do Desenvolvimento Sustentável. 
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Anexo 01: 

Legislação Estadual sobre o Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico de Rondônia 
(em ordem cronológica) 

Ato Normativó Dispositivos Fonnais Principais Impactos Observações 

Espécie Número Data .. 
- . . . . . 

Decreto 3.782 14/06/88 Define a política de ordenamento ambiental - Estabelece legalmente o ZSEE/RO pela primeira vez, O Decreto nº 3.782/BB nunca foi 
para ocupação racional das terras rurais do tendo como referência o mapa de sua primeira regulamentado, apesar da previsão do 
Estado de Rondônia, segundo o Zoneamento aproximação; artigo 4ª, inciso 1 (estabelece prazo de 90 
Sócio-Econômico-Ecológico e dá outras - Prevê a criação de UCs estaduais, com base na dias para a regulamentação do Decreto 
providências primeira aproximação do ZSEE; 3.782/BB) 

- Define limitações, implicita e explicitamente, sobre a 
criação de novos assentamentos, alienação de terras 
públicas, exploração madeireira e desmatamento em 
áreas de uso restrito (especialmente nas zonas IV, V e 
IV) 

Constituição 1989 -Determina que "será instituído, mediante lei -Reconhece o ZSEE como instrumento de Vários artigos da Constituição Estadual de 
Estadual (revisão) complementar, o zoneamento sócm-econômico planejamento regional, especialmente para fins de 1989 tratam de assuntos relevantes para o 

( artigo 6º, inciso 2º) conservação ambiental e de criação de unidades ZSEE, como a função social da 
-Estabelece que incumbe ao Estado e aos estaduais de conservação. propriedade e utilização sustentável dos 
Municípios "definir os espaços territoriais a recursos natura is. 
serem especialmente protegidos, com vistas ao -Define necessidade de instituição do ZSEE por lei 
objetivos conservacronistas do zoneamento complementar 
sócio-econômico e ecológico do Estado" (artigo 
221, inciso li 1) 
-Autoriza a criação de diversas unidades de 
conservação de uso direto e indireto, conforme 
preconizado na primeira aproximação do ZSEE 
(artigos 18, 20 e 21 das Disposições 
Transitórias) 

Decreto 4.709 19/06/90 J Dispõe sobre o desmatamento no Estado de 1 -Permite autorizações de desmatamento e queimada Decreto justificado pela necessidade de 
Rondônia (altera e dá nova redação ao Decreto de áte 05 ha/ano por unidade produtiva em áreas atender anseios de pequenos agricultores, 
nº 4 .186 de 26/05/89) específicas das zonas IV e V (artigo 2°, inciso Ili, especialmente num trecho entre São 

parágrafo primeiro e terceiro). Miguel e Costa Marques ao longo da BR- 
-Permite desmatamento de até 20% das propriedades 429. No entanto, seus efeitos foram mais 
localizadas nas zonas 04 e 05 da 1ª aproximação do abrangentes, no sentido de beneficiar 
ZSEE/RO (artigo 2ª, incisco Ili, parágrafo quinto). propriedades maiores e a indústria 

madeireira. 
Lei 52 20/12/91 Dispõe sobre o Zoneamento Sócio-Econômico- -Instituiu o ZSEE através de lei, conforme na nova Em alguns aspectos, a Lei Complementar 

Complementar Ecológico de Rondônia, e dá outras Constituição Estadual de 1989 nº 52/91 foi mais vaga do que o Decreto nº 
providências -Estabelece limite de desmatamento de até 05 ha por 3.782/88 {p.ex. questões fundiária,s 

'unidade produtiva' nas zonas IV e V (artigo 2°, incisos licenciamento ambiental). 
IV e V) 
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Legislação Estadual sobre o Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico de Rondônia 
(em ordem cronológica) 

Ato Normativo Dispositivos Formais Principais Impactos Observações 

Espécie Número Data 

Decreto 6.126 04/10/93 Dispõe sobre planos, programas e projetos, no Determina que planos, programas, e projetos a serem Decreto assinado durante missão de 
âmbito do Plano Agropecuário e Florestal de implantados em Rondônia, independentemente de supervisão do Banco Mundial. em função 
Rondônia porte e fonte de financiamento, deverão guardar de indícios de incompatibilidades entre 

estreita consonância como o ZSEE/RO. políticas públicas e o ZSEE/RO 
Decreto 6.316 02/03/94 Regulamenta a Lei Complementar nº 52/91 Acrescenta pouco sobre o que já dispõe a LC nº 52/91 Expedido com um atraso de mais de dois 

e o Decreto nº 6.126/93 anos, considerando o prazo de 60 dias 
estipulado na Lei Complementar nº 52/91 

Decreto 6.403 10/06/94 Dispõe sobre a unidade produtiva e dá outras Retirou as restrições sobre o desmatamento de até 05 -Decreto elaborado em resposta a 
providências ha por propriedade (ou "unidade produtiva") nas zonas pressões oriundas principalmente de 

04 e 05, conforme a Lei Complementar nº 52191 politicos, madeireiros e fazendeiros. 
-Revogado e substituído pelo Decreto nº 
6.485 de 11/08/94, em respostas a críticas 
do Fórum das ONGs de Rondônia e 
pressões do Banco Mundial 

Decreto 6.485 11/08/94 Estabelece limite de área para crédito destinado Reconhece legitimidade do acesso a crédito rural entre Decreto negociado com o Fórum das 
a pequenos produtores rurais situados nas pequenos agricultores assentados na zona IV e V da 1ª ONGs de Rondônia, como base na 
zonas 04 e 05 da primeira aproximação do aproximação do ZSEE, sem ferir a Lei Complementar justificativa oficial pela expedição do 
ZSEEIRO e revoga o Decreto nº 6 403 de nº 52/91 Decreto nº 6.403 de 10/06/94 
10/06/94 

Decreto 7.286 20/12/95 Regulamenta a exploração dos recursos Perrmte exploração florestal, sem plano de manejo Contradiz a Lei Complementar nº 52191, a 
florestais, na forma de extrativismo ordenado na sustentável, em propriedades de até 500 ha localizados Lei Federal 4 771/65 (Código Florestal 
Zona 04, conforme item IV, Art. 2° da Lei na zona IV da 1ª aproximação do ZSEE, desde que o Brasileiro ) e a Resolução nº 001 /86 do 
Complementar nº 51/91" proprietário ou legítimo ocupante desenvolva atividade CONAMA (artigo 2°, item XIV; substituido 

atividade silvicultural. pelo Decreto nº 7.341 de 01/02/96 
Decreto 7.341 01/02/96 Regulamenta a exploração dos recursos Acrescenta algumas condicionalidades ao texto Re-edição do Decreto nº 7.286; suspenso 

florestais, na forma de extrativismo ordenado na original; no entanto, os principais impactos seriam os por Ação Civil Pública movida pelo MPE, 
Zona 04, conforme item IV, Art. 21) da Le1 mesmos em 28/03í96. 
Complementar nº 51/91" 

Portaria- 016/96 22/03/96 Normatiza o Decreto nº 7.341/96 Acrescenta alguns critérios sobre as práticas de Tentativa de atender críticas sobre 
GAB/SEDAM exploração madeireira previstas no Decreto 7.341/96 contradições no Decreto nº 7.341; no 

entanto. foi suspensa conjuntamente com 
o referido decreto 
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Legislação Estadual sobre o Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico de Rondônia 
(em ordem cronológica) 

Ato Normativo 

Dispositivos Formais Principais Impactos Observações 

Espécie Número Data 

Lei 152 24/06/96 Altera a acrescenta dispostivos à Lei -Retira dispositivos da Lei Complementar 52/91 em Projeto de lei elaborado pelo Poder 
Complementar Complementar nº 52 de 20/12/91 e dá outras areas não criadas e demarcadas como unidades de Executivo como alternativo ao Projeto de 

providências conservação nas zonas 04 e 05 de vários municípios; Lei nº 22/95, de autoria da Deputada 
-Permite ações de regularização fundiária de até 100 Lúcia Tereza, vetado totalmente pelo 
ha em áreas ocupadas por pequenos agricultores Governador 
-Define critérios para o licenciamento de desmatamento 
e exploração madeireira nas referidas áreas. 

Decreto 7.526 02/08/96 Define procedimentos a serem adotados para Reforça as atribuições da Comissão Estadual do Elaborado com apoio de assessor jurídico 
elaboração da segunda aproximação do Zoneamento para coordenar trabalhos de elaboração do Banco Mundial. visando evitar futuras 
zoneamento sócio-econômico-ecológico de de aproximações sucessivas do ZSEEIRO, a serem alterações no zoneamento sem critérios 
Rondônia encaminhadas posteriormente pelo Governador à ALE consistentes 

para votação 
Decreto 7.583 16/09/96 Regulamenta a Lei Complementamº 152/96 e Acrescenta condicionalidades à LC 152.96, como a Foi expedido com algumas semanas de 

dá outras providências exigência de morada efetiva antes da expedição da LC atraso 
52/91 para a legitimação de posse 

Decreto 7.636 07/11/96 Dá nova redação a dispostivos do Decreto nº -Esclarece critérios para evitar a titulação de mais de 
7 583 de 16/09/96, regutamentador da Lei uma propriedade pelo mesmo beneficiário 
Complementar nº 152/96 -Altera o disposto no inciso 1, artigo 2° do decreto 

anterior, sobre o desmatamento e exploração florestal 
em áreas de interesse ambiental 

Lei 171 23/05/97 Retira normas do zoneamento na zona 04 da Beneficia principalmente grandes proprietários, Manutenção do texto do Projeto de Lei nº 
Complementar Gleba Capitão Sílvio (municipio de Porto Velho) madeireiros e especuladores de terras nas referidas 053/96, do Deputado Eugênio Zigue, 

e na zona 06 do município de Cerejeiras (área áreas vetado pelo Governador 
excluída do Parque Estadual de Corumbiara) 

Decreto 7.946 05i0ô/97 Dá nova redação ao § 2ü do Ãrtigo 1 ü elo Permite atividades de regularização fundiária alêm da Facilita a regularização fundiária plena e 
Decreto nº 7 583 de 16/09/96, alterado pelo legitimação de ocupação, como a concessão de atendimento dos interesses de 
Decreto nº 7.636, de 07/11/96 CPCVs, TPs, etc. proprietários maiores 

Lei 203 02/04/98 Dá nova redação ao§ 2° do Art 1º da Lei Permite ao INCRA realizar atividades de regulanzação Tende a estimular a ocupação 
Complementar Complementar nº 152, de 24 de junho de 1996, fundiária nas zonas 4 e 5 dos municípios citados na Lei desordenada e a especulação fundiária de 

alterada pela Lei Complementar nº 171 de 23 Complementar no. 152/96, mesmo em áreas ocupadas terras públicas, principalmente pelo fato de 
de maio de 1997. após a expedição da Lei Complementar no. 52/91 que a Instrução Normativa nº 03/92 do 

INCRA reconhece o desmatamento, 
associado a práticas como a implantação 
de pastagens artificiais, como "benfeitoria" 
para os fins de concessão de 
regularização fundiária 
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Anexo 02: 
Projetos de Assentamento do INCRA no Estado de Rondônia (até dezembro de 1997) 

(P/Cs, PADs, PARs, PAs; em ordem cronológica de criação) 

Nºde Projeto Localização Area Data Ato Criação Area Número de Famílias Estágio Fonna'de Observações 
Ordem (Ha) Criação Média Aqui~ição da 

Parcelas Area 
Município 1• aprox. (Ha) Previsto Assent. 

ZSEE 
01 PIC OURO PRETO Ouro Preto do 512.585,58 19.06.70 Port. 281170 100 1.000 5.162 Emancipado Arrecadação 

Oeste, 11, 1.2, 1.3, Port. 165/90 Sumária 
Teixeirópolis, 1.4 de 27.08.90 
Nova União, Vale 
do Paraisa e Ji 
Paraná 

02 PIC SIDNEY GIRAO Nova Mamoré 69.749,56 13.08 71 Port. 692/71 100 600 683 Emancipado Arrecadação 
02 Port. 319/88 Sumária 

de 18.03.88 
03 PIC GY PARANA Cacoal, Rolim de 486.137,00 16.06.72 Port. 1 .443/72 100 4.000 4 756 Emancipado Arrecadação 

Moura, Primavera 1.1, 1.2, 1.4 Resol .. 051 Sumária 
de Rondônia e de 25.02.86 
Santa Luzia 

04 PIC PAULO DE Colorado do 293.580,00 04.10.73 Port. 1.480173 100 3.094 3.106 Emancipado Arrecadação 
ASSIS RIBEIRO Oeste, Cerejeiras, 1.1, 1.2, 1.3 Port. 672188 Sumária 

Corumbiara e de 17.05.88 
Cabixi 

05 PAD BURAREIRO Ariquemes/Cacaul 314.962,60 21.01.74 Port. 085/74 250/125 1.000 1.556 Emancipação Desapropriaçã Parte do 
ãndia/R10 Crespo 1.1, 1.3, 1.4 o projeto incide 

sobre AI Uru- 
eu-wau-wau 

06 PAD MAL. OUTRA Ariquemes, 501.314,58 06.09.75 Port. 131178 100 4.672 4.667 Emancipado Desapropriaçã 
Cacaulãndia, 1.1, 1.2, 1.3, Port. 162/90 o 
Monte Negro, 1.4 de 27.08.90 
Alto Paraíso e Rio 
Crespo 

07 PIC PE. ADOLPHO Jaru, Gov. Jorge 407.219,00 20.11.75 Port. 1.620/75 100 3.706 3.686 Emancipado Arrecadação 

1 
ROHL Teixeira, 1.1,1.3,14 Port. 163/90 Sumária 

Thecbrorna e Vale de 27.08.90 
do Paraíso 

08 PA RAPIDO Diversos 1.1, 1.2, 1.3, 794.044,00 30.04.80 Resol. 056e 64 16.000 12 315 Emancipado Arrecadaçã 
Municípios 1.4 202/80 Sumária 

09 PA URUPA Urupá e Alvorada 1.1, 1.3, 05 60.960,51 06.07.81 Resol. 144/81 30 4.672 1.204 Emancipação Arrecadação área de zona 
do Oeste Sumária 05 corresponde 

a Reserva em 
Bloco 
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Projetos de Assentamento do INCRA no Estado de Rondônia (até dezembro de 1997) 
(P/Cs, PADs, PARs, PAs; em ordem cronológica de criação) 

Nºde Projeto Localização Area Data Ato Criação Area Número de Famílias Estágio Forma de Observações 
Ordem (Ha) Criação Média Aqui~ição da 

Parcelas Area 
Município 1• aprox. (Ha) Previsto Assent. 

ZSEE 
10 PA MACHADINHO Machad1nho do 1.3, 05 209 959,71 15 02.82 Resol. 025/82 50 5.520 2.934 Emancipação Arrecadação Reservas em 

Oeste e Vale do Sumária Bloco do 
Anary projeto (zona 

05) 
transformadas 
em RESEX 

estadual (16) e 
FERS (01) 

11 PA CUJUBIM Cujubim 1.3, 05 39.439, 10 03.07.84 Resol. 144/84 50 504 507 Emancipação Arrecadação Reservas em 
Sumária Bloco do 

Projeto (zona 
05) 

transformadas 
em FERS (05 

áreas) 
12 PA BOM PRINCIPIO São Miguel do 04 84 538,26 22.08.83 Resol 150/83 60 1.435 1.354 Emancipação Arrecadação 

Guaporé e Sumária 
Seringueiras 

13 PA SAO FELIPE São Felipe 1.1 21.100,10 21.05.86 Port. 283/86 35 409 461 Emancipação Desapropriação 
doOeste e 
Primavera de 
Rondônia 

14 PA VITORIA DA Corumbiara 1.3, 05 21,410, 18 26.06.86 Port. 407/86 35 400 520 Emancipação Desapropriação abrange área 
UNIÃO penodicamente 

inundável 
15 PAVALE DO Jamary e 1.3, 1.4 49.489,61 14.08 86 Port. 515/86 45 1.068 1.081 Consolidação Desapropriação 

JAMARY Candeias do (20.000 ha) 
Jamary Acordo área 

(30.000 ha) 
16 PA D'JARU UARU Jaru 1.1, 1.2 27.564,46 28.08.86 Port. 570/86 38 552 593 Consolidação Arrecadação Projeto faz 

Sumária divisa com AI 
Uru-eu-wau- 

wau 
17 PA RIO PRETO DO Candeias do 02 31.545,51 11.12.86 Port. 966/86 55 526 522 Emancipação Desapropriação 

CANDEIAS Jamary, Jamary e 
Alto Paraisa 

18 PAPYRINEOS Ji Paraná 1.1 4.578,44 19.01.87 Port. 049/87 30 175 172 Emancipação Desapropriação 
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Projetos de Assentamento do INCRA no Estado de Rondônia (até dezembro de 1997) 
(P/Cs, PADs, PARs, PAs; em ordem cronológica de criação) 

Nº de Projeto Localização Are a Data Ato Criação Area Número de Famílias Estágio Fonna de Observações 
Ordem (Ha) Criação Média Aquisição da 

Parcelas Área 
Município 1• aprox. (Ha) Previsto Assent. 

ZSEE 
19 PAZEFERINO Nova Brasilãndia 1.1, 1 2, 1.3 7.542,38 19.01.87 Port. 050/87 30 237 344 Consolidação Desapropriação 

do Oeste e Novo 
Horizonte do 
Oeste 

20 PATANCREDO Urupá, Alvorada 1.1 27.751,65 25.02.87 Port 170/87 30 1.010 1.219 Emancipação Arrecadação 
NEVES do Oeste e Pres. Sumária 

Médice 
21 PA ITAPIREMA Ji Paraná 1.1 5.535,03 09 07.87 Port. 553/87 30 211 249 Emancipação Desapropriação 

22 PAJATUARANA Anquemes, Vale 1 3 39,418,79 26.02.88 Port. 177 /88 50 690 718 Consolidação Desapropriação 
do Anary e 
Theobroma 

23 PAVERDE Corumbiara e 1.1, 02 14,399, 18 25.04.88 Port. 541 /88 50 370 255 Consolidação Desapropriação 
SERINGAL Vilhena 

24 PAMARCOS São Felipe do 1.1, 1.2, 02 101,848,00 25.04.88 Port. 542/88 30 300 352 Consolidação Desapropriação 
FREIRE Oeste, Pimenta 

Bueno e 
Primavera de 
Rondônia 

25 PABURITI Buritis 04 24,405,05 18.05 88 Port. 680/88 50 816 398 Consolidação Arrecadação 
sumária 

26 PA TARUMA Vale do Paraíso 1 3 3.150,94 26.05.89 Port 353/89 30, 77 94 Consolidação Desapropriação 

27 PANOVA Vilhena 1.1, 02 19.741,06 12.09 89 Resol. 22/89 45 600 433 Consolidação Desapropriação 
CONQUISTA 

28 PA EMBURANA Espigão do Oeste 1.1, 1.3 2 825,70 26.06.90 Port. 72/90 30 86 98 Consolidação Desapropriação 

29 PA CACHOEIRA Espigão do Oeste 1.1, 1.3 8.985,90 26.06.90 Port. 73/90 30 275 302 Consolidação Desapropriação 

30 PARIBEIRAO Pimenta Bueno 02 7.379,62 26.06.90 Port. 07 4/90 40 238 172 Consolidação Desapropriação 
GRANDE 

31 PAVARZEA Cabixi 1.3, 02 7.633,55 11.07.90 Port. 32/90 45 240 172 Consolidação Desapropriação abrange área 
ALEGRE pe rrodicamente 

inundável 
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Projetos de Assentamento do INCRA no Estado de Rondônia (até dezembro de 1997) 
(P/Cs, PADs, PARs, PAs; em ordem cronológica de criação) 

Nº de Projeto Localização Area Data Ato Criação Area Número de Famílias Estágio Forma de Observações 
Ordem (Ha) Criação Média Aquisição da 

Parcelas Área 
Município 1" aprox. (Ha) Previsto Assent. 

ZSEE 
32 PANOVA Gov. Jorge 1.2, 1.3, 1.4 4.378,11 06.08.90 Port. 91/90 40 92 88 Consolidação Desapropriação projeto criado 

FLORESTA Teixeira e Campo na divisa da AI 
Novo de Uru-eu-wau- 
Rondônia wau 

33 PA COLINA VERDE Gov. Jorge 1.1, 1.2, 1.3 24.333,94 06.08.90 Port. 092/90 50 432 458 Consolidação Desapropriação projeto criado 
Teixeira na divisa da AI 

Uru-eu-wau- 
wau 

34 PA MASSANGANA Ariquemese 1.3, 1.4 22.101,61 17.10.90 Port. 189/90 60 959 364 Consolidação Acordo 
Montenegro 

35 PACURUPIRA Nova Mamoré 04 51.160,00 20.03.92 Resolução 57 900 - Sub-judice Desapropriação Projeto 
35/92 Decreto nº suspenso por 

95.907 de decisão do 
30.04.88 Presidente do 

INCRA 
36 PA RIO DO CONTO Porto Velho 04 90.400,00 20.03.92 Resolução 78 1.160 - Sub-judice Arrecadação Projeto 

36/92 Lei 6.383 de suspenso por 
07.12.76 decisão do 

Presidente do 
INCRA 

37 PAAGUAAZUL Nova Mamoré e 04 72.900,00 20.03.92 Resolução 102 714 .. Sub-judice Arrecadação Projeto 
Porto Velho 34/92 Lei 6.383 de suspenso por 

07.12.76 decisão do 
Presidente do 

INCRA 
38 PAADRIANA Corumbiara 1.1 1.965, 17 30.12.93 Port.1.164/93 25 76 80 Consolidação Compra e 

Venda 

39 PARIOALTO Campo Novo de 1.3. 1.4. 04 38.000.00 23.03.94 Port. 221/94 52 730 555 Implantação Arrecadação 
Rondônia sumária 

40 PAPIRAJUI Pimenta Bueno 1.2 1.505,79 22.09.95 Port. 044/95 40 37 41 Implantação Desapropriação 

41 PA CANAA Pimenta Bueno 05 2.991,93 29.09.95 Port. 047/95 35 81 81 Implantação Doação PA localizado 
dentro dos 
limites da 
FERS Rio 
Roosevelt 
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Projetos de Assentamento do INCRA no Estado de Rondônia (até dezembro de 1997) 
(P/Cs, PADs, PARs, PAs; em ordem cronológica de criação) 

Nº de Projeto Localização Area Data Ato Criação Area Número de Famílias Estágio Forma de Observações 
Ordem (Ha) Criação Média Aqui~lção da 

Parcelas Area 
Município P aprox. (Ha) Previsto Assenl 

ZSEE 
42 PA EU MOREIRA Pimenta Bueno 02 1 101,92 18.10.95 Port. 050/95 15 103 108 Implantação Reintegração 

de posse 

43 PA CUJUBIM li Cujubim 1.3 2.633,34 11.12 95 Port. 055/95 40 64 64 Implantação Arrecadação área 
sumária demarcada 

pelo INCRA em 
1994-95: 
41.659 ha 
(zona 04) 

44 PASAO Porto Velho 02, 04 23.000,00 06 12.95 Port. 054/95 50 460 118 Implantação Arrecadação Incide 
FRANCISCO sumária parcialmente 

sobre área do 
PA Rio do 

Conto, criado 
em 03/92 (sub- 

judice) 
45 PAAMERICO Cujubim/Jamary 1.3 3.000,00 26.12.95 Port. 061195 23 130 130 Implantação Compra e 

VENTURA venda 

46 PASANTA Theobroma 1.3 2.522,31 26 12 95 Port. 063/95 20 125 125 Implantação Compra e 
CATARINA venda 

47 PA RIO BRANCO Theobroma 1.3 4.702,00 26.12.95 Port. 062/95 20 235 235 Implantação Compra e 
venda 

48 PA SANTA CRUZ Ariquemes, Alto 1.3, 04 40.279,50 29.12.95 Port. 065/95 50 802 499 Implantação Arrecadação 
Paraisa e Bunti sumária 

49 PA SANTA MARIA Machadinha do 1.3, 05 11.500,00 29.12.95 Port. 066/95 48 237 261 Implantação Desapropriação Are a 
Oeste demarcada 

para lotes 
agrícolas 
atingiu 

colocações de 
seringueiros 

50 PATABAJARA Machadinha do 1.3, 05 14.500.00 29.12.95 Port. 068/95 40 350 247 Implantação Arrecadação 
Oeste sumária 
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Projetos de Assentamento do INCRA no Estado de Rondônia (até dezembro de 1997) 
(P/Cs, PADs, PARs, PAs; em ordem cronológica de criação) 

Nºde Projeto Localização Area Data Ato Criação Area Número de Famílias Estágio Forma de Observações 
Ordem (Ha) Criação Média Aquisição da 

Parcelas Área 
Município 1ª aprox. (Ha) Previsto Assent. 

ZSEE 
51 PAPEDRA Machadinho do 1.3 12.200,00 29.12.95 Port. 067/95 50 247 222 Implantação Desapropriação 

REDONDA OesteNale do Arrecadação 
Anary sumária 

52 PAGUARAJUS Corumbiara 1.3 1.240,00 29.12.95 Port. 064/95 15 104 114 Implantação Arrecadação 
sumária 

53 PAUNIAO Machadinha 1 3 26.020, 12 12.08.96 Port 059/96 40 287 294 Implantação Desapropriação 
d'Oeste 

54 PASANTA Theobroma 1.3 693,12 09.10.96 Port. 095/96 25 25 28 Implantação Arrecadação 
CATARINA 
EXPANSÃO 1 

55 PA LAGOA NOVA Theobroma 1 3 2.801,80 09.10.96 Port 090/96 26 135 104 Implantação Aquisição 
56 PA TABAJARA li Machad1nho 1.3, 05 23 000,00 09.10 96 Port.091/96 40 550 561 Implantação Arrecadação área 

d'Oeste demarcada ao 
longo do lg 

Jatobá atingiu 
colocações de 
seringueiros 

57 PALAGES Machadmho 1.3, 04, 05, 66 650,00 09.10.96 Port. 092/96 47 1.200 1.320 Implantação Arrecadação área 
d'Oeste BAH demarcada ao 

longo do Rio 
Machado 
atingiu 

colocações de 
serínouelros 

58 PA SANTA MARIA li Machadinho 1.3, 05, BAH 39.300,00 09.10.96 Port.093/96 41 950 236 Implantação Desapropriação área 
d'Oeste demarcada ao 

longo do Rio 

1 
Machaçlo 
atingiu 

colocações de 
seringueiros 

59 PAZUMBI Ouro Preto 1.3 1 970,61 06.11.96 Port.100/96 26 80 74 Implantação Arrecadação 
d'Oeste 

60 PAPALMARES Nova União 1.1, 1.2 9 773,23 09 12.96 Port.124/96 31 313 310 Implantação Aquisição 

61 PA CHICO MENDES Presidente Mediei 1.1 2.165,78 30.05.97 Port.027 /97 30 120 72 Implantação Desapropriação 
62 PA PRIMAVERA Theobroma 1.3 5.999,95 18.09.97 Port.049/97 30 270 259 Implantação Desapropriação 
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Projetos de Assentamento do INCRA no Estado de Rondônia (até dezembro de 1997) 
(P/Cs, PADs, PARs, PAs; em ordem cronológica de criação) 

Nºde Projeto Localização Area Data Ato Criação Area Número de Familias Estágio Forma de Observações 
Ordem (Ha) Criação Média Aquisição da 

Parcelas Área 
Munlciplo 1• aprox. (Ha) Previsto Assenl 

ZSEE 
63 PA MARGARIDA Nova União 1.1, 1.4 11.990,45 28.11.07 Port 066197 30 300 258 Implantação Aquisição 

ALVES 
64 PA 14 DE AGOSTO Ariquemes 1.3 488,32 01.12.97 Port.067197 30 19 19 Implantação Aquisição 
65 PA CHICO MENDES Presidente Médicí 1.1, 1.3 2.022,68 09.12.97 Port.71197 30 68 68 Implantação Desapropriação 

li 
66 PA MENEZES FILHO Buritis 04 32.000,00 10.12.97 Port. 072197 50 477 347 lmolantacão Arrecadação 
67 PA PROZOLINA Campo Novo de (?) 1.317,28 Port. SIN 30 60 58 Implantação Desapropriação 

Rondônia 

TOTAL GERAL 4.524.303,80 64.601 57.849 

Fonte: INCRA/Superintendência Regional de Rondônia (SR-17) 
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Anexo 03: 

Unidades de Conservação de Uso Indireto - Estado de Rondonia 

RESERVAS BIOLOGICAS 

UNIDADE DE Município Legislação Area (hectares) Plano de 
CONSERVAÇÃO Manejo Observações 

Especie No. Data Decreto Demarcação 
Reserva Biológica do São Francisco do Decreto/ 87.587 29/12/82 600.000 não demarcada Sim -área afetada pela criação da AI 
Guapo ré Guaporé/Alta Floresta Federal (1984) Massaco, em processo de 

demarcação 
-plano de manejo desatualizado e 
sem implementação efetiva 

Reserva Biológica Ji-ParanáNale do Anarí Decreto/ 83.716 11107n9 268.150, não demarcada Sim -plano de manejo desatualizado e 
Jarú Federal (1984) sem implementação efetiva 
Reserva Biológica Guajará-Mirim Decreto I 4 580 28/03/90 46.438, 56.581, Não área adicional demarcada ainda não 
Rio Ouro Preto Estadual (1996) acobertada por decreto de criação 

Reserva Biológica Traçada! Guajará-Mirim Decreto I 4.583 28/03/90 22.540, 20.165, Não unidade inserida em área destinada 
Estadual a uso especial do Exercito (Decreto 

nº 97 .596 de 30/03/89) 
Area Total 937.128, 76.746, 

ESTAÇÕES ECOLOG/CAS 

UNIDADE DE Município Legislação Area (hectares) Plano de 
CONSERVAÇÃO Manejo Observações 

Especie No. Data Decreto Demarcação 
Estação Ecológica do Samuel Candeias/ Jamarí Decreto/ 4.247 18/07/89 20 865, Sim área adicional incide parcialmente 

Estadual (elaborado pelo sobre a zona IV, originalmente 
Eletronorte) parte da FEE Rio Preto Jacundá 

Lei Estadual 763 29/12/97 71.061, 71.061, (Decreto nº 4.247 de 18/07/89) 
(1996) 

I=' c.h:1r5.n. J=rnltÍ.nir!:I Pnrtn \l"lhn Decreto! 4.584 28/03/90 99 813, 102.679, Não --.J•""'y •.• .., - .•.•. -,-~,-- 

Serra dos Três Irmãos Estadual (1995) 

Estação Ecológica Porto Velho Decreto/ 7.635 07/11196 ,18.281, 18.281, Não Criada ao lado da EE Serra dos 
Antônio Mujica Nava Estadual (1996) Três Irmãos) em área localizada 

originalmente na FERS Rio 
Vermelho "B" (obs: mudança 
deveria ser feita por lei) 

Area Total 189.155, 192.021, 
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Unidades de Conservação de Uso Indireto - Estado de Rondonia 

PARQUES NACIONAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS 

UNIDADE DE Município Legislação Area (hectares) Plano de Manejo 
CONSERVAÇÃO Observações 

Especie No. 1 Data Decreto Demarcação 
Parque Nacional São Miguel do Decreto/ 84.019 21/09/79 764.801, não demarcada Não Parque inserido dentro da AI 
Pacaás Novos Guaporé/Alvorada Federal Uru-eu-wau-wau; existem 

d'Oeste/Mirante da pendências jurldicas entre 
Serra/Gov.Jorge lBAMA e FUNAI. 
Tetxeira/Guaia rá- 
Mi rim/Nova 
Mamoré/Campo Novo 

Parque Estadual Guajará- Nova Mamoré/ Guajará- Decreto/ 4.575 23/03/90 258.813 207.148, Não Sem estudo técnico para 
M1rim Minm Estadual (1995) (sendo elaborado, embasar alteração de limites; 

com apoio do pressões maiores no limite oeste 
Lei Estadual 700 27/12/96 207.148, PLANAFLORO) do parque, relacionadas à 

abertura da BR-421, incluindo 
ocupação de área excluída por 
fazendeiros e madeireiros; linhas 
secas no lado oeste do Parque 
precisam de reaviventação 

Parque Estadual Cerejeiras/ Corumbiara Decreto/ 4.576 23/03/90 586.031, 424.339, Sim Sem estudo técnico para 
Corumbiara Estadual (1995) (elaborado com embasar alteração de limites; 

apoio do Plano de Manejo sendo 
lei Estadual 690 27/12/96 424.339, PLANAFLORO) parcialmente executado com 

recursos do PLANAFLORO 
-Faltam medidas para implantar 
Plano de Manejo 

Parque Estadual Costa Marques Decreto/ 7.027 11/08/95 42.287, 36.442, Não Sem estudo técnico para 
Serra dos Reis Estadual (1996) embasar alteração de limites; 

Parte dessa UC incide sobre 
Decreto/ 7.637 11/07/96 2.244, área proposta para FERS 
Estadual Guaporé no âmbito do 

PLANAFLORO, mas não criada; 
Lei Estadual 764 29/12/97 36.442, problemas de invasão de 

madeireiros; área reduzida 
corresponde a pretensão de 
fazendas. 

Parque Estadual Alta Floresta/ Cerejeiras Decreto/ 4.570 23/03/90 38.950, não demarcada Não Area descaracterizada por 
Serra dos Pareeis Estadual invasões e titulações do INCRA; 

sem atuação do Poder Público; 
houve discussão sobre 
transformação em APA 
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Unidades de Conservação de Uso Indireto • Estado de Rondonia 

PARQUES NACIONAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS {cont.) 

UNIDADE DE Município Legislação Area (hectares) Plano de Manejo 
CONSERVAÇÃO Observações 

EsnAcie No. Data Decreto Demarcação 
Parque Estadual do Candeias do Jamarí Decreto/ 4.572 23/03/90 8.985 não demarcada Não UC descaracterizada por 
Candeias Estadual invasões e titulações do INCRA, 

sem atuação do Poder Público 
Parque Natural Municipal de Porto Velho Decreto/ 3.816 27/12/89 391, 391, Não 
Porto Velho Municipal 
Parque Natural Municipal de Pimento Bueno Decreto/ 963 18/06/93 537, 537, Não 
Pimenta Bueno Municipal 
Parque Municipal de Ouro Ouro Preto d'Oeste Decreto/ 1.561 23/06/88 222, 222, Não 
Preto d'Oeste Municipal 

Parque Municipal São Cosia Marques Decreto/ 179, 179, Não 
Sebastião Municipal 
Area Total 1.481.994 669.258, 
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Unidades Estaduais de Conservação de Uso Direto - Estado de Rondônia 

RESERVAS EXTRATIVISTAS 

UNIDADE DE Municipio Legislação Area (hectares) Plano de 
CONSERVAÇÃO Utilização Observações 

Especie No. Data Decreto Demarcação 
Rio Ouro Preto Guajará-Mirim/ Decreto/ 9.166 13/03/90 204.583, 167.625, Sim área demarcada pelo JTERON 

Nova Mamoré Federal (1995) (1995) com recursos do PLANAFLORO, 
redução ainda não oficializada 

Rio Preto-Jacundá P.Velho/ Candeias/ Jamarí/ Decreto/ 4.247 18/07/90 1.055.000, 115.279, Sim áreas excluidas no segundo 
Machadmho Estadual (1995) (1997) decreto correspondem a titulas 

de antigos seringais 
7.336 17/01/96 95.300, 

Pacaas Novos Guajará-Mirim Decreto/ 4.591 03/04/90 353.219, 342.904 Sim Primeiro decreto não foi 
Estadual (1995) (1997) suprimido por lei antes da 

expedição do segundo 
6.952 14/07/95 342.904, 

Pedras Negras Costa Marques/ Decreto/ 6.954 14/07/95 124.409, 124.124, Sim 
Alta Floresta Estadual (1994) (1997) 

Curralinho Costa Marques Decreto/ 6 952 14/07/95 1.758, 1.758, Sim 
Estadual (1994) (1997) 

Rio Cautário Costa Marques/ Guajará- Decreto/ 7.028 08/08/95 146.400, 144.372, (1996) Sim área proposta pela associação 
Mirim Estadual (1997) local (AGUAPÉ) e OSR era de 

188.000 hectares; houve a 
redução em função de invasões 
durante atraso de mais de 02 
anos para sua criação; 

Jacl-Paraná Porto Velho/ Campo Novo/ Decreto/ 7.335 17/01/96 205.000, 191.324, Sim 
Nova Mamoré Estadual (1995) (1997) 

Lei Estadual 692 27/12/96 191.324, 
Angelim Machadinho Decreto/ 7 095 04/09/95 8.378, 8.923, Não Na demarcação, agregou-se a 

Estadual área adjacente da Floresta em 
Bloco Jequitibá 

Aquariquara Machadinha Decreto/ 7.106 04/09/95 18.100, 18.1 ºº· Sim 
Estadual (í997j 

Castanheira Machadinho Decreto/ 7.105 04/09/95 10.200, 10.200, Sim 
Estadual (1997) 

Fre1jó Machadinha Decreto/ 7.097 04/09/95 600, 600, Não 
Estadual 

Garrote Machadinha Decreto/ 7.109 04/09/95 803, 803, Não 
Estadual 
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Unidades Estaduais de Conservação de Uso Direto ~ Estado de Rondônia 

RESERVAS EXTRATIVISTAS (cont.) 

UNIDADE DE Municlpio Legislação Area (hectares) Plano de 
CONSERVAÇÃO Utilização Observações 

Especie No. Data Decreto 1 Demarcação 
lpê Machadinho Decreto/ 7.101 04/09/95 815, 815, Não 

Estadual 
ltaúba Machadinho Decreto/ 7.100 04/09/95 1.758, 1.758, Sim 

Estadual (1997) 
Jatobá Machadinho Decreto/ 7102 04/09/95 1.135, 1.135, Não 

Estadual 
Maracatiara Machadinho Decreto/ 7.096 04/09/95 9.503, 9 503, Sim 

Estadual (1997) 
Massaranduba Machadinho Decreto/ 7.103 04/09/95 5.566, 5.566, Sim 

Estadual (1997) 
Mogno Machadinho Decreto/ 7.099 04/09/95 2.450, 2.450, Não 

Estadual 
P1qu1á Machadinho Decreto/ 7.098 04/09/95 1 449, 1.449, Sim 

Estadual (1997) 
Roxinho Machadinho Decreto/ 7.107 04/09/95 882, 882, Não 

Estadual 
Seringueira Machadinho Decreto/ 7.108 04/09/95 537, 537, Sim 

Estadual (1997) 
Sucupira Machad1nho Decreto/ 7.104 04/09/95 3.188, 3.188, Não 

Estadual 
Area Total 1.172.042 1.153.295 
Observações: 
.• Todas as 15 áreas de Machadinha tinham sido demarcadas pelo INCRA no início dos anos 80 como Florestas em Bloco do PA Machadinha. Em 1994-95, foram reaviventadas pelo ITERON com 
recursos do PLANAFLORO; 
• Areas propostas atualmente para cnação de RESEX: 1) Lago de Cuniã no município de Porto Velho (atualmente APA Estadual) com uma área proposta de 87.882 hectares demarcada pelo ITERON e ii) 
Rio Machado (região de Tabajara). 
• A Floresta Estadual Extrativista de Laranjeiras, criada pelo Decreto no. 4568 de 23/02/90, com 30.688 hectares no município de Cerejeiras, foi demarcada corno parte do Parque Estadual de Corumbiara 
e posteriormente afetada pela Lei Estadual nº 690 de 27/12/96. 
, No âmbito do PLANAFLORO, foi prevista a criação da RESEX Baixo São Miguel (município de São Francisco do Guaporé) numa área prevista de 51.840 hectares. Essa reserva nunca foi criada; no 
entanto, o ITERON contratou a demarcação de 25.491hectares na referida área. 
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Unidades de Conservação de Uso Direto - Estado de Rondônia 

FLORESTAS NACIONAIS (FLONAS) E FLORESTAS ESTADUAIS DE RENDIMENTO SUSTENTADO (FERS) 

UNIDADE DE Município Legislação Atea (hectares) Plano de Manejo 
CONSERVAÇÃO Observações 

Especie No. Data Decreto Demarcacão 
FLONA do Jamari Jamarí I Candeias Decreto/ 90.224 25/09/94 225 800, não demarcada Não Há problemas fundiários 

Federal 
FLONA Bom Futuro Porto Velho I Buritis Decreto/ 96.188 21/07/88 249 000, não demarcada Não Há invasões de posseiros e 

Federal grileiros 
Rio Abunã Porto Velho Decreto/ 4.572 23/03/90 62 218, não demarcada Não Sem ação de implantação 

Estadual 
Rio Machado Porto Velho/ Decreto/ 4.571 23/03/90 175.781, 115.750, Não Area de difícil acesso (barco), 

Machadinha Estadual (1995) pouca atuacão do governo 
Rio Madeira "A" Porto Velho Decreto/ 4.574 23/03/90 63.813, 62.986, Não 02 títulos pequenos sendo 

Estadual (1995) remanejados pelo INCRA-RO; 
potencial madeireiro baixo (região 
de lagos, próximo a Cuniã) 

Rio Madeira "B" Porto Velho Decreto/ 7.600 08/10/96 82.438, 51.856, Não Faltam providências para evitar 
Estadual (1995 invasões 

Rio Madeira "C" Porto Velho Decreto/ 4.667 06/06/90 30.000, não demarcada Não Sem ação de implantação 
Estadual 

Rio Mequens Alta Floresta/ Cerejeiras/ Decreto/ 4.573 23/03/90 425.843, não demarcada Não Area sem ação de implantação, 
Corumbrara Estadual (ver observações) uma parte foi incorporada na 

demarcação dentro do PE 
Corumbiara 

Rio São Domingos Costa Marques/ Decreto/ 4 566 23/03/90 267.375, não demarcada Não Sem ação de implantação; afetada 
Seringueiras/ São Miguel Estadual pela LC nº 152/96 
do Guaporé 

Rio Roosevelt Espigão d/Oeste/ Pimenta Decreto/ 4.569 23/03/90 27.860, não demarcada Não Sem ação de implantação 
Bueno Estadual 

Rio Vermelho "A" Porto Velho Decreto/ 4.501 28/03/90 38.680, não demarcada Não Sem ação de implantação; PA 
Estadual Canaã criado pelo INCRA em 

09/95 dentro da área da FERS 
Rio Vermelho "B" 'Porto Velho Decreto/ 4.582 28/03/90 152.000,. 31.569, Não Parte da área não demarcada 

Esiaduai (i 995) como FERS (i8.26i haj foi 
'transformada' por decreto em EE 
Mujica Nava, ao lado da EE Serra 
dos Três Irmãos 

Rio Vermelho "C" Porto Velho Decreto/ 4.567 23/03/90 20.215, 4.050, Não Sem ação de implantação 
Estadual (1995) 

Rio Vermelho "D" Porto Velho Decreto/ 4.610 16104/90 137.843 não demarcada Não Sem ação de implantação 
Estadual 

Cedro Machadinha Decreto/ 7.601 08/10/96 2.567, 2.567, Não área inicialmente demarcada nos 
Estadual (proposta) anos 80 como Reserva em Bloco 

do PA Machadínho 
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Unidades de Conservação de Uso Direto - Estado de Rondônia 

FLORESTAS NACIONAIS (FLONAS) E FLORESTAS ESTADUAIS DE RENDIMENTO SUSTENTADO (FERS) (cont.) 

UNIDADE DE Município Legislação Area (hectares) Plano de Manejo 
CONSERVAÇÃO Observações 

Especie No. Data Decreto Demarcação 
Mutum CUJUbim Decreto/ 7.602 08/10/96 11.450, 11.471, Não área inicialmente demarcada nos 

Estadual (proposta) anos 80 como Reserva em Bloco 
do PA Cujubim 

Gavião Cujubim Decreto/ 7.604 08110/96 466, 440, Não idem 
Estadual (proposta) 

Periquitos Cujubim Decreto/ 7.606 08/10/96 1.208, 1.163, Não idem 
Estadual (proposta) 

Araras Cujubim Decreto/ 7.605 08/10/96 988, 965, Não idem 
Estadual (proposta) 

Tucano Cujubím Decreto/ 7.603 08/10/96 681, 660, Não idem 
Estadual (proposta) 

Area Total 1.976.226, 748.477, 
- Observações 

• As FERS em Machadinha e Cujubim foram redemarcadas pelo ITERON com recursos do PLANAFLORO em 1994; as áreas de Cujubim possuem proposta de plano de manejo, elaborado por consultor 
do PNUD/PLANAFLORO (H M.Flor). Potencial madeireiro variável nessas áreas, especialmente em função de exploração já existente Uma associação local de produtores rurais está negociando a 
gestão das reservas de Cujubum. 
• Nos acordos contratuais do PLANAFLORO, previu-se a criação da FERS Rio Guaporé, ao sul da BR-429, nos muncípios de Costa Marques e Seringueiras, numa área de 278.375 hectares. A 
demarcação da área chegou a ser contratada em 1994 no âmbito do PLANAFLORO (com a empresa NUPLAN); no entanto, a criação e demarcação da FERS Rio Guaporé não se efetivaram. 
• As Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado do São Domingos e Rio Vermelho "B" foram previstas inicialmente como áreas piloto de manejo florestal no PLANAFLORO. 

Unidades de Conservação de Uso Direto - Estado de Rondônia 

AREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APAs) 

UNIDADE DE Municlplo Legislação Area (hectares) Plano de 
CONSERVAÇÃO .. .. ·-Manejo Observações 

Esoecie 1 No. l Data Decreiõ 1 Demarcaçãõ 
Cuniã (·) Porto Velho Decreto/ 4.251 24/06/89 104.000 87.882 Não 

Estadual 
Rio Madeira Porto Velho Decreto/ 5.124 06/06/91 6.741 Não 

Estadual 
Area Total 110.741, 

(·) Nos anos 80, a região Lago de Cuniã foi tratada como uma Estação Ecológica pelo Governo Federal (através da Secretaria Especial do Meio Ambiente-SEMA e posteriormente o IBAMA) que chegaram 
a investir recursos do POLONOROESTE e iniciar o remanejamento de populações tradicionais residentes. No entanto, a área nunca foi decretada formalmente como Estação Ecológica. Em 1989, uma 
parte da área foi decretada como APA pelo Governo de Rondônia (porém, sem a transferência do património fundiário). Atualmente, o CNPT-IBAMA realiza estudos visando a criação de uma RESEX 
federal na região de Cuniã. Nesse intervalo, o JTERON realizou uma demarcação de 87.BB2 hectares, aparentemente visando a criação de uma Reserva Extrativista. 

Fonte de Dados para os Quadros sobre unidades de conservação: ITERON/SEDAM/IBAMA 
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Anexo 04: 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA 

(Número, Área em hectares e % do Estado) 

Número de Area Total % Area do Estado 
Unidade de Conservação Unidades {hectares) (*"') 

(*) (*) 

1.Reserva Biológica 
1.1 REBIO Federal (***) 02 868.150, 3,64 
1.2 REBIO Estadual 02 68.978, 0,29 
Sub-Total (1) 04 937.128, 3,93 

2. Estação Ec::ológica 
2.1 Federal - - - 
2.2 Estadual 03 189.155, 0,79 
Sub-Total (2) 03 189.155, 0,79 

3. Parque 
3.1 Parques Nacionais(****) 01 764.801, 3,21 
3.2 Parques Estaduais 03 667.929, 2,80 
3.3 Parques Municipais 04 1.329, 0,01 
Sub-Total (3) 08 1.434.059, 6,01 

4. Reserva Extrativista (RESEX) 
4.1 RESEX Federal (*****) 01 167.625, 0,70 
4.2 RESEX Estadual 21 965.691, 4,05 
Sub-Total (4) 22 1.133.316, 4,75 

5. Floresta (FLONA/FERS) 
5.1 Florestas Nacionais 02 474.800, 1,99 
5.2 Florestas Estaduais 11 283.477, 1,19 
Sub-Total {5) 13 758.277, 3,18 

6. Area de Proteção Ambiental (APA) 
6.1 APAs Federais -- - -- 
6.2 APAs Estaduais 02 87.882, 0,37 
Sub-Total (6) 02 87.882, 0,37 

UCs de Uso Indireto (1-3) 15 2.756.530, 11,55 
UCs de Uso Direto (4-6) 37 1.979.475, 8,30 
TOTAL GERAL (1-6) 52 4.736.005, 19,84 

Fontes: IBAMA/SUPES-RO, SEDAM, ITERON, INCRA (SR-17) 

(*) Os dados sobre as unidades estaduais de conservação correspondem a áreas criadas, e demarcadas. 
(**) Estimativa de área do Estado de Rondônia: 23.862.194 hectares (SGl/lNPE/SEDAM). 
(***) Inclui área de 503.000 hectares do TI Massaco (criado em 1996) incidente sobre REBIO Guaporé. 
(****) Área do PARNA Pacaas Novos (764.801 hectares) incidente sobre TI Uru-eu-wau-wau. 
(*****) Dados correspondem à área demarcada da RESEX Rio Ouro Preto, conforme proposta de exclusão de 36.958 ha 
(em processo de tramitação legal). 
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Anexo 05: 

UNIDADES ESTADUAIS DE CONSERVAÇÃO E O PLANAFLORO 
(Previsão do Projeto e Ações Realizadas, por Tipo de Unidade (*) 

(A) {B) (C) (D) (E) (F) 
Denominação No.de No.de No. Áreas Área Prevista Área Criada Área críada e C/A EID F/E f/0 

áreas Areas ·Criadas e (hectares) legalmente Demarcada (ha) % % % % 
previstas Criadas Demarcada (ha) 

s 
1. Reserva Biológica 02 02 02 98.000, 68.978, 68.978, 100,0 70,3 100,0 70,3 

2. Estação Ecológica 01 (**) 03 03 140.000, 189.155, 189.155, 300,0 135,1 100,0 135, 1 

3. Parque Estadual 05 05 03 902.000, 715.864, 667.929, 60,0 79,4 93,3 74,0 

4. Reserva Extrativista 06 22 21 3.382.000, 967.459, 965.691, 350,0 28,6 99,8 28,6 
(***) 

5. Floresta Estadual de 08 12 05 1.833.000, 1.484.066, 266.211, 62,5 80,9 17,9 14,5 
Rendimento Sustentado 
(****) 
TOTAL 22 43 :33 5.355.000, 3.425.522, 2..157.964, 150, 64,0 63,0 40,3 

(*) Os dados sobre as UCs previstas no PLANAFLORO são do Banco Mundial: Staff Appraisal Report, Brazil: Rondônia Natural Resources Management Project, 
Report No. 8073-BR, February 27, 1992, World Bank, Agriculture Operations Division, Country Department 1, Latin America and Caribbean Region, Washington, D.C. 
(**) Inclui a EE Antônio Mujica Nava (18.281 ha), criada posteriormente ao lado da EE Serra dos Três Irmãos (99.813 ha). 
(***) Os dados sobre a área criada nas RESEXs não incluem a Floresta Estadual Extrativista do Rio Preto-Jacundá, criada pelo Decreto nº 4.247 de 18/07/90 com 
área de 1.055.000 hectares. posteriormente "recriada" pelo Decreto nº 7.336 de 17/01/96 como RESEX Estadual do Rio Preto, com área de 95.300 hectares. 
Os dados do segundo decreto foram utilizados na tabela, embora a referida redução precisasse ser feita através de projeto de lei. 
(****) Os dados sobre as Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado (FERS) não incluem as cinco Florestas em Bloco de Cujubim e uma Floresta em Bloco de 
Mac.hadinho, criadas nos anos 80, no âmbito do POLONOROESTE , e posteriormente transformadas em FERS em outubro de 1996. Como já eram consideradas 
áreas de manejo florestal no início do PLANAFLORO, não foram incluídas nos cálculos sobre novas unidades de conservação. 
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