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SIGLAS

APA - Área de Proteção Ambiental
Arie - Área de Interesse Ecológico
ASM - Associação de Seringueiros de Machadinho d’Oeste
Asmorex - Associação dos Moradores da Reserva Extrativista Rio Preto-Jacundá e 
Ribeirinho do Rio Machado
Arpa - Programa Áreas Protegidas da Amazônia
BPA - Batalhão da Polícia Ambiental
CAR- Cadastro Ambiental Rural
CD - Conselho Deliberativo
Cooperex - Cooperativa dos Extrativistas da Reserva Rio Preto Jacundá
Coopermam - Cooperativa da Reserva Extrativista Maracatiara
CUC - Coordenadoria de Unidades de Conservação
Coopex - Cooperativa das Comunidades Extrativistas do Vale do Anary
CDRex - Conselho Deliberativo das Reservas Extrativistas
DOE - Diário Oficial do Estado
Ecoporé - Ação Ecológica Guaporé
Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Esec - Estação Ecológica
Eletronorte - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A
Fers - Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado
Flona  - Floresta Nacional
Flota - Floresta Estadual
GTA - Grupo de Trabalho Amazônico
ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da  Biodiversidade
Inpe - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
ISA - Instituto Socioambiental
IUCN - International Union for Conservation of Nature
Kanindé -  Associação de Defesa Etnoambiental
LCP - Liga Camponesa Pobre
Monat - Monumento Natural
OSR - Organização dos Seringueiros de Rondônia
ONG - Organização Não Governamental
Oscip - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
PA - Projeto de Assentamento

PN - Parque Nacional
PES - Parque Estadual
PEGM - Parque Estadual Guajará-Mirim
Planafloro - Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia
PMUM - Plano de Manejo de Uso Múltiplo
POA - Plano Operacional Anual
PPA - Plano Plurianual
Prodes - Programa de Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia Legal
PU - Plano de Utilização
RAPPAM - Rapid Assessment and Priorization of Protected Area Management
REDD - Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal
Rebio - Reserva Biológica
Resex - Reserva Extrativista
RDS - Reserva de Desenvolvimento Sustentável
RF - Reserva de Fauna
RPPN - Reserva Particular do Patrimônio Natural
RVS - Refúgio de Vida Silvestre
Sedam - Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental
Seuc - Sistema Estadual de Unidades de Conservação
Snuc - Sistema Nacional de Unidade de Conservação
TI - Terra Indígena
TJ - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
UC - Unidade de Conservação
UHE - Usina Hidrelétrica
WWF - World Wide Fund for Nature

1. Introdução

As Unidades de Conservação (UCs) Estaduais de Rondônia foram 
criadas, em sua maioria, no período do Planafloro (Plano Agrope-
cuário e Florestal de Rondônia), com apoio e recursos de contrato 
assinado com o Banco Mundial em 1992, e faziam parte da estraté-
gia de ordenamento territorial do estado.

Elas foram criadas em áreas de floresta que, ao longo do tempo, 
sofreram pressão pelos exploradores ilegais dos recursos naturais, 
fator agravado pela baixa implementação e ineficiente gestão des-
sas UCs por parte do poder público, que não criou novos mecanis-
mos, nem aplicou os já existentes, para garantir a proteção desses 
territórios.

Em junho de 2008, o GTA - Grupo de Trabalho Amazônico e a Ka-
nindé lançaram um dossiê sobre a situação das UCs e TIs em Ron-
dônia intitulado: “O fim da floresta? A devastação das Unidades de 
Conservação e Terras Indígenas em Rondônia”, apresentando pro-
postas de ações para aprimorar os instrumentos legais de comba-
te à impunidade, desintrusar as TIs e UCs, elaborar plano estraté-
gico participativo de gestão das áreas protegidas, criar um fundo 
estadual de financiamento, fortalecer instâncias colegiadas como 
espaços de participação e controle social no ordenamento terri-
torial, dentre outras. Em 2011, a Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Ambiental (Sedam), a WWF-Brasil e o Instituto Chico 
Mendes (ICMBio) publicam o documento “Efetividade de Gestão 
das Unidades de Conservação no Estado de Rondônia”. Essas pu-
blicações traziam a difícil situação em que se encontravam as UCs, 
inclusive em relação à gestão por parte do órgão responsável.

Se fossem implementadas, as propostas apresentadas teriam con-
tribuído muito para a manutenção da floresta em pé e a diminui-
ção da violência no campo. Contudo, há cinco anos consecutivos 
o Brasil mantém-se no primeiro lugar no ranking dos países nos 
quais mais se matam ativistas que lutam por terra e defesa do meio 

ambiente, de acordo com a organização internacional Global Wit-
ness.1 Os conflitos agrários no país cresceram 26% de 2015 a 2016, 
representando o maior aumento em 31 anos. Segundo o relató-
rio, a indústria madeireira está relacionada com 16 assassinatos no 
período. A fronteira entre a floresta amazônica e a expansão agro-
pecuária concentra 9 em cada 10 mortes de ativistas por conflito 
no campo, localizadas principalmente em Rondônia e no leste do 
Pará.

O desmatamento, por sua vez, acompanha os índices de violência: 
em novembro de 2016, o Projeto de Monitoramento do Desmata-
mento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), do Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais (Inpe), confirmou o aumento na taxa 
do desmatamento na Amazônia Legal brasileira pelo segundo ano 
consecutivo. A taxa de desmatamento estimada para o período 
de 2016 foi de 7.989 km², representando um aumento de 29% em 
relação ao ano anterior, enquanto entre 2014 e 2015 o aumento 
da taxa já era de 24%. Esta é a maior marca atingida desde 2008.  
Enquanto o desmatamento na Amazônia Legal cresceu 29% neste 
último período, em Rondônia o aumento foi de 35%.

O presente documento apresenta um estudo sobre a situação das 
Unidades de Conservação do Estado de Rondônia, algumas das 
pressões e ameaças sofridas por essas UCs e as lacunas de sua ges-
tão. O diagnóstico, obtido a partir de análises cartográficas histó-
ricas e de aplicação de questionário diretamente com os gestores, 
aponta a fragilidade de sua situação e a necessidade imediata de 
implementá-las devidamente.  

1 Fonte: Global Witness 2017. Defenders of the earth: global killings of land and 
environmental defenders in 2016. 60pp. Disponível em: https://www.globalwitness.org/
en/campaigns/environmental-activists/defenders-earth/.
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Mapa 1 - Rondônia atual –  Unidades de Conservação (UCs) e Terras Indígenas

 UCs Federais
43  ESEC de Cuniã
44  FLONA de Jacundá
45  FLONA do Bom Futuro
46  FLONA do Jamari
47  PARNA dos Campos Amazônicos
48  PARNA Mapinguari
49  PARNA Pacaás Novos
50  PARNA Serra da Cutia
51  REBIO do Guaporé
52  REBIO do Jaru
53  RESEX Barreiro das Antas
54  RESEX do Lago do Cuniã
55  RESEX do Rio Cautário
56  RESEX do Rio Ouro Preto

Fonte: Terras Indígenas (ISA, 2016); Unidades de 
Conservação (ISA, 2016);  Territórios Indígenas 
e Áreas Naturais Protegidas na Bolívia (Raisg, 
2015); Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar 
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, 
Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and 
the GIS User Community

 UCs Estaduais  Terras Indígenas
1  APA do Rio Madeira
2  APA/ PES Rio Pardo
3  ESEC de Samuel
4  ESEC Serra dos Três Irmãos
5  FLOREX Rio Preto-Jacundá
6  FERS Araras
7  FERS Cedro
8  FERS do Rio Machado
9  FERS do Rio Madeira (B)
10  FERS do Rio Madeira (C)
11  FERS do Rio Vermelho (C)
12  FERS Gavião
13  FERS Mutum
14  FERS Periquito

15  FERS Tucano
16  PES de Corumbiara
17  PES de Guajará-Mirim
18  PES Serra dos Reis
19  PES Serra dos Reis (gleba A)
20  REBIO do Rio Ouro Preto
21  REBIO do Traçadal
22  RESEX Angelim
23  RESEX Aquariquara
24  RESEX Castanheira
25  RESEX Curralinho
26  RESEX do Itaúba
27  RESEX do Mogno
28  RESEX do Piquiá

29  RESEX do Rio Pacaás Novos
30  RESEX Freijó
31  RESEX Garrote
32  RESEX Ipê
33  RESEX Jaci Paraná
34  RESEX Jatobá
35  RESEX Maracatiara
36  RESEX Massaranduba
37  RESEX Pedras Negras
38  RESEX Rio Cautário
39  RESEX Rio Preto-Jacundá
40  RESEX Roxinho
41  RESEX Seringueira
42  RESEX Sucupira

A numeração aqui apresentada é mantida ao longo da publicação, na apresentação individual de cada UC.

As Unidades de Conservação (UCs) são áreas instituídas e geridas 
pelo poder público federal, estadual ou municipal. De acordo com 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação2 (Snuc) e o Sis-
tema Estadual de Unidades de Conservação3 (Seuc-RO), são áreas 
de proteção definidas como “espaços territoriais e seus recursos 
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 
naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, 
com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime es-
pecial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas 
de proteção”. Ainda, segundo o Snuc, as UCs podem ser classifica-
das em dois grupos distintos: as de Proteção Integral e as de Uso 
Sustentável.

Em Rondônia, as unidades de conservação estaduais, conjunta-
mente com as unidades de conservação federais, representam 
26% do estado (62.813 Km2)4. A importância destas áreas, junto 
com as 265 Terras Indígenas para a contenção do desmatamento, 
é considerável: quase todos os últimos grandes contínuos de flo-
resta encontram-se sob a proteção de uma dessas figuras territo-
riais (Mapa 1).

Atualmente, há 57 UCs em Rondônia, sendo que 42 são estaduais4, 
as quais, somadas, totalizam 33.248 km2. Entre as UCs estaduais há 
um maior número de UCs do grupo sustentável (35), sendo duas 
Áreas de Proteção Ambiental (APAs), doze Florestas Estaduais de 
Rendimento Sustentável (Fers) e vinte e uma Reservas Extrativistas 
(Resex) (gráfico 1). As Unidades de Conservação de Uso Sustentável  
visam compatibilizar a conservação da natureza com o uso sus-
tentável de parcela dos seus recursos naturais. As categorias deste 
grupo são: Área de Proteção Ambiental (APA), Área de Relevante 
Interesse Ecológico (Arie), Floresta Nacional/Estadual (Flona/ Flota/
Fers), Reserva Extrativista (Resex), Reserva da Fauna (RF), Reserva 

2. O Sistema Estadual de Unidades de Conservação 
de Rondônia

de Desenvolvimento Sustentável (RDS), Reserva Particular do Patri-
mônio Natural (RPPN). Consequentemente, são as categorias Fers 
e Resex as que mais contribuem em extensão territorial para o Sis-
tema Estadual de Unidades de Conservação: as Fers representam 
40% da área do Sistema, e as Resex, aproximadamente 30%.

Gráfico 1 - Distribuição das 43 UCs estaduais por categoria

2 SNUC. Lei Nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III 
e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza e dá outras providências. O SNUC foi regulamentado pelo Decreto Nº 4.340, de 
22 de agosto de 2002. Disponível em: http://isa.to/2vAbXU1 e http://isa.to/2wNpjuC.
3 SEUC. Decreto lei n° 1.144, de 12 de dezembro de 2002. Dispõe sobre o Sistema 
Estadual de Unidades de Conservação da Natureza de Rondônia - Seuc/RO e dá outras 
providências. Disponível em: http://isa.to/2vAkAOy.
4 Instituto Socioambiental. Programa Monitoramento de Áreas Protegidas. Sistema de 
Áreas Protegidas (SisArp). Janeiro/2017.
5 Sendo uma com restrição de uso, uma declarada, uma reservada, três em identificação 
e as demais 20 já homologadas. Fonte: https://terrasindigenas.org.br/. Acesso em: 
agosto/2017.

http://isa.to/2vAbXU1
http://isa.to/2wNpjuC
http://isa.to/2vAkAOy
https://terrasindigenas.org.br/
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As UCs de Proteção Integral são sete, distribuídas em três catego-
rias: três Parques, duas Reservas Biológicas e duas Estações Ecoló-
gicas. As Unidades de Proteção Integral, segundo o Snuc, são áreas 
protegidas destinadas à preservação da biodiversidade, sendo per-
mitida apenas a pesquisa científica e, em alguns casos, o turismo 
e as atividades de educação ambiental, mas para estas é obriga-
tória a existência de autorização prévia do órgão responsável. 
Nessas categorias, não pode haver consumo, coleta, extração de 
produtos madeireiros ou minerais, e não é permitida a perma-
nência de populações no seu interior (tradicionais ou não), exce-
to no caso dos Monumentos Naturais e Refúgios da Vida Silvestre, 
que permitem a existência de áreas particulares em seu interior, 
desde que a utilização da terra e dos recursos naturais do local 
pelos proprietários sejam compatibilizados com os objetivos da 
unidade. A categoria Parque Estadual, mesmo com apenas três 
unidades, é, após a Floresta Estadual, a seguinte em relação a ter-
ritório mais extenso: são quase 670 mil hectares, ou seja, apro-
ximadamente 20% da área de todas as UCs estaduais está nos 
Parques Estaduais de Corumbiara (384.055 hectares), de Guajará-
-Mirim (216.568 hectares), da Serra dos Reis (aproximadamente 
38.700 hectares) (gráfico 2).

O grande ápice de destinação de terras para conservação e uso 
sustentável na forma de Unidades de Conservação em Rondônia 
foi entre 1995 e 1996, quando foram criadas 30 das atuais 42 UCs. 
Aliás, não apenas o grande ápice, mas o último impulso nesta di-
reção. Pode-se inclusive dizer que há 20 anos o governo do estado 
não destina novas áreas para UCs. Afinal, a APA e o PES do Rio Par-
do, embora tenham sido criados em 2010, o foram num contexto 
de articulação entre o governo federal e estadual que destituiu 144 
mil hectares oriundos da Flona Bom Futuro para sua criação. Ou 
seja, não houve um incremento total de área protegida, mas o re-
passe de terras da união para o estado – inclusive legitimando ocu-
pações antigas. Criadas em mesmo ato legal6 e indiferenciadas em 
relação aos seus polígonos até hoje, sete anos depois, os limites 

Gráfico 2 - Contribuição da área de cada categoria ao Sistema 
Estadual de UCs de Rondônia

6 Lei Complementar nº 581, de 30 de junho de 2010. Cria a  Área  de  Proteç ão  Ambiental  
do  Rio Pardo  –  APA  Rio  Pardo  e  a  Floresta Estadual  Rio  Pardo  –  FES - Rio  Pardo, 
revoga  os  Decretos  nº  4574,  de  23  de março  de  1990,  nº  4581,  de  28  de  março 
de 1990, nº 4582, de 28 de março de 1990, nº 7635, de 7 de novembro de 1996, e altera 
dispositivos  do  Decreto  nº  4584,  de  28  de março  de  1990.
7 Relembre o caso. Disponível em: http://isa.to/2vFOfEu.
8 Decretos de 18 de julho de 2016, Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 132 (DOE 132), 
de 19 de julho de 2016.

de cada uma não foram definidos publicamente por meio de ato 
legal, impossibilitando a adequada gestão do território7.
Ironicamente, o Sistema Estadual de Unidades de Conservação da 
Natureza de Rondônia foi disciplinado pelo Decreto Lei n° 1.144, de 
12 de dezembro de 2002. Ou seja, após consolidado o sistema, não 
houve mais destinação de novas áreas para a conservação.

Em 2016, o Governo do Estado de Rondônia designou servidores 
para atuarem na gestão das Unidades de Conservação, definindo 
a lotação e a função de cada profissional, com objetivo de garan-
tir a gestão efetiva dessas áreas protegidas8. Apesar de terem sido 

designados 33 servidores para atuar nas ações de Unidades de 
Conservação, segundo levantamento realizado, apenas três atuam 
diretamente nestas, deixando as demais totalmente desprotegi-
das, o que compromete não apenas a fiscalização destes territó-
rios, mas também a implementação das UCs por completo. Por 
implementação de uma unidade de conservação entendemos a 
conservação do patrimônio ambiental concomitante ao respeito 
ao território, práticas não predatórias e modos de fazer das comu-
nidades locais sendo umas das diretrizes fundamentais a partici-
pação da sociedade. O arcabouço legal do Snuc, sua Lei e Decreto, 
seguidos pelo Seuc, trouxeram as diretrizes necessárias, sendo al-
gumas delas a criação dos conselhos gestores e um planejamento 
das práticas adotadas dentro da UC e em seu entorno, por meio de 
um instrumento de gestão denominado plano de manejo.

3. O impacto das revogações e a pressão  
do desmatamento

As revogações e alterações de limites das Unidades de Conserva-
ção estaduais de Rondônia, ocorridas entre 2002 e 2010,  resulta-
ram na diminuição de cerca de 1,4 milhões de hectares protegidos, 
dos quais quase 1 milhão são de áreas florestadas.

Nos últimos 20 anos, além de praticamente não terem sido desti-
nadas novas áreas para conservação, muitas UCs foram revogadas. 
O gráfico3 detalha as criações e revogações ocorridas desde 1989: 
ao todo foram revogadas 13 UCs estaduais, das quais 10 haviam 
sido criadas em 1990, algumas no âmbito do Plano Agropecuário 
e Florestal de Rondônia. Neste contexto, destaca-se o ano de 2010, 
quando ocorreu a revogação de sete UCs que representaram uma 
perda de mais de 973 mil hectares de áreas protegidas. Foram elas 
as Fers do Rio Roosevelt, do Rio Mequéns, do Rio São Domingos e 
do Rio Vermelho (D), a Florex Laranjeiras, e os Parques Estaduais 
Serra dos Parecis e do Candeias.

Gráfico 3 - Número de UCs Estaduais criadas e revogadas no 
período de 1989 a 2010, após este ano não foram criadas nem 
revogadas UCs estaduais

http://isa.to/2vFOfEu
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Em 2014 a assembleia estadual deu nova investida, revogando os 
decretos de criação de quatro UCs –  Fers Rio Vermelho (C), APA Rio 
Madeira, Resex Jaci-Paraná, Fers Rio Madeira (B) – sob forte oposi-
ção das populações tradicionais, da sociedade civil e do Ministério 
Público Estadual. Após uma liminar contra a anulação das áreas, 
em maio de 2016, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ-
-RO) suspendeu a revogação em definitivo. Essas áreas totalizam 
aproximadamente 259 mil hectares.

A análise comparativa do uso do solo, dos anos 2004 e 2014, em 
Rondônia, revela que um dos motivos para as revogações de Uni-
dades de Conservação estaduais ocorridas foi a agricultura e pe-
cuária, já consolidadas dentro dos limites das unidades. Exemplos 
desse caso são as revogações da Fers do Rio Roosevelt, da Fers do 
Rio Mequéns, da PES Serra dos Parecis, da Fers do Rio São Domin-
gos, Fers do Rio Abunã, Fers do Rio Vermelho (D) e PES do Candeias. 
Analisando o uso do solo dentro da área total destas UCs estaduais 
em 2004 e 2014, após essas revogações, observa-se uma redução  
relativa de 97% nas atividades de agricultura e de 50% das de pe-
cuária, afinal, as áreas onde havia essas atividades foram excluídas 
da área composta pelas UCs. Assim, o aumento de ambas as ativi-
dades no período fora das UCs, de 406% no caso da agricultura e 
18% na pecuária, pode ser explicado não apenas pela expansão 
dessas atividades, mas também por essas exclusões. Ou seja, isso 
evidencia que o intuito das revogações foi legitimar as ocupações 
em detrimento da manutenção de um patrimônio público estadu-
al. Outro motivador das revogações foram os empreendimentos 
minerários de exploração de cassiterita e os empreendimentos hi-
drelétricos no Rio Madeira, o que fica evidente no caso da revoga-
ção das Fers do Rio Vermelho (A) e (B).

Todavia, nem a revogação de algumas UCs, nem a desafetação par-
cial de outras, diminuíram a pressão sobre as Unidades de Conser-
vação existentes: onze das 35 Unidades de conservação estaduais 
de uso sustentável possuem 20% ou mais de desmatamento em 
seu interior e cinco – APA do Rio Madeira, Fers Araras, Fers Periqui-

to, Fers Mutum, APA Rio Pardo e Fers Rio Pardo – estão desmatadas 
em mais de 60%. Entre as unidades de proteção integral, destaca-
-se o PES da Serra dos Reis, nos municípios de São Francisco do 
Guaporé e Costa Marques, que acumula uma perda de 58% de suas 
florestas (apêndice 1).

Como já dito anteriormente, enquanto o desmatamento na Ama-
zônia Legal cresceu 29% no último ano (2015-2016), em Rondônia 
o aumento foi de 35%, com destaque para o aumento do desma-
tamento no PES de Guajará-Mirim, uma unidade de proteção inte-
gral que viu a taxa de desmatamento em seu interior crescer 79% 
no último ano. Em relação ao desmatamento estimado absoluto, 
são três as UCs que surgem como as áreas mais devastadas: APA 
Rio Pardo e Fers Rio Pardo (6.277 hectares) e a Resex Jaci-Paraná 
(11.608 hectares).

Rondônia, com 1.394 km² de corte raso detectado, configura como 
terceiro estado que mais desmatou em 2016, atrás apenas do Pará 
(3.025 km²) e Mato Grosso (1.508 km²), sendo que os três somam 
75% do total de desmatamento estimado neste último ano. Esta 
tendência mantém-se mesmo quando analisado o desmatamento 
acumulado: o estado de Rondônia soma 57.879 km² de desmata-
mento, aproximadamente 24% de toda a área do estado, e segue 
em terceiro colocado dentre os estados da Amazônia Legal. Em-
bora cerca de 65% do desmatamento ocorrido em Rondônia, en-
tre 2013 e 2016, tenha ocorrido fora de UCs e TIs, 28% ocorreu nas 
Unidades de Conservação estaduais, o que demonstra a fragilida-
de e falta de controle social do Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação.

Diversas outras atividades ilegais causadoras de impactos ocorrem 
nas UCs, como coleta de produtos não madeireiros – castanha, pal-
mito –, pesca, caça, garimpo, dentre outras. Todas elas foram lis-
tadas pelos gestores e na Tabela 1 pode-se visualizar o número de 
unidades nas quais há ocorrência de cada atividade, por categoria.

Atividades ilegais

Categorias das UCs Estaduais

AP
As

Fe
rs

Re
se

x

Re
bi

o

PE
S

Es
ec

Caça 3 16 3 1
Carvoaria 1
Construção de Hidrelétrica 1
Construções ilegais 1
Criação de gado 1
Desmatamento 2 18 1 1
Furto de castanha 1
Furto de madeira (Corte seletivo) 17 2 1
Furto de palmito 1
Garimpo 1 1 1
Grilagem de terras 1 10 2
Incêndios 1 2 1
Invasão 2 21 1 3 2
Pastagem 2
Pesca 2 14 2 1 2
Retirada de argila   1 6    

Tabela 1 - Número de UCs com ocorrências de atividades 
ilegais causadoras de impactos

4. O que pode ser feito?
A situação na qual se encontram as Unidades de Conservação do 
Estado de Rondônia exige da Secretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Ambiental e do governo do estado ações urgentes para ga-
rantir a integridade desses territórios. Estas ações podem e devem 
ser acompanhadas pela sociedade civil organizada para atuarem 
conjuntamente na melhora da proteção e gestão das UCs. Durante 
oficina realizada em julho de 2015, foram propostas algumas ações 
necessárias; são elas:

• Cumprimento do Art. 31 do Decreto Lei n° 1.144, de 12 de de-
zembro 2002, que institui o Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação da Natureza de Rondônia (Seuc/RO), que indica 
que cada Unidade de Conservação estadual terá um quadro mí-
nimo de pessoal – formado por Gerente da Unidade de Conser-
vação, sendo este um profissional de nível superior, Assistente 
Técnico, Auxiliar Administrativo e Guarda-parque – devendo 
ser preenchido por servidores públicos aprovados em concur-
so público e/ou por servidores já pertencentes ao quadro de 
pessoal permanente da administração pública estadual. Estes 
servidores devem estar alocados diretamente na UC;

• Retirada imediata de invasores, com aplicação das penalida-
des legais devidas;

• Estudo e estruturação, junto com a sociedade civil, de instru-
mento de gestão compartilhada das UCs com Oscip locais, pois 
possuem maior conhecimento da região e do contexto;

• Regularização fundiária;

• Divulgação contínua e transparente de informações sobre par-
ceiros e projetos nas unidades;

• Divulgação de Painel de informações com o grau de imple-
mentação dos Planos de Manejo e grau de implementação das 
UCs estaduais;
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• Programa consistente de capacitação e criação dos conselhos 
gestores consultivos e deliberativos, com orçamento mínimo 
anual para a realização de ao menos duas reuniões. Transparên-
cia na apresentação contínua do grau de implementação dos 
conselhos;

• Disponibilizar orçamento público ou privado para implemen-
tar a UC;

• Garantir transparência de uso de recursos público e do Arpa 
para cada uma das unidades;

• Disponibilizar recursos de compensação das hidrelétricas, 
DNIT e de multas advindas de ações de fiscalização para imple-
mentar a UC;

• Apresentar relatório técnico do uso dos recursos público e do 
Arpa, demonstrando gastos com diárias e resultados das ativi-
dades realizadas e seus responsáveis;

• Definir estratégia para elaboração e implementação de planos 
de proteção para as UC mais ameaçadas com planejamento 
para atividades contínuas, apresentando mapeamento de risco, 
grau de degradação e desmatamento e pontos de invasão nas 
unidades, a partir de imagens de satélite.

• Fomentar atividades econômicas sustentáveis, cumprindo um 
dos intuitos do Seuc que é, dentre outros, promover o desen-
volvimento sustentável.

5. Procedimentos metodológicos

A análise da efetividade da gestão das UCs estaduais foi realizada 
por meio de pesquisa bibliográfica e contato com servidores da 
CUC (Coordenação de Unidades de Conservação/Sedam) e outros 
profissionais que atuam na temática ambiental. Além disso, foi apli-
cado um questionário inspirado no RAPPAM (Rapid Assessment and 
Priorization of Protected Area Management), uma avaliação rápida 
de prioridades de manejo, junto a 40 gestores, dos quais 11 res-
ponderam sobre as UCs onde estão alocados, além de outras so-
bre as quais possuem conhecimento acumulado. A aplicação dos 
questionários foi feita durante uma oficina realizada em 10 de ju-
lho de 2015, no Centro de Cultura e Formação Kanindé, em que os 
participantes discutiram a situação das UCs em plenária. Os dados 
foram validados com todos os envolvidos e formam a base para a 
construção dos textos sobre cada uma das UCs, conteúdo central 
desta publicação, e da proposta de encaminhamentos, apresenta-
da na seção “O que pode ser feito?”.

As análises históricas e cartográficas foram realizadas pelo ISA a 
partir do Sistema de Áreas Protegidas (Sisarp/ISA) e a partir de base 
cartográfica de Unidades de Conservação própria (escala 1:250 
mil), obtida pelo georreferenciamento dos memoriais descritivos 
das áreas contidos nos documentos legais de criação e alteração. 
As informações sobre desmatamento são oriundas de análise dos 
dados disponibilizados pelo Programa de Monitoramento do Des-
florestamento na Amazônia Legal (Prodes) do Inpe, sendo que a 
área mínima mapeada é de 6,25 hectares de corte raso. As informa-
ções sobre o uso e a cobertura da terra para os anos de 2004 e 2014 
são oriundas do Projeto TerraClass (Inpe/Embrapa), que realizou a 
qualificação das áreas já desflorestadas da Amazônia Legal a partir 
de imagens orbitais.

6.1. ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA)

O Estado de Rondônia possui duas APAs (Áreas de Pro-
teção Ambiental) que não possuem Plano de Manejo, 
sendo que estas sofrem com as invasões de garimpeiros, 
madeireiros e grileiros de terra que ocupam seu interior 
e provocam desmatamento. Na APA do Rio Madeira, nos 
últimos cinco anos, houve  aumento nas atividades ga-
rimpeiras, e na APA do Rio Pardo, o desmatamento e as 
ocupações ilegais aumentaram drasticamente.

A APA do Rio Pardo, situada no município de Porto Ve-
lho, está inserida na área originária e desafetada da Flo-
resta Nacional do Bom Futuro. Sua área atual ainda não 
está formalizada, mas sua área anterior corresponde a 
144.417 hectares. A ocupação humana dentro da UC é 
considerada um dos fatores que provocam impactos na 

APA DO RIO MADEIRA

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/SEDAM
Superfície: 5.554 hectares
Município: Porto Velho
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 5114, de 06 
de junho de 1991.
Bioma e ecossistemas: Amazônia: Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana, Floresta Ombrófila Densa Submontana.
Atividades conflitantes: invasão de madeireiros e garimpeiros, 
desmatamento sem autorização do órgão gestor

6. Unidades de Conservação Estaduais

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).
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APA. A APA foi criada junto com a Floresta Estadual do 
Rio Pardo, e a delimitação entre ambas não foi explici-
tada no ato de criação, ficando a ser definida posterior-
mente.

A situação fundiária não está regularizada, a demarcação 
de fronteiras não é adequada e dificulta o conhecimento 
sobre os limites das unidades, o que contribui para os 
conflitos com as comunidades locais e do entorno.

A falta de estudos sobre a biodiversidade local dificulta 
saber quais são as espécies da fauna e da flora existentes 
e qual é o grau das pressões sofridas causadas pelo ga-
rimpo e pelo desmatamento nas APAs.

O monitoramento não é difícil de se realizar, graças ao 
fácil acesso às UCs; ocorre que há apenas um servidor 
para as duas Unidades, que não permanece na área para 
que se possa acionar a Sedam para atuar na defesa do 
território. Outra dificuldade é que não há instalações e 
infraestrutura de transporte adequada para a realização 
de ações de gestão e manejo. De acordos com as infor-

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/SEDAM
Superfície: 144.417 hectares
Município: Porto Velho
Número do Decreto e data da criação: Lei complementar 
estadual nº 581, 30 de junho de 2010
Bioma e ecossistemas: Amazônia: Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana, Floresta Ombrófila Densa Submontana.
Atividades conflitantes: invasões, grilagem de terra, criação de 
gado, desmatamento ilegal

APA/PES RIO PARDO

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).

mações obtidas por meio do questionário aplicado sobre a UC, as 
atividades legais e ilegais da Unidade não são monitoradas nem 
registradas. Os recursos financeiros dos últimos cinco anos não fo-
ram adequados para as ações de gestão. Segundo informações do 
próprio gestor, estão previstos recursos financeiros mais satisfató-
rios para o período de 2016 a 2019.
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Situação Atual

A Fers Araras, situada no município de Cujubim, possui uma área 
de 964,77 hectares e foi criada em 08 de outubro de 1996 pelo de-
creto n° 7602. O objetivo geral da Fers Araras consiste na produ-
ção de produtos e subprodutos madeireiros. A área fazia parte do 
Projeto de Assentamento Cujubim, como parte da parceria legal 
obrigatória conhecida como reserva em “Bloco”.  

A Fers Araras tem como atividade impactante a conversão do uso 
do solo para atividades de pastagem, construção de infraestrutura 
e pressão para regularização de lotes no interior da UC.

Segundo o responsável pela UC, além de a área ser intensamente 
invadida, o desmatamento tende a se agravar nos próximos cinco 
anos.

As atividades ilegais na Fers Araras são difíceis de monitorar, e a 
aplicação da lei é baixa na região. A Unidade de Conservação não 
possui plano de manejo, funcionários e falta o apoio das comunida-
des locais para sua manutenção.

A situação fundiária não está regularizada, e a demarcação de fron-
teiras não é adequada para o conhecimento dos limites da Unida-

FERS ARARAS 

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 964,77 hectares
Município: Cujubim
Número do Decreto e data da criação: Decreto estadual nº 
7602, de 08 de Outubro de 1996
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana, Floresta Ombrófila Densa Submontana
Atividades conflitantes: desmatamento, corte seletivo, abertura 
de pastagens, grilagem de terra

6. 2. FLORESTAS ESTADUAIS DE RENDIMENTO 
SUSTENTADO (Fers)

O Estado de Rondônia possui 10 Florestas Estaduais de Rendimen-
to Sustentado (Fers), incluindo a Fers Rio Pardo, cujo limite com a 
APA Rio Pardo não foi definido, conforme já mencionado.

Os dados analisados demonstraram que todas as Florestas Estadu-
ais de Rendimento Sustentado (Fers) estão invadidas por caçado-
res, pescadores, madeireiros e grileiros, com exceção das Fers do 
Rio Machado e Cedro, que não têm invasores morando dentro des-
tes territórios. A Fers Cedro não tem servidor, já a Fers do Rio Pardo 
tem, porém este não fica na Unidade.

Quando observamos as atividades ilegais ocorrentes nas Fers, ve-
rificamos que ocorrem com maior frequência as invasões, que se 
tratam da entrada sem a devida permissão do orgão ambiental 
responsável pela UC. É importante destacar que essa atividade ile-
gal teve dez ocorrências, ou seja, ela ocorre em todas as Florestas 
de Rendimento Sustentado. Vale lembrar ainda que essas invasões 
são facilitadoras das demais atividades ilícitas que ocorrem nas 
Fers, com destaque para o desmatamento, com nove ocorrências; 
o furto de madeira, com sete registros; e a grilagem de terra e a 
formação de pastagem, com seis registros. Ocorrem ainda, com 
menos registros, mas não menos importância: a caça, com três re-
gistros; a pesca, com dois; e, por fim, o garimpo, os incêndios e a 
retirada de argila, com apenas um registro de ocorrência cada nas 
Fers. Essas atividades ocorrem nas UCs devido à falta de funcioná-
rios e por haver baixa aplicação das leis ambientais na região.

de. Além disso, os recursos humanos e financeiros não 
são adequados para realizar as ações de manejo e, ainda, 
os conflitos com a comunidade local não são resolvidos 
de forma efetiva.

Não há avaliação e monitoramento das atividades legais 
e ilegais desenvolvidas na UC, bem como não funcionam 
a comunicação e a informação entre gerência, diretorias 
e outras Unidades, menos ainda com as comunidades 
locais. A UC não possui sistemas adequados para o arma-
zenamento, processamento e análise de dados, e não há 
meios adequados para a coleta de novos dados.

A infraestrutura da Unidade referente a transporte, equi-
pamentos de campo e instalações não é adequada para 
a realização de ações de manejo, assim como a manu-
tenção e os cuidados com os equipamentos e instala-
ções não são apropriados para garantir seu uso em longo 
prazo. Vale enfatizar que a infraestrutura existente é de 
origem dos invasores.

Os recursos financeiros dos últimos cinco anos não fo-
ram adequados para realizar as ações de manejo, e não 
estão previstos recursos financeiros para os próximos 
cinco anos. As práticas de administração financeira não 
propiciam seu manejo eficiente; além disso, a locação 
de recursos não está de acordo com as propriedades e 
os objetivos da UC, observando que não existe plano de 
manejo na Unidade de Conservação.

Não existe avaliação, monitoramento ou um planeja-
mento para UC, nem mesmo um Plano de Trabalho de-
talhado que possa identificar as metas específicas para 
alcançar os objetivos de manejo.

Não há uma organização interna que auxilie na tomada 
de decisão, o que  provoca falta de transparência no ma-
nejo da UC. Os funcionários da Unidade de Conservação Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).
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não colaboram com os parceiros, comunidades locais e outras or-
ganizações. As comunidades locais, por outro lado, não participam 
das decisões pelas quais são afetadas. Vale ressaltar que não existe 
uma comunicação efetiva entre os funcionários e o gestor da UC, 
assim como não há um conselho implementado e efetivo. O que 
existe é uma organização de invasores que, diante do fato da UC 
não ter funcionários para atuar na defesa do território, destroem a 
biodiversidade local

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 2.566,74 hectares
Município: Machadinho d‘Oeste
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 7601, de 08 
de outubro de 1996
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana
Atividades conflitantes: invasão, corte seletivo, caça predatória

Situação Atual

A Floresta Estadual de Rendimento Sustentado Cedro, situada no 
município de Machadinho d’Oeste, possui uma área de 2.566,74 
hectares e foi criada pelo Decreto Estadual n° 7.601, de 08 de outu-
bro de 1996. As demarcações dos limites não são adequadas para 
o conhecimento das fronteiras da Unidade, o que contribui para 
gerar conflitos com a comunidade local. A Fers Cedro não possui 
Plano de Manejo e conselho gestor.

Atualmente, a extração ilegal de madeira é uma atividade impac-
tante para a Unidade de Conservação com abrangência generali-
zada e impacto alto em longo prazo. Nos últimos cinco anos, esta 
atividade aumentou drasticamente na região.

A caça predatória é considerada uma ameaça na Fers Cedro, com 
probabilidade média de se concretizar nos próximos cinco anos 
em toda a Unidade.

Não existem informações relativas às espécies endêmicas e amea-
çadas de extinção, e, com a pressão causada por caçadores, muitas 
destas podem desaparecer, logo recomendamos urgência na reali-
zação do Plano de Manejo da Unidade.

FERS CEDRO 
A falta de funcionários, de comunicação e informação 
sobre a UC dificultam o monitoramento das atividades 
ilegais, além da existência de uma grande demanda por 
recursos naturais pela população de entorno, vulnerabili-
zando a UC.

A infraestrutura referente a transporte, instalações e equi-
pamentos é adequada para as ações de manejo. Estão 
previstos recursos financeiros para os próximos cinco anos 
para a realização da gestão da UC.

Embora existam recursos previsto para o manejo, não há 
um plano de trabalho para sua elaboração, nem um inven-
tário realizado. Não existe um conselho implementado e 
efetivo para tomada de decisões. No que se refere à ava-
liação e ao monitoramento, estes não têm sido colocados 
como prioridades para a gestão da UC. Nos últimos dois 
anos, não foram realizadas ações que detectassem as ame-
aças e pressões.

Deixaram de ser realizadas atividades vitais para um bom 
desempenho dos objetivos da Unidade, como o plano de 
manejo, recuperação de áreas, manejo da vida silvestre, di-
vulgação e informação à sociedade, controle de visitantes, 
implantação e manutenção de infraestrutura, desenvolvi-
mento de pesquisas na Unidade, monitoramento de resul-
tados, entre outros.

Importante citar que embora exista o Seuc (Sistema Esta-
dual de Unidades de Conservação), cuja responsabilidade 
está a cargo da Coordenadoria de Unidades de Conser-
vação/Sedam (CUC), as políticas públicas existentes para 
implementá-la não são aplicadas na Floresta Estadual de 
Rendimento Sustentado Cedro.

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).
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Situação Atual

A Floresta Estadual de Rendimento Sustentado Gavião, 
situada no município de Cujubim, possui uma área de 
440,39 hectares e foi criada em 08 de outubro de 1996 
pelo decreto de n° 7602. O objetivo geral da Fers é a pro-
teção e a conservação da biodiversidade e a produção 
de subprodutos madeireiros envolvendo a comunidade. 
A área fazia parte do Projeto de Assentamento Cujubim, 
como parte da parceria legal obrigatória Reserva em 
“Bloco”. A Fers Gavião tem como atividade impactante 
o desmatamento com a conversão do uso do solo para 
pastagem.

As invasões da área aumentaram drasticamente nos úl-
timos cinco anos, ampliando a abrangência e causando 
impacto severo.

Outras atividades que causam impacto nas UC são pas-
tagem, pressão para regularização de lotes e construção 
de infraestrutura.

 A área necessita de desintrusão e de recuperação de sua 
fauna e flora.

FERS GAVIÃO

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 440,39  hectares
Município: Cujubim
Número do Decreto e data da criação: Decreto estadual nº 7602 
de 08 de outubro de 1996
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana
Atividades conflitantes: invasão, desmatamento, pastagem

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).

As atividades ilegais na Fers Gavião são fáceis de monitorar devido 
à facilidade de acesso à Unidade. A dificuldade está na falta de fun-
cionários que atuem em defesa da UC.

A Unidade de Conservação não possui plano de manejo nem o 
apoio das comunidades locais. Além disso, a situação fundiária não 
está regularizada, a demarcação das fronteiras não é adequada 
para o conhecimento dos limites da Unidade e os recursos huma-
nos e financeiros são inadequados para realizar as ações de gestão 
e manejo.

Não existe planejamento, nem mesmo um Plano de Trabalho, que 
possa ser aplicado na gestão da UC. Falta comunicação efetiva com 
as comunidades locais, coleta e análise de dados que possam con-
tribuir para o manejo da Unidade.

A infraestrutura da Unidade referente a transporte, equipamento 
de campo e manutenção e os cuidados com o equipamento e ins-
talações não são adequados para realização de ações de manejo, 
nem para garantir seu uso em longo prazo.

Os recursos financeiros dos últimos cinco anos não foram suficien-
tes para realizar as ações de manejo, e não estão previstos recursos 
financeiros para os próximos cinco anos.

Inexiste uma organização interna nítida na UC, e a tomada de de-
cisão no manejo não é transparente. As comunidades locais não 
participam das decisões pelas quais são afetadas. O impacto das 
atividades legais e ilegais da UC não é monitorado e registrado de 
forma precisa.
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Situação Atual

A Unidade de Conservação Fers Mutum, situada no mu-
nicípio de Cujubim, com área de 11.471,04 hectares foi 
criada em 08 de outubro de 1996 pelo decreto de n° 
7602. O objetivo geral da Fers Mutum é a proteção e a 
conservação da biodiversidade e a produção de produ-
tos e subprodutos madeireiros. A área fazia parte do Pro-
jeto de Assentamento Cujubim como parte da parceria 
legal obrigatória de Reserva em “Bloco”. A Fers Mutum 
tem como atividades impactantes a conversão do uso 
do solo para pastagem e a pressão da regularização de 
lotes.

Nos últimos cinco anos, a pressão aumentou drastica-
mente, pois o nível foi de abrangência total, com proba-
bilidade alta de aumentar para os próximos cinco anos.

A área é alvo de muitas invasões e requer sua desintru-
são e recuperação das áreas degradadas.

O acesso à UC é fácil, o que facilita a entrada de invasores 
e o desenvolvimento de atividades ilegais.  Vale observar 

FERS MUTUM

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 11.471,04 hectares
Município: Cujubim
Número do Decreto e data da criação: Decreto estadual nº 
7602, de 08 de Outubro de 1996
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana,  Floresta Ombrófila Densa Submontana
Atividades conflitantes: invasão de grileiros, desmatamento, 
corte seletivo, pastagem

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).

que a Unidade de Conservação Fers não dispõe de gestor. Além 
disso, não possui plano de manejo e as comunidades locais não 
apoiam os objetivos da UC.

A situação fundiária não está regularizada, a demarcação de fron-
teiras não é adequada para o conhecimento dos limites da Unida-
de e os recursos humanos e financeiros não são adequados para 
realizar as ações de manejo da UC.

Vale ressaltar que a Fers Mutum está adjacente a outras Unidades 
de Conservação e também que a definição dos limites e da catego-
ria da UC não foi decorrente de um processo participativo.

Não existem funcionários na Unidade de Conservação e os meios 
de comunicação e informação não são adequados. A UC não pos-
sui sistemas adequados para a coleta, o armazenamento, o pro-
cessamento e a análise de dados. Segundo as informações dadas 
pelo responsável da Unidade, não há comunicação efetiva com as 
comunidades locais.

A infraestrutura da unidade de transporte, equipamento de cam-
po e instalações não são adequadas para realização de ações de 
manejo, assim como a manutenção e os cuidados com os equipa-
mentos e instalações não são apropriados para garantir seu uso em 
longo prazo.

Os recursos financeiros dos últimos cinco anos não foram adequa-
dos para realizar as ações de manejo, e não estão previstos recur-
sos financeiros para os próximos cinco anos.

Não há um plano de trabalho detalhado que identifique as metas 
específicas para alcançar os objetivos de manejo. Inexiste uma or-
ganização interna na UC, há falta de transparência nas tomadas de 
decisão sobre o manejo da UC, o que acaba por afastar as comuni-
dades locais da participação nas decisões tomadas sobre a gestão 
da Unidade. As observações feitas pelo responsável é que existe 
uma organização de invasores na Unidade.

Os impactos das atividades legais e ilegais na UC não são monitora-
dos e registrados de forma precisa, porém, segundo o responsável 
pela informação, existe monitoramento por imagem de satélite.
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Situação Atual

A Unidade de Conservação Fers Periquitos, situada no 
município de Cujubim, possui uma área de 1.162,55 
hectares e foi criada em 08 de outubro de 1996, pelo 
decreto de n° 7602. O objetivo geral da Fers Periquitos 
constitui na produção de produtos e subprodutos ma-
deireiros. A área fazia parte do Projeto de Assentamento 
Cujubim como parte da parceria legal obrigatória, Re-
serva em “Bloco”.  

A Fers Periquitos tem como atividade impactante o des-
matamento, a conversão do uso do solo para pastagem 
e a pressão para regularização de lotes e construção de 
infraestrutura em seu interior. Essas atividades resulta-
ram em uma forte degradação da área, conforme pode 
ser visto no mapa.

O acesso para a Fers é fácil, o que facilita as atividades 
ilegais, principalmente porque a UC não tem funcioná-
rios atuando na área.

FERS PERIQUITOS

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam.
Superfície: 1.162,55 hectares
Município: Cujubim
Número do Decreto e data da criação: Decreto estadual nº 7602 
De 08 de Outubro de 1996
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana
Atividades conflitantes: invasão, grilagem de terra, 
desmatamento, corte seletivo, pastagem, pressão para 
regularizar lotes

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).

A Unidade de Conservação não possui plano de manejo, nem fun-
cionário, e tem o agravante de as comunidades locais não apoia-
rem a manutenção da UC. A Unidade deveria passar por processo 
de recuperação, após a desintrusão. A situação fundiária não está 
regularizada, a demarcação das fronteiras não é adequada para o 
conhecimento dos limites e os recursos humanos e financeiros não 
são adequados para realizar as ações de manejo.

Os meios de comunicação e informação não são adequados entre 
a Unidade de Conservação e os dirigentes das gerências, as dire-
torias do Órgão Gestor e outras Unidades. Não há comunicação 
efe tiva com as comunidades locais, bem como não há sistemas 
adequados para coleta, armazenamento, processamento e análise 
de dados.

A infraestrutura da Unidade referente a transporte, equipamen-
to de campo e instalações não é apropriada para a realização de 
ações de manejo, assim como a manutenção e os cuidados com 
os equipamentos e instalações não são adequados para garantir 
seu uso em longo prazo. Segundo o responsável pela informação, 
a infraestrutura existente é de origem dos invasores.

Os recursos financeiros dos últimos cinco anos não foram adequa-
dos para realizar as ações de manejo, e não estão previstos recur-
sos financeiros para os próximos cinco anos. O impacto das ativida-
des legais e ilegais na UC não é monitorado e registrado de forma 
precisa, e o que existe é o monitoramento por imagem de satélite.
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Situação Atual

A Unidade de Conservação Floresta Estadual de Rendi-
mento Sustentado Rio Madeira B, situada no município 
de Porto Velho, possui uma área de 51.856,071 hectares 
e foi criada em 08 de outubro de 1996 pelo decreto de 
n° 7.600. O objetivo geral é preservação, conhecimento 
e monitoramento da área e sua biodiversidade. Está em 
tramitação o Projeto de Decreto Legislativo do Estado 
de Rondônia nº 145/14 de autoria Coletiva que “Susta” o 
Decreto nº 7.6009.

A Fers Rio Madeira B não possui Plano de Manejo, tor-
nando-se vulnerável ao desenvolvimento de atividades 
ilegais, pois não há funcionários. Atualmente, a extração 
de madeira, a pastagem, a caça, a pesca, a mineração e 
os incêndios de origem antrópica são atividades comuns 

FERS RIO MADEIRA B

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 51.856,071 hectares
Município: Porto Velho
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 7.600, de 08 
de outubro de 1996. Projeto de Decreto Legislativo nº 145/14, 
de autoria coletiva que “susta” o Decreto nº 7.600
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Densa, 
Floresta Ombrófila Aberta. Nas áreas de topografia ondulada, 
ao norte da Unidade, existem manchas de Floresta Densa, e, 
no topo das colinas, formações transicionais entre cerrado e 
floresta.
Atividades conflitantes: desmatamento, corte seletivo, 
pastagem, caça, pesca, mineração e garimpo, incêndios de 
origem antrópica causada por invasores da comunidade local

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).

na Unidade. O desmatamento para a conversão do uso do solo em 
pastagem é considerado uma das maiores ameaças.

As atividades ilegais que ocorrem são difíceis de monitorar, pois 
faltam logística e recursos humanos. A falta de funcionários faci-
lita a atuação de invasores da comunidade local, os quais não são 
penalizados pelos seus atos ilícitos, potencializando novos crimes.

A situação fundiária da UC não está regularizada, e a demarcação 
de fronteiras não é adequada para o conhecimento dos limites da 
Unidade. De acordo com as informações colhidas, não há meios de 
comunicação adequados entre a Unidade, gerência, diretoria do 
Órgão Gestor e outras Unidades.

A infraestrutura da Unidade referente a transporte, instalações e 
equipamentos para realização de ações de manejo é inexistente.

Os recursos financeiros dos últimos cinco anos não foram adequa-
dos para realizar as ações críticas de manejo, no entanto, estão pre-
vistos recursos financeiros para os próximos cinco anos.

Não existe um conselho implementado e efetivo para a tomada de 
decisões, dessa forma, todas as ações e atividades referentes a este 
item estão comprometidas.

O monitoramento das atividades legais e ilegais é registrado de 
forma precisa, no entanto, destaca-se que as necessidades críticas 
de pesquisa e monitoramento não são identificadas e priorizadas. 
Não existem planejamento e gerenciamento da UC, o que compro-
mete todo o processo de administração e controle.

9 Disponível em: http://www.al.ro.leg.br/transparencia/diario-oficial/2014/edicao-nr-
017-de-12-02-2014.pdf.
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Situação Atual

A Unidade de Conservação Floresta Estadual de Rendi-
mento Sustentado Rio Vermelho C, situada no município 
de Porto Velho, possui uma área de 4.126,89 hectares e 
foi criada em 23 de março de 1990, pelo decreto de n° 
4.567. Sua área foi reduzida em aproximadamente 160 
hectares pela Lei complementar n° 633, de 13 de se-
tembro de 2011. Possui um servidor público designado 
como chefe e que também o é na APA do Rio Madeira, 
porém, segundo informações, ele não fica na Unidade. O 
objetivo geral da FERS é o uso sustentável dos recursos 
florestais e a pesquisa científica.

A UC não possui um Plano de Manejo, e as ocupações 
irregulares, com a presença de invasores no interior da 
Unidade nos últimos cinco anos, aumentaram drastica-
mente, tendo uma abrangência geral e impacto severo 
em longo prazo.

 FERS RIO VERMELHO C

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 4.126,89 hectares
Município: Porto Velho
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 4.567, de 23 
de Março de 1990. Doe nº 2008 de 28 de Março de 1990. A área 
foi reduzida pela Lei complementar n° 633 de 13 de Setembro 
de 2011, Art. 6°.
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
de Terras Baixas, Floresta Ombrófila Aberta Submontana
Atividades conflitantes: ocupações irregulares com impactos no 
solo e nos recursos hídricos, grilagem de terra, corte seletivo, 
desmatamento

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).

A perda da biodiversidade, o impacto no solo e a diminuição dos 
recursos hídricos são considerados ameaças à Unidade, com pro-
babilidade muito alta de se concretizarem nos próximos cinco 
anos, com uma abrangência total na área da UC.

A falta de funcionários dificulta a erradicação das atividades ilegais 
e a punição dos infratores, potencializando novos crimes. Outro 
grande problema é o fato de as comunidades locais não apoiarem 
os objetivos da Unidade de Conservação.

De acordo com as informações coletadas, há meios de comunica-
ção e informação adequados entre a Unidade, gerência, diretoria e 
outras Unidades. A infraestrutura da Unidade referente a transpor-
te, instalações e equipamentos para realização de ações críticas de 
manejo é inexistente, bem como a infraestrutura para visitantes e 
funcionários atuando na gestão da Unidade.

A Unidade possui potencialidade para captação de recursos ex-
ternos, porém, os recursos financeiros dos últimos cinco anos não 
foram adequados para realizar as ações críticas de manejo. Não há 
plano de trabalho ou planejamento para a gestão da Unidade, o 
que a torna vulnerável às ameaças e pressões.

Não existe um conselho implementado e efetivo para tomada de 
decisões, dessa forma, as comunidades locais não são consultadas 
sobre as ações que as afetam diretamente e não participam nas 
decisões tomadas sobre a UC.
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Situação Atual

A Unidade de Conservação Fers Tucano, situada no muni-
cípio de Cujubim, com área de 659,56 hectares, foi criada 
em 08 de outubro de 1996, pelo decreto de n° 7602. O 
objetivo geral do Fers Tucano constitui na produção de 
produtos e subprodutos madeiros. A área fazia parte do 
PA (Projeto de Assentamento Cujubim), como parte da 
parceria legal obrigatória, Reserva em “Bloco”.

A Fers Tucano tem como atividade impactante o desma-
tamento para conversão do uso do solo para pastagem, 
construção de infraestrutura e pressão para regulari-
zação de lotes no interior da UC, que nos últimos cinco 
anos aumentou drasticamente. 

Segundo o responsável pela informação, a área com alto 
índice de invasão, se mantida, deve passar por processo 
de recuperação, após sua desintrusão. A UC não possui 
plano de manejo e tem como agravante o fato de as co-
munidades locais não apoiarem os objetivos da UC.

 FERS TUCANO

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 659,56 hectares
Município: Cujubim
Número do Decreto e data da criação: Decreto estadual nº 7602 
de 08 de Outubro de 1996
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana
Atividades conflitantes: desmatamento, pastagens, construção 
de infraestrutura e pressão para regularização de lotes no 
interior da UC, grilagem de terra

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).

A situação fundiária não está regularizada, e a demarcação de fron-
teiras não é adequada para o conhecimento dos limites da Unida-
de. A UC não possui funcionários, e os meios de comunicação e 
informação não são adequados entre a Unidade de Conservação, a 
gerência, as diretorias e outras Unidades.

Além disso, não possui sistemas adequados para a coleta, o arma-
zenamento, o processamento e a análise de dados, e não possui 
comunicação efetiva com as comunidades locais.

A infraestrutura da Unidade referente a transporte, equipamento 
de campo e instalações não é adequada para a realização de ações 
de manejo, assim como a manutenção e os cuidados com o equi-
pamento e instalações não são adequados para garantir seu uso 
em longo prazo. Vale enfatizar que a infraestrutura existente é de 
origem dos invasores.

Os recursos financeiros dos últimos cinco anos não foram adequa-
dos para realizar as ações de manejo, e não estão previstos recur-
sos financeiros para os próximos cinco anos.

Não há um plano de trabalho detalhado que identifica as metas es-
pecíficas para alcançar os objetivos de manejo. Ressalta-se ainda a 
inexistência de uma organização interna nítida na UC, o que torna 
a tomada de decisão no manejo não transparente.

As comunidades locais não participam das decisões pelas quais 
são afetadas. O impacto das atividades legais e ilegais da UC não é 
monitorado e registrado de forma precisa, no entanto existe moni-
toramento por imagem de satélite.
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Situação Atual

A Unidade de Conservação Fers Rio Machado, situada 
em local de difícil acesso nos municípios de Porto Ve-
lho e Machadinho d’Oeste, possui uma área de 175.781 
hectares e foi criada em 23 de março de 1990, pelo de-
creto de nº 4571. Sua situação fundiária está regulari-
zada e a demarcação de fronteiras é adequada para o 
conhecimento dos limites da Unidade; já os recursos 
humanos e financeiros não são adequados para rea-
lizar as ações de gestão da UC e esta não possui um 
Plano de Manejo.

A pressão nos últimos cinco anos diminuiu, embora 
estima-se que já tenham sido desmatados cerca de 500 
hectares, os quais seguem em recuperação. Dentre as 
principais ameaças à Unidade está a construção da bar-
ragem da UHE Tabajara e impactos associados.

Existe um Plano de Manejo Florestal que não foi licitado 
e que atualmente é uma ameaça à UC, além da caça e 

FERS RIO MACHADO

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 175.781 hectares
Municípios: Porto Velho e Machadinho d’Oeste
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 4571, de 23 
de março  de 1990
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana, Floresta Ombrófila Densa Aluvial e Formações 
Aluviais Pioneiras Herbáceas.
Atividade conflitantes: invasões, caça, pesca e retirada de argila 
e desmatamento

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).

pesca que são feitas pelos ribeirinhos e pescadores, mas são fisca-
lizadas.

A UC contém alta biodiversidade e espécies que constam na lista 
brasileira de espécies ameaçadas de extinção.

Dentre os objetivos da Unidade de Conservação estão a proteção 
e a conservação da biodiversidade, no entanto não possui Plano 
de utilização.

Na Unidade não há meios de comunicação adequados entre a UC, 
as gerências e as diretorias de outras Unidades. Os dados ecológi-
cos e socioeconômicos existentes não são adequados ao planeja-
mento de manejo, e também não há meios adequados para coleta 
de dados e para o armazenamento, processamento e análise des-
tes. A comunicação entre as Unidades e comunidades locais não é 
efetiva.

A infraestrutura de transporte, os equipamentos de campo e as 
instalações da Unidade de Conservação não são adequados para 
a realização de ações críticas de manejo, além de não ter uma boa 
infraestrutura para receber visitantes; até mesmo a manutenção e 
os cuidados com os equipamentos e instalações não são adequa-
dos para garantir seu uso em longo prazo.

Os recursos financeiros dos últimos cinco anos não foram adequa-
dos para realizar as ações críticas de manejo, e não há previsão de 
recursos para os próximos anos.

Sobre as tomadas de decisões, na Unidade não existe uma orga-
nização interna nítida, as tomadas de decisões no manejo não são 
transparentes, deixando as comunidades locais de fora das deci-
sões pelas quais são afetadas e os próprios funcionários não cola-
boram regularmente com os parceiros, comunidades locais e ou-
tras organizações, além de não existir um conselho implementado 
e efetivo.

Segundo informações dadas no questionário aplicado, existe a 
previsão de um leilão para área do manejo, estão previstas outras 
ações como visita de instituições de pesquisa, ações para aplicação 
da lei, visitas de constatação, verificações, retirada de animais e re-
generação da área degradada.

Na Unidade não existem inventário abrangente da diversidade 
biológica na região,  metas de recuperação para os ecossistemas 
sub-representados ou muitos reduzidos, nem pesquisas continuas 
sobre as questões críticas relativas à UC.
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6.3. RESERVAS EXTRATIVISTAS

O estado possui 21 Reservas Extrativistas.

A atividade conflitante que teve maior ocorrência foi a in-
vasão, que ocorre nas 21 Resex; a segunda maior ocorrên-
cia é o desmatamento, com 18 registros; a terceira maior 
ocorrência é o furto de madeira, com 17 registros; a quar-
ta é a caça, com 16 registros; a quinta é a pesca, com 14; 
em seguida aparece a grilagem de terra, com 10 registros; 
para a retirada de argila foram totalizados seis registros; as 
queimadas tiveram apenas dois registros de ocorrência; e, 
por fim, com apenas um registro de ocorrência, foram cita-
dos o furto de palmito, o furto de castanha, uma carvoaria 
e as construções ilegais que, mesmo apresentando apenas 
uma ocorrência, também causam grandes impactos am-
bientais nas Resex.

RESEX AQUARIQUARA

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 18.100 hectares
Municípios: Machadinho d’Oeste e Cujubim
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 7095, de 04 
de setembro de 1995.
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Amazônica: 
Floresta Ombrófila Aberta Submontana, Floresta Ombrófila 
Densa Aluvial e Formações Aluviais Pioneiras Herbáceas
Atividades conflitantes: invasão, corte seletivo, caça, retirada 
de argila e desmatamento Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).

Situação Atual

A Reserva Estadual Extrativista Aquariquara, situada no municí-
pio de Machadinho d’Oeste, possui uma área de 18.100 hectares 
e foi criada em 04 de setembro de 1995, pelo Decreto n° 7.106. 
Este espaço territorial é destinado para proteger o meio ambiente 
e a cultura das populações residentes, assegurando o uso susten-
tável dos recursos naturais da UC. A demarcação de fronteiras não 
é adequada para o conhecimento dos limites da Unidade e, ainda, 
os recursos humanos e financeiros não são suficientes para realizar 
ações de gestão e manejo.

É importante destacar que na Unidade existe uma organização 
que está em funcionamento, a Coopex (Cooperativa das Comuni-
dades Extrativistas de Vale do Anary).

Não existe funcionário da Sedam atuando na Resex. Embora haja 
um servidor com a função de gerente de implementação de con-
selhos, este não atua diretamente na UC. A Resex possui um Plano 
de Manejo Florestal, no entanto, ocorrem constantes invasões de 
grileiros, furto de madeira e caça ilegal. As estradas vizinhas em 
todo o perímetro da Unidade são consideradas uma ameaça, já 
que facilitam a entrada de invasores, os quais exploram recursos 
naturais.

A Unidade tem alto valor recreativo, espécies de plantas, como ci-
pós e ornamentais, que são de alta importância social, cultural e 
econômica.

Não há meios de comunicação e informação adequados entre a 
Unidade, a gerência, a diretoria e as outras Unidades da Sedam, no 
entanto, ocorre uma efetiva comunicação Unidade/comunidade e 
entre as comunidades.

A infraestrutura da Unidade referente a transporte é adequada 
para realização de ação de manejo, no entanto, as instalações e 
os equipamentos de campo não são adequados para a realização 
desta. A manutenção e os cuidados com os equipamentos e insta-
lações não são adequados para garantir seu uso em longo prazo.

Vale ressaltar que a Unidade tem Plano de Manejo Florestal, mas 
as práticas de administração financeira da Unidade não propiciam 
que essa atividade seja eficiente e transparente. Não existem estra-
tégias para enfrentar as ameaças e as pressões na Unidade, nem 
um Plano de Trabalho detalhado que identifique as metas específi-
cas para alcançar os objetivos de manejo. O impacto das atividades 
legais e ilegais na Unidade não é monitorado e registrado de forma 
precisa.
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RESEX CURRALINHO

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 1.757,65 hectares
Município: Porto Velho
Número do Decreto e data da criação: Decreto Estadual 6952 de 
14 julho 1995
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana, Floresta Ombrófila Densa Aluvial e Formações 
Aluviais Pioneiras Herbáceas
Atividades conflitantes: invasão, pesca, retirada de argila e 
desmatamento

Situação Atual

A Unidade de Conservação Reserva Estadual Extrativista 
Curralinho, localizada no município de Costa Marques, 
possui uma área de 1.757,65 hectares, criada em 14 de ju-
lho de 1995, pelo Decreto estadual nº 6952. Este espaço 
territorial é destinado à exploração sustentável e à con-
servação dos recursos naturais renováveis pela popula-
ção residente. A Resex possui servidor público que atua 
como chefe. Não tem Plano de Manejo e sofre pressão de 
caça e retirada de argila. O acesso à UC é fácil, o que facili-
ta as atividades ilegais.

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).

RESEX ANGELIM

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 8.923 hectares
Município: Machadinho d’Oeste
Número do Decreto e data da criação: 7.095, de 04 de Setembro 
de 1995
Bioma e ecossistemas: Amazônia
Atividades conflitantes: invasão, corte seletivo, grilagem de 
terra e desmatamento

Situação Atual

A Reserva Extrativista Angelim, com área de 8.923 hec-
tares, localizada no município de Machadinho d’Oeste, 
tem seu espaço territorial destinado à exploração autos-
sustentável e à conservação dos recursos naturais reno-
váveis pela população agroextrativista. Não há funcioná-
rios atuando na reserva. A demarcação de fronteiras não 
é adequada para o conhecimento dos limites da Unida-
de, proporcionando, por parte dos invasores, a desculpa 
da falta de visibilidade dos limites demarcatórios.

A Resex Angelim possui Plano Manejo Florestal e, mes-
mo assim, sofre pressão com o furto de madeira, inva-
sões e grileiros de terra (ocupações e assentamentos), 
facilitada por estradas em todo seu entorno. A pressão 
nos últimos cinco anos aumentou drasticamente, tanto 
no interior quanto no entorno da UC. O Plano de Ma-
nejo Florestal gera emprego local para as comunidades 
que dependem da UC para sua subsistência, oferecen-
do oportunidade de desenvolvimento mediante o uso 
sustentável dos recursos (cipó, ornamentais). No que se Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).
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refere à infraestrutura da Unidade no tocante ao transporte, insta-
lações e equipamentos para realização de ações de manejo, estas 
são inexistentes na Resex. A ASM  (Associação de Seringueiros de 
Machadinho d’Oeste) é a responsável pela gestão da Unidade. Os 
recursos financeiros dos últimos cinco anos não foram adequados 
para realizar as ações críticas de manejo, e não existe previsão de 
recursos financeiros para os próximos cinco anos para a realização 
dessas ações.

RESEX CASTANHEIRA

Situação Atual

A Unidade de Conservação-Reserva Estadual Extrativista Casta-
nheira, situada nos municípios de Machadinho d’Oeste, possui 
uma área de 10.200 hectares e foi criada em 04 de setembro de 
1995, pelo decreto de n° 7.105. Este espaço territorial é destinado 
à proteção do meio ambiente e da cultura das populações, além 
de assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da Unidade. É 
importante destacar que na Unidade existe uma organização que 
está em funcionamento a ASM (Associação de Seringueiros de Ma-
chadinho d´Oeste-RO) e que esta não tem servidor público atuan-
do na Resex.

A demarcação de fronteiras não é adequada para o conhecimen-
to dos limites da Unidade, e, ainda, a falta de recursos humanos e 
financeiros não permite realizar ações de gestão e manejo da UC.

A Resex Castanheira possui um Plano de Manejo que vem sendo 
impactado pelas constantes invasões para retirada de madeiras e 
caça ilegal, tornando-a vulnerável ao desenvolvimento de outras 
atividades ilegais.

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 10.200 hectares
Municípios: Machadinho d’Oeste e Cujubim
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 7105, de 04 
de Setembro de 1995
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana, Floresta Ombrófila Densa Aluvial e Formações 
Aluviais Pioneiras Herbáceas
Atividades conflitantes: invasão, corte seletivo, caça, pesca, 
retirada de argila e desmatamento

As estradas vizinhas em todo perímetro da Unidade são 
consideradas uma ameaça, pois facilitam a entrada de in-
vasores.

O furto de madeira teve um aumento drástico nos últimos 
cinco anos, com nível de pressão generalizada. As invasões, 
as ocupações ilegais e os assentamentos podem trazer im-
pactos que, em longo prazo, causarão danos severos à UC.

Não há meios de comunicação e informação adequados 
entre a Unidade, a gerência, a diretoria e as outras Unida-
des da Sedam, no entanto ocorre uma efetiva comunicação 
Unidade/comunidade e entre comunidades.

A infraestrutura da Unidade referente a transporte é ade-
quada para realização de ações críticas de manejo, no en-
tanto a infraestrutura para visitantes, as instalações da Uni-
dade e os equipamentos de campo não são apropriados 
para a realização dessas ações. A manutenção e os cuida-
dos com os equipamentos e instalações não são feitos de 
maneira apropriada para garantir seu uso em longo prazo.

Os recursos financeiros dos últimos cinco anos não foram 
adequados para realizar as ações críticas de manejo e não 
estão previstos recursos para os próximos cinco anos. Vale 
ressaltar que a tem Plano de Manejo de Uso Múltiplo, mas 
as práticas de administração financeira da Unidade não 
propiciam que essa atividade seja eficiente.

Não existe um plano de trabalho detalhado que identifica 
as metas específicas para alcançar os objetivos de manejo 
que possam facilitar uma análise e estratégia para enfren-
tar as ameaças e as pressões que ocorrem na Unidade. O 
impacto das atividades legais e ilegais da Unidade não é 
monitorado e registrado de forma precisa.

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).
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RESEX FREIJÓ

Situação Atual

A Unidade de Conservação Reserva Estadual Extrativis-
ta Freijó, situada no município de Machadinho d’Oeste, 
possui uma área de 600,3607 hectares, criada em 04 de 
setembro de 1995, pelo decreto de n° 7.097. Este espaço 
territorial é destinado à exploração autossustentável e 
à conservação dos recursos naturais pelas populações 
agroextrativistas. A demarcação de fronteiras não é ade-
quada para o conhecimento dos limites da Unidade, e 
os recursos financeiros não são adequados para realizar 
ações gestão e manejo.

Existe uma associação responsável pela gestão da UC, 
a ASM (Associação de Seringueiros de Machadinho 
d’Oeste). A UC não possui funcionário público da Sedam 
atuando em seu interior.

A Resex Freijó possui um Plano de Manejo de Uso Múl-
tiplo (PMUM) e um Plano de Utilização (PU) cuja gestão 
deveria ser feita pelos moradores da UC10. O PMUM in-

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 600,3607 hectares
Município: Machadinho d’Oeste
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 7097, de 04 
de Setembro de 1995
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana
Atividades conflitantes: pesca, invasão, desmatamento, corte 
seletivo, grilagem de terra

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).

dica que 27,17% das espécies da flora são categorizadas como 
raras11.

No que se refere à fauna, foram registrados como ameaçadas cinco 
espécies de mamíferos – Saimiri ustus (Mico-de-cheiro), Panthera 
onca (Onça-pintada), Leopardus wiedii (Gato-maracajá), Speothos 
venaticus (Cachorro-vinagre), Tayassu pecari (Queixada) –,  três 
vulneráveis – Leopardus tigrinus (Gato-do-mato), Tapirus terrestres 
(Anta), Priodontes maximus (Tatu-canastra) – e uma ameaçada de 
extinção – Ateles chamek (Macaco-aranha).

O furto de madeiras e a caça ilegal são constantes na Unidade, tor-
nando-a vulnerável e a fauna altamente ameaçada. A grilagem de 
terras tem sido uma pressão constante nos últimos anos e contri-
buiu para o aumento do desmatamento.

Não há meios de comunicação e informação adequados entre a 
Unidade, a gerência, a diretoria e as outras Unidades da Sedam, no 
entanto ocorre uma efetiva comunicação Unidade/comunidade e 
entre comunidades. A infraestrutura da Unidade referente a trans-
porte, instalações e equipamentos é adequada para realização de 
ações críticas de manejo, sendo que as instalações da Unidade e os 
equipamentos de campo não são apropriados para a realização de 
ações críticas de manejo.

10 BART. Wanda Maria. Plano de Manejo de Uso Múltiplo da Reserva Extrativista Estadual 
Itaúba de Vale do Anari-Coopex, 2011.
11. idem

Os recursos financeiros dos últimos cinco anos não foram adequa-
dos para realizar as ações críticas de manejo, no entanto vale res-
saltar que a Unidade tem Plano de Manejo de Uso Múltiplo, mas 
as práticas de administração financeira da Unidade não propiciam 
que essa atividade seja eficiente. Não existe um Plano de Trabalho 
que possibilite uma rotina de atividades que propiciem o monito-
ramento.

Segundo informações, há um conselho implementado e ativo, en-
tretanto a tomada de decisões no manejo não é transparente, mas 
é estranho ainda haver o Conselho se não há população residente. 
Os impactos das atividades legais e ilegais na Unidade não são mo-
nitorados e registrados de forma precisa, o que requer de atenção 
por parte da Sedam.
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RESEX GARROTE

Situação Atual

A Unidade de Conservação Reserva Estadual Extrativista 
Garrote, situada no município de Machadinho d’Oeste, 
possui uma área de aproximadamente 803 hectares e foi 
criada em 04 de setembro de 1995, pelo decreto de n° 
7.109. A demarcação de fronteiras não é adequada para 
o conhecimento dos limites da Unidade.

Este espaço territorial é destinado à exploração autos-
sustentável e à conservação dos recursos naturais pela 
população agroextrativista, que se trata apenas de duas 
famílias12.

Os recursos financeiros não são adequados para realizar 
ações de manejo. Não existem servidores públicos atu-
ando na Resex, mas é importante destacar que, na Uni-
dade, existe organização ativa e atuante – a Associação 
de Seringueiros de Machadinho d’Oeste (ASM). A Orga-
nização de Seringueiros de Rondônia (OSR) e o Conselho 
Nacional dos Seringueiros atuam como intermediários 

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 802,5166 hectares
Município:  Machadinho d’Oeste
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 7097, de 04 
de Setembro de 1995
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana
Atividades conflitantes: invasão, caça, pesca, corte seletivo, 
grilagem de terra, desmatamento

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).

em todos os assuntos da Resex13. A Resex Garrote possui um Plano 
de Manejo de Uso Múltiplo, no entanto o desmatamento, o furto 
de madeira e a caça e pesca ilegais são constantes na Unidade.

De acordo com o Plano de Manejo de Uso Múltiplo, a Reserva pos-
sui uma flora importante, havendo destaque na vegetação para  
Inga alba (Inga), Couratari guianensis (Tauari), Eschweilera coriácea 
(Matamatá) e a Pouteria guianensis (Abiurana), e, na fauna, para La-
chesis muta (Surucucu-pico-de-jaca), Podocnemis unifilisI (Tracajá), 
Chelonoidis denticulata (Jabuti), Leopardus tigrinus (Gato-do-mato), 
Tapirus terrestres (Anta), Priodontes maximus (Tatu-canastra), Myr-
mecophaga tridactyla (Tamanduá-bandeira), que são espécies que 
se encontram vulneráveis, e Harpia harpyja (Gavião-real), Saimiri 
ustus (Mico-de-cheiro), Panthera onca (Onça pintada), Leopardus 
wiedii (Gato-maracajá), Atelocynus microtis (Cachorro-do-mato), 
Speothos venaticus (Cachorro-vinagre), Tayassu pecari (Queixada),  
que está quase ameaçada, Pteronura brasiliensis (Ariranha) e Ateles 
mittermeieri (Macaco-aranha), estas ameaçadas de extinção.

Não há monitoramento das atividades ilegais, o que facilita a ocor-
rência de crimes ambientais no interior da Resex.

Não há meios de comunicação e informação adequados entre a 
Unidade, a gerência, a diretoria e as outras Unidades da Sedam, no 
entanto ocorre uma efetiva comunicação Unidade/comunidade e 
entre comunidades.

A infraestrutura da Unidade referente a transporte, instalações e 
equipamentos é adequada para realização de ações críticas de ma-
nejo, sendo que a infraestrutura para visitantes, as instalações da 
Unidade e os equipamentos de campo não são apropriados para a 
realização de atividade de manejo.

A manutenção e os cuidados com os equipamentos e instalações 
não são adequados para garantir seu uso em longo prazo.

A Unidade não possui capacidade para captação de recursos ex-
ternos, e os recursos financeiros dos últimos cinco anos não foram 
adequados para realizar as ações de manejo da UC, no entanto vale 
ressaltar que este tem Plano de Manejo de Uso Múltiplo, mas as 
práticas de administração financeira da Unidade não propiciam 
que essa atividade seja eficiente.

Não existe um plano de trabalho detalhado que identifique as me-
tas específicas para alcançar os objetivos de manejo. O impacto 
das atividades legais e ilegais na Unidade não é monitorado e re-
gistrado de forma precisa, gerando fragilidade na gestão da Resex.

12 BART. Wanda Maria. Plano de Manejo de Uso Múltiplo da Reserva Extrativista Estadual 
Garrote de Machadinho d’Oeste – ASM, 2012.
13 Idem.
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RESEX IPÊ

Situação Atual

A Unidade de Conservação Reserva Estadual Extrativis-
ta Ipê, situada nos municípios de Machadinho d’Oeste e 
Cujubim, possui uma área de 815,4633 hectares, criada 
em 04 de setembro de 1995, pelo decreto de n° 7.101. A 
demarcação de fronteiras não é adequada para o conhe-
cimento dos limites da Unidade.

Este espaço territorial é destinado à exploração autos-
sustentável e à conservação dos recursos naturais pela 
população agroextrativista, que se trata apenas de duas 
famílias. É importante destacar que, na Unidade, exis-
te uma organização que é responsável pela gestão – a 
ASM; no entanto, não existe nenhuma família extrativis-
ta morando em seu interior.

A Resex Ipê possui um Plano de Manejo de Uso Múltiplo, 
no entanto o furto de madeiras, a caça e a pesca ilegais 
são constantes na UC. Atualmente, na Unidade, não há 
funcionários, o que facilita a entrada de invasores.

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 815,4633 hectares
Municípios: Machadinho d’Oeste e Cujubim
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 7097, de 04 
de Setembro de 1995
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana
Atividades conflitantes: invasão, corte seletivo, caça, pesca, 
desmatamento, grilagem de terra, retirada de argila

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).

Não existe o monitoramento das atividades ilegais, o que, conse-
quentemente, facilita a entrada de invasores para promover o cri-
me ambiental. O furto de madeira e a caça ilegal ocorrem dentro 
da Resex, trazendo impactos que não foram dimensionados, já que 
não houve nenhum laudo de impacto ambiental. Os recursos fi-
nanceiros não são adequados para realizar ações de manejo. Não 
há meios de comunicação e informação adequados entre a Uni-
dade, a gerência, a diretoria e as outras Unidades da Sedam, no 
entanto ocorre uma efetiva comunicação Unidade/comunidade e 
entre comunidades.

A infraestrutura da Unidade referente a transporte, instalações e 
equipamentos é adequada para a realização de ações críticas de 
manejo, sendo que a infraestrutura, as instalações e os equipamen-
tos de campo não são apropriados para a realização da gestão da 
Resex.

A manutenção e os cuidados com os equipamentos e instalações 
não são adequados para garantir seu uso em longo prazo. Os re-
cursos financeiros dos últimos cinco anos não foram adequados 
para realizar as ações críticas de manejo.

Não existe um plano de trabalho detalhado que identifique as me-
tas específicas para alcançar os objetivos de manejo. O impacto 
das atividades legais e ilegais da Unidade não é monitorado e re-
gistrado de forma precisa.
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RESEX ITAÚBA

Situação Atual

A Resex Itaúba, no município de Machadinho d’Oeste, 
tem área de 1.758,0759 hectares. Este espaço territorial 
é destinado à exploração autossustentável e à conserva-
ção dos recursos renováveis, por população agroextra-
tivista. Não há servidor público atuando na Resex, e sua 
população é constituída de três famílias.

A Unidade sofre com o furto de palmito e a caça ilegal, 
que nos últimos cinco anos aumentou por toda a área.

A UC possui espécies da fauna relevantes para a conser-
vação da biodiversidade; destacamos a Cuniculus paca 
(Paca) e a Tapirus terrestres (Anta), consideradas vulne-
ráveis na lista da IUCN (International Union for Conserva-
tion of Nature).

Não existe, por parte do Órgão Gestor/Sedam, o monito-
ramento das atividades ilegais, e o acesso favorável à UC 
potencializa as invasões e os danos ambientais.

A Resex possui Plano de Manejo de Uso Múltiplo e Plano 
de Utilização, que trazem regras para a gestão e manejo 
da Unidade, porém estas regras não são respeitadas.

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam. 
Superfície: 1.758,0759 hectares
Município: Machadinho d’Oeste
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 7.100, de 04 
de setembro de 1995
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta
Atividades conflitantes: furto de palmito, caça, invasão

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).

RESEX JACI-PARANÁ

Situação Atual

A Reserva Extrativista Jaci-Paraná foi criada 17 de de-
zembro de 1996, pelo decreto de n° 7335, nos municí-
pios de Porto Velho, Campo Novo de Rondônia e Nova 
Mamoré. Este espaço territorial é destinado à exploração 
autossustentável e à conservação dos recursos renová-
veis, por população agroextrativista.

A Resex não possui infraestrutura adequada, nem um 
Conselho Deliberativo que funcione, e a falta de transpa-
rência nas ações voltadas para a UC pelo Órgão Gestor/
Sedam dificulta o controle social por parte da comuni-
dade extrativista.

Os recursos financeiros dos últimos cinco anos não fo-
ram adequados para a gestão da UC e não se tem in-
formações se há recursos disponíveis para os próximos 
cinco anos.

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 175.781 hectares
Municípios: Campo Novo de Rondônia, Nova Mamoré e Buritis
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 7335, de 17 
de janeiro de 1996
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila 
Submontana, Floresta Ombrófila Aberta Aluvial e Floresta 
Ombrófila Densa Submontana. Vegetação de transição:   
Savana-Floresta Ombrófila e Savana Densa.
Atividades conflitantes: invasão, caça, pesca, desmatamento, 
pastagem, grilagem de terra, queimadas

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).
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Não existe um plano de trabalho detalhado que identifique as me-
tas especificas para alcançar os objetivos de manejo e uma estraté-
gia para enfrentar as ameaças e as pressões na UC.

A Resex possui um servidor, que, embora designado em Diário Ofi-
cial à UC, não atua na Unidade, apesar da grave situação de pressão 
dos invasores (grileiros, madeireiros, caçadores e pescadores) que 
sofre a Unidade. A pressão aumentou drasticamente nos últimos 
cinco anos, com o desmatamento atingindo quase toda a Resex.

Não existe um Plano de Manejo da UC nem estudos que avaliem 
a pressão sofrida sobre a fauna e a flora para que se tenha a di-
mensão dos impactos sobre a biodiversidade. A fiscalização não é 
eficaz, e a falta de punição aos infratores gera a certeza da impuni-
dade, levando a novos crimes ambientais.

A comunidade extrativista residente apoia a permanência da UC 
como Reserva, porém os invasores e os políticos do estado apos-
tam na desafetação da Resex para mantê-los em seu interior.

Os recursos financeiros não são adequados para realizar as ativi-
dades de desintrusão e proteção e os conflitos com a comunidade 
extrativista e os grileiros se acirram.

Existem aproximadamente 200 fazendas de gado e sítios no inte-
rior da Resex, e calcula-se que haja 44 mil cabeças de gado, o que 
se formou nos últimos anos por falta de ação do Órgão Gestor, a 
Sedam, para retirar os invasores do interior da Unidade.

A Justiça determinou que os invasores fossem retirados até feverei-
ro de 2014, no entanto a ordem não foi cumprida, e a UC continua 
sendo destruída e grilada para formar grandes fazendas.  

Não há meios de comunicação adequados entre a Unidade de con-
servação, as gerências, as diretorias e as outras Unidades da Sedam, 
bem como não há meios adequados para a coleta de novos dados 
e inexiste comunicação efetiva da UC com as comunidades locais.

Na UC não existem equipamentos de campo adequados, e a in-
fraestrutura para as ações de manejo é inadequada. Os recursos 
financeiros dos últimos cinco anos não foram adequados para rea-
lizar a gestão e o manejo.

Segundo informado, não existe um Plano de Trabalho com uma 
estratégia para enfrentar as ameaças e pressões na UC.

Provavelmente, esta é a Reserva mais impactada do estado de Ron-
dônia e cuja impunidade é visível, sem que os responsáveis pela 
UC tomem as providências necessária para reverter a situação.

RESEX JATOBÁ

Situação Atual

A Unidade de Conservação Reserva Estadual Extrativista 
Jatobá, situada no município de Machadinho d’Oeste, 
possui uma área de 1.135 hectares e foi criada em 04 de 
setembro de 1995, pelo Decreto de n° 7.102. Este espaço 
territorial é destinado à exploração autossustentável e 
à conservação dos recursos renováveis, por população 
agroextrativista.

A ASM (Associação de Seringueiros de Rondônia) é a or-
ganização, junto com a Sedam, responsável pela gestão 
da UC. A Resex Jatobá possui um Plano de Manejo Flo-
restal, no entanto ocorrem constantes invasões para fur-
to de madeiras, além de caça e pesca ilegais. As estradas 
vizinhas em todo o perímetro da Unidade facilitam as 
invasões, que se acentuaram nos últimos anos.

A extração ilegal de madeiras teve um aumento drástico 
nos últimos cinco anos, com nível de pressão generaliza-
da na área da UC e contribuindo para facilitar ocupações 

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 1.135 hectares
Municípios: Machadinho d’Oeste e Cujubim
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 7102, de 04 
de Setembro de 1995
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana, Floresta Ombrófila Densa Submontana
Atividades conflitantes: desmatamento, grilagem de terra, 
pesca, caça, invasão, queimadas, corte seletivo

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).
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ilegais e assentamentos que, em longo prazo, causarão danos se-
veros à Resex.

No que se refere à fauna, os levantamentos demonstraram a pre-
sença de espécies vulneráveis, como Lachesis muta (Surucucu-pi-
co-de-jaca), Leopardus tigrinus (Gato-maracajá), Tapirus terrestris 
(Anta), Priodontes maximus (Tatu-canastra), Myrmecophaga tridac-
tyla (Tamanduá-bandeira), espécies quase ameaçadas, como Har-
pia harpyja (Gavião-real), Saimiri ustus (Mico-de-cheiro), Phantera 
onca (Onça-pintada), Leopardus wiedii (Gato-maracajá), Atelocynus 
microtis (Cachorro-do-mato), Speothos venaticus (Cachorro-vina-
gre), Tayassu pecari (Queixada), e uma ameaçada de extinção, Ate-
les mittermeieri (Macaco-aranha), o que demonstra a necessidade 
de conservação da Reserva. Os recursos financeiros não são ade-
quados para realizar ações de gestão e manejo.

Não há meios de comunicação e informação adequados entre a 
Unidade, a gerência, a diretoria e as outras Unidades da Sedam, no 
entanto ocorre uma efetiva comunicação Unidade/comunidade e 
entre comunidades.

A infraestrutura da Unidade referente à transporte é adequada 
para a realização de ações críticas de manejo, no entanto a infra-
estrutura para visitantes,  instalações da Unidade e equipamentos 
de campo não é adequada para a realização dessas ações. A manu-
tenção e os cuidados com os equipamentos e instalações não são 
apropriados para garantir seu uso em longo prazo.

Os recursos financeiros dos últimos cinco anos não foram adequa-
dos para realizar as ações críticas de manejo, e não estão previstos 
recursos para os próximos cinco anos.

Não há um plano de trabalho detalhado que identifique as metas 
específicas para alcançar os objetivos de manejo.

Há uma associação que é a ASM, porém não existe um conselho 
implementado e efetivo, e a tomada de decisões no manejo não é 
transparente. Os impactos das atividades legais e ilegais da Unida-
de não são monitorados e registrados de forma precisa.

RESEX MARACATIARA

Situação Atual

A Reserva Estadual Extrativista Maracatiara, situada no 
município de Machadinho d’Oeste, possui uma área de 
9.503,1284 hectares, criada em 04 de setembro de 1995, 
pelo decreto de n° 7.096. Este espaço territorial é des-
tinado à exploração autossustentável e à conservação 
dos recursos renováveis, por população agroextrativista. 
Não existe um Conselho Deliberativo da UC; esta função 
é exercida por um Conselho Deliberativo Geral que en-
volve todas as reservas de Machadinho e Vale do Anari 
que é o CDREX (Conselho Deliberativo das Reservas Ex-
trativista de Machadinho d’Oeste e Vale do Anari), que 
acabam sem ter o controle social da UC.

É importante destacar que, na Unidade, existe uma or-
ganização que é responsável, junto com a Sedam, que é 
a Coopermam (Cooperativa da Reserva Extrativista Ma-
racatiara). A Resex Maracatiara possui um Plano de Ma-
nejo Florestal, no entanto ocorrem constantes invasões 

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 9.503,1284 hectares
Municípios: Machadinho d’Oeste e Cujubim
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 7096, de 04 
de setembro de 1995
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana, Floresta Ombrófila Densa Aluvial e Formações 
Aluviais Pioneiras Herbáceas.
Atividades conflitantes: corte seletivo, caça, invasão, 
desmatamento

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).
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para furto de madeira e caça ilegal. As estradas vizinhas em todo o 
perímetro da Unidade são consideradas uma ameaça, já que facili-
tam a entrada de invasores. 

O furto de madeira teve um aumento drástico nos últimos cinco 
anos, com nível de pressão generalizada em toda a UC e ameaça 
de ocupações ilegais e de assentamentos no interior da Unidade.

Os recursos financeiros não são adequados, e não existe servidor 
público atuando na UC para realizar as atividades de gestão e ma-
nejo.

Não há meios de comunicação e informação adequados entre a 
Unidade, a gerência, a diretoria e as outras unidades da Sedam, no 
entanto ocorre uma efetiva comunicação Unidade/comunidade e 
entre comunidades.

A infraestrutura da Unidade referente à transporte é adequada 
para a realização de ações críticas de manejo, no entanto a infraes-
trutura para visitantes, as instalações da Unidade e os equipamen-
tos de campo não são apropriados para a realização da gestão. A 
manutenção e cuidados com os equipamentos e instalações não 
são adequados para garantir seu uso em longo prazo.

Os recursos financeiros dos últimos cinco anos não foram adequa-
dos para realização de manejo e gestão, e não estão previstos re-
cursos para os próximos cinco anos.

Não existe um plano de trabalho detalhado que identifique as me-
tas específicas para alcançar os objetivos de manejo.

Embora haja uma associação que, junto com a Sedam, tenha a 
responsabilidade da gestão e manejo, não há um Conselho Deli-
berativo (CD) implementado e efetivo, já que o que existe é um 
geral para várias UCs, o que, segundo informado, faz com que as 
decisões tomadas no manejo não sejam transparentes.  O impacto 
das atividades legais e ilegais da Unidade não é monitorado e re-
gistrado de forma precisa.

RESEX MASSARANDUBA

Situação Atual

A Reserva Estadual Extrativista Massaranduba, situada 
no município de Machadinho d’Oeste, possui uma área 
de 5.566,2166 hectares, criada em 04 de setembro de 
1995, pelo decreto de n° 7.103. Este espaço territorial é 
destinado à exploração autossustentável e à conserva-
ção dos recursos renováveis, por população agroextra-
tivista. Não existe um Conselho Deliberativo da UC; esta 
função é exercida por um Conselho Deliberativo Geral 
que envolve todas as reservas de Machadinho d’Oeste 
e Vale do Anari que é o CDREX (Conselho Deliberativo 
das Reservas Extrativista de Machadinho d’Oeste e Vale 
do Anari), que acabam sem ter o controle social da UC. É 
importante destacar que, na Unidade, existe uma orga-
nização que está em funcionamento: a ASM.

A Resex possui um Plano de Manejo Florestal, no entan-
to ocorrem constantes invasões para furto de madeiras 
e caça ilegal. As estradas vizinhas em todo o perímetro 

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 5.566,2166 hectares
Municípios: Machadinho d’Oeste e Cujubim
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 7103, de 04 
de setembro de 1995
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana, Floresta Ombrófila Densa Aluvial e Formações 
Aluviais Pioneiras Herbáceas
Atividades conflitantes: invasão, pesca, retirada de argila, 
desmatamento, caça, corte seletivo

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).
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da Unidade são consideradas uma ameaça, já que estas facilitam a 
entrada de invasores na UC.

O furto de madeira teve um aumento drástico nos últimos cinco 
anos, com nível de pressão generalizada e ameaças de ocupações 
ilegais e assentamentos no interior da Unidade. Não existem fun-
cionários públicos atuando no interior da Reserva, o que fragiliza 
a UC.

Não há meios de comunicação e informação adequados entre a 
Unidade, a gerência, a diretoria e as outras Unidades da Sedam, no 
entanto ocorre uma efetiva comunicação Unidade/comunidade e 
entre comunidades.

Os recursos financeiros dos últimos cinco anos não foram adequa-
dos para realizar as ações de manejo, e não estão previstos estes 
recursos para os próximos cinco anos. Não existe plano de traba-
lho detalhado que identifique as metas específicas para alcançar 
os objetivos de manejo.

Os impactos das atividades legais e ilegais na Unidade não são mo-
nitorados e registrados de forma precisa pela CUC.

RESEX MOGNO

Situação Atual

A Reserva Estadual Extrativista Mogno, situada no mu-
nicípios de Machadinho d’Oeste, possui uma área de 
2.450,1162 hectares, criada em 04 de setembro de 1995, 
pelo Decreto de n° 7.099. Este espaço territorial é desti-
nado à exploração autossustentável e à conservação dos 
recursos renováveis, por população agroextrativista. Não 
existe funcionário público atuando no interior da Resex.

Não existe um Conselho Deliberativo da UC; esta fun-
ção é exercida por um Conselho Deliberativo Geral que 
envolve todas as reservas de Machadinho d’Oeste-RO e 
Vale do Anari que é o CDREX (Conselho Deliberativo das 
Reservas Extrativista de Machadinho d’Oeste e Vale do 
Anari), que acabam sem ter o controle social da UC.

É importante destacar que, na Unidade, existe uma orga-
nização que está em funcionamento: a ASM.

Possui Plano de Manejo Florestal, mas isso não impediu 
as constantes invasões que ocorrem para retirada de ma-
deiras e caça ilegal.

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 2.450,1162 hectares
Municípios: Machadinho d’Oeste e Cujubim
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 7099, de 04 de 
setembro de 1995
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana
Atividades conflitantes: invasão, pesca, corte seletivo, 
desmatamento, caça

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).
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As estradas vizinhas no entorno da UC são consideradas uma ame-
aça, já que facilitam a extração ilegal de madeira, que teve um au-
mento drástico nos últimos cinco anos, causando desmatamento 
na Unidade. As atividades ilegais não são difíceis de monitorar, en-
tretanto, a Unidade está sofrendo com a invasão de grileiros, pois 
existe uma grande demanda por recursos vulneráveis com alto va-
lor de mercado, o local é de fácil acesso e há baixa aplicação da lei 
na região. Os recursos financeiros não são adequados para realizar 
a gestão e manejo da UC.

Não há meios de comunicação e informação adequados entre a 
Unidade, a gerência, a diretoria e as outras Unidades da Sedam, no 
entanto ocorre uma efetiva comunicação Unidade/comunidade e 
entre comunidades.

A infraestrutura da Unidade referente a transporte é adequada 
para a realização de ações críticas de manejo, no entanto a infraes-
trutura para visitantes, as instalações da Unidade e os equipamen-
tos de campo não são adequados para a realização dessas ações. 
A manutenção e os cuidados com os equipamentos e instalações 
não são adequados para garantir seu uso em longo prazo.

Os recursos financeiros dos últimos cinco anos não foram adequa-
dos para realizar as ações de manejo, e não estão previstos recur-
sos para os próximos cinco anos.

Não existe um plano de trabalho que permita uma análise e estra-
tégia para enfrentar as ameaças e as pressões na Unidade. Embo-
ra a ASM, junto com a Sedam, seja a responsável pela UC, não há 
um conselho implementado e efetivo da Unidade, o que dificulta 
a transparência na tomada de decisões no manejo. O impacto das 
atividades legais e ilegais da Unidade não é monitorado e registra-
do de forma precisa, o que deixa a Resex fragilizada.

RESEX PEDRAS NEGRAS

Situação Atual

A Resex Pedras Negras, criada em 14 de julho de 1995, 
pelo decreto de n° 6954, situada nos municípios de Alta 
Floresta e São Francisco do Guaporé, possui área de 
124.409 hectares. É um espaço territorial destinado à ex-
ploração autossustentável e à conservação dos recursos 
naturais renováveis, por população agroextrativista. Não 
possui plano de manejo, e o servidor público designado 
como chefe da UC é responsável ainda pelas Reservas de 
Curralinho e Cautário.

Na Resex Pedras Negras existe uma pousada, uma es-
tação de água, uma estação de energia e uma pista de 
pouso. A Associação Aguapé, junto com a Sedam, é res-
ponsável pela Unidade. Segundo informações colhidas, 
a visitação pública sem um Plano de Manejo e um Pla-
no de Negócios de Turismo que normatize as atividades 
vem impactando a áreas nos últimos cinco anos.

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 124.409 hectares
Municípios: Alta Floresta e São Francisco do Guaporé
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 6954, de 14 
de julho de 1995
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Formações Pioneiras 
Aluviais, Floresta Ombrófila Aluvial, Floresta Ombrófila Densa 
Aluvial, Floresta Ombrófila Aberta Aluvial e Floresta Ombrófila 
Aberta Submontana
Atividades conflitantes: invasão, desmatamento, construções 
ilegais

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).
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O roubo de madeira, a caça e a pesca ilegais têm aumentado na 
UC, sem que haja um planejamento para impedir ou minimizar o 
desmatamento e os danos causados. Os recursos financeiros dos 
últimos cinco anos não foram adequados para realizar as ações de 
manejo, e não existe garantia de que existam recursos financeiros 
para os próximos cinco anos.

Não há plano de trabalho, inventário ou plano de manejo para a 
Unidade que está vulnerável a ameaças e pressões.

RESEX PEQUIÁ

Situação Atual

A Reserva Estadual Extrativista Pequiá, situada no município de Ma-
chadinho d’Oeste, possui uma área de 1.448, 9203 hectares, criada 
em 04 de setembro de 1995, pelo Decreto de n° 7.098. É um espaço 
territorial destinado à exploração autossustentável e à conserva-
ção dos recursos naturais renováveis, por população agroextrati-
vista. Possui um Plano de Manejo Florestal, mas não existe nenhum 
servidor atuando em seu interior. Não existe um Conselho Delibe-
rativo da UC; esta função é exercida por um Conselho Deliberativo 
Geral que envolve todas as reservas de Machadinho d’Oeste-RO e 
Vale do Anari, que é o CDREX (Conselho Deliberativo das Reservas 
Extrativista de Machadinho d’Oeste e Vale do Anari), que acabam 
sem ter o controle social da UC. É importante destacar que na Uni-
dade existe uma organização que está em funcionamento: a ASM.

A Resex Pequiá possui um Plano de Manejo Florestal, no entanto 
ocorrem constantes invasões para retirada de madeira e caça ile-
gal. As estradas vizinhas em todo perímetro da Unidade são con-
sideradas ameaças que, junto com o furto de madeira, tiveram um 
aumento drástico nos últimos cinco anos, facilitando a entrada de 

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 1.448,9203 hectares
Município: Machadinho d’Oeste
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 7098, de 04 
de setembro de 1995
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana, Floresta Ombrófila Densa Submontana
Atividades conflitantes: invasão, corte seletivo, caça, grilagem 
de terra, desmatamento

grileiros para ocupações ilegais e assentamentos que 
podem se concretizar nos próximos anos.

As atividades ilegais não são difíceis de monitorar, 
devido ao fato de que existem várias estradas no en-
torno da UC; ocorre que a demarcação de fronteiras 
não é adequada para o conhecimento dos limites da 
Unidade, e, ainda, os recursos financeiros não são ade-
quados para realizar gestão e manejo.

Não há meios de comunicação e informação adequa-
dos entre a Unidade, a gerência,  a diretoria e outras 
Unidades da Sedam e ASM.

Os recursos financeiros dos últimos cinco anos não fo-
ram adequados para realizar as atividades de gestão e 
manejo, e não estão previstos recursos para os próxi-
mos cinco anos.

Os impactos das atividades legais e ilegais que ocor-
rem na Unidade não são monitorados e registrados de 
forma precisa, e não existe um Plano de Trabalho que 
possa garantir o mínimo de gestão da UC.

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).
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RESEX RIO CAUTÁRIO

Situação Atual

A Reserva Extrativista Rio Cautário, situada nos muni-
cípios de Costa Marques e Guajará-Mirim, tem área de 
146.400 hectares e foi criada, em 08 de agosto de 1995, 
pelo decreto n° 7028. Possui espaço territorial que é des-
tinado à conservação ambiental e ao uso sustentável da 
UC. Possui um servidor público que foi designado como 
chefe da Resex, mas também é responsável pelas Resex 
de Curralinho e Pedras Negras.

A Resex possui um Conselho Deliberativo que atua em 
conjunto com o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Bio-
diversidade), a Associação Aguapé, a comunidade e a 
Sedam, e está inserida no Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação.

A Resex tem sofrido pressão nos últimos cinco anos, o que 
causou desmatamento e grilagem de terra. Há dificulda-
des em monitorar as atividades ilegais devido ao acesso 
fácil à UC e à falta de servidores que atuem na área.

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 146.400 hectares
Municípios: Costa Marques e Guajará-Mirim
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 7.028, de 08 
de agosto de 1995
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana. Formações Aluviais Pioneira, Floresta Ombrófila 
Densa Aluvial, Savanas
Atividades conflitantes: invasão, caça, pesca, grilagem de terra, 
corte seletivo, furto de castanha e carvoaria

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).

O Plano de Manejo foi elaborado de forma participativa com a co-
munidade e com os orgãos públicos e a Associação Aguapé, en-
volvidos na gestão da UC. Segundo informações, não há meios de 
comunicação adequados entre a unidade de conservação, a gerên-
cia, a diretoria e as outras Unidades, a Aguapé e a Sedam.

Existe infraestrutura de transporte para a realização de ações de 
manejo, porém os equipamentos de campo não são adequados. 
Além disso,  a manutenção e os cuidados com os equipamentos e 
sua instalação são inapropriados para garantir o seu uso em longo 
prazo, e não há infraestrutura apropriada para visitantes.

Os recursos financeiros dos últimos cinco anos não foram adequa-
dos para a realização de ações gestão e manejo. Conforme infor-
mado, os recursos repassados pelo Estado foram no valor de R$ 
989.990,34 (novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e noven-
ta reais e trinta e quatro centavos), e, pelo Arpa, R$ 1.117.311,35 
(um milhão, cento e dezessete mil, trezentos e onze reais e trinta e 
cinco centavos). Estão previstos recursos financeiros para os próxi-
mos cinco anos.

Existe um Plano Operativo Anual, definindo onde serão aplicados 
os recursos. O Conselho Deliberativo funciona, e a comunidade 
participa na tomada de decisões.
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RESEX RIO PRETO JACUNDÁ

Situação Atual

A Resex Rio Preto Jacundá, situada nos municípios de 
Machadinho d’Oeste e Cujubim, pode ser acessada por 
via terrestre, utilizando-se no percurso, a partir de Porto 
Velho, a BR-364 (sentido Cuiabá), a RO 257 e RO 133 (Ari-
quemes a Machadinho d’Oeste e o Rio Machado) e outras 
estradas vicinais no município de Machadinho d’Oeste, e 
por via fluvial, através do Rio Machado, um dos principais 
formadores da bacia hidrográfica do Rio Madeira14.

A RESEX possui plano de Manejo Florestal, e está sendo 
elaborado o Plano de Manejo de Uso Múltiplo. Na UC há 
apenas um servidor público que é o chefe da Unidade e 
que, segundo informações, não fica nela.

A grilagem de terra é uma atividade impactante para 
a Unidade de Conservação, e essa pressão teve um au-
mento drástico nos últimos cinco anos.

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 95.300 hectares
Municípios: Machadinho d’Oeste, Cujubim e Porto Velho
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 7336, de 17 
de janeiro de 1996
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana, Floresta Ombrófila Aberta com Bambus, Floresta 
Ombrófila Aberta das Terras Baixas, Floresta Ombrófila Densa 
Aluvial. Contato Savana/Floresta
Formações Aluviais Pioneiras
Atividades conflitantes: invasão, corte seletivo, caça, pesca, 
grilagem de terra, desmatamento

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).

O furto de madeira, a grilagem de terra, a caça e a pesca ilegais têm 
sofrido um aumento grande nos últimos cinco anos. Há falta de 
estrutura do órgão gestor da Unidade, a Sedam, com poucos efe-
tivos e insuficientes recursos para a fiscalização e o apoio à gestão, 
aliados ao fato de não haver atuação do poder público na porção 
oeste da Resex acessada pelo município de Cujubim, onde existem 
diversos pontos de invasões, o que fragiliza a UC. A falta de regula-
rização fundiária da Resex e de seu entorno facilita as invasões e o 
desmatamento.

Na porção leste, existem títulos definitivos, havendo uma grande 
especulação para a compra e a venda destes. A compra de títulos 
por pessoas de má-fé tem o intuito de explorar a madeira, sendo 
que estes títulos deveriam ser indenizados pelo poder público ou 
ser comprados para a desoneração de reservas legais.

As estradas que vão até os limites da UC no lado oeste facilitam 
o acesso dos invasores. As principais são: TB 14; TB15; fazenda ao 
sul da Resex; fazenda do Dário (acesso pelo Cernambi); estrada da 
base da Sedam; invasão pelos sem-terra; pela Cachoeira Dois de 
Novembro (fazenda do Edmilson); acesso pela antiga fazenda do 
Gilberto Miranda (Rio Machado); e pela fazenda Fortaleza (Rio Ma-
chado). Vale ressaltar que a área da Fazenda Fortaleza foi alvo de 
ação civil pública imposta pelo Ministério Público Estadual, com 
liminar favorável aos moradores da Resex. Porém, até hoje, o poder 
público não conseguiu reaver a propriedade.

A venda, por moradores da Resex, de colocações para pessoas que 
não são extrativistas coloca em risco a UC, já que estes comprado-
res desenvolvem atividades que não são permitidas em Unidades 
de Conservação. Existem registrados dois casos às margens do Rio 
Machado.

A pesca ilegal, geralmente predatória, a extração de seixo por dra-
gas e a – caso seja construída – usina hidrelétrica na cachoeira Dois 
de Novembro colocarão em perigo a biodiversidade, o que resul-
taria em um impacto direto na UC, pois o local escolhido para a 

instalação da UHE Tabajara fica a menos de cinco quilômetros dos 
limites da Unidade. A estrada que dará acesso para a UHE é a mes-
ma utilizada hoje pelos moradores da Resex.

A gestão da Resex tem sido feita pela Asmorex e pela Cooperex 
junto com a Sedam. A UC não tem Conselho Deliberativo, pois, as-
sim como as outras quinze Resex, faz parte do CDREX (Conselho 
Deliberativo das Reservas Estaduais Extrativistas de Machadinho 
d’Oeste e Vale do Anari), o que fragiliza o controle social por parte 
da comunidade.

Nos últimos cinco anos, a Resex recebeu R$ 906.393,40 (novecen-
tos e seis mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta centavos) 
do Governo de Rondônia que foram utilizados em combustível, 
salário, manutenção de equipamentos e diárias. Do Arpa recebeu 
R$ 1.133.363,28 (um milhão, cento e trinta e três mil, trezentos e 
sessenta e três reais e vinte e oito centavos) que foram utilizados 
e aquisição de equipamentos, elaboração do Plano de Manejo de 
Uso Múltiplo e diárias.

A emissão de Cadastro Ambiental Rural (CAR), emitido pela Sedam 
nos locais onde existem títulos definitivos dentro da Unidade de 
Conservação, tem sido considerado uma ameaça à UC, pois passa a 
mensagem a alguns proprietários de que podem utilizar a UC para 
retirada de madeira, agricultura ou vendê-la. Está sendo elaborado 
um projeto de REDD+ pela ONG Rio Terra e Biofílica.

14. NETO, E.M.; CABRAL,H.S.; DIAS, J.P.M.; RAVANI, J.; FILHO, J.V.O.; NASCIMENTO, M.; 
FILHO, R.J.S.; RONDÔNIA. Proposta de Zoneamento para a Reserva Extrativista Rio Preto 
Jacundá, com vista à exploração de uso múltiplo. Associação dos Moradores da Reserva 
Extrativista Rio Preto Jacundá/Apidiá Planejamento Estudos e Projetos Ltda. Machadinho 
D’Oeste, 71p., il., anexo 2002.
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RESEX ROXINHO

Situação Atual

A Reserva Estadual Extrativista Roxinho, situada no mu-
nicípio de Machadinho d’Oeste, possui uma área 882 
hectares, criada em 04 de setembro de 1995, pelo de-
creto de n° 7.107. A demarcação de fronteiras não é ade-
quada para o conhecimento dos limites da Unidade, e, 
ainda, os recursos humanos e financeiros não são apro-
priados para realizar ações de gestão e manejo da UC.

É um espaço territorial destinado à exploração autossus-
tentável e à conservação dos recursos naturais renová-
veis, por população agroextrativista.

Possui Plano de Manejo de Florestal que está sendo exe-
cutado, mas não existe nenhum servidor público atuan-
do na UC.

Não há Conselho Deliberativo da UC; esta função é exer-
cida por um Conselho Deliberativo Geral que envolve 
todas as reservas de Machadinho d’Oeste-RO e Vale do 
Anari que é o CDREX (Conselho Deliberativo das Reser-
vas Extrativista de Machadinho d’Oeste e Vale do Anari), 
que acabam sem ter o controle social da UC.

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 882 hectares
Município: Machadinho d’Oeste
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 7107, de 04 
de setembro de 1995
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta  
Atividades conflitantes: invasão, pesca, caça, corte seletivo, 
retirada de argila, desmatamento, grilagem de terra

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).

Importante destacar que, na UC, existe uma organização que está 
em funcionamento: a ASM.

O furto de madeira, a caça e a pesca ilegais são constantes na Uni-
dade, sem que se tome providências para impedi-los. Segundo as 
informações colhidas, a pressão nos últimos cinco anos teve um 
ligeiro aumento. A Unidade possui índices relativamente altos de 
biodiversidade com um alto número de espécies que se encon-
tram nas listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção, como 
Ateles mittermeieri (Macaco-aranha), quase ameaçadas, como Har-
pia harpyja (Gavião-real), Saimiri ustus (Mico-de-cheiro), Phantera 
onca (Onça-pintada), Leopardus weidii (Gato-maracajá), Atelocynus 
microtis (Cachorro-do-mato), Speothos venaticus (Cachorro-vina-
gre), Tayassu pecari (Queixada), vulnerável, como Leopardus tigri-
nus (Gato-do-mato), Tapirus terrestres (Anta), Cuniculus paca (Paca), 
Priodontes maximus (Tatu-canastra), cujas populações estão sendo 
reduzidas por pressões diversas.

Não há meios de comunicação e informação adequados entre a 
Unidade, a gerência, a diretoria e as outras Unidades da Sedam, no 
entanto ocorre uma efetiva comunicação Unidade/comunidade e 
entre comunidades.

A infraestrutura da Unidade referente a transporte, instalações 
e equipamentos de campo não é adequada para a realização de 
ações manejo. A manutenção e os cuidados com os equipamentos 
e instalações não são adequados para garantir seu uso em longo 
prazo.

Os recursos financeiros dos últimos cinco anos não foram adequa-
dos para realizar as ações de manejo.

Não existe um plano de trabalho detalhado que identifique as me-
tas específicas para alcançar os objetivos de manejo. Os impactos 
das atividades legais e ilegais da UC não são monitorados e regis-
trados de forma precisa.



66     Pressões e Ameaças nas Unidades de Conservação Estaduais de Rondônia Pressões e Ameaças nas Unidades de Conservação Estaduais de Rondônia   67     

RESEX SERINGUEIRA

Situação Atual

A Reserva Estadual Extrativista Seringueira, situada nos 
municípios de Vale do Anari e Machadinho d’Oeste, 
possui uma área de 537, 4691 hectares, criada em 04 de 
setembro de 1995, pelo Decreto de n° 7.108. A demarca-
ção de fronteiras não é adequada para o conhecimento 
dos limites da Unidade, e, ainda, não dispõe de servi-
dores públicos. Além disso, os recursos financeiros não 
são apropriados para realizar ações de gestão e manejo 
da UC.

É um espaço territorial destinado à exploração autossus-
tentável e à conservação dos recursos naturais renová-
veis, por população agroextrativista.

É importante destacar que, na Unidade, existe uma or-
ganização que está em funcionamento: a Coopex.

Na Resex não existe grilagem, no entanto, há relatos de 
casos de apropriação indevida de colocações, gerando 
conflitos com os moradores tradicionais, deixando a re-

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 537,4691 hectares
Municípios: Machadinho d’Oeste e Cujubim
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 7108, de 04 
de setembro de 1995
Bioma e ecossistemas: Amazônia –  Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana, Floresta Ombrófila Densa Aluvial e Formações 
Aluviais Pioneiras Herbáceas
Atividades conflitantes: invasão, corte seletivo, caça, pesca e 
desmatamento

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).

serva vulnerável para práticas ilegais como caça, furto de madeira 
e entrada de pessoas estranhas que provocam diversos ilícitos. A 
Resex Seringueira possui um Plano de Manejo Florestal, no entanto 
ocorrem constantes invasões para roubo de madeiras e caça ilegal.

As estradas no entorno da Unidade são consideradas uma ameaça, 
já que facilitam o acesso e não são monitoradas. O furto de madei-
ras teve um aumento drástico nos últimos cinco anos.

Não há meios de comunicação e informação adequados entre a 
Unidade, a gerência, a diretoria e as outras Unidades da Sedam, no 
entanto ocorre uma efetiva comunicação Unidade/comunidade e 
entre comunidades.

Os recursos financeiros dos últimos cinco anos não foram adequa-
dos para realizar a gestão da UC, e não estão previstos estes recur-
sos para os próximos cinco anos.
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RESEX SUCUPIRA

Situação Atual

A Reserva Estadual Extrativista Sucupira, situada no 
município de Machadinho d’Oeste, possui uma área de 
3.188,0291 hectares e foi criada em 04 de setembro de 
1995, pelo decreto de n° 7.104. É importante destacar 
que, na Unidade, existe uma organização que está em 
funcionamento: a ASM.

A demarcação de fronteiras não é adequada para o co-
nhecimento dos limites da Unidade, e, ainda, os recursos 
humanos e financeiros não são apropriados para realizar 
ações de gestão e manejo da UC.

É um espaço territorial destinado à exploração autossus-
tentável e à conservação dos recursos naturais renová-
veis, por população agroextrativista.

A Resex Sucupira possui um Plano de Manejo Florestal e 
sofre constantes invasões para roubo de madeiras e caça 
ilegal.

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 3.188, 0291 hectares
Municípios: Machadinho d’Oeste e Cujubim
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 7104, de 04 
de setembro de 1995
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana, Floresta Ombrófila Densa Aluvial e Formações 
Aluviais Pioneiras Herbáceas.
Atividades conflitantes: corte seletivo, invasão, caça,  
desmatamento

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).

As estradas vizinhas em todo o entorno da UC facilitam a entrada 
de invasores para praticarem atividades ilegais e desmatarem a Re-
serva. O furto de madeira teve um aumento drástico nos últimos 
cinco anos, e a Resex sofre a ameaça de ocupações ilegais e assen-
tamentos. Não há meios de comunicação e informação adequados 
entre a Unidade, a gerência, a diretoria e as outras Unidades da 
Sedam.

Os recursos financeiros dos últimos cinco anos não foram adequa-
dos para realizar as ações de gestão e manejo, e não estão previs-
tos estes recursos para os próximos cinco anos.

Não existe um plano de trabalho detalhado que identifique as me-
tas específicas para alcançar os objetivos de manejo.
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RESEX DO RIO PACAÁS NOVOS

Situação Atual

A Resex Rio Pacaás Novos, localizada no município de 
Guajará-Mirim, possui um plano de manejo, com obje-
tivo de proteção e conservação da biodiversidade. Essa 
reserva tem seu território destinado à exploração autos-
sustentável e à conservação dos recursos naturais reno-
váveis, por população agroextrativista. A UC possui um 
servidor que atua como chefe da Resex.

As atividades impactantes da Resex são a pesca ilegal, 
que aumentou a pressão nos últimos cinco anos.

O fácil acesso às atividades ilegais, a dificuldade na con-
tratação de funcionários e a baixa aplicação da lei na re-
gião dificultam o monitoramento das atividades ilegais.

A situação fundiária não está regularizada, e a demarca-
ção de fronteiras é adequada para o conhecimento dos 
limites da Unidade, porém a falta de recursos humanos 

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 342.903,5029 hectares
Município: Guajará-Mirim
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 6953, de 14 
de julho de 1995.
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana, Floresta Ombrófila, Savana Arborizada, Savana 
Densa, Savana Parque. Floresta Ombrífila Densa Submontana, 
Savana Gramíneo-Lenhosa, Floresta Ombrófilas Densas 
Aluviais, Floresta Ombrófila Aberta com Bambus
Atividades conflitantes: corte seletivo, invasão, caça, pesca

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).

e financeiros para realizar a gestão da UC a torna frágil diante da 
pressão dos invasores. Existem meios de comunicação adequados 
entre a Unidade de Conservação, as gerências, as diretorias e as 
outras Unidades. As instalações da Unidade de Conservação são 
adequadas para a realização de ações críticas de manejo, mas sua 
infraestrutura de transporte e de equipamentos de campo não é 
adequada para realizar a gestão da UC. A manutenção e os cuida-
dos com os equipamentos e instalação não são adequados para 
garantir seu uso por longo tempo.

Os recursos financeiros dos últimos cinco anos foram adequados 
para realizar as ações críticas de manejo e estão previstos recursos 
financeiros para os próximos anos.

Na UC existe um conselho implementado e efetivo. Sua organiza-
ção interna é nítida, a tomada de decisões no manejo é transpa-
rente, e as comunidades locais participam das decisões pelas quais 
são afetadas. A Associação Primavera e Cooperativa Nova Vida são 
membros do conselho muito atuantes. O impacto das atividades 
legais da UC é monitorado e registrado de forma precisa, já o im-
pacto das atividades ilegais não é monitorado e registrado de for-
ma precisa.

Deixaram de ser realizadas atividades vitais para um bom desem-
penho dos objetivos da Unidade, como recuperação de áreas, 
manejo da vida silvestre, divulgação de informação à sociedade, 
controle de visitantes, implantação e manutenção de infraestrutu-
ra, desenvolvimento de pesquisas na Unidade, monitoramento de 
resultados, entre outros.
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6.4. PARQUES, RESERVAS BIOLÓGICAE E ESTAÇÕES 
ECOLÓGICAS

O estado de Rondônia possui três Parques, duas Reservas Biológi-
cas e duas Estações Ecológicas. 

Quanto aos Parques, a invasão, a caça e a pesca são as atividades 
ilegais que ocorrem nos três do estado. O furto de madeira, a gri-
lagem de terra e formação de pastagens ocorrem no Parque de 
Guajará-Mirim e no Parque Serra dos Reis; os incêndios ocorrem 
no Parque Corumbiara e no Parque de Guajará-Mirim; e, por fim, o 
desmatamento tem ocorrência apenas no Parque Serra dos Reis.

Há dife renças notáveis entre as ocorrências de atividades ilegais 
nas Re servas Biológicas do Rio Ouro Preto e Traçadal: na primeira, 
são comuns a invasão, a pesca, o garimpo e o desmatamento, sen-
do que o questionário aponta a baixa aplicação da lei na região, a 
di ficuldade na contratação de funcionários e o fácil acesso à região, 
fatores que facilitam a ocorrência destas atividades. Já na Rebio do 
Traçadal, ocorrem apenas duas atividades ilegais: a invasão e a pes-
ca. Atribuímos isso ao fato de a região ser de difícil acesso, funda-
mentalmente por vias aquáticas.

As invasões e a pesca ilegal ocorrem em ambas Esec, sendo que na 
Esec Samuel ainda ocorrem outras atividades ilegais, como a caça e 
o furto de madeira; e, por sua vez, o desmatamento e a impactante 
atividade de construção de hidrelétricas ocorrem na Esec Serra dos 
Três Irmãos.

Situação Atual

O Parque Estadual Serra dos Reis, situado no município de Costa 
Marques, possui uma área de 38.690 hectares e foi criado em 08 de 
agosto de 1995, pelo Decreto de n° 7027. Este espaço territorial é 
destinado à realização de pesquisas técnico-cientificas, conforme 
definido no Decreto 7027. O parque possui um funcionário que é 
o gestor da UC.

O Parque Estadual Serra dos Reis não possui um Plano de Manejo e 
nenhum Plano de Trabalho que garantam a proteção do patrimô-
nio natural. Atualmente, as retiradas ilegais de madeira, a invasão 
das terras, a caça e pesca ilegais são algumas das atividades lista-
das como causadoras de impactos ambientais no parque. Estas ati-
vidades aumentaram nos últimos cinco anos, com uma abrangên-
cia espalhada na Unidade, com alto impacto em longo prazo. Há 
que se lembrar que a área mínima de desmatamento monitorada 
pelo Prodes/Inpe é de 6,25 hectares de corte raso, o corte seletivo 
não é visualizado nos mapas.

A invasão de terras, o desmatamento e a plantação de pastagens se 
desenvolveram de forma drástica nos últimos cinco anos na região.

PES SERRA DOS REIS

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 38.690 hectares
Município: Costa Marques
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 7027, de 08 
de agosto de 1995
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana. Burital. Savana Arbórea
Atividades conflitantes: corte seletivo, grilagem de terra, caça e 
pesca ilegal, invasão, desmatamento, pastagem

A dificuldade de contratação de funcionários para a 
UC, aliado à baixa aplicação das penalidades legais na 
região, dificultam o monitoramento das atividades ile-
gais, potencializando novos crimes.

Sobre os meios de comunicação, foi informado que a 
UC não possui meios de comunicação adequados entre 
a Unidade de Conservação, as gerências, as diretorias e 
as outras unidades da Sedam.

Não existe um conselho implementado e efetivo para a 
tomada de decisões, dessa forma, as comunidades lo-
cais não participam das decisões pelas quais são afeta-
das diretamente. O parque faz parte do Programa Arpa.

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).
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PES GUAJARÁ-MIRIM

Situação Atual

A UC Parque Estadual Guajará-Mirim, situada nos mu-
nicípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, possui uma 
área de 216.568 hectares e foi criada pelo Decreto nº 
4.575, de 23 de março de 1990. O Parque Estadual Gua-
jará-Mirim tem por objetivo geral a manutenção e a pre-
servação da área e sua biodiversidade. A UC é de fácil 
acesso, o facilita a entrada de invasores.

O Plano de Manejo foi elaborado em 2015 e traz um 
planejamento para a UC. Os principais impactos são a 
estrada aberta na Unidade, a extração ilegal de madei-
ra, desmatamento, pastagem, caça, pesca, disposição de 
resíduos, introdução de espécies exóticas invasoras, que 
aumentaram nos últimos cinco anos drasticamente, ten-
do uma abrangência espalhada na região do parque e 
de alto impacto em longo prazo.

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam 
Superfície: 216.568 hectares
Município: Guajará-Mirim
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 4.575, de 23 
de março de 1990
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Savana, Floresta Ombrófila 
Aberta
Atividades conflitantes: invasão, desmatamento, incêndio, 
pastagem, corte seletivo, caça, pesca ilegal e grilagem de 
terra. estrada cortando a UC, invasão de fazendeiros, tráfico de 
drogas, transporte de gado que fica no entorno do PEGM

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).

Segundo informações colhidas, o aumento da pressão é em con-
sequência da abertura da estrada no Parque construída durante 
o período de inundação histórica no Rio Madeira e a entrada da 
Liga Camponesa Pobre (LCP) no interior da UC e a indefinição do 
traçado da BR 421.

As invasões por sem-terra e o roubo de madeira são consideradas 
as maiores ameaças no Parque Estadual Guajará-Mirim, com pro-
babilidade alta de se concretizar nos próximos cinco anos, com 
uma abrangência generalizada na Unidade. O monitoramento e a 
avaliação da UC não são eficazes e a falta de profissionais atuando 
diretamente dentro do parque só contribui para aumentar a pres-
são.

O PEGM tem apenas um funcionário, que é o gestor; os demais são 
profissionais temporários que vão à UC em operações de retirada 
de invasores, ação muitas vezes infecunda, pois a falta de punição 
estimula novas invasões. Não há avaliação periódica do desempe-
nho e do progresso dos funcionários no tocante às metas.

A UC contém um alto número de espécies que constam da lista 
brasileira e/ou das listas estaduais de espécies ameaçadas de ex-
tinção, quase ameaçadas e vulneráveis. Citamos como a mais im-
portante ameaçada de extinção o Ateles chamek (Macaco-aranha). 
Segundo a IUCN, esta espécie sofre principalmente pela perda de 
habitat devido ao desmatamento e à caça, por ser um primata de 
grande porte. Vulneráveis: Tayassu pecari (Queixada), Priodontes 
maximus (Tatu-canastra), Mico rondoni (Sagui-de-Rondônia), Ta-
pirus terrestres (Anta) e Myrmecophaga tridactyla (Tamanduá-ban-
deira); quase ameaçadas: Saimiri ustus (Mico-de-cheiro), Panthera 
onca (Onça-pintada). Outro primata que merece destaque é o Mico 
rondoni (Sagui-de-Rondônia), espécie descrita recentemente, sen-
do esta endêmica para o estado de Rondônia, já aparecendo como 
vulnerável na lista da IUCN.

As instalações da Unidade de Conservação são adequadas para a 
realização de ações críticas de manejo, mas precisam ser reforma-
das e ampliadas. A manutenção e os cuidados com o equipamento 
e instalações não são adequados para garantir seu uso em longo 
prazo. Enfatiza-se ainda que a infraestrutura para visitantes não é 
apropriada para o nível de uso para o turismo e a pesquisa.

O PEGM recebe recursos do Programa Arpa para as ações de ma-
nejo, porém estes não são suficientes para gerir a Unidade. Nos 
últimos cinco anos, a execução financeira foi de R$ 3.747.673,56 
oriundos do Programa Arpa. Não foi informado se o Governo de 
Rondônia colocou algum recurso na gestão do parque.

As comunidades do entorno não participam das decisões pelas 
quais são afetadas, e, embora exista um Conselho Consultivo, não 
se sabe ao certo quem são os representantes, necessitando ser re-
visto a composição deste.
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PES DE CORUMBIARA

Situação Atual

A Unidade de Conservação Parque Estadual Corumbiara, 
situada no município de Cerejeiras, possui uma área de  
384.055 hectares e foi criada em 23 de março de 1990, 
pelo decreto de n° 4576. Os objetivos da UC são con-
servar áreas especiais de encontro dos Biomas Floresta 
Amazônica, Cerrado e Pantanal; proteger áreas úmidas 
importantes como refúgios para peixes e anfíbios e para 
a alimentação, reprodução e descanso de aves palustres; 
promover a conservação dos ambientes lênticos entre 
os Rios Mequéns, Verde e Corumbiara. Além disso, exis-
tem mais 14 objetivos específicos definidos no Plano de 
Manejo do Parque.  

A situação fundiária está regularizada, e as demarcações 
de fronteiras são adequadas para o conhecimento dos 
limites da Unidade.

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície:  384.055 hectares
Municípios: Cerejeiras, Pimenteiras, Alta Floresta, Alto Alegre 
dos Parecis e Curumbiara
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 4576, de 23 
de março de 1990
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta, 
Floresta Ombrófila Densa Submontana, Floresta Ombrófilas 
Densa  Aluvial, Cerrado, Cerradão, Savana Arborizada Aberta, 
Savana/Floresta, Pantanal
Atividades conflitantes: invasão, pesca e caça ilegais e 
incêndios

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).

No Parque Estadual Corumbiara, o nível de pressão diminuiu 
drasticamente nos últimos cinco anos com abrangência localiza-
da, tendo impacto suave em  curto prazo. Porém, a UC sofre com 
ameaças, pelo fato de haver processos seminaturais como o fogo, 
tornando-se uma situação preocupante devido à falta de pesso-
as para controlar esse perigo ocorrente para o ambiente natural, 
que, segundo o responsável técnico da UC, a probabilidade dessa 
ameaça se concretizar nos próximos cinco anos é muito baixa, com 
abrangência localizada, tendo impacto suave em curto prazo. Ou-
tra atividade que causa impacto na Unidade de Conservação é a 
caça e a pesca ilegais, em que a pressão diminuiu nos últimos cin-
co anos. Foram constatados na UC 57 espécies de mamíferos, 173 
de aves e 20 de répteis; destas 26 são consideradas espécies raras, 
vulneráveis ou ameaçadas de extinção, a exemplo do Lagothrix la-
gotricha (Macaco-barrigudo).

Existe um Conselho Consultivo que funciona quadrimestralmente, 
havendo rodízio entre os cinco municípios que participam.

A UC recebeu recursos do Programa Arpa nos últimos cinco anos 
no valor de R$ 2.220.723,54 (dois milhões, duzentos e vinte mil, se-
tecentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Vale ressaltar que o Parque Estadual Corumbiara não está ligado 
à outra Unidade de Conservação ou à outra área protegida. O Pla-
no de Manejo indicou três pontos para ampliações, cujos procedi-
mentos técnicos já foram tomados, faltando a decisão política.

Não há avaliação periódica do desempenho e do progresso dos 
funcionários. Há meios de comunicação e informação adequados 
entre a Unidade, a comunidade local, a gerência, diretoria e outras 
Unidades da Sedam. A UC possui sistemas adequados para o ar-
mazenamento, processamento e análise de dados, porém não há 
meios adequados para a coleta de novos dados.

A infraestrutura da Unidade referente a transporte, equipamento 
de campo, instalações da unidade é adequada para a realização de 
ações críticas de manejo, e, também, a manutenção e os cuidados 
com o equipamento e instalações são adequados para garantir seu 
uso em longo prazo, porém, a infraestrutura para visitantes não é 
apropriada.

Os recursos financeiros dos últimos cinco anos foram adequados 
para realizar as ações críticas de manejo, enfatizando que estão 
previstos recursos financeiros para os próximos cinco anos. As prá-
ticas de administração financeira propiciam seu manejo eficiente; 
além disso, a locação de recursos está de acordo com as proprie-
dades e os objetivos da UC. A previsão financeira em longo prazo 
para a Unidade de Conservação é estável, sendo que esta possui 
capacidade para a captação de recursos externos.

Existe um plano de manejo abrangente e atual na UC, bem como 
um inventário dos recursos naturais e culturais. Há a existência de 
uma análise e estratégia para enfrentar as ameaças e as pressões 
da Unidade de Conservação. Existe um plano de trabalho detalha-
do que identifica as metas específicas para alcançar os objetivos de 
manejo, e os resultados da pesquisa, o monitoramento e o conhe-
cimento tradicional são incluídos rotineiramente no planejamento.

Há uma organização interna nítida na UC, e a tomada de decisão 
no manejo é transparente. A UC possui um funcionário que é o 
chefe do parque.

O impacto das atividades legais e ilegais da UC é monitorado e re-
gistrado de forma precisa. Não há processo estabelecido para que 
os funcionários da unidade de conservação  tenham acesso regular 
à pesquisa e às orientações cientificas recentes, sendo que as ne-
cessidades críticas de pesquisa e monitoramento não são identifi-
cadas e priorizadas.
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REBIO RIO OURO PRETO

Situação Atual

A Rebio Rio Ouro Preto foi criada pelo decreto de nº 
4580, em 28 de março de 1990, no município de Gua-
jará-Mirim, com área de 46.438 hectares. Este espaço 
territorial é destinado à manutenção da biodiversidade 
e demais atributos naturais e a situação fundiária está 
regularizada.

Tem como objetivo geral manter a integridade da biota 
e dos demais atributos naturais. A UC não possui Plano 
de Manejo, e a falta de planejamento a torna vulnerá-
vel a invasões para a pesca predatória, garimpo ilegal, 
agressões ao solo e aos recursos naturais. Segundo in-
formado, a UC possui apenas um funcionário, que não 
fica na Unidade. O difícil acesso é um obstáculo para o 
monitoramento das atividades ilegais que foram consi-
deradas de baixa ocorrência.

De acordo com as informações colhidas, há meios de 
comunicação e informação adequados entre a Unidade, 

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 46.438 hectares
Município: Guajará-Mirim
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 4580, de 28 
de março de 1990
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana, Savana Densa, Transição Savana-Floresta 
Ombrófila e Savana Arbórea
Atividades conflitantes: invasão, garimpo, pesca, 
desmatamento

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).

a gerência, a diretoria e as outras Unidades da Sedam, mas a in-
fraestrutura referente a transporte, instalações e equipamentos de 
campo é inexistente, dificultando o monitoramento e as atividades 
de gestão.

Os recursos financeiros dos últimos cinco anos não foram adequa-
dos para realizar as ações críticas de manejo, no entanto estão pre-
vistos recursos financeiros para os próximos cinco anos.

Não há plano de trabalho, inventário ou plano de manejo da Uni-
dade, que está vulnerável a ameaças e pressões. O Conselho Con-
sultivo não foi implementado.
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REBIO TRAÇADAL

Situação Atual

A Reserva Extrativista Traçadal está situada no municí-
pio de Guajará-Mirim, possui uma área de 22.540 hec-
tares e foi criada, em 28 de março de 1990, pelo De-
creto n° 3782. O objetivo geral daReserva Extrativista 
Traçadal consiste na preservação integral da biota e 
demais atributos.

A UC não possui Plano de Manejo, mas possui uma Ava-
liação Ecológica Rápida realizada pela Kanindé – Asso-
ciação de Defesa Etnoambiental, em 1998. A Unidade 
está localizada entre a Resex Pacaás Novos, a Resex Bar-
reiras das Antas e a TI Pacaás Novos. A UC possui um che-
fe que não fica na Rebio.

A atividade impactante na Reserva Biológica Traçadal é 
a pesca ilegal, que não tem sido fiscalizada nem monito-
rada. O acesso é difícil, o que contribui para haver pou-
cas invasões de pescadores. Os recursos financeiros dos 
últimos cinco anos não foram adequados para realizar 
as ações críticas de manejo, mas, segundo informado, 

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 22.540 hectares
Município: Guajará-Mirim
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 3782, de 14 
de junho de 1988
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana, Floresta Ombófila Aluvial
Atividades conflitantes: invasão, pesca ilegal

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).

estão previstos recursos financeiros para os próximos cinco anos, 
com previsão de recursos no PPA para os próximos quatro anos.

Não há plano de trabalho, inventário ou plano de manejo para a 
Unidade, o que deixa a UC vulnerável a ameaças e pressões.
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ESEC SAMUEL

Situação Atual

A Estação Ecológica Samuel, situada no município de 
Porto Velho, possui uma área de 71.060 hectares e foi 
criada em 18 de julho de 1989 pelo Decreto n° 4.247.

O objetivo geral da ESEC é preservar a natureza e realizar 
pesquisas científicas. Os objetivos específicos de manejo 
são pesquisas básicas aplicadas à ecologia e à proteção 
total do ambiente natural, desenvolvimento de trabalho 
e educação ambiental/conservacionista. A UC possui 
Plano de Manejo aprovado em 2016.

O pagamento de diárias foi a execução financeira no últi-
mo ano com equipe de fiscalização composta por cinco 
servidores, em um período de dez dias durante quatro 
meses consecutivos, composto por policiais da Polícia 
Civil, Batalhão de Polícia Ambiental e fiscal da Sedam.

A Unidade possui um servidor que é chefe da Esec, po-
rém, conforme informações, este não fica na UC.

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 71.060 hectares
Município: Porto Velho
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 4247, de 
18 de julho de 1989. Lei nº 763, de 29 de dezembro de 1997 
(D.O.E., de 29/12/97.)
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana, manchas de Floresta Ombrófila Aberta de Terras 
Baixas e Formações Pioneiras Aluviais
Atividades conflitantes: invasão, corte seletivo, caça e pesca 
ilegais

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).

A extração ilegal de madeira e de açaí, a caça e a pesca – no caso, o 
festival de pesca no Lago da UHE Samuel, que ocorre sem autoriza-
ção do Órgão Gestor – são as principais pressões na UC. O roubo de 
madeira, a coleta de açaí e a caça e a pesca ilegais nos últimos cin-
co anos permaneceram constantes, localizadas, com alto impacto 
e com permanência em médio prazo.

De acordo com as informações colhidas, há meios de comunicação 
e informação adequados entre a Unidade, a gerência, a diretoria e 
as outras unidades da Sedam.

Quanto à infraestrutura, há previsão de aquisição de veículos, equi-
pamentos e construção da sede no acordo de cooperação técnico 
entre Sedam e Eletronorte, já em fase licitatória e outros recursos 
estão previstos.

A Unidade irá concorrer com editais de pesquisa após a homolo-
gação do Plano de Manejo. Também está firmado acordo de co-
operação técnica n° 528/13 entre Sedam/Eletronorte e previstos 
recursos financeiros para os próximos cinco anos para realização 
de ações críticas de manejo que foram inseridas no Arpa.

No plano de trabalho do acordo, está prevista a revitalização dos 
limites e ainda planos de ações de monitoramento e fiscalização e 
processo de criação do conselho consultivo.

Existe uma organização interna nítida da UC, e as tomadas de de-
cisões quanto ao manejo são discutidas com a coordenadoria da 
gestão da Unidade.

A realização de monitoramento e fiscalização no lago UHE Samuel 
é uma das metas do Acordo Sedam/Eletronorte.

O impacto das atividades legais da Unidade é monitorado e regis-
trado de forma precisa, através de relatório das atividades de pro-
teção e fiscalização e os impactos de atividades ilegais são registra-
dos através de relatórios.

As necessidades críticas de pesquisa e monitoramento são identi-
ficadas e priorizadas.
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ESEC SERRA DOS TRÊS IRMÃOS

Situação Atual

A Esec Serra dos Três Irmãos, situada no município de 
Porto Velho, possui área de 87.412 hectares, foi criada 
pelo Decreto nº 4.584, de 23 de março de 1990, e tem 
por objetivo geral a preservação da natureza com foco na 
pesquisa científica e interpretação ambiental. A Unidade 
possui servidor com função de chefe que fica na UC.

A Estação Ecológica Serra dos Três Irmãos não possui 
Plano de Manejo, e a construção das Hidrelétricas de 
Jirau e Madeira impactaram-na, aumentando  drasti-
camente as pressões nos últimos cinco anos. A pesca 
ocorre de forma ilegal nos rios considerados berçários, 
provocando a redução de espécies nativas, ameaçando 
a biodiversidade.

O fácil acesso à UC facilita a entrada de invasores e as 
práticas ilegais. O fato de não haver servidores no inte-
rior da Unidade torna difícil o monitoramento e a prote-
ção dos recursos naturais.

Unidade Gestora Responsável: Coordenadoria de Unidades de 
Conservação-CUC/Sedam
Superfície: 87.412 hectares
Município: Porto Velho
Número do Decreto e data da criação: Decreto nº 4.584, de 28 
de março de 1990
Bioma e ecossistemas: Amazônia – Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana, Floresta Ombrófila Densa Submontana e Savana 
Gramíneo-Lenhosa.
Atividades conflitantes: construção das hidrelétricas de Jirau e 
Santo Antônio, pesca ilegal, desmatamento, invasão

Número da UC conforme Mapa 1 (pág. 6).

Os meios de comunicação são adequados entre a Unidade de Con-
servação, as gerências, as diretorias e as outras Unidades da Sedam.

As instalações da Unidade de Conservação e a infraestrutura de 
transporte são adequadas para a realização de ações críticas de 
manejo, assim como a manutenção e os cuidados com o equi-
pamento e instalações são apropriados para garantir seu uso em 
longo prazo, mas a infraestrutura para visitantes é inapropriada. 
Segundo o responsável pela informação, a manutenção de equi-
pamentos é realizada de forma corretiva.

Os recursos financeiros dos últimos cinco anos foram adequados 
para realizar as ações críticas de manejo, sendo que estão previs-
tos recursos financeiros para os próximos cinco anos; além disso, 
as práticas de administração financeira da unidade propiciam seu 
manejo eficiente, assim como a locação de recursos está de acordo 
com as prioridades e os objetivos da UC, e esta foi inserida no PPA. A 
UC recebe recursos do programa Arpa, que, nos anos de 2012-2013 
e 2014-2015, teve a execução financeira de R$ 779.175,00 (setecen-
tos e setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais), e a contra-
partida do estado de 2011-2015 deu-se R$ 818.000,00 (oitocentos e 
dezoito mil reais), perfazendo um total de R$ 1.597.175,00 (um mi-
lhão, quinhentos e noventa e sete mil, cento e setenta e cinco reais).

Existe uma análise e também uma estratégia para enfrentar as 
ameaças e as pressões na UC, que, segundo o responsável pela in-
formação,  possui um plano de proteção atualizado, com um plano 
de trabalho detalhado que identifica as metas específicas para al-
cançar os objetivos de manejo, que, de acordo com as informações 
dadas pelo responsável, é o POA (Plano Operativo Anual) e o Pro-
grama Arpa.

Existe um Conselho Consultivo que funciona regularmente, e as 
tomadas de decisão são feita de forma transparente, segundo o 
informante da Sedam.
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Nome Área (ha) Área de floresta 
original (ha)*

Desmatamento 
acumulado (ha)

Desmatamento 
acumulado (%)

Desmatamento 2016 
estimado (ha)

UCS ESTADUAIS DE USO SUSTENTÁVEL
APA do Rio Madeira 6.445 4.292 3.295 77 13
APA Rio Pardo e Fers Rio Pardo 144.667 144.504 91.283 63 6.277
Fers Araras 1.066 1.066 817 77 27
Fers Cedro 2.583 2.583 517 20 6
Fers do Rio Machado 76.444 75.359 524 1 -
Fers do Rio Madeira (B) 50.260 50.205 4.515 9 102
Fers do Rio Madeira (C) 30.157 29.716 417 1 56
Fers do Rio Vermelho (C) 3.941 3.941 1.165 30 -
Fers Gavião 454 454 236 52 -
Fers Mutum 10.803 10.803 6.980 65 555
Fers Periquito 1.159 1.159 860 74 7
Fers Rio Preto-Jacundá 1.052.761 1.033.933 122.758 12 15.677
Fers Tucano 480 480 139 29 46
Resex Angelim 8.463 8.463 957 11 154
Resex Aquariquara 17.693 17.293 1.025 6 38
Resex Castanheira 9.741 9.741 406 4 11
Resex Curralinho 1.763 1.605 62 4 -
Resex do Itaúba 1.629 1.629 76 5 -
Resex do Mogno 2.362 2.362 81 3 -
Resex do Piquiá 1.294 1.294 146 11 -
Resex do Rio Pacaás Novos 355.561 352.092 2.063 1 -
Resex Freijó 598 598 81 14 -
Resex Garrote 918 918 23 3 -
Resx Ipê 821 821 159 19 -
Resex Jaci Paraná 204.662 204.662 75.047 37 11.608

Apêndice 1: UCs estaduais de uso sustentável e proteção integral: desmatamento acumulado e estimado
Nome Área (ha) Área de floresta 

original (ha)*
Desmatamento 
acumulado (ha)

Desmatamento 
acumulado (%)

Desmatamento 2016 
estimado (ha)

Resex Jatobá 1.334 1.201 374 31 -
Resex Maracatiara 8.691 8.691 1.130 13 13
Resex Massaranduba 6.208 6.208 1.156 19 22
Resex Pedras Negras 122.857 56.832 194 - -
Resex Rio Cautário (Estadual) 142.487 109.423 2.470 2 -
Resex Rio Preto-Jacundá 100.744 99.982 3.299 3 936
Resex Roxinho 1.031 1.031 86 8 -
Resex Seringueira 495 495 61 12 -
Resex Sucupira 2.872 2.872 98 3 -
UCS PROTEÇÃO INTEGRAL
Esec de Samuel 71.508 66.844 3.548 5 9
Esec Serra dos Três Irmãos 87.248 86.746 34 - -
PES de Corumbiara 404.657 132.399 8.352 6 -
PES de Guajará-Mirim 222.399 115.310 10.401 9 1.955
PES Serra dos Reis 36.852 35.752 1.367 4 -
PES Serra dos Reis A 2.530 2.498 1.452 58 -
Rebio do Rio Ouro Preto 52.361 40.187 2 - -
Rebio do Traçadal 22.278 19.655 13 - -

*Como área de floresta original consideramos a somatória dos dados de desmatamento e floresta remanescente disponibilizados pelo Prodes. Os cálculos de área foram 
feitos em projeção sinusoidal.
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