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Art. 1º AUTORIZAR o remanejamento de US$ 585.488.00
(quinhentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito dólares
norte-americanos), sendo US$ 292,744.00 (duzentos e noventa e dois
mil, setecentos e quarenta e quatro dólares norte-americanos) dos
limites de quotas de importação de insumos disponíveis ao produto
SIRENE PARA ALARME DE VEÍCULO AUTOMÓVEL - Código
Suframa nº 0119 e US$ 292,744.00 (duzentos e noventa e dois mil,
setecentos e quarenta e quatro dólares norte-americanos) do produto
SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE VIDRO ELÉ-
TRICO - Código Suframa nº 0887 para o produto RASTREA-
DOR/IMOBILIZADOR PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COM
GPS E COMUNICAÇÃO VIA TELEFONE CELULAR - Código
Suframa nº 1561, aprovado pela Portaria nº 0337, de 03 de novembro
de 2005 - Ampliação, em nome da empresa PST ELETRÔNICA
S/A.

Art. 2º ESTABELECER que a. PST. ELETRÔNICA S/A.
apresente no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da concessão do
remanejamento, projeto técnico-econômico de ampliação e/ou atua-
lização para o produto RASTREADOR/IMOBILIZADOR PARA
VEÍCULOS AUTOMOTORES COM GPS E COMUNICAÇÃO VIA
TELEFONE CELULAR - Código Suframa nº 1561, em cumprimento
ao que preceitua o parágrafo único do art. 32 da Resolução n.º
202/2006.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

OLDEMAR IANCK

GABINETE DO MINISTRO
<!ID1297418-0>

PORTARIA No- 236, DE 8 DE AGOSTO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso
de suas atribuições previstas no art. 87, parágrafo único, incisos I e II
da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 3o do art. 32 da Lei
no 9.985 de 18 de julho de 2000, resolve:

Art. 1o Reestruturar o Sistema de Autorização e Informação
em Biodiversidade-SISBIO para a aprovação prévia da realização das
seguintes atividades científicas ou didáticas:

I - coleta de material biológico;
II - captura ou marcação de animais silvestres in situ;
III - manutenção temporária de espécimes de fauna silvestre

em cativeiro;
IV - transporte de material biológico; e
V - realização de pesquisa em unidade de conservação fe-

deral ou em cavidade natural subterrânea.
Art. 2o Compete ao Instituto Chico Mendes de Conservação

da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes gerir o SISBIO e aprovar
a realização das atividades dispostas no art. 1o desta Portaria.

Art. 3o Para assessorar o Instituto Chico Mendes, nos as-
suntos pertinentes à aprovação prévia da realização das atividades
científicas e didáticas dispostas no art. 1o desta Portaria, fica ins-
tituído o Comitê de Assessoramento Técnico-CAT com as seguintes
atribuições:

I - avaliar e propor critérios para a concessão de autorizações
referentes a pesquisa científica e didática;

II - definir critérios para concessão de licença permanente;
III - propor procedimentos para fiscalização relativa à ati-

vidade científica; e
IV - propor uma política de uso e divulgação da infor-

mação.
Art. 4o O CAT é composto por representantes, um titular e

dois suplentes, dos seguintes órgãos da Administração Pública Fe-
deral e das sociedades científicas, a seguir indicados:

I - Ministério do Meio Ambiente, que o coordenará;
II - Instituto Chico Mendes;
III - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis-IBAMA;
IV - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Ja-

neiro-JBRJ;
V - Ministério da Ciência e Tecnologia;
VI - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Te c n o l ó g i c o - C N P q
VII- Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência-

SBPC;
VIII - Sociedade Botânica do Brasil;
IX - Sociedade Brasileira de Zoologia;
X - Sociedade Brasileira de Microbiologia;
XI - Sociedade Brasileira de Genética; e
XII - Ministério da Saúde.
§ 1o Podem participar das reuniões do CAT outras sociedades

científicas e instituições que desempenham atividades pertinentes ao
SISBIO.

§ 2o Os representantes de que trata este artigo, serão in-
dicados pelos titulares dos órgãos e entidades e designados em por-
taria pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente.

§ 3o A participação no CAT não enseja qualquer tipo de
remuneração e o seu exercício é considerado serviço público re-
levante.

§ 4o Caberá ao Instituto Chico Mendes a função de Se-
cretaria-Executiva do CAT.

Art. 5o O Instituto Chico Mendes poderá transferir para as
instituições de pesquisa nacionais, observados os critérios de qua-
lificação do Ministério da Ciência e Tecnologia, mediante celebração
de Termo de Responsabilidade, a atribuição de aprovar a realização
de pesquisas científicas nas unidades de conservação federal.

Ministério do Meio Ambiente
.

§ 1o As instituições de pesquisa nacionais deverão criar co-
mitês científicos internos para atendimento do caput deste artigo.

§ 2o Após celebração do Termo de Responsabilidade, as
instituições de pesquisa nacionais serão cadastradas no SISBIO para
aprovar a realização de pesquisas científicas executadas pelos pes-
quisadores que compõe seu quadro técnico.

§ 3o As instituições de pesquisa nacionais são co-respon-
sáveis pelos atos dos pesquisadores, e responsáveis pelas informações
prestadas junto ao sistema, incluindo os relatórios das pesquisas.

§4o A instituição que deixar de apresentar o relatório dentro
do prazo estipulado terá vetada a concessão de novas autorizações até
que a situação seja regularizada.

Art. 6o A autenticidade e regularidade dos documentos ex-
pedidos pelo SISBIO podem ser averiguadas na página eletrônica do
SISBIO utilizando-se do código de autenticação e da data de emissão
impressos no documento.

Art. 7o Os órgãos estaduais, municipais e distritais de meio
ambiente podem firmar acordo de cooperação com o Instituto Chico
Mendes a fim de operacionalizarem o SISBIO no âmbito de suas
jurisdições.

Art. 8o Os casos omissos serão resolvidos pelo Instituto Chi-
co Mendes.

Art. 9o O Instituto Chico Mendes, ouvido o CAT, apresentará
em noventa dias da publicação desta Portaria proposta de norma-
tização para substituir a Instrução Normativa IBAMA no 154, de 1o

de março de 2007.
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor em 1o de setembro de

2008.

CARLOS MINC

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO
DA BIODIVERSIDADE

<!ID1298563-0>

PORTARIA Nº 55, DE 8 DE AGOSTO DE 2008

O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – INSTITUTO CHICO
MENDES, nomeado pela Portaria do Ministério do Meio Ambiente
nº 532, de 30 de julho de 2008, de acordo com o texto da Lei nº
11.516, de 28 de agosto de 2007, e no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 19, inciso IV, do Anexo I da Estrutura Regimental
aprovada pelo Decreto 6.100, de 26 de abril de 2007, ambos pu-
blicados no Diário Oficial da União do dia subseqüente;

Considerando o disposto na Lei n.º 9.985, de 18 de junho de
2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conserva-
ção.

Considerando que o PARQUE NACIONAL SERRA DA
CUTIA/RO atendeu ao art. 27 da Lei 9.985, de 10 de junho de 2000,
no que concerne à elaboração de seu Plano de Manejo.

Considerando que o art. 16 do Decreto n.º 4.340 de 22 de
agosto de 2002 prevê que o Plano de Manejo aprovado deve estar
disponível para consulta na sede da unidade de conservação e no
centro de documentação do órgão executor, resolve:

Art. 1º Aprovar o Plano de Manejo do Parque Nacional Serra
da Cutia / RO.

Art. 2.º Tornar disponível o texto completo do Plano de
Manejo do Parque Nacional Serra da Cutia/RO no Centro Nacional
de Informação Ambiental – CNIA/IBAMA, bem como na página do
ICMBIO na Internet.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RÔMULO JOSÉ FERNANDES BARRETO MELLO

ANEXO

PLANO DE MANEJO DO PARQUE NACIONAL
SERRA DA CUTIA/RO

Objetivo: O Plano de Manejo do Parque Nacional é um
documento onde utilizando-se técnicas de planejamento ecológico, é
determinado o Zoneamento do Parque Nacional, caracterizando cada
uma de suas zonas e propondo seu desenvolvimento físico, de acordo
com suas finalidades.

O Plano de Manejo do Parque Nacional Serra da Cutia está
dividido em 04 (quatro) encartes, 01 (um) sumário do Plano de
Manejo, 01 (um) Resumo executivo e 04 (quatro) anexos, cujas in-
formações, estão dispostas na seguinte estrutura.

SUMÁRIO DO PLANO DE MANEJO – APRESENTAÇÃO
i. Ficha técnica da unidade
i.i. Apresentação do Plano de Manejo
i.i.i. Acesso à unidade
ENCARTE 1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA UNIDADE DE

C O N S E RVA Ç Ã O
1.1 Enfoque Internacional
1.2 Enfoque Federal
1.3 Enfoque Estadual
1.4 Bibliografia
ENCARTE 2 – ANÁLISE DA REGIÃO DA UNIDADE DE

C O N S E RVA Ç Ã O
2.1. Características Gerais
2.2. Caracterização Ambiental da Região
2.3. Aspectos Históricos da Região
2.4. Uso e Ocupação da Terra
2.5. Características da População
2.6. Caracterização das Áreas Protegidas no entorno do Par-

que
2.7. Visão das Comunidades da Região sobre o Parque

2.8. Principais Problemas Ambientais decorrentes do Uso e
Ocupação

2.9. Alternativas de Desenvolvimento Econômico
2.10. Legislação Pertinente
2.11. Potencial de apoio ao Parque
ENCARTE 3 – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
3.1. Informações Gerais
3.2. Caracterização da Área: Fatores Abióticos e Bióticos
3.3. Situação Fundiária
3.4. Fogo e Outras Ocorrências Excepcionais
3.5. Atividades Desenvolvidas
3.6. Aspectos Institucionais da Unidade de Conservação
3.7. Declaração de Significância
3.8. Bibliografia
ENCARTE 4 – PLAEJAMENTO DA UNIDADE DE CON-

S E RVA Ç Ã O
4.1. Processo de Planejamento
4.2. Histórico do Planejamento
4.3. Avaliação Estratégica da Unidade de Conservação
4.4. Objetivos Específicos de Manejo do Parque Nacional

Serra da Cutia
4.5. Zoneamento do Parque Nacional Serra da Cutia
4.6. Normas Gerais da Unidade de Conservação
4.7. Planejamento por Área de Atuação
4.8. Enquadramento das Áreas de atuação por Programa Te-

mático
ANEXO I – Proposta de Zona de Amortecimento do Parque

Nacional da Serra da Cutia

Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão

.

GABINETE DO MINISTRO
<!ID1298952-1>

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 251,
DE 8 DE AGOSTO DE 2008

Fixa as metas de arrecadação, de resultados
de fiscalização do trabalho e de verificação
do recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS para o exercício
de 2008, para fins de pagamento da Gra-
tificação de Incremento da Fiscalização e
da Arrecadação - GIFA da Carreira de Au-
ditoria-Fiscal do Trabalho.

OS MINISTROS DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO, INTERINO, E DO TRABALHO E EM-
PREGO, no exercício de suas atribuições, e tendo em vista o disposto
na Lei nº 10.910, de l5 de julho de 2004, alterada pela Lei nº 11.457,
de 16 de março de 2007, e no art. 4º do Decreto nº 5.916, de 28 de
setembro de 2006, resolvem:

Art. 1º Fixar, para o exercício de 2008, as metas de ar-
recadação, de resultados de fiscalização do trabalho e de verificação
do recolhimento do FGTS, para fins de pagamento da Gratificação de
Incremento da Fiscalização e da Arrecadação - GIFA, da Carreira
Auditoria-Fiscal do Trabalho, nos termos dos Anexos I, II e III a esta
Portaria.

§ 1º Para efeito de pagamento mensal da GIFA serão con-
siderados os respectivos resultados institucionais mensais estabele-
cidos nos Anexos I, II e III a esta Portaria.

§ 2º Os respectivos resultados institucionais, verificados nos
intervalos entre os valores constantes dos Anexos I, II e III a esta
Portaria, determinam o cálculo do percentual da GIFA proporcional e
linearmente a esses resultados.

Art. 2º Na avaliação do resultado do desempenho institu-
cional será adotada a soma dos percentuais relativos a cada uma das
metas, nos seguintes percentuais:

I - arrecadação: trinta e quatro por cento;
II - fiscalização do trabalho:
a) formalização de vínculos: doze por cento;
b) eliminação de riscos no ambiente de trabalho: doze por

cento; e
III - verificação do recolhimento do FGTS: doze por cento.
Art. 3º Para efeitos desta Portaria, a fiscalização do trabalho

de que trata a alínea "b" do inciso II do art. 2º consiste na eliminação
de situações geradoras de acidentes e doenças relacionadas ao tra-
balho, em fiscalizações realizadas nos estabelecimentos empregadores
com atividades enquadradas na Classificação Nacional de Atividade
Econômica - CNAE, constantes no Anexo IV a esta Portaria, es-
tabelecidas em função de critérios de priorização com base epide-
miológica.

§ 1º Considera-se como eliminação de situação geradora de
acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, para fins do disposto
nesta Portaria, a regularização de itens de Norma Regulamentadora -
NR classificados como infração de níveis três ou quatro da NR nº 28,

aprovada pela Portaria MTb/GM nº 3.214, de 8 de junho de 1978, e
a efetivação de levantamentos de embargo e de interdição.
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APRESENTAÇÃO 

O Sistema Nacional de UOO"""! <Se ConsetvaçAo ($HUC), l..eI rf 9985 <Se 18 de Julho de 2000 
estabela:e que as l.A'1Idades de conservaçAo devem disprv ele ...rI pUno de manero e de~ne 
este como um "ÓOCI.!mento técnico mediante o qual, com fu1damentos nos oo,ebVOs geraiS de 
uma unidade de conservaçio. estabelecem-se O seu zoneamento e as nonnas que devem 
presidir o uso da ârea e o maneJO oos recursos naturlMs, II'IdusIw a wnpIanlaçAn das estruturas • I 
fiSlcas necessárias à gestão da tndade· A mesma lei detlll'lTlina que o plano ele rnat'IeI0 deve 
abfaoger, além da área da Unrdade de ConsefvIM;Io (UC), a sua ZOOII de AmorteCImento' (ZA) 
e os Correc:bres EcoIógIc(>!Jl (CE) 8$$O(:Iaóns a ela 

O presente documento compOe o Plano de Marl8jo 00 Parque Naciooal Se i8 da Cuba e foi 
desenvolvido dentro da "''OperaçAo ~ entre o Insbtukl Bfasilelro do Meio Ambiente e dos 
R8O.II'$Os Naturais RenovávetS - IBAMA, o W/'JF - BrBsiI e a Assooaçkl de Defesa EIno
Ambtental- Kar'llndé, com rectnOS advindos do WNF - Brasil A ~ foi contt8t8da para a 
elaboraçlo do pllIflO. com a e·!pe'Viaio léI;nca da OIretona de Emsslsterl13S - IBAMA e do 
WNF - Brasil. 

Em outubro ele . leve Inicio a elaboração do presente plano de manejo, ulllizando como 
de Planetameoto - Parque NaaonaI. RaSBl"I'a ~a e 

adaptado as caracteristicas específicas da na e • 

Desde então, dentro óo proo;5SSO de ~to do Parque, Iof.." l"Ializados dôos 8'.611105, 
sendo os pri;1ç.pais hlados a segar: 

a) R~ léenICa para ~ das difelrizes de trabalho, do c:rtlI1OgI'8ITI de 
atiwdades. da logísbCll para as etapas do diagnOstk:o (f'IO'YEW,obr-o de 2(02). 

b) Sobio.Oo na .... do Porque para r8C0i'lI'l8cimenlo e P'3neIImento das expediÇÓ8S de 
c.npo (janeiro de 2003) 

c) Reuriêo com o prefeito de Costa Marques e ~Ó9I'aoças locais das AsSOClaçóes Aguapé 
e Ecopcri (janeiço ele 2003) 

d) Oiagn6sbco do P.-que e do entorno, ir'Iciundo o meoo físico (cIimII, geologia, 
geomorloIogl3, solos e hid"....,.aIia), o mel() btóbco r~, hefpe~, aVJfauna, 
maslOfauna e Yegalaçlo), ",M,i""C::Oilomi., arql!9fJk)gw e uso plbIico, desenvolvido pela equipe 
do Plano de Manejo e COO5UltoreS contrataOOs (expediÇOes de campo em março, julho e agostQ 
de 2(03) 

e) Oficina de PIa" 'lamento PaIt<'I*lIvo, onde vtrios PiPnentos soei#' pertICIp8t8m da 
ident<ficaçAo dos Plio;'I1_5 aspeo tc,. positivos e negab_ inerertes à geslAo e manllJO da 
Unidade e 5U8 regiAo. propllSecam 1IÇ~ n de ~.8Jo pa-a a UC e lUa zona ele amortec:mentQ 
(março d. 2003, em GuaJarâ-Mirim). 

f) R~ técn:cl com os pesquisadores participantes do diagn6stico, com lO ot::;etivo de 
:nw;r. " 1"1",, ...... <1' u relativas aos tema5 abordados em C8(Ia local • subsióar O 
planejamento (novembro eM 2003. em P""II ... Velho). 

, 'Zona di AmoItec:imento o..,.omo di ................ di """ ........... , 0Ilde .. n,.· tunan .... tkJ w;.rta. 
r:on"t .... _ç6M " ... c .. . com o PfOI< to ... "..,..moz. OI ... ....,.01 ...... \/01 lOto •• Ur '''''-· (M Z'. 
XVIII) . . . ~ ··eo.._ .. Ec""V". p..-ç6M .... ' ~ ............ ___ , lgiiiooour'r OI ••• rolÇlO.Q!,III 
.. nb .. _. _ otuxo di gerll' o _h ...... -. '. --.. "0, doIpaniao di ·~t~ . I" 
'''oIoA<ztÇtoo di __ .... _. , -. _ • ~ ........ .. ;t .. .................... per. _ 
_ ................ _ ...... .., ............. <10_'"',. _<'(',,, ...... $ .'IArt2". )U)() 
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g) R8\.I'".i6es da eql.-pe cse p",...,nento para ayaJi",\A.-. dos relatórios li do próprio 
processo, estn.(ufaÇào dos 8iiC8l1e$ e eIaboiaçlo das propostas de maroe,o li gestAo do p.-que 
(l'IO"'etTOO de 2003 e agosto de 2(04) 

h) MI.II:ianÇa$ na equ.pe de ~ li I'1llomada do p"xasso, com reuniOes para 8 
reestnrturaçlo e complementaçAo dos enca-tes 1, 2 e 3 e ~amento da unidade (março e 
setembro de 20(5). 

i) Reuniêo da equipe de planejamento !:"~~ 
finais no documento como um todo (dezembro 

do eocarte 4 e ajustes 

o presente plano <Se mar,ej J apresenta irllaalmente 8 locafitaÇio da unidade e S8tJS acessos. a 
fieha tkovca da I.lllidade a, na seqüAnaa, 0$ seguntes E!i lCa IH 

- Encarte 1 Contextua/izaçAn da t./nIdadfI de Connnaçlo- mera o Parque no ertoque 
intemaaonal, fadei ... e esla(l)al , descrevendo soa importâocia e tepf"858fl1atrvidade, além de 
IIIboidar relar,~ B$ inslituaonas e soeiOamb:8ntalS 

- focart. 2: Aná~se da Reg.Ao da UOOade de Consefvaçâo: contextualiza 0$ rmnicipios onde 
o P.que está innrido e a sua zona de al'fo(llteoonel"llo - ZA. 

- Enurte 3 Análise da Unidade de ConS!i'YaçAo. apresenta o diagn6stlco do Parque mediante 
a earacteriuçAo de seus ratotes ablÓtl('A)$ (geologia. geomorfoIogIa . solos, hidrografia 8 dima), 
tli6ticos (V'808taçào, maslofauna, avifauna, hefpetolauna e ictiofauna) e antrópicos. 

- Ene.rte 4. Plaoejameoto: lr8ta do planejsmento estratégico do Parque e de seu 
relacionamento com o entorno (lA li região), lI"Id~ndo seus obje~yos específicos de m8~. 
seu zoneamento e o P'~o por ireM de at"açio Inclui 0 ....... 9 .... 8 fislÇO-financ8I1'O, 
com estimativa dos custos das aç6es propostas 

- AneJ:os lO Pllno de Mlnejo. 

Anexo I. Relllólio lemãtic:o do meio fi$iCo (cHna, geologia, gSO'T ..... f\;K9a . hidoogl3lia, solos) 

AnelGO 11 . RelaIÓilO$ lemálioos do meio bI6tiw (\·ege'açio. maslofauna, avrfatna, herpelofauna 
11 iC:Iiofaonlt) 

AnellO 111 Relatório temállco de $OOCl8O)I10lfUa 

AnellO IV Relatório da ofiCina de pIane}8mento particlpabvo 
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INTROOUÇAQ 

$egl.ndo li Le, do SNUC, o Parque NaoonaI li 0018 das cinco categonas do grupo de Untdades 
de Conservaç40 de PhJCeç'kl Integral, CUjO oo,ebYO báSICO é preservar a natureza, lendo 
admllldo ep$08S o uso Õ!JdiIeto dos seus l'8ClK'SOS nallnlS. Em seu aft. 11°, o SNUC deflne 
como objetivO primordial de um Parque Naco,aI a "presefVaçAo de eçossistemas naturas de 
grande relevênaa ~ e beleza ~. posSlbd~ a realizaçlo de pesquisas 
oeotificas e o desenvoIVll'lMlrtto de altYldades de edl,lcaçlo e inlt!lJ)l"\'taçlo ambiental. de 
reereaçao em contato com a natureza e de tuismo ecológico·. 

O Parque Nacional Se .. s da Cutia. com 283.611 hectares, localizado no Mu~IPlo de GuaJsrá
Mlnm, no Estado de RondOnia, • l.ffllI ~ de oonservaç.&o de proIeçAo integral, cnada pelo 
Deueto Federal sI"- de 01 de i1O'"'sta de 2001. com o ·.J2bvO de "preservar amostrlls dos 
8COssrstetmlS AmazOncos, bem como prop!Cl8l' o cM~ de pesqursa aentilica e 
programas de educaçào ambienlal e de turismo ecolOOiCO", 18:'100 ctIaOO COlhO "objeto de 
compensação da área de Reserva Legal dos pn;ljatos agro-extraliVlstaS, de assentamento e de 
coIQr'II2açlo. criados pelo INCRAo (Anexo 3 1 do Encarut 3) 

A criação 00 Parque, Juntamente com as duas Reservas ExtratJVlStas Federais, cnadas na 
mesma ocaSiIo. Iam uma grencle importAncia para li cooservação dos ecossistemas 
amazOnicos a, espeaalmente, para garantir I conecbvidade ambiental no Vale óo Rio Guaporé, 
prnncti81ldo a lacuna anleiiOli".,1e BXlSlente no iXIi.edui "'-':~ii G"apor"tenez-Mamoré 
(Brasil/8oliVla), COf1SIderado de extrema impoNnaa soaoarnt 8 ltal d"'ido' integndade de sua 
cobeItura ftorestat. 

Acessos 

O Parque é ~ local de difícil ac:e5S0 Someote por via IIoviaI chega 58 dntamer1te ao P.,que. 
Por VIa terrestre, o loceI mais prOKImO a que se cheQe é a Seli.ia C~, denbo da Rflerva 
Extrativista Estaduat do RIO Cautârio Dai em diante, 5OI118,1Ie por via ftuvial 

As principaiS vias 1IIM8IS de ...... 50 m . 

Rio Cautáno, até a conllulnc1a com (I Igarapé São joio ou Bran:o, cUi acesso ao limite 
leste do Parque 

• Rio Sotério, que dá acesso ao limite oeste do P8flJ.I8. 

• RIO Mamoré e Gtlaport, 1Ilé ....... lIIuloaa com O RIO PacAas Novos I postll'lolilllnte o 
Rio Novo, dia acesso &O limite norte do Parque 

Esses percursos só podam $8f feitos com facilidade na estaçio das d1uvas, quando o nível dos 
rios e tQa,apés estll alto. laatitando a navlOaçAo Na estação seca. 8II*l.aS o RIO Soténo 
poSSibilita o acesso 

Por via terrestre. a pa1Ir de Porto Velho, é possível dlegIIr ao Parque por Costa Marques ou 
por Guajri-Mm (Figura O. 

O pnncpal acesso tenlIstre é VI8 Costa Marqlles. S81ndo de Porto Velho pela rodovia BR·364. 
em um trecho .sfaltado. até Pr"ldenle Médici (cerca de 6 horas) 8 dai até CoIIa Marq ..... pela 
rodoVI8 BR .... 29. em ~ becho nAo asfaltado (cerca de 12 horas) Da C'd'je de Costa M8fCJ.JeS 
MgU&--58 peI.I BR-429 até o ...-n" do km 52, pelo _ se ' I a,,"a a Reserva EldrabVista 
Estadual Rio Cautáno. dle\fCMldo 8163 Sw ... ClInindé, .... maglm do Rio CaItáno Ol!Ii em 
diante, segue-se por via ftuvial, pelo RIO cautãno. até a coIocaçIo do 51' Valdir. na margem 
direita do no. A partir deste ponto. !.ma trilha, com cerca de 20 km de axtens60, dâ acesso à 
Base do Ig8II!4'é Tlradeo1tM. IXW'ISlruida panI a realizaçAo das expediç~es de campo deste 
plano de m.,ejo. e à". estratq' II'IIIImII 58 la da CAia, 
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T.-nb6m • po5sJvellazM o prMfl8iro trecho, eooe Porto Velho e Ji-Pataná, por via aérea. em 
vOo$ CO«i6IcãaiI , l8gUIndo, <Sapat , pela aR "29 
o outro _1$0 !emitIA! • eM Porto Velho alé Gua}iri-Mirirn, pelas rodoVias BR-3&4 (1J8Cho de 
300 km) e BR-"25 (bed ... de 110 km). Da CIdade de 008"-' Mirim cI'Ie\Il se ao (jistrilO de 
Surpresa $OITI81'l18 por '118 tuviltl. sublrodo o Rio Matr.oré, (cen:.a de 4 horas, de voadeira). 00 
dislnto de Suip .. esa até o RIO Soténo, no Imde oeste do P.-que, M um camtnho temlslre. com 
cerca de 30 km Pe/ll chegar ao Pa'q.18 alf'lda é preooso utilizar um barco pa'8 alnl'l'essar o RIO 
5OIério 

O mapa de Ioc·WZaç .... os p!V'ICIIp$l$ ac.e'$OS à reglJo sAo apres.en' aooc nas Figurll l e " 
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FigullI i Principais vias de aceno ao Parque Nacional Serra da Cutla 
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Figura 11 Locallzaçlo do acelSo ao Parque pelo rama1 do km 52 da BR "29 

-. .- .. 
--~- " 

... ~.- -~ .. ~ .... _ . 
_ , . ... "~ .. M ..... - .. _ ... 

• . -tI>. 

••• 

,-~,-" , . ,,, , ,,, 

.... M • ••• __ 

• "'_ . ....... . M . ... . 

-
_ ........ -... 



Nacional 
Sett~ (!4 Cuti 

• 
WWF 



-

'li.....
Parque Nacional 

Serra da Cutia 

MMAlIBAMA 
KanindélWWF 

Contextuar 

? 

Encarte 1 
r' o da UC 



• 

• 

• 

• 

• 

I 

• 

PRESID~CIA DA REPÚBUCA 

Luz Ina:lO wa da Silva 

MINISTÉRIO 00 MEIO AMBIENTE 

Manna Silva 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

Maf"OJs LUIz Barroso Barros 

DIRETORIA DE ECOSSISTEMAS - DIREC 

Valmir Gabriel Ortega 

SUPERlNTENWCtA 00 IBAMA NO ESTADO DE RONOONIA 

Osvaldo Luis Pittaluga e Silva 

COORDENAÇÃO DO BIOMA AMAZOOIA 

Anaet Aymoré Jacob 

COORDENAÇÃO GERAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Pedro Eymard Camelo Melo 

PARQUe NACIONAL SERRA DA CUnA 

ljian Leticia Mrtiko Hangae (até outubro / 20(5) 

Antonio Mauro Gulmartes dos Ar"IJos (em exercido) 

BRAsíUA, 2006 

[I 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

CRÊDlTOS TÉCNICOS E INSTI1\JCIONAIS 

Coordenação Geral de Ecossistemas - IBAMA (até jBIl8iro de 2C(6) 

Diooe AngéliCa A. Corte - DIREOCOMAC -CoodenaçAo do Bioma da Mata Atlãntica e Campos 
SulinoS -IBAMA 

Equipe de Elaboraçio do Plano de Manejo do Parque Nacional Se: , a da Cutia 

COOiCxnaçlo Geral 

Leandro Valle Ferreira - Kanindé - Associação de Defesa Etnoambiental (até abriI / 2005) 

Jane Vasconcelos - 'v\oWF/Brasil e Kanindé · Associação de Defesa Etnoambiental (a partir de 
abril f 2005) 

Coordenaçlo Técnica 

IVa"leide Bandeira Cardozo - Karindé - Associação de Defesa Etnoambief1ta1 
Marisete Catapan • I/INIIFIBrasiI 
stW\ey NoeIy Hauff - \foN\FlBIasil (atê jlI"Iho de 2005) 

Coordenação dos Diagnósticos $6cio-Ambientais 

leaIuo Valle Ferreira - Kanindé - Associação de Defesa Elnoa"nbiental 

Supervisão e Acompanhamento Técnico cio IBAMA 

Sueli A. ThomazzieIo - ConslAtora PNUO'IBAMA (até juIlo/2(05) 
Célia lontra - DtREClCOMAC - Coordenação do Bioma da Mata AI!ântica e Campos Sulinos 
Inês de Fátima Oliveira Dias - DIREClCOCAT - Coordenação do Bioma Caatinga 
Ulian Letícia Mitiko Hangae - OIRECfCOBAM - COOfdenação do Bioma Amazônia 

Equipe de Consultores Responsáveis pelas Áreas Temáticas 

EJoiza Beoa Delta Juslina Nascimento - Meio Físico 

Fabio Olmos Correa Neves - AIIifaula 
G's'ene TOilblte Vila"a -1diotalrIa 
Ivanei"le Bandeira Call:lazo • S6cioeconomia 
JosueI Ãrgelo Ravani - Arqueologia 
Leandro Valle Ferreira - Vegetação 
Mariluce Rezende Messias - Mastofauna 
Mau-o NascVnento· Uso Pút>lico 
Teresa Cristina Sauer de Ávila Pires - Herpetofaxla 

Assistentes de Campo 

Carlos da Silva Rosário 
Elenice Ouran Silva 
Evandro Santiago 
Israel Correa do Valle Junior 
Ivanete Bandeira Cardozo da Silva 
José Ferreira Ramos 

'" 



Marcelo dos AnJos 
Pedro lima Rodrigues 
Raimundo Rodrigues da Silva 
Ricardo Alexandre M de Melo 

Estaglirios 

AIClJeoe Pereira Paes 
Celson do NaSCImento Duarte 
Domingos Sávio de Miranda Filho 
Gustavo Gurgel do Amaral 
Paula Cnsbna Prestes 
Paulo Hennque Bonavigo 
Suelen Brasil 
Túho Raimundo de Araújo 

Particlpaçlo Técnica do IBAMA 

Ana Carina Fernandes Ometto 
Ana Rafaela D'Amico 
Antonio Mauro GUimarães dos Anjos 
Cláudio Luiz Machado 
Nanei Mana Rodrigues da Silva 
Nobena F Benarrosh 
Munlo Sérgio Arantes Arantes 
Robena Aguiar dos Santos 
ThIago Beraldo 

Este Plano de Manejo foi elaborado com recursos do Programa ARPA - AtendendO um termo 
de CooperaçIo Técnico Científica entre o IBAMA e WNF executado pela Kanindi - AssodaçAo 
de Qef858 Etnoambiental. 

• 

• 

• 

-
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ENCARTE 1 _ CONTEXTUAUZACÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

CONTEÚDO 

1.1 ENFOQUE INTERNACIONAL 1 

1.1.1 Análise do Parque Diante da SUl! Inserçlo na Amu:6nia e na Fronteira com. 
Bolívia 1 

1.1.2 Anlllise do Parque como Integra.nte do Corredor Ecológico Gu.poré f Itenez. -
Mamorá 3 

1.1.2.1 O Contexto Boliviano 8 

1.2 ENFOQUE FEDERAL 11 

1.2.1 O Parque Nacional Sem da Cuti. e o SNUC: Breve Histórico 13 

1.2.2 O Parque Nacional Serra da euti. e as Unidades de Conservaçlo d. 
AmazOni. 16 

1.3 ENFOQUE ESTADUAL 

1.3.1 Aspectos Gerais do Estado de Rondônia 

1.3.2 A Explodo Demogrjfica e o Desmatamento 

1.3.3 O Zon .. mento SOCioecon6mico e Ecológico 

1.3 .• O Contexto Awal 

1.3.5 Areu Protegida' do elbldo de Rond6nia 

1.3.6 A Importlncl. do Parque no Contexto Estadual 

1.3.7Impllc.çOes Institucionais 

1.3.8 Potencialidades de Cooperaçlo 

1.4 BIBUOGRAFIA 

1.4.1 Bibliografia Citada no Encarte 

1.4.2 Web Sites Consultados 

21 

21 

22 

25 

29 

31 

36 

37 

3' 

4. 
42 



" " 
LISTA DAS TABELAS 

Tabela 1.1 Unidades de conservaçêo, terras indígenas e outras âreas protegidas no CooedOl' 
Eool6gico Guaporélltenez-MamOfé. Brasil e Bolívia, por bloco de conectividade 6 

Tabela 1 2 categorias de unidades de conservaçAo reconheadas int9lTlaClonalmenle 12 

Tabela 1.3 Unidades de conservaçAo federais no Brasil 

Tabela 1.4 Unidades de conservaçAo federais de proteção integral e uso sustentável por 
biomas, no Brasil 

Tabela' .5 Vegetação do Estado de RoodónIa 

Tabela 1.6 Proporção da ares desmatada nos municípios do Estado de Rond6rlla 

Tabela 1.7 Área desmatada na Amaz6nla, entre 2001 e 2004 

Tabela 1.8 Unidades de cooservaçAo *lei ais e tenas iodigeoas do Estado de RondÕflIa 

Tabela 1.9 Unidades de conservação estaduais do Estado de Rondônia 

15 

22 

24 

30 

31 

32 

Tabela 1.10 Unidades de CO!'I5el"VaçAo e temJS Indígenas do Vale do Guaporé, onde se locaIaza 
o Parque NaaonaI Seua da Cutia 36 

Tabela 1. t 1 USIa das instituiç6es governamentais e is atuantes na 
implementação do Parque e sua zona de amortecimento 39 

Tabela 1.12 Usta das instituJÇOes governamentais e nao-govemamentals poIef'lClalS 
colaboradoras na implementação do Parque e sua zona de amortecimento 40 

USTA DAS FIGURAS 

Figura 1.1 localizaçAo do Corredor Ecológico Guaporélltenez-MalOOfé em relação és 
ecorregiOes amazônicas 4 

Figura 1.2 IcX'.alizaçAo das áreas protegidas no CorredOf Ecológico Guaporélltanez-Mamoré, 
entre Brasil e Bolívia 5 

Figura 1.3 Unidades de conservação nacionais da Bolívia, administradas pelo SERNAP 10 

Figura 1.4 LocafizaçAo de alguns projetos do Programa Avança Brasil 

Figura 1.5 Áreas prioritárias para a cooservaçAo da bicxiv8fsidade da Amaz6nia 

17 ,. 
Figura 1.6 Áreas propostas para aiaçAo de Iridades de COf1SBfVaçAo de proteçAo integral, na 

Amaz6nia 19 

Figura 1.7 Unidades de COfl5efVaçAo e terras indigenas no bioma AmazOnia 20 

Figura 1.8 RelaçAo entre desmatamento e rodovias na Amaz6nia 25 

Figura 1.9 Proporção de áreas desmatadas no bioma AmazOnia em flXlçAo da existência de 
estradas 25 

Figln 1.10 Proposta da Segunda AproximaçAo do Zoneamento Sodo aconómlCo e Ecológico 
do Estado de Rond6nia 27 

Figura 1.11 LocaiizaçAo das unidades de COflsePIaçAo e terras indigenas no Estado de 
Ror1d6: i a 34 

Figura 1.12 Desmatamento no Estado de Rond6nia, deilbo e fora elas nas protegidas 35 

" 

• 

" 

I 
" 

• 

• 

" 

• 

• 

• 

" 

" 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-

ENCARTE 1 - CONTEXTUAUZACAO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

1.1 ENFOQUE INTERNACIONAL 

O aesoanle processo de global,zação e a mterdependência entre as nações, no que se refere 
aos problemas ambientais oIobas, vêm colocando os lemas da conservaçAo da natureza em 
destaque na agenda mundial. Na tentabva de buscar soluções conjuntas, uma série de 
compromissos, acordos, convenções, tratados e atos vêm sendo firmados pela comunidade 
internacional nas últimas décadas. 

Alguns desses compromissos estão direta ou indiretamente rel3aonados às unidades de 
conservaçlo (UC) e por isso o Plano de manejo considera, nas suas propostas, OS 
canpromissos e tratados ambientais firmados pelo Brasil , buscando se harmoruzar com os 
programas. determinações e resolvçOes existentes. 

Alguns desses compromissos sao globais, como a ConvBllÇto sobre o Patrimônio Mundial, 
Cultural e Natural (1972); e Convenção sobre o ComéiC:iO Internacional das EspéciBS da Fauna 
e Flofa em Perigo de ExtinçAo (CITES) (1973); a Convenção sobre a Coos&fVação das 
Espécies Mi;rat6rias de Anima.s Silvestres (1979); a Convenção sobre a DIversidade Biológica 
(1992) e 8 Agenda XXI (1992). 

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), criado em 1972, por ocasiao 
da Conferência de Estorolmo, é responsável , junto aos paises, pela promoçao de programas, 
pela cooperaçIo e pela elaboração de tratados internacionais. Vem dedicando-se às áreas 
naturais protegidas, com um programa de monitoramento via satélite e em cooperaçAo com a 
OrgarizaçAo das Nações Unidas para a Agriculttn e a Alimentação (FAO). 

A UniAo Intemaciooal para a ConservaçAo da Nat1Xeza (IUCN), com suas ComiSsõeS de Áreas 
Protegidas e Vida Silvestre, de Espé~ies Ameaçadas, de Ecossistemas, e o Centro de 
Momoramento da Cons8fVaçAo Mundial têm forte atuaçao nas questOes das UC mundiais e 
funciona como o maior banco de dados ambientais, ligados às UC de todo o mondo, dando 
cfferentes tipos de suporte para a questao da aiação e da implantação das áreas protegidas. 

A UNESCO, por meio de seu poog .. wna Homem e Biosfera (MaB) e do Centro do Patrim6nio 
Mundial, reconhece as reservas da biosfera e outorga o títljo de reservas mundiais do 
patrim6nio natural as áreas de significado internacional. 

O Parque Nacional Serra da Cutia, além de estar inserido nesse contexto, ganha importêncla 
intemacional por estar localizado dentro da grande bacia do rio Amazonas e, ainda, em regiêo 
de fronteira internacional com a BoIillia. 

1.1.1 Anjlise do Parque Diante da sua Inserçlo na AmuOnla e na Fronteira com a Bolívl. 

O bioma Amazônia estende-se do oceano Allântico às encostas onentals da COfdilh8lra dos 
Alldes, até aproxima<lamerlte 600 m de altitude (Ab'$abef, 1977). ocupando parte de oito 
paises da Amêfica do Sul (Brasil, BoIivia, Peru, Venezuela, CoIOmbia, Equador, Guiana, 
Suriname), sendo que 85% da sua área está em te"ilÓlio brasileiro, abrangendo os Estados do 
Para, Amazonas, MaranhAo, Tocantins, Mato Grosso, Acre, Amapá, RondOnia e Roraima, 
totaIizMdo 4 871.000 km2 (INPE, 2(01 ). 

Em 1978, os paises amazÓf"llcos finnaram o Tratad o De Cooperaçlo AmazOnica, com o 
propósito comum de conjugar esforços para promover o desenvolvimento harmônico da 
AmazOnia, permitindo uma distribuiçao eqílitativa dos beneficios desse desenvolvimento entre 
as Partes Contratantes, para elevar o nível de vida de seus povos e a fim de lograr a plena 
incOI poraçAo de seus territ6nos amazOnICOS às respe :tivas economias nacionais 
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Em 1998, foi criada a Organizaçl o do Tratado de Cooperaçlo Amazônica (OrCA) , com o 
objetivo de fortalecer a coordenaçio e a ação COI'lJunta dos países, promovendo seu 
deseovolvunento sustentãvel em beneficio de suas popWiç6es e das naç6es s.gnatánas A 
estrutura da OTCA compreende as Comlss6es Especiais da RegUlo AmazOnica destinadas 
ao estudo de problemas e tópicos específicos e as Comissões Nacionais Permanentes, 
encanegadas de aplicar as di$pO$lÇÕeS do Tratado de Cooperaçlo em cada pais membro, bem 
como de executar as decisões adotadas pelas reooi6es dos Ministros de Relações Extenores e 
pelo Conselho de Cooperação Amazônica A partir de 2002, a Se :retaria Pennaneote da OlCA 
ficou estabeleCIda em Brasilia. 

O plano estratégico do Tratado considera quatro eixos mais importantes Conservação e Uso 
Sustentável dos Recursos Naturais Renováveis, GestAo do Conhecimento e Intercâmbio 
Tecnológico: IntegraçAo e CompebtivK11tde Regional ; e FOItaIecilll8oto InstituCIonal Estes eoc.os 
abrangem seiS éreas priOfltárias' ,> Água, 2) Florestas, Solos e Areas Naturais Protegidas, 3) 
Diversidade Biológica, Biolecnologia e Biocoméfcio; 4) Ordenamento Temlorial, Assentamentos 
Humanos e ASSlJntos Indigenas; 5) lnfra-estnArsa SoCIal, Edvação e SaUde; B 6) Infra
estrutura de Transporte, energia e Comunicaç6es, para os quais já vem desenvolvendo e 
viabilizando projetos, tal como o Programa de Gestão Integtada e Sustentável dos Recursos 
Hidricos da Bacia AmazOnica 

No contexto regional , do importantes as relac;"'s do Brasil com a 8oIivia, pais com o qual 
possui a failla de fronteira mais eJrtensa (3.126 km). Assim, em 1996, foram criados Comitês de 
Fronteira entre os dois países, sendo instalado, em junho de 1997, o Comitê de Guajará-Mirim. 
Guayaramerin. Pretendia-se que os Comitês seMSsem como mecanismos para dar agilidade e 
fIel<ibilidade na resoluçAo de problemas surgidos no dia-a-dia do relacionamento froote.riço. 

T.nbém em junho de 1997, no Ambito do Tratado de CooperaçAo AmazOnica, foi estabelecido 
o Memo rando de Entendimento BrnitlBolívia para o Estabelecimento de Subprograma de 
Cooperação Técnica em Desenvolvimento Sustentável e Transfef"êocia de Infonnaç08s 
Temiticas , com o objetivo de elabora'" projetos comuns e favorecer o intercAmbio de 
informaç6es nas áreas de IltO..IfSOS naturais IlIf10váveis e nâc>renováv81s, áreas protegidas, 
população, serviços sociais básicos, vil'"lCl.llaçAo territorial, estrutura produllV8, estrutura 
administrativa e organizaçAo social, ordenamento territorial e zoneameoto ecoIógico-econ6mico. 

Em 1998, foi 0'l8da a Comin l o Mista Pem,aMnle de Coonienac;1o eotre os dois países, 
com uma Subcomissão de CooperaçAo Fronteiriça, ~ponsãvei pelo Programa de Ação 
Conjunta para a eXBQ.lÇlo de um "Plano Modelo Binacional de Desenvolvimento Integrado de 
Comunidades VlZirtlas". 

Em 2002, foi estabelecida uma parceria dos palses fronteiriços para a criaç.Ao da Rede de 
Escritó rio s Especializado s de Fronteiras , abranoendo dez estados btasileiros, com o objetivo 
de fartale :er a fiscalizaçlo nos ecossistemas das extensas 25 ft"c:IrW p. ·as intemacionais do Brasil 
e reduzir os graves problemas ambientais nessas regiões, como o tráfico de animais silvestres, 
de plantas e peb:es omamBrltais, a biopirataria, o crescente contrabando de madeira e de 
subprodutos florestais e a explofaçlo ilegal de proóJtos nIo-madeir8lros, dentre outros 
Pretende, também, corrigir a ,alta de articulaçio local B regional entre as autoridades dos 
paises envolvidos, o que, além dos problemas acima mencionados, difiaJlta a proteçAo 
ambiental das baaas Iiâ"ogrâficas dos rios blnacionais, esr e ria'mente em relação aos rea.nos 
tIofest8ls e pesqueiros. No Estado de ROI"IdOrQ foram estat ereados quatro escrit6nos dessa 
Rede, nos municípios de Pimenteira d'Oeste, Costa Marques, Guajará-Mlrim e Extrema de 
Rond6nia, na fronteira cem a BoIivia. 
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1.1.2 Análise do Parque como Integrante do Corredor Ecológico Guaporé I Itenez -
M."... 
A Convenção da OIversldaoe BioI6gica - COB, bem como a Agenda XXI, recomendam esforços 
para as diversas escalas da conservação: da diversidade genética, da diversidade de espécies 
e da diversidade de ecossistemas. Para conservar a diversidade de ecossistemas é preciso 
expandir o foco da conservaçlo para além dos limites das Ul"lldades de conservação e demais 
áreas protegidas O enfoque ecossistêmico pressupõe a ampliação da escala de abrangência 
g e OOráfica da COI'lsetVação, indUodo os biomas e suas zonas ou eGO! regiões. 

Enlende-se por ecorregiAo ·um conjunto de comunidades naturais, geografICamente distintas. 
que compartilham a maioria das suas espécies, dinamicas e processos ecológiCOS, em 
co tdiç6es ambientais similares, nas q,Jals as interaç6es ecológicas do cribcas para sua 
sobfevlVência em longo prazo·, (Dinerstein &t 81 , 1995). 

Ferreira et ai. (2000) SUQ8Il!m para as tIorestas int.Jldadas da Arnaz6Ra uma abordagem por 
bacia hidrográftea, já que nesses ecossistemas os fatores fundamenteis para a manutenção da 
biodiversidade sAo os processos fisicos e biológicos, não restritos ã Amazônia brasileira, mas 
distribuídos em outros países da América do Sul (CoIOmbia, Peru, BolíVIa). Dena toll"a, 
qualquer estratégia de rooservação desses ecossistemas teria que ser planejada em conjunto 
com lodos os países que compartilham as bacias ndtográlicas transfronteiriças. 

O Corredor Ecológico Guaporélltenez-Mamoré resultou de uma iniciativa binadonal para a 
COflServação das bacias dos rios Guaporélltenez - Manorâ, Incluindo parte dos Departamentos 
de Pando, Bani e Santa Cruz. na Bolívia, e parte do Estado de Rondônia, no Brasil, incluindo o 
Parque Nacional Seu da Cutia. Conforme lBAMA (2004), está localizado numa regiIo de 
extrema diversidade biológica, abrangendo quatro ecorregi6es sul-americanas: IIoresta umida 
tropical. florestas umidas do siJdoeste da Amazônia, florestas úmidas de Rondônia-Mato 
Grosso, além de pAntanos e norestas de galena do Departamento de Bani, na Bolívia, conforme 
Figura 1.1. 

Essa Corredor abrange as baaas hidrográficas dos rios Guaporélltenez e Mamoré, com uma 
área de 136.124,5 hectares, incluindo 12 Unidades de Conservação de Proteção Integral 
(14,3%), 18 Unidades de ConservaçAo de Uso Sustentável (17,1%) e 21 Terras Indigenas 
(29%), existindo ainda, na Bolívia, COOOHs6es florestais; (Bosques de ProduçAo e Reservas 
Imobilizadas) que nAo têm correspondência com a nomendatlxa da IUCN. As lKIidadeS de 
conservação. terras indigenas e concess6es ftorestais totalizam cerca de 62'11, da área do 
corredor, o que deve favor8C8f bastante a conservação. Contudo, a proporçAo das áreas 
ocupadas pelas diversas categorias de manejo no Brasil é diferente da Bolívia (Figura 1.2 e 
Tabela 1.1). 

Das 12 U"lidades de proteç.Ao Integral, 11 estio no Brasil e 1 na BoIivla, oo.'Pando 9'11. e 5,4% 
do Corredor. respBcbvamente, e das, 18 unidades de uso sustentável, 15 estio no Brasil e 3 na 
BoIív,a, ocupando 6% e 1()'11" resçBctivamente Das 21 terras indígenas no corredor, 17 estão 
no Brasil e 4 na BolíVIa, ocupando 12,4'11, e 16,6'11" respectivamente (Tabela 1.1). A área média 
das unidades de proteção integral é 328.478 ha, variando de 18.186 ha na Estaç" Ecológica 
A. MUjlca Nava (Brasil) a 1.588.230 tia no Parque NadonaI Noel Kempff Merrado (Bolívia). A 
área média das unidades de uso sustentáver é 282.257 tia, variando de 1 906 ha na Reserva 
Elctrati'lista de Currafinho (BraSil) a 1.526 447 ha em uma umdade de uso sustentável na Bolívia 
(FBfTBira, 2(03). 
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Figura 1.1 Locallzaçlo do Corredor Ecológico Ouapore Iltenez-Mamo" em 
relaçlo As ecorreglOes amazônicas 
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Figure 1.2 Locallzaçlo das âreas protegidas no Corredor Ecológico 
Guaporélltenez-M.moré, entre Brasil e BoUvia 
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Tabela 1.1 Unidades de conservaçlo, temls indigenas e outras tireas protegidas o. • 
Comtdor Ecológico Guaporélttenez - Mamoré, Brasil • Bolívia, po' bloco de 
conectividade 

Nome da unidli~ CIIlegon. rea em het'-res Numero no ...... 
Bloco 1 

E A. MUJICa Nava Pro1eç1o Integral 18280 , 
EEdeCumA ProteçAo Integral 411 .886 , 
EE Serra dos Três IrmIos ProCeçIo Integral 102&78 3 

• 
FN Jacuoda Uso SustenUlvel 222.152 • 
'Resex lago do CUlliA Uso Sustentével 52322 5 
FERS Rio Madlado Uso Sustentével 115 150 • 
FERS Rio Mar.le •• A. u.o """.., 52 ... 7 
FERS Rio Madeira B Uso SustenUlvel 51 &5& 8 
FERS Rio Vennetho B Uso Su!!lent 31568 9 • 
FERS Rio Vennelho C USO SuslenUlvet 4050 " TI Kaxalllll Temt lodlpena 45924 " Bloco 2 
PE de Guajlnf-Mirim ProteçAo Integral 205056 " PN Pacaés Novos ProteçAo Integral 764.801 " PN Serra da Cutia ~Imegral 283 &11 ,. 
RB Estadual do Rio Ouro Preto ProteçAo Integral 56_581 15 
RB Estadual do Traçarta. I 20'" lO 
FN Bom Futuro 2411.000 17 
Resex BaI'RlI"O das Antn Uso Sustentãvel 10723-4 18 • 
Resex Federal Rio Cautél10 Uso Sustentável 13.811 19 
Resex Jaci.Paranti Uso Sustenltivel 1111324 20 
Resex Pacatis Novos Uoo 3-42.1103 " Resex RIO cauCllrkI Uoo 144 371 " Resex Rio Ouro Preto Uso Sustenttivel 1&7.&24 23 -I 

Uso Sustent8vet 11'51 ,. 
107 .321 " 41983 " 27 

Kantiana 
TI Pacaés Novos 2711.1108 29 
TI Rio Guaporé 30 
TI Rio Negro ocaia 31 
TI 6agarana 18.120 " TtlJru.Eu-Wiw-Wau 1.861.111 33 

Bloco 3 -
424.339 " 36'" 35 

RB do GuapGf6 36 
Resex Rio Pedras 37 • 
TI Massaco Temt indlgena 503.000 38 
TI RIO Branco Terra indígena 23& 131 39 
TI Rio Meqoéos Tena indígena 107.553 -

" TI Rio On'Iere Terra lodigena 25.SÕO ., 
PN Noel Kampff Men:ado Intagral 1.511.126 ., , 

-
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Reservl de VidI SiMm. Rios 
BIanco, Negro 
Rese,.,1 Ecol6gic:l 'I Arqueológice 
Keoelh t...ee 
Reserva FOBltal <t. Irwnovilizac iÓll 

"'M' 1 . 
18 
1 C 
'? D 

Em rIIIIIrik>, as áreas bolivianas.. 

Uso SlIStentáwl 

UIO Sustentivel 

UIO Sustent6vel 

Tena indigenll 
erra Incltgena 

Tena Indígena 
Tlrra indigena 

1.1121.447 

473.142 

1.289.424 

1.176.'12 
1507.129 

2.153.272 
1.064.699 
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A Ploposta de impla1tação do Corredor Ecológico GuaporéIIlenez-Mamoré ~g.u da iniciativa 
dos téo'lico5 brasileiros e bolivianos, a partir da ne::essidade de int~ esforços de 
COrlservaçio, idei itificados 80 longo da eIabofaÇão oos planos de manejo de algumas 
l.A"lidades de cooservaçAo de difef'entes categorias existentes na baoa desses nos, tanto no 
temtório brasileiro como na BoIivia 

Nesse sentioo, em 1997 foram realizadas duas reuniões. A primeira Reuni.lo Técnica 
BinacionaJ, realizada em Porto Velho · RO, teve o objetivo de estabelecer estratégias 
específicas e consolidar, de fonna conjunta, os objetivos do corredor ecológico e seus 
contornos geopoliticos. A segunda, realizada na Bolívia, na sede Flor de Oro, do Parque 
Nacional Noel Kempff Mercado, enfatizou as estratégias para a implantaç.êo do COliedor, 
caracterizando suas aptidOes e elaborando um plano de ações a ser coordenado pelo Comitê 
Gestor do COIIedor. Nessa ocasião, foi definida a composição do Comitê 3d hoc e elaboradO 
loMT1 cIoamento denominado "Carta de FIOf'" de OroM. Em 1998, a partir da primeira reooião 
ordinária do Comitê, foi aiado o docu'nento "Perfil do Corredor Ecológico Guaporélttenez
MlmoréM

, com apoio do Banco Mundial O Comitê Gestor era multissetorial e coordenado pelo 
ISAIM. 

Do lado brasileiro, a lmplant&ÇAo do COi.edor foi retornada no ano de 2000, quando foi proposto 
um projeto com 10 anos de duração, a ser executado em 2 fases ele 5 anos. Foi criada uma 
Comisslo Estadual do Comtdor Ecológico, com lA"Tla unidade de gerenclamento do projeto · 
Grupo de Trabalho (Gn, formado por representanles do 18AMA, loera, Funai, Unir (FundaçAn 
Universidade Federal de Rondônia), Sedam (Secretaria de Desenvolvimento Ambiental), 
$epladlPlanaHoro (Secretaria de Planejamento e Administraç.êo), OSR (Üfganizaçâo dos 
Seringueiros de Rondõoia), CPPT-Cunil (Centro de Pesquisa de Populações Tradicionais), 
India (Instituto em Defesa da Identidade AmazOnica), Kanindé (AssociaçAo de Defesa Etno
ambiental), Rio Terra e Ecoporé (AçAo Ecológica Guaporé). 

SegIoXldo o IBAMA (2004), o protelo estabelece quatro linhas mestras de ação. COrl5el"'laçAo, 
uso sustentável dos recursos naturas, IortaIeamento social e contextuaJizaçAo e integração, 
definindo como ações pnf"lOpats 

• COOfdenaçAo, plar18jamento e monitoramento 

RegulanzaçAo fundiána 

• CnaçAo, planejamento e maneJO de ui1ldades de conservação 

• OeIimitaçao de âreas de interstiCio 

• Proteção da diversidade biológica em terras indígenas 

• Mapeamento da crtertura vegetal por mU"licipio 

Turismo sustentável e políticas pUblicas 

Capacitação e treinamento 
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Uma das aç6es do projeto refer&S8 à identJlkaç.lo da necessidade ele complementação do 
conjunto de Unidades de ConservaçAo e áreas protegidas que com~am o CorredOr. do lado 
brasileiro, para aumentar a conectividade entre parcelas de habitats que ainda permanecem 
isoladas, propiciando o aumento da viabilidade das suas populações. 

O Parque foi criado dentro dessa perspectiva, 'lisaldo aumentar a OOt18xto no bloco central do 
corredOf, sendo este um dos objetivos dos plO;elO$ Corntdor EcoI6gico e Programa Áreas 
Protegidas da AmazOl'll8 (ARPA). 

Esse corredor é considerado ele extrema importênoa cIevido, principalmente, à Integridade da 
oxerbJra florestal , tendo somente 8% de sua área desmatada (1,8'" no Bras~ e 0,2% na 
BoIivia). Este é um percentual PBQU800 ccmpa""ado com os 30% de área jã desmatada no 
Estado de RondOnia. 

Ferreira e VentJdnque (2003) ljemonslraam que as áreas legalmente protegidaS, como 
unidades de conservaçio e teCIas indigenas, constrtuem-se em femlmentas eficazes ptl"8 
conter o desmatamento 

Segundo Nasamenlo e Nascimento (2002), o maior desafio do projeto Corredor EcológicO 
Guaporélltenez -Mamoré • o da consdentizaçto da população, buscando seu envolvimento e 
aceitação, para que possa ser implantado com sucesso 

No lado brasileiro, a popuIaçAo envolvida é de 605 mil habitantes, sendo que o rnunlcipio mais 
representattvo em populaçAo é Porto Velho, capital do Estado, com aproximadamente 330 mil 
habitantes. Os demais 17 mUlicipios abra-lgidos apresentéWn uma popUação inferior a 40 mil 
habitantes, sendo que em 13 destes a popo~açAo é inferior a 20 mil. 

Quanto à área IxIliviana do corredor, Ferreira (2003) informa que as áreas protegidas estao 
isoladas, sendo necessãrio um esforço na identificaçên de novas áreas de conservação a fim 
de aumentar sua conectividade. Porém, o plsrtejamento das aç6es necessárias e o acordo 
blnaaooaI BrasiVBolivia, previstos delilbo do projato de impIantaçAo do Corredor, deverAo 
acontecer ar BnBS na seglX1da fase do projeto, entre 2006 e 2010. 

1.1.2.1 O Contexto Bolivll no 

As poHbcas pUblicas bolivianas, YOItadas para a conservaçlo dos ambientes naturaiS, rndlC8m 
boas perspectivas para as iniciativas binacionais, sendo aqui descntas de acordo com es 
informeções contidas em SERNAPIMDSP (2000) , Monjeau (2001) e Guachalla & Zegada 
(2004). 

Apesar de a COI'IservaçAo da natl.Xeza ser UTl tema relativa'nerlle recente na BoIivl8. 
importantes inslruTlentos de açAo, tais como a regu!amentaçAo da atividade florestal, a 
COI'IsolidaçAo das áreas protegidas e a participaçAo de grupos étnicos na conservação e 
manejo produtivo dos recursos naturais, já foram estabelecidos. 

Desde 1993, a Bolívia conta com UTl Minist6rio de DUlIflvotvimento Sustentivel e Meio 
Ambiente. com es Diretorias Gerais de Meio Ambiente, de 8iodiversidade. de Bacias 
Hidrográficas e Recursos Hídricos e de Desenvolvimento Florestal. 

Desde 1994, o ProgJ1lma de Desenvolvimento Florestal Sustent6vel (BOLFOR) vem 
fortalecendo a capaddade dos setores po"Him e privado para o manejo dos bosques natI.X8Is 
de fotma sustentável. Em 2000, a Bolívia foi consid81&da líder global na administraçAo 
sustentável de bosques tropicais, com cerca de um milhão de hectares de bosques natlJf8ls 
certificados (Genton, 20(4). O BOLFOR também apeia a produção de produtos lIorestais nAo
madetráveis 
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o Serviço Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) foi criado em 1997, encarregado de 
conservar e proteger a diversidade biológica, cultLr.ll e paisagística do Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP), o QUal busca o cumprimento dos seguintes objetivos: 

_ Consolidar a capacidade institucional do Serviço Nacional de Áreas Protegidas 
(SERNAP) 
Salvaguardar os ecossistemas naturais e modificados, as espécies e as variedades 
genética, 

- Garantir, consolidar e melhorar a q.JaIi1' de da partic:ipa õAo soeiS' na gestão das Ateas 
Protegidas 

- Promover 8 integração da COIlSef\Iaçto nas pol1licas ecoo6rricas e sociais nacionais 
- Apoiar o desenvolvimento de sistemas produtivos tradicionais, cutturais e nAo-

tradicionais compatíveis com os ob;etivos da conservaçAo 
Fortalacer, hierarquizar e compatibilizar o marco jtxidico que afeta direta ou 
indiretamente a gestão do Sistema Nacional de Areas Protegidas (SNAP) 

- Orientar os valores, atitudes e práticas pessoais e coletivas para a conservaçAo das 
áreas protegidas 
Contnbuf péW'a melhorar a qualidade de VIda das popUaçóes que habitam as Áreas 
Prolegklas e o seu entorno 
Consolidar 8 vinculação das áreas protegidas com mtituiç6IJs em nível municipal, 
departamental, nacional e internacional 

Os Planos de Manejo são considerados instrumentos fundamentais de planejamento 
esbalêgiro a O«Ienamento espadal para as Áreas Protegidas, tendo caráter obrigatório. De 
8COI'do can Gu.ac:halla & Zegada (2004), em 2002 foi publicado o "Gufa para la EJabolación de 
PWJes de Manejo para Amas Protegidas fHI BoIMa", como produto de Lm amplo processo de 
diso'Ssio e proposiçAo conoeaual e matodoKlgôca. 

O SERNAP é responsável pela geslAo de 22 unk'ades de consêrvaçAo nacionais (175.000 km2
, 

quase 16% do territ6no boliviano), confoone demonstra a Figura 1.4, sem contar as lM"Iidades 
de conservaçAo departamentais (estaduais) e municipais e as Reservas e Concess6es 
Flotestais, can as quais resultam em 69 áreas protegidas. As lM"Iidades de conservação 
nacionais pertencem às seguintes categorias de manejo: Parque, MonLmento Natural, 
Santuãrio de Vida Silvestre, Reserva de Vida Silvestre, Área Natural de Manejo Integrado e 
Área Natural de ImobilizaçAo (estado legal transitório até a defilição da categoria) 

Como pode ser observado na Figura 1.4 , a área boliviana do CotTedor Ecológico Guaporél 
Ilenez -Mamoré, localizada nos Departamentos de Pando, Beni e Santa Cruz. inclui poucas 
áreas protegidas. Entre as unidades de conservação botivianas nacionais e de proteçAo 
integral, administradas pelo SERNAP, apenas o Parque Nacional Noel Kemp" Mercado faz 
parte do Corredor. Este Parque, criado em 1979, localiza-se ao noroeste do Departamento de 
Santa Cruz, na fronteira com o Brasil , fazendo divisa can os estados de Rondónia e Mato 
G""", 
Com uma área de 1.526.447 hectares, protege una grande div8fSidade de habitats, com 
apreoáveis indiCes de biodiversidade, em uma zona de tensAo dimática amaz6nlca e 
pantanosa e de tranSlÇAo entre as regi6es Amazõnica e de Cerrado. 

Desde 1995, o Governo da Bolivia compartilha a admmistraçAo do Parque com a Fundação 
"Amigos de la Natura/eza" , constituindo-se em um OOS modelos de co-gestAo de áreas 
protegidas mais exitosos no pais, unindo o rol nornlaliVO e fiscalizador do Estado com a 
capacidade operativa e de manejo de una organização privada. Conta com um Comitê de 
GeslAo, que esta servindO como importante ITIeIO de partia paçAo local, e, desde 1997, possui 
Im plano de mane;o, o qual foi recentemente atualizado Desde 2000, é considerado Sitio do 
PatIirnõrio Mundial da HLmarvdade peta UNESCQ. 
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Figura 1.3 Unidades de conservaçlo nacionais da Bolivil, Idministradu pelo SERNAP 
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Na implantação da ares boliviana do Corredor, prevista para o período 2008-2010, novas áreas 
protegidas devem ser identfficadas e implantadas, a fim de ganllrtir a COI"l8.lividade ambiental. 
Mas, desde já, algumas propostas e projetos de várias instituiç6es governamentais n nJc). 
governamentais, voltadas para 8 COflS8fVaçIo dessa regiAo, já estão em andamento. O IMNF· 
BoIivia, por exemplo, desde 2003, vem desenvolvendo aç"n de cu lFVaçIo na e ....... egW 
Sudoeste da AmazOnia, nos bosques do departamento boliviano de Seni, na fronteira com o 
Brasil (Estado de Rondônia). Este é um programa ~ visa a COfl5el'VaçAo de grandes áreas 
representativas da biOOversidade da região, com tamanhos suficientes para manter populações 
viáveis de espécies e processos ecológicos. As éfeas protegidas como "Tf'Hritorio C<Jmunitario 
de Oripen (TCO) Jtonama" (Terra Indlgena) e a "ReS6Mt InfTtC'Nilizada lténez" (á'ea que requer 
estudos antes de.sua categolizaçAo), fazem parte desse programa 

Pesqlisadores do FieId Museum, após 8 "Ava'iaçAo Ecológica Rãpida", realizada em 1999 e 
2002, no Departamento de Panda, parte mais ocidental da bacia amazOnica, oondufram que a 
região ainda se mantém bem conservada, mas com crescentes ameaças. provindas 
principalmente da conversA0 das tIorestas em éfeas de pastagem, agricultura e asS8fltamentos 
t.Jmanos, do corte SSIetiIfO, da caça (primatas, aves, Ia1arug8s e jacatés), da contamineçAo do 
Rio Madeira com mercúrio e peta pro)Ómidede das ãreas braslei: com ,,,>ido oesdilieMo 
populacional. Para garantir a proteçAo da regiAo, onde constataram haver "cormroidades 
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essencialmente IntactaS de plantas da AmazOnia Ocidental, com alta divElfSldac!e de habitats e 
lXna composição extremamente rica em espécies, a mais alta na BoIivia para vános 
organismos', propuseram a criação de duas Reservas de Vida Silvestre: 

• a Reserva de Vida Silvestre FedericO Romãn, incluindo 8 atual "ReSfHV8/nmovilizada Fflderico 
Romã"., bem como as grandes áreas de noresta alta e intacta de terra finne, localizadas 
imediatamef'lle ao sul e ao oeste, e 

• a Re5efV8 de Vida Silvestre Tahuamanu, onde seria proibida a extraçAo de madeira e a caça, 
com programas para as comU'lidaoes, ao norte e ao sul da Reserva, visando o mane,o 
sustentado de suas terras, biltsloo"iOWKIo toda a flonteira ocidental de Pando em um corredor 
de conservação, que iria desde o "Território Comunitário de Origen (TCO) de Yaminahua
MacNner", perto de Bolpebra, até o sul, na Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónic8-
Manuripi. 

1,2 ENFOQUE FEDERAL 

O Brasil, com área de 8,5 milhÕes km', ocupa ~Me a metade da Amêrica do Sul, com uma 
nqueza biol6gica impar. CalcUa-se que caco de lm terço da biodi~~idade mundial esteja 
concentrada em t8IT8S brasileiras, principalmente nos ambientes com melhor estado de 
conservaçêo e em ecossistemas únicos como os da f\ofesta amazOnica (AmOlim & Pires, 1996). 

O territ6rio brasileiro possui a maior naresta tropical úmida (Floresta Amazônica) e a maior 
planfcóe inundavel do mundo (PiI1tanal), alêm do Cerrado (savanas e bosques), da Caatinga 
(f\ofestas semi-áridas), da Mata Atlântica (ftofesta tropical pluvial) e campos SUínos. Sua costa 
marinha abrange 3,5 milh6es km' e apresanta uma grande variedade de ecossistemas, os quais 
incluem recifes de corais, dooas, manguel81S, lagoas. estuários e pantanos, além de diversos 
ambientes de transição denominados ec6tonos (Ab' Saber, 1995 e 1977). Estima-se que o 
BrasH abriga mais de lm terço do nÚ'Tlero total de espécies do planeta e cerca de um terço das 
florestas tropicais remanescentes no mundo (Brown, 1991). 

A consel'"llaçAo da biodivel'5idade tem sido considerada um dos maiores desafios da 
humanidade. A identificação dessa necessidade surgiu a partir dos grandes impactos que as 
populações humanas vêm causando à diversidade biológica, levando a taxas de extinção 
jamais registradas na história da vida na Terra. A atual taxa de desmatamento nas regiOes 
ttopicais excede 150 000 11m2 aruais, Cl,M áreas são convertidas para outros usos, como 
fulllaçãO de pastaijel1S para a criação de gado. expan5âo da agrrututa, e~ao de 
rea.rsos naturais e especulação imobilitlrta (Feamside, 1995; 'v\tiItmore, 1991). 

A consel'"llaçAo in situ é fundamental para a manutenção da biodiversidade brasileira, sendo as 
Unidades de Conservaçao seu principal instrumento. Nessas áreas naturais protegidaS como 
Unidades de Cooservaçêo, a faooa e a nora são conservadas, assim como os processos 
ecológicos que regem os ecossistemas, garantindo a manutençAo da biodiversidade. 
O alenco de objetivos de cons8f'IaçAo adotado em um pais evidencia a necessidade de que, 
em seu COI"IfUnto, as I.I'1idades de conservação sejam organizadas em um Sistema, denbo do 
qual as unidades fumam uma rede, sendo planejadas e manejadas como um todo integrado e 
representatrvo dos ecossistemas nat\Xats, 

No Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservaçlo - SNUC (Lei W 9.965, de18 de 
julho de 20(0) visa o ordenamento integrado das unidades de conservação federais , estaduais 
e municipais. 

Os objetivos do SNUC são: 

I - contritx.i'" para 8 manutenção da diverstdade biológica e dos r8OJrs05 genéticos no temt6rio 
nacioilal e nas aguas jurisdickAiais: 
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11 - prot8Q9r as espéCIes ameaçadas de extinção no amblo regional e naaonal; 

UI - contribuir para a preservação e a restauraçAo da diversidade de eoossistemas naturaiS, 

IV· promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturaiS, 

V - promover a utilIZação dos principios e práticas de conservação da natureza no processo de 
deseovolvlmento, 

VI- proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

VII • proteger as características relevantes de natureza geológica, geomOrfol6glca, 
espeleológica, arqueológica. paleontológica e cultural ; 

VIII - proteger e recuperar r9CUl'"$OS hidricos e edáficos; 

IX - recuperar 00 restalKar ecoSSiStemas degradados; 

X - propotciOflar meIOs e IncentiVOS para atiVIdades de pesquisa dentifica, estudos e 
monitoramento ambiental; 

Xl - valorizar econ6mica e socialmente a diversidade biológICa, 

XII - favorecer condlÇloes e promover a educaçAo e interpretação ambientai, a recreaçAo em 
contato com a natureza e o turismo ecoIógtco, 

XIII - proteger os recursos naturais necessános a subsistência de populações tracliClon8ls, 
respeitando e valonzando seu conhecimento e sua cultura e promovendcras sodal e 
economicamente 

Diante da multiplicidade desses ob;ebvos, o SNUC estabelece diferentes categorias de manejo 
de unidades de consel'lação, cada uma atendendo prioritariamente a determinados objetivos. 
Estas podem abranoer a preservaçAo da natureza, com um mínimo de interferéoda das aç6es 
humanas, como também podem oferecer OJXlIfunidades de desenvolvimento por meio da 
utJhzaçAo direta e sustentável dos seus recursos naturais, além de proteger locais com valores 
estéticos, histólicos e culturais. 

As categorias de manejo legalmente estabelecidas no Brasil têm sua correspondência nas 
categorias reconhecidas pela IUCN, conforme demonstra a Tabela 1.2. 

Tabela 1.2 Categorias de unidades de conservaçlo reconhecidas Internacionalmente 

re ... orn, ,- (R! 5!r'IlI Natural Estrita) 

"",,,., I 

R!5erva BiológiCa (REBtO) 
EstaçAQ Eoo4ógic8 (EseC) 

a de Proteçlo AmY:rlat (APA) 
Área de Relevante Interesse Ecológico 
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1.2.1 O Parque Nacional Serra da Cutta e o SNUC: Breve Histórico 

Os pr'tneiros passos para a conservação da natlKeza in situ no Brasil tiv8fTlrn inido em 1876, 
alflda na époCa do impeoo e arenas dois aIOS após a criação do Parque Nacional de 
Yellowstooe (EUA), quando o engenheiro André RebouÇas sugeriu, sem sucesso, a aiaçAo dos 
Parques NaciOnais da ilha dO Bananal e Sete Quedas. Somente sessenta anos maiS tarde, em 
1937, foi criado o prime\fO Parque NadonaI Brasileiro, o de Itatiaia, no Rio de Janeiro, seguido 
em 1939, pelos p~ Nacionais de Iguaçu e Sella dos órgaos. 

Pãdua (1997) relata que as 24 Unidades de ConseNaçAo nacionais (18 Parques e 6 reservas 
biológicas). criadas até meados da década de 1970, foram estabelecidas mais em Virtude da 
disponibilidade de terras e das belezas cêoicas do que por fatores técnicos. 

O Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros, estabelecido em 1968, por Porta-ia a, em 
1979, pelo Ceasto rf' 84.017, juntamente com o Código Florestal, Lei n" 4.n 1, de 1965, e a Lei 
de Proteção à Fauna, Lei ri" 5.197 de 1967, foiall nstn.mentos;..icicos importantes para o 
salto de qualldade, lanlO na conoepçAo de manejo, como no planejamento sistemático das 
unidades de conservaçao, verificado a partir da publicaçAo da I Etapa do Plano do Sistema de 
Unidades de ConseNaçlo do Bruil. Este Plano, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal (1BDf) e publicado em 1979, com uma °11 Etapa" publicada em 1982 
(IBDFIFBCN, 1979; 1982), incIuia disposiç6es e recomendaç6es, embasMas em aiténos 
técnicos e científicos, para a organizaçAo das Unidades de Conservação brasileiras. 

Contudo, até 2000, o amparo juridico para as unidades de conservação brasileiras permaneceu 
diluido em um conjunto de leis, decoetos, resoluções e normatizaç6es, embora a Constitl.içao 
Federal, de 1988, afirme que °todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia QI r:1i 1ede de vida° e que "para assegurar a efetividade 
desse direito, ino.mbe ao PIl1er P\CIioo, ellbe outras aç~es , d . finir, em todas as urVr'ejes da 
Fede!'aÇAo, aspa ;0$ teil itor'ais e se .. s COIlijXlI' srl ' s a seia" u padn:::ente protegidos, sendo 8 
8tteraçAo e supressão pSiIIlitidaS somente através de lei , vedada qualquer utilização que 
compronleta a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção" (CF, a:1. 225, parágrafo 1°, 
roso 111), 

Somente a partir de julho de 2000, com a aprovação da lei N" 9,985, que instituiu o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservaçlio da Natureza - SNUC, ficou est .. belecida uma base 
legal COflSistente para a mação. implantação e maneto das UC brasileiras. O SNUC coordena 
85 ooidedes de conservaçAo federais, estaduais e municipais, estabelecendo a necessária 
relação de complementaridade entre as diferentes instâncias e categorias, ordenaooo-as de 
acordo com seus objetivos de manejo (ProteçAo Integral e Uso Sustentával), 

Corrfoo:::e dado .. do IBAMA (WM! 'BAMAgov br, 2(06), demonstrados na Tabela 1.3, em 
dezembro de 2005, o pais contava com 277 UC federais , as quais protegem 61 ,611 ,153, 66 
hectares, o QUe representa 7,23% do tenilÓrio brasileiro, sendo 3,29% (26,149.460 ha) 
representados por 117 áreas de proteção Integral (57 Parques Nacionais, 27 Reservas 
Biológicas. 31 Estaçóes Ecológicas e 2 RefUgiOs da VICia Silvestre) e 3,94% (33,663,938 ha) 
represeotando 157 áreas de uso sustentâvel (29 Áreas de Proteção Ambiental, 17 Áreas de 
Relevante Interesse Ecd6glco, 70 Florestas Nacionais, 43 Reservas Extrativistas, 1 Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável), Somam-se ainda 429 Reservas Particulares do PatrimOnio 
Natural 

IJ 



Tabela 1.3 Unidades ele conservaçJo fedel'l is no Brasil 

SUL TOTAL 

""'lE • 8 , • , 
" 12 • , S S " " 18 • 12 10 " , • , 2 

" " 10 " 11 117 

OI!SI!NVG~TO SUS TENT VEl. 
APA , 8 8 • S 
ARtE 3 3 , 8 2 
FN 38 • 3 10 10 
ROS , 
RESEX 31 • 2 , 

74 " 10 " 11 

o Brasil possui sete biomas principais - AmazOnia, Caatinga, Campo Sulino, Cerrado, Costeiro, 
Mala Atlântica e Pantanal - e três ecOtonos. Amazónia-Cerrado, AmazOnia-Caatinga e Mata 
Alltntica-Cerrado-Caatinga (IBAMA. 20(5) (Tabela 1." ). 
Como demonstram as Tabelas 1.3 e 1.4, 8 distribUção das Unidades de ConservaçAo. tanto 
por regiões como por biomas, nAo é propotdonal. O rúnero total de unidades na Tabela de 
UC por biomas resulta um pouco maior, pooque aquelas localizadas em ecótooos foram 
computadas mais de uma vez. Essas tabelas ainda não incluem as unidades criadas a partir de 
junho de 2005. 

A partir da lei do SNUC, está acontecendo uma ampfiação na escala da conservação, pois esta 
Lei toma obrigatório o planejamento de uma zona de amortecimento no entorno de cada UC e, 
quando conveniente, 8 irnplantaç'o de corredores ecológicos. Ao estabele:8f que o "6t'gAo 
res~vel pela admlristraçlo da U'lidade estabelecera nOllf,as esp 9 :í1'lcas regul<wnentando a 
OOJpaçao e o uso dos retU"'SOS da zona de amortecimento e dos corredofes ecoI6gIcos de ln\a 
lMIidade de conservaçlo", o SNUC possibilita rulrições ao <ireito de propriedade, ampliando a 
escala do planejamento O Plano de manejo de'18 abranger a .. da U"1idade de conseryaçêo, 
sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, induindo medidas com o fim de 
promover sua integração à vida econ6mica e social das comU1idades vizinhas, 

Os corredores ecol6glcos são definidos no SNUC como "porções de ecossistemas natUfilis 
ou seminaturais, ligando ISIKtades de conservaçAo, que possibilitam entre elas o ftuxo de genes 
e o movimento da biota, facilitando a dispersA0 de esp h es e a recoIorizaçAo de áreas 
degradadas, bem como 8 manutenção de popuIaçCes que dema-1dam pa'"8 sua sobreviv6ncia 
àreas com extenslo maior do que aquela das tPda .. tes indi.iduais·, 

Também, seoundo o SNUC, "quando existir um conjunto ele ..., ••• 'oeOO,,"s de conserveç60 de 
categorias diferentes ou nAo, próximas, justaposlas ou sobrepostas, e outras áreas protegidaS 
públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestAo do c.or;lXlto devera ser feita de forma 
integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de oonsetvaçAo, de foona 
a compatibilizar a presença da biQdiversidade, a valorlzação da sociodiversidade e o 
desenvolvimento sustentàvel no contexto regional' . 
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Tabela 1." Unidades de conservaçlo federais de proteçl o integral e uso sustentAvel por 
bioma., no Bras il 

F_ irIb,,"; I a Ie."~, (2008. Im !!!!W ..... .,. bf) 

Essas novas dele .. "inaç6es legais sinalizam lma nova perspectiva para a conservação da 
biodiversidade, por serem mais abrangentes, descentralizadas e participativas. Os corredofes 
ecoI6gicos, espocialmente, e."lIem estratégias para administrar cenãrios inteiros, inclusive 
áreas destinadas tanlo à produçAo como à proteção. Nesse contexto, as áreas protegidas, por 
si SÓ, nAo do consideradas como suficientes para a conservaçAo da natureza, mas sim a base 
sobfe as quais as estratégias regionais devem ser construídas (MMA I PPG-7, 2002). 

No Brasil, duas grandes iniciativas federaiS estão em andamento, visa'ldo a aiaçlo e 
implementaçAo de corredores ecológicos: 

1 - 'Projeto Con edO!" EcoI6gico", ligado ao Ministério do Meio Ambiente e Programa Piloto de 
ProteçAo das Florestas Tropicais • PPG7, incluindo cinco corredores na Amazônia (Norte, 
Oeste, Central e Sul e Ecótonos Sul-AmazOrIlCOS) e dOIS na Mala Atlântica (Central e da Serra 
do Mar). 

2 . Proposta de ifTlP'aMaçAo de Wi.edofes ecológicos nos principais biomas brasileiros, sob 
responsabilidade do Instituto Brnsileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA), por meio da COOfdenação Geral de Ea>ssistemas (CGECO), Vinculada a DIREC . 
Entre estes, encootra-se o Corredor Ecológico Guaporélltenez-Mamoré, na AmazOnia, 
localizado na fronteira do Brasil (Estado de Rond(loia) e Rep.iblica da Bolívia, no qual está 
ll'lserido o Parque Nacional Sua da Cutia. 

Feileíra (2003), em seu estudo sobre 'O uso da écoIogia de paisagem B anáIi$B de lacunas 
para a escolha de areas prioritárias para a con.setVaÇi!Jo da BiocliYersJdade no COlledof 
Ecológico Guaporé/ltenez-Mamoré", constatou que as 12 unidades de conservaçAo de proteçAo 
integral existentes no Corredor não seriam suficientes para garantir a integridade da grande 
diversidade de ecossistemas ali encontrados: das 30 paisagens mais representativas (cerca de 
24 mílhOes de hectafes ou 99,3% da área do corredor), 15 paisagens possuiam menos de 10% 
de soa área lotai denbo das uAdades de proteção integral. 

Contudo, incJulrldo na análise de representatIVidade de halitats, as unidades de COOS8(VaçAo 
de uso sustentável e as terras Indigenas, concluiu que, das 30 paisagens mais representalJvas 
do corredor ecológico, somente três paísagens possuíam menos de 10'1& de sua área t0\81 
incorporadas nas áreas protegidas, sendo que duas destas Iocatizavam-se ao longo do eixo da 
aR 364, esta-ldo pr-aticaTlonte desmatadas . 

Dessa forma, demonstrou que o mosaico de áreas com diferentes níveiS de proteção pode 
garantir a preservação das áraas-ntkloo, de proteção Integral, o uso susten!áve! dos recursot 
naturais nas unidades de uso sustentável e terras Indígenas a, 31nda. cootnbulr 
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significativamente para a manutenção das fix1Ç6es ecoI6gtcas dos ecossistemas I\orestalS do 
corredor, como a manuteoçlo do ciclo do carbono, do clima regional e das barreiras à 
propagação de mega-incêndios 

De ac«do com MMA-PPG7 (2002), os corredores não do unidades políticas ou 
administrativas, mas extensas áreas geográficaS onde se destacam aç6es coordenadas, 
destinadas a proteger parte substancial da biodiversidade na escala dos blomas TaiS ações 
incluem o foIlalecimento, a expansão e a conexão de áreas protegidas, Parques, reservas 
pUblicas e privadas e terras indígenas. A eSlratégia de cOiledores incentiva usos de baixo 
impacto, tais como o manejo ftorestal e os sistemas agroflorestais, em zonas crilicas, no interior 
e entre áreas protegidas, des81lCOfajando os usos de alto impacto como o desmatamento em 
larga escala. A implemeotaçio dos corredores requer elevado grau de envolvimento e 
cooperaçllo em todos os niveis. 

A proposta pa<I 8 criaçAo do Parque Nacional Serra da Cutia surgiu a partir da ideotificaçAo das 
IIICI.MlaS de "'sas de proteção integral, 9Xlstentes no Corredor EcoIõgico Guaporé/Ilenez
Mamoré, o ~ pretende eslal" elecar e manter a conecIividade ambiental no Vale do Rio 
Guaporé O Parque foi criado com 8 importante função de ser uma das áreas-nócIeo de 
conservaçio. dentro do mosaico existente na porçAo central do Corredor, onele estio 
localizadas outras 4 Unidades de COf'lSefVação de proteçAo Integral, 7 unidades de uso 
stlStentavel e 11 terras indigenas. O Parque abrange 286 mil ha=tares e representa a maior 
unidade de conservação de proteção integral dentro desse mosaico, uma I/ez que o PN Pacaãs 
Novos, com 711 mil hectafes, encontra-se 100% sobreposto à terra indigena de mesmo nome. 
O Parque está localizado entre .. Reservas Exttativistas e .. Terras indigenas, com as quais 
iimita-se diretamente, e que também compOem sua zona de amortecimento (Figur1l1 .3). 

Essas areas protegidas, tio próximas e com objetil/Os e nil/eis de proteçAo diferenciados, 
preosam ser manejadas de IoIl11a integrada e bem planejada p8r11 que POSSMI cumpnr com 
seus próprios obtetivos de conservação, CUTlprindo, também, com os objetivos geras 
estabelecidos para o Corredor Ecológico, inclusil/e em longo PfilZo. 

1.2.2 O Puque Nacional S ai , a da Cutia e as Unidades de Conservaçio da AmuOnia 

A Amazônia é reconhecida como a maior ftoresta tropical existente e o maior banco genético do 
planeta. Contém 1/5 da disponibilidade mlndial de água doce e um patrim6nio mineral não 
mensurado. As Itorestas amazOnicas mantêm-se com seus próprios nubientes, num cido 
pai irl8nente, possuindo um delicado equlibrio nas relaçOes das populações bioI6gicas que são 
sensíl/eis a interferências antr6picas. 

O bioma AmazOnico, apesar de possuir a noresta COIllO sua característica mais marcante, 
apresenta uma grande I/lWÍatlade de ...... -sistemas. Os estudos da -Representatividade 
Ecológica dos Ecossistemas BrasiIe""OS", (IBAMA-WM'"-BmsiI, 20(0) relUtaram numa 
classificação biogeográfica, com a ld8fltificaçAo de 23 acorregi6es na Amaz6nia, com 70 tilXls 
de l/egetaçAo oabl/a (fisionomias) e 6 de vegetaçêo secundária (antropizada). 

ConseqOentemente, 8 AmazOnia abriga uma infinidade de eS( BClas vegetais e arWnais, em 
grande parte ainda desconhecidos: 1.5 milhAo de espécies I/egetais catalogadas; três mil 
I!'spécies de peixes; 950 tipos de pãssaros; e ainda insetos, rápteis, anfibios e mamiferos 
(IBAMA, 2005). 

As questOes mais urventes em Iem10S de biodil/ersidade na Amaz6ria dizem respeito ã perda 
em grande escala de funções criticas da noresta frente 80 al/ança da fronteira agricola e 
exploraçao madeireira. Os impados de caça, pesca e eXbatillismo, mesmo em pequena escala, 
podem colocar em risco as popuIaçOes de algl.m3S espécies, pois diminuem drasticamente as 
populaç6es de espécies oom baixas taxas reprodutivas como antas, porc:os.dc>mato e algumas 
espécies de mac8CO'> (Robinson & Redford, 1991). Portanto, ações de proteção e uso racional 
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dos recursos naturais do bioma Amazônia continuam sendo urgentes, conlrapondo-se aos 
efeitos negativos de programas de "desenvolvimento', tal como o Avança Brasil. Segundo o 
IPAN (2004), entre as metas do Avança Brasil, para os próximos anos, esta a quase duplfcaçAo 
da extensAo das estradas pavimentadas e a construção de portos, hidrovias, ferrOVIas e usinas 
hidloelétricas, conforme também demonstra a Figura 1.4 

Figura 1.4 Localizaçlo de alguns projetos do Programa Avança Brasil 

Projetos Bl1Isil 
~A", 

N "" • ""-_ .. -N ..... " =", 

N ·,· .... "· N U" ... _ L .. 

1\1 .... = , .... _-
IV"'" lO' -_._-

o projeto Avaliaçlo e identificaçlo de Ações Prioritárias para li Conservaçlo, utilizaçlo 
Sustentável e Repartlçio dos Beneficios da Biodlv .... ldade da AmazOnla Brasileira, 
promovido pelo Ministério do Meio Ambls 118, por meio do Programa Nacional de [)jversidade 
Biológica (Pronabio), e coordenado pelo Insbluto Socioambiental (ISA), entre 1999 a 2001 , 
avaliou a situação da biodiversidade do bloma e estabeleceu propostas para a conservação e a 
utilização sustentável dos seus recursos, com repartição dos beneficios decorrentes de seu 

""'. 
Uma das conclusões geradas nesses estudos foi a de que "( ... ) !.ma das mais eficazes 
estratégias para a conservação da div8f'ikhde bioIógIoc:a é o estat: alecimento de uma 
consistente rede nacional de áreas protegidas· 

Como resultado do seminário realizado em setembro de 1999, em Macapá, dentro desse 
projeto, foram propostas 385 áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade da 
Amaz61l1a Legal (247 de extrema importância biológica, 107 de muito alta importãocia, 8 de alta 
importânCIa e 23 como insuficientemente c:ooheddas, mas de provável importAnaa biológica) e 
recomendada a criaçAo de eo unidades de conservação, sendo 24 do grupo de proteçAo 
integral (10 em Rond6ria), 22 de uso sustentável (14 em Rond6nia), 6 de categoria mista 
(mosaico) e 15 que necessitam de maIOres estudes para a defimção do grupo e categoria (9 em 
Rond6nia). Para o estado de Rondónia, também foram indicadas 11 terras indígenas, uma área 
a ser incorporada à RB Guaporé e duas áreas sobrepostas com terras indígenas. 

As Figuras 1.5 e 1.6 mostram as âreas priontérias para a conservação da biodiv8l"sidade e.s 
âreas priofitarias para criaçAo de novas uooades de conservaçAo de proteçAo integral, a partir 
do citado estUdo (MMA. 20(2) 
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Figura 1,5 Áreas prioritárias para a eonservaçlo da biodiversldade da AmazOnia 

-

-
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o programa Amazônia Sustentival, que objetiva o desenvolvimento da Amaz6rja com o uso 
sustentável de seus recursos natlXais, pretende quf"ltl4llicar a taxa de partiopaçAo dos 
produtos orill'ldos do uso sustentável de recursos nannis no PI B regional e expandir a área de 
proteçlo ambiental da AmazOnia para o equivalente a 10% da área da região, por meio do 
projeto Expansão e GonsolldeçAo da um Sistema de Áreas Protegidas. Como meta do projeto, 
pat1l o periodo 2001-2010, foi prevista a r.torporaçao de 35 rmhI5es de novos he:'ares de 
florestas protegidas e a consolkbçAo das Unidades de ConservaçAo já exislentes. 

Contudo, a aiaçIo de unidades de conservaçAo, mesmo qJando acompartlada por 
significativos avanços conceituais, como acontece atualmeote no Ekas~ , 010 é suficiente para 
garantir a conservação pretendida. A maiaia das unidpclps de COI'IS8I"VaçAo ainda enfrenta 
sérios obstáculos para sua efetiva mpIantaçAo, Alguns já sAo ... Onic:os, como a ralta de 
~Iarizaçêo flndária, de penca' capaJl1!do, de reanos fina".:';"M, de iniía esb'utu'a e 
equipamentos bãsicos para o mane;o, proteçlo e man.rtençlo, além de pres.sões negativas 
provenientes do entomo. OUtros obstáculos sao as ameaças mais recentes, representadas pelo 
desntspeito aos limites de uso estabelecidos pelas próprias categorias de malejo, pelas 
parawias, concess6es e co-gesl6es mal definidas a, t.twnbém, pela inexistêoàa de 
p'anejamsiltos e Piálic:as bicMegionú (Muno, 1993). 
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Figura 1.6 Áreas propostas Pillra criaçlo de unidades de conservaçJo de proteçao 
integral, na AmuOni. 
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Pata transformar essa realidade das UCs da Amazônia, o govemo federal cnou o programa 
Âreas Protegidas da AmazOn ia - ARPA Este programa, com duração prevista de 10 anos, 
tem como oqellVO consolidar e manter ...". parte do SNUC nesse bioma, protegendo pelo 
menos 50 milhões de hectares de tIofestas e promovendo o desenvolvimento sustentável da 
região. O ARPA está sendo implementado por t.ma parceria entre o Ministério do MetO 
Ambiente, o IBAMA, governos estaduais da AmazOnia, o FUNBlO, o Fundo para o Meio 
Ambiente Global (GEF), o Banco Mundial, o Kf\IV, a GTZ, organizações da sociedade civil e o 
WIvf-Brasit. 

O ARPA, para atingir seu objetivo, vem desenvolvendo as seguintes ações: 

identificaçAo das áreas mais importa"ttes oomo amostras da diversidade da ecologia 
a-nazôrjca" • 

. aiação e consolidaçAn de r.ridades de conSefVação de proteção integral e de uso 
sustentável, articuladas em conjootos de áreas protegidas: 
desenvolvimento de estralêgias de $Ustentabilidade financeira das âreas, em longo prazo, 
com apoio ao desenvolvimento das comunidades locais, 

• avaliação da efetividade das áreas protegidas e monitoramento da conservação da 
diversidade biológica 

A Amazõnla já é o bloma brasileiro com maior nUmero de UCs, as quais tambêm possuem os 
maiores tamanhos, mas, ainda aSSIm, insuficientes diante da extensão e ImportânCia, naoonal e 
global, desse bIoma. Segundo dados do IBAMA (2005), a Amaz6nia Legal, com 503.735.569 
tia, possui atualmente 10,27% de sua área em Unidades de Coosefvação Federais, sendo 
4,83% de Proteção Inlegral e 5.44% de Uso Sust8f1tável, além de 23,2 % em Tenas Indigenas 
(Figura 1.7). 

O Parque Nacional Serra da Cutia, com 283.611 hectares, representa 0,08% do bioma 
Amazônia e 2,07% da ama total dos Parques. Sua importAncia para a conservação do bioma 
esta reptltsentacla, principalmente, na diversidade dos ecossIstemas protegidos em seu interior 
e no Importante espaço que ocupa na gNantia da cone .tividade ambieotaJ, na sua regiAo. ~ um 
dos Parques apoiados pelo ARPA, desde a sua criação. 
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Figura 1.7 Unidades de conse""lçlo. terras Indígenas no 
bioma Amaz6nia 
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1.3 ENFOQUE ESTADUAL 

1.3.1 Aspectos Gerais do Estado de RondOn;. 

O Eslado de RondOnIa, leXalizado na parte oeste da região norte do Brasil , na AmazORa 
()ddental, limita.se ao norte e nordeste com o Amazonas, 8 leste e sudeste com o Mato 
Grosso, a noroeste com o Aae e a oeste com a RepUblica da BoIivia. 

Abrangendo t.ma irei de 238.512.eluJl, segoodo o censo de 2000, possuia uma população 
de 1.379.787 habitantes (5,78 hab.Jkm"), estando quase 213 concentrados nas áreas urbanas 
dos seus 52 municípios (IBGE, 2000). 

A descrição das caracteristicas ambientais do estado baseia-se nas informações contidas em 
RondOnia (2002). 

O relevo é pouco aodentado, ",o 8pf8sentando grandes elevaç6es ou depressões A região 
norte e noroeste srtuam-se no vale do rio Madeira, na grande Planicie Amaz6rica, com terras 
baixas e sedimentares. As nas mais acidentadas encooban-se IocaIjzadas na regilo sul, 
onde ocorrem elevações e oepressOes, com altitudes que chegam a alcançar 1.000 metros na 
Serra dos Parecis, com o Pico Tracoá, com 1.126 m de aIt1.Ira, sendo o ponto culminante do 
Estado. 

A rede hidrográfica do Estado de Rood6nia é representada pelo rio Madeira e seus afluentes, 
que formam oito bacias S91ificativas: do Guaporé, do Mamoré, do Abtx1ã, do Mutum-Paraná, 
do Jacj.Paranã, do Jamari, do Ji-Paranã e do Atipuana. 

O Rio Madeira, principal aHueote do rio Amazonas, tem 1.700 km de extensão em temlÓrio 
bf8s~eiro e vazio média de 23.000 m J por segundo. Este rio é fOlTTlado pelos rios Guapofé, 
Mamoré e Beoi, origIréios dos pla"laItos andinos, e apresenta dois tred10s diSbntos em seu 
curso, denominados Alto e Baixo Madeira. O primeiro trecho, de 360 km, até as proximidades 
da cidade de Porto Velho, capital do Estado, não apresenta condições de navegabilidade 
devido à grande quantidade de cachoeiras existentes. $Ao 18 c.achoeiras ao todo, com desnivel 
de cerca de 72 metros e indice de declividade da ordem de 20 em a cada quilOmetro. O Baixo 
Madeira, trecho em que o rio é francamente navegável, corre numa extensão de 1.340 km, a 
partir da CadlOeira de Santo Antonio até sua foz , no rio Amazonas Sua largura varia entre 440 
a 9.9(X) metros e sua profundidade pe .. "ite a navegação, inclusive de navios de grande calado. 

O rio Ji-Para'lá é o mais importa"lte aftuente do rio Madeira, em Rond6nia, dada a longa 
exteMao de seu curso, ~ corta todo o Estado no sentido sudeste/nordeste. Forma uma bacia 
com apro,,;imadamenle 92.500 km~. Embora tenha 50 cachoeiras e COITedeiras ao longo de seu 
percurso, em alguns trechos o rio apresenta-se navegável, atendendo ao escoamento dos 
produtos oriundos do extrativismo vegetal na regiao. 

Os rios Guap<Yé e Mamoré fofmam uma rede hidroviária de grande importãncia para o Estado, 
que uti~za a tidrovia como seu principal meio de transporte e comunicação. Com cerca de 
1 400 km de extensão. essa tidrovia conta com linhas regulares de navegação, brasileiras e 
bolivianas. JlKltos, os rios Guaporé e Mamaré formam a divisa natural entre Rondônia e Botivl8. 
Seus aHuentes da margem dir8lta sao os Rios Cabixi, Escondido, Mequéns, Massaco, Baia 
Rica ou São Simão, Branco, 8acabptzinho, São Miguel, C3vtarinho, Igarapé do Coca, Sotério, 
Igarapé Grande, Pacaás Novos, Bananeiras e da Late . 
O Rio Guaporé nasce a 1.800 metros de altitude, na Chapada dos Parecis, em MaiO Grosso, 
percorrendo, ao lodo, 1.716 km, dos quais 1.500 km são navegáveis. 

O Rio Mafl'lO{é nasce na Cordilheira Real dos Andes (BoIiVl8), d'lamando-se Grande La P/ala e 
recet>e o rio Bani, na fronleira do BrasIl com a Botívia. Seu curso lem extensão de 1.100 km, 
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o no AbonA demarca a linha divis6na Internacional entre Btasd e Bolívia, no extremo oeste do 
Estado. A área de abrclngéooa de sua bacia hidrogrâfica é de apro)(Jmadamente 4 600 km', 
numa região onde o grande nUmefO de cachoeiras e Wiradll.ras áficulla a navegaçtio. 

O rio Jamari foi represado para a formação da ptlrTlelr8 uSIna hidrelétrica do Estado e seN8 
como via de transporte de passagetrOS e caoas na região compreendida entre os murwcipKls de 
Porto Velho e Anquemes Soa bacia oaJpa área de 31 .300 km', 8pfOXJmadamente 

Rondônia apresenta uma rica variedade de tipos de vegetação, explicada pelo fato de o estado 
ser formado pelos domínios geomorfológicos do Brasil Central e o AmazOnico, tendo como 
conseqüênoa a presença dos biomas Amazlna, ee"ado e Pantanal. 

A vegetaçlo predominante, na maior parte do tenitório (regiões central , norte, sul e leste) é a 
Floresta Ombrófila Aberta. Na ragito sul. ocorre a Floresta Estacionai Semideciduale, na região 
central, predomina o Cerrado. Também ooorrem pequenas has de vegetaçAo aberta, as 
C8mpMranas, a , ao longo dos rios, enconbaTI-S8 Formações Pioneiras e Aluviais, conforme a 
Tabela 1.5 

Tabela 1.5 Vegetaçlo do Estado de Rond6nia 

lensAo 

.. "" de AreJa Branca 

TOTAL -: 

1.3.2 A exploslo Oemogrifica e o Oesmámen\o 

A érea que hoje constitui o Estado de Rond6nia só recentemente foi oc"pada e colonizada de 
foiilia mais intensa. Somente em 1943, foi criado o Ternt600 Federal de Guaporé, em terras 
desmembradas dos estados do Amazonas e do Mato Grosso, quando o governo de Getulio 
V.-gas instalou territórios ern áreas de tensão fronteiriça na região norte do pais. O território 
passou a se chamar Rond6nia, em 1956, em homenílg9t1l a Cândido Rorodon, um de seus 
desbravadores, responsável pela implantaçAo da rede de ~ Ir'agaMica e pela 
mação do serviço de proteção aos índios (SPI), hoje Funai. Somente em 1981, Rond6nia foi 
elevado à categoria de Estado (Rood6nia, 2002). 

Seg~ Pinto (1993) e Tadeu (site da web), até fins do 560.'0 17, além das várias etniaS 
indígenas que viviam na regiAo, apeMs agumas missOes jesufticn dlilgaram até a região 
que hoje constitui o estado. Os bandeiraltes começaram a explorar o vale do Rio Guaporé após 
a descoberta da Ot60 no vale do Rio Cuiabá, no sbla 18 

No final do séctllo 19, no auge do ciclo da borracha, muitos nordestinos Itum atraidos pcn a 
região. Estima·se que, entre 18n e 1900, entraram na AmazOnia cerca de 150 a 300 mil 
migrantes nordestinos. Nesse periodo, a ocupação de terras bolivianas (atual Estado do Acre) 
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por brasileiros originou connitos íntemacion8Js. Estes foram resolvidos com a celebração do 
Tratado de Petrópol is, entre Bnlsil e Bolivia, pelo qual as terras que hoje formam o Estado do 
Aae passaram para o domínio brasiteiro. comprometeodo-se, o Bnlsíl. a constnJir a ferrovia 
Madeira-MamOfé, a qual faalitaria o acesso dos bolivianos ao Oceano AUêntico. 

A constn.'ÇAc> da ferrovia Madeira-MamOf"é teve inicio em 1907 e constituiu-se em novo 
imptjso para o povoamento da região. Um dos nUcle~ ro""ados naquela época, denominado 
de Santo Ant6mo do Rio Madeira, deu origem aos atuais Porto Velho e GuaJ8rã·Mlnm, que 
foram, até 19n, os dois Lflicos mul"llCipios ali existentes. 

A instalação de postos telegrificos, de 1909 a 1915, pela Comissão Rondon foi de suma 
importãooa pata a região, visto que deu origem a diversas localidades e desenvolveu outras, 
bem como serviu de parâmetro para o traçado da BR·364. Além disso, os trabalhos não se 
limitaram à instalação da rede telegráfica, mas incluiram estudos sobre a fauna, a "ora e os 
solos da região 

Postenormente, por volta de 1958, a descobetta de cassiterita estimulou a economia local e 
atraiu novo contingente de migrantes para a região. O ciclo da cassiterita teve seu auge no final 
da década de 1980, quando começou a declinar. 

O <:ido da cassiterita foi sucedido pelo ciclo da agricultura. Campanhas publicitárias 
implementadas pelos Governos Estadual e Federal, com a promessa de terras fartas, baratas e 
férteis para o plantio, atrairam novo contingente de miorantes, vindos, principalmente, dos 
estados do sul e sudeste. Entre 1979 a fins de 1982, cerca de 230.064 migrantes d"leg8fam à 
Rondônia. A população do Estado, que era de 37 mil habitantes, ern 1950, e 110 mil habitantes, 
em 1970, passou para 503 m~ , em 1980, para 1.1 mitl6es, em 1990, e mais de 1.3 milh6es, ern 
2000, conforme dados do InstibJIo Bnlsileiro de Geográfica e Estatistica (IBGE, 2000). 

De um modo geral, poda se oonsidsrar que esse foi um processo de IX' ipaçAo induzido pelo 
Governo Federal, seguindo as diretrizes poIiticas (ocupeçlo estratégica das regi6es de 
fronteira) .... igentes à época em que se promoveu a IX'ipaçAo da região amazônica. 

Essa explodo populacional foi acompanhada de espantOsas taxas de aescimento médio 
anual (16,3% e 7,9%, nas décadas de 1970180, respe:ti .... amente) e conseqüente aumento na 
intensidade do desmatamento. Entre 1975 e 1985, a taxa média anual do desmatamento no 
Estado de Rondórna foi sopeoior a 36%, o que colocou o Estado nas manchetes internacionais. 

Como principaiS indutores desse desmatamento destacam-se: (1) a construção da rodovia BR· 
364, ligando a Amazônia ocidental ao cenlrO e sul do pais, (2) protetO$ de co!onlZaçAo, 
promovidos pelo INCRA (órgão gestor da poIitica fundiária) e (3) incenti .... os fiscaiS e subsidios 
para implantaçao de projetos agropecuários. 

Essas foram algumas das ações apoiadas pelo POLONOROESTE (Progrema de 
Desenvol .... lmento Integrado do Noroeste do Brasil), criado nos anos oitenta pelo Governo 
Federal, com finMciamento do Banco Mundial. Irlcialmente, o prindpal objetivo do 
POLONOROESTE era o asfaltamento de 1.500 km da rodovia BR·364, entre Cuiabà (MT) e 
Porto Velho (RO) No decorrer das negociações entre o Banco Mundial e o Govemo Federal, 
outras medidas foram incorporadas ao programa, .... lsandO promover o ~deseovolVl(nento 

socioecon6rnlCO Ofdenado" na região abrangida pela rodoVI8 BR-364. Ess; s medidas Incluiriam 
a consolidaçao de projetos de coIonizaçAo existentes, aiaçAo de novos assentamentos, 
proteção ambiental e apoio às comunidades indígenas. Porém, essas transfOl",oitÇÕes, na 
pràtica, tiveram como conseqüências mais marcantes a ocupaçAo espacial desordenada e sem 
dotação de infra·estnJlura, o desmatamento acelerado, a degradação dos solos, a perda de 
biodiver!idacle. a descaractenzação das áreas protegidas, a apropliação de terras das 
populaÇões tradicionaiS. além do agravamento dos problemas sociais l.Xbanos e do 
favorecimento dos garimpos. Postl!nOihlente, a desistênaa de pro;etO$ de coIonizaçAo, por 
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pequenos agncultores, favoreceu a expansão da pBClLâtia e a exploração predat6na da 
madeira. 

Como demonstra 8 Tabela 1.6, os munidplos Iocatizados ao longo da BR-364 foram os que 
apresentaram os mais allos jndices de desmatamento, em 2004, chegando até 100% da area 
do município Outros, fofa desse eixo, como Costa Marques e GuaJará-Mlnrn, onde se localiza o 
Parque, apresentaram niveis de desmatamento bem mais baixos (no caso, 14,1% e 5,8% de 
área desmatada, respecbvamente) 

Tabela 1.6 Proporçlo da tirea desmatada nos municlpios do Estado de RondOnia, em 
2004 

NOME 00 MUNICIPlO NOME 00 MUNtCIPlO 
PrimaIl'M1l de Rono6ml 27. Rio Crespo 52,11 
fUllstto Andreuza 211. Esdolo do Oesto "13 
Nova ~sUndia do ~. Parecis " ,00 

0.. .. 

• 30, Chupngualll 
5, 31 . Theobroma 

• 32, AlIo Alegre do 32,11 

p""" 
33. Ji-Parané 30,23 

Teuaen 21183 
29.55 
25,68 

(rOesle 
93,33 37 . .Ia.,...., 22,91 
8&.76 38, Campo Novo de 22.18 

R_ 
13 Jaru 115,81 39. Vale áo Anal1 
14 Un,.tpA " 40, Vilhena 
15 Ariquemes 79,16 41 . S. Miguel do ... 

, Ouro Preto do Oeste • CO$I.I Marques 1.,1' 
, Co"'" 79,53 43. MadladWlo 13,84 

d'Oeste 
75.711 44 Pimentens cio 13,78 

74,20 

72,41 
71.25 

Nepstad et ai. (2001) demonstraram que três quartOS dos desmatamentos enbe 1978 e 1994 
OCOfTltram denbo de uma faixa de 50 km de largura ao longo das rodovias BR 010 (Belém· 
Brasilla), BR 364 (CUlrâ Porto Velho) e PA 150, como demonstra a Figura 1.8 
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Figu,.. 1.8 Relação entre desmatamento e rodovias na AmuOni. 
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Ferreira e Venticinque (2005), avaliando as diferenças no nível dos desmatamentos OCOfridos, 
tanto dentro como fOfa das unidades de conservação e temlS indígenas, em relação à distância 
das estradas, nos estados de Rondônia, Pará e Mato Grosso, constataram padrOes 
exponenciais, ou seja, uma grande proporção de desmatamento próximo as estradas, caindo 
rapidamente com o aumento das distAncias (Figura 1.9). 

Figura 1.9 ProporçJo de Areas desmatadas no bioma AmuOnl. (IBGE -1991 - 1997) em 
funçlo d. existência ele estrlldas (adaptado de Nepstad, 2002) 
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1.3.3 a Zoneamento SocioeconOmlco e Ecológico 

BuscandO reverter os problemas socioambientais que acompanharam a execução do 
POLONOROESTE, em 1986, o Governo de Rondônia, com o apoio técnico de COIlsultores do 
Banco Mundial, Iniciou a elaboraçAo do Plano Agropecu6rio e Florestal de Rondônia -
PLANAFlORO, tendo como objetivO "conservar a biodiversidade de RondOl'lla, criando, ao 
mesmo tempo, uma base para a ublizaçAo sustentável de seus reo.rsos nattxais renováveis, 
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visando beneficios econOmicos diretos para a população local". Na concepçAo do 
PLANAFLORO, todas as ações do pt'Ot8to seriam baseadas I"'-lm plano estadual de 
zoneamento soa0 e :on6mico e ec:ot6gico. 

O Zoneamento Socloeconômlco e Ecol6gico (ZSEE) foi legalmente instituido pelo Estado de 
Rondônia, por meio do Decreto no 3.782 de 14 de Junho de 1988, e posteliormente convertido 
em Lei Complementar no 52 de 20 de dezembro de 1991 

O PLANAFLORQ foi lançado como modelo de uma nova geraçAo de protetos -Verdes" apoiados 
pelo Banco Mundial . 

Q Zooeamento, na prática, apntSentou deficiências e limitações, determinando que, em 1996, 
fossem oficialmente iniciados estudos para uma segl.f'lda aproximação do ZSEE. A escala de 
trabalho adotada foi de 1'250.000 e, em algt.mas sjh '9'jGes, 1:100 000, envolvendo os 
segumtes levantamentos temáticos e sua int8glaçAo: Geologia, GeomorloIogta, Climatologia, 
Pedologia, Recursos Hicncos Superficiais, vegetação, Fauna, Uso e Ocupação do Solo. 
Estrutura Fundiália, Socioeconomia e AptidAo Agrícola. 

Em 6 de junho de 2000, a Lei Complementar N° 233 instituiu a Segunda Aproximaçlo do 
Zoneamento Socioeconômico-Ecol6gico de Rondônia, o qual se consbtui no prinapal 
instrumento de pla-1ejamento da oo'Paçao e controle de ub~zaçAo dos ~s naturais do 
estado. As Zonas foram definidas pelo grau de oo'Paçao, vulnerabilidade ambiental e aptidão 
de uso, bem como pelas Unidades de Conservação e ResetVas Indígenas, conforme a Figura 
1.10 

Segundo o Diagnóstico Sodoambiental de Rond6nia (Rond6nia, 2000), o ZSEE classifica o 
Estado em três zonas, definindo-as e estabelecendo diretrizes para sua ocupaçAo e 
desenvolvimento de abvidades econ6micas. como se segue: 

ZONA 1 - Areu com potencial para Expanslo e Consolldaçlo das Atividades 
Econômicas, abnrtgendo 120.310,48 km', equivalente I 50,5% da irea total do estado, 
sendo div idida em quatro subzonas. 

Como diretriz geral , deve ser estiml_ado o deSBl'lvolvimento das atividades primárias em "aas 
já desmatadas ou antropizadas, com práticas adequadas e manejo no uso dos recursos 
naturais, especialmente o solo. de forma a maximizar os custos de oportunidade representados 
pelo valor oa floresta. Devem-se estimular também o manejo sustentado dos recursos florestais 
a, em particular, o refIorestamanto a recuperação de áreas dEgradadas, de preservação 
permanente (matas cil iares e de encostas) a da reserva legal, incluindo o aproveitamento 
alternativo da vegetação secundária (capoeira). Recomenda-se, ainda, a apl icação de poIibcas 
públicas compensatórias visando a manulençAo dos recursos IIofestais remanescentes. 
evitando a sua conversio para sistemas agrop e VI lérios extensivos. As obras de infra.estrutlXa, 
tais como estradas, deverão estar condidonadas às diretrizes de uso das S\bzonas. 

ZONA 2 - Areas de Conservaçl o dos Rec\I~ Naturais, passfvoeis de uso sob manejo 
sustentivel, destinadas à conservaçlo dos recursos naturais , abrangendo 34.843 km2

, 

equivalente a 14,6% da irea total do estado, A ndo divid idas em duas subzonas. 

As atividades de conversão das terras florestais são pOl'CO expressivas. O capital natural, 
sobretudo o florestal , apresenta-se ainda em condições satisfatórias de aJq)loraçAo, madeireira 
e nAo-madeireira. O arsto de oport~ade de pre-e:v*õfto se ma'ltêm entre baixo e mé:io, 
com boas possibilidades de conservar o estado natural. O valor das terras ftorestais pode ser 
inctem8ntado mediante agregaçAo de valor às existências IIofestais, por meio da exptoraçao 
seletiva de sem produtos. Algumas àreas apreSBl'ltam alto potencial para o ecoturismo e para 
atividades de pesca em suas diversas modalidades. 
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Figura 1.10 Proposta da Segunda Aproxlmaçlo do Zoneamento 
SocloeconOmlco e Ecológico do Estado de Rondônia 
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o ordenamento dessas zonas deve priorizar o aproveitamento dos recursos naturais, evitando a 
conversão da cotertura vegetal natural . As atividadEs agrq:BC\'ánas mstentes podem ser 
mantidas, sem expansio. As areas de campos naturais pocIeill ser ubl;zadas, sob mane,o 
adequado, observando as suas caracteristicas especll'icas. De um modo geral , devem ser 
fomentadas as atividades de manejo florestal e do extrativismo, especialmente pelas 
comuntdades tradiCIonais. 

ZONA 3 - Areas Institucionais, constituidas pelas ireu protegidas de uso restrito e 
controlado, previstas em Lei e instituídas pela Unilo, Estado e Munidplos, abrangendo 
83.367,90 km', equivalentes a 34,9% da 'rea total do esllldo, sendo divididas em três 
subzonas. 

5ubzooa 3.1: Áreas constituídas pa'as Unidades de Conservação de Uso DIreto, nas quais a 
utilização dos reo.xsos ambientais nelas existentes deYEIfá seguir os planos e diretrizes 
especificas, tais como: Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado, Florestas NaCIOO8is, 
Reservas Extrativistas e outras categorias estabelec"OOs no Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação. 

Subzona 3.2 : Áreas formadas pelas Unidades de ConservaçAo de Uso Indireto, onde os usos 
devem se limitar .5 finalidades de ecolUrismo, educaaonas, deotiticas e culbJralS, tas como 
Estaç6es Ecológicas, Parques e Reservas Biológicas, Patnmónio Espeleológico e Reservas 
Particulares do Património NalUral, e outras cateQOrias estabelecidas pelo Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação. 

Subzona 3.3: Áreas fomladas pelas Terras Indigenas, partes do temt6rio nacional de uso 
limitado pela lei, onde o aproveitame"lto dos poteooalS de recusos naturais somente poderá 
ser efetuado mediante autorizaçao ou concessão da UniAo, e na foona de regulamentos 
especificos. 

Consta na lei que instituiu o ZSEE que seu objetivo seria "orientar a implementação de 
medidas e elevaçAo dO paôao socica-wbnico das popujaç6es, por metO de ações que levem 
em conta as potencialidades, as resttiçOes de uso e a proteção dos recursos nattJrals, 
permitindo que se realize o pleno desenvolvimento das funções sociais e dO bem-estar de 
todos, de forma sustentáver. 

Segundo Costa (2001), os &5tudos realizados na segunda 8f:)foximaçAo dO Zoneamento 
contemplaram zonas para consolidaç'o e expansão das atividades econOmicas, IOdicando 
também as zonas cruciais para a recuperaçAo ambiental ou mane)o espeoal e uso alternativo 
da terra, tais como o manejo I\orestal sustenltlver, o exbati'lismo n»madelreiro, sistemas 
agroflorestais, ecoturismo e as ãreas institucionais compostas por terras indigenas e unidades 
de conservação de uso direto e indirelo. Esse autor ikladita que a tJljJizaç'u COf1U"118 do ZSEE 
e de tecnologias agropecuárias e lIorestais, adaptadas às condições edafoclimilticas de 
Rondóna, poderio dar inicio a um processo de modemizaçAo e inteosit'icaçAo do agrooa(lÓCÍO 
estadual e, conseqOentemente, implicar a reduçAo dos nlvais de desmatamento, além de 
proporcionar a r8CUperaçêo de uma expressiva area de solos degradados. 

Já para Mercadante (2001), o zoneamenlo nIo é nada mais do que ~ retJ .. ~.lokl do atual quadro 
de 00JpaÇA0 de Rondónia, detem!inado pela cons1Nçãode estradas (Zona I I e pela aiaçIo de 
âreas protegidas (Zona 3), sendo o resto a Zona 2. Dessa IOIma., o ZSEE teoa servido apenas 
para reconhecer, l'ixar e legitimar o padn\o de OQJpaçAo já existente. Só haveria motivo para 
otimismo se o ZSEE propusesse, para a zona já ocupada, ~ padrAo de uso do solo que 
equilibrasse o uso com a con$&(\/açAo; se o ZSEE UiticaSS8 o padrAo atual de ocupaçao, 
procura"ldo dirigi'" o olha'" para um mo1slo difefenla, poCs considera que, se não se propugna 
UTI novo padrão de uso para as "'eas;a 00 'Padas, não M garantia nem mollvo para esperança 
quanto ao Muro das zonas ainda conservadas. 
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Até 2004, o ZSEE-RO ainda n60 havt8 Sido ratificado pelo governo federal, por contIitar com a 
lei de Crimes Ambientais e a MectiM PrOVIsória Federal n02166 de 2001 , que modificou a área 
de reS8fVa legal para ao% das propriedades na região Amaz6rIca, restringindo a possibilidade 
do cone raso para 20%. Já o ZSEE define mais de 50'1& do Estado como área de aptidão 
agrlCOla, onde o percentual de corte raso autorizado podaria chegar aos 80%, remediando a 
situação irregular de muitas propriedades, algumas com mais 70% de sua área já desmatada 
para conversA0 agrícola. Prevalecendo o proposto no Z5EE, seria permitido o corte raso da 
"orasta em 26% da área do Estado. 

1.3." O Contexto Atual 

Atualmente, os grandes impactos negativos nos ambientes nat\.rais do estado continuam sendo 
causados pelas atividades da agropeCtlária, extraçAo de madeira e produçAo mineral. 

Os maiores impactos IWYlbientais estão llriaOonados ao coojulto de atMdades econômicas 
conectadas direta e indiretanente à produção agro,csCtlária. denorninado agroneg6eio. O 
potencial de geração de renda é cerca de três vezes maior que o da atividade agrícola, com 
amplas poSSibilidades de crescimento. 

A construção do porto gnmelelro na capital, Porto Velho, em 1995, e a abertura. em 1997, da 
hidrovia do rio Madeira, mudaram o perfil econ6mico de RondOnia. Com 1.115 km, a hidrovia 
liga a capital ao Porto de ltacoatiara, no Amazonas, barateando o transporte de seus produtos 
agrícolas. Rondônia abastece a região Nordeste com feijão e milho, destacanoo.se também 
como produtor nacional de cacau, café robusto. arroz, mandioca e soja. A soja é escoada para 
outras regiOes do País e para o exterior, sob a forma de orAos, com baixo valor agregado. 

Com relação às culturas perenes, as mais importantes são o café, palmito, cacau e urucum. O 
café é a o.AtlKa perene mas produZida no estado e ainda está se expandindo. Outros produtos 
como guaraná, ba-lana, bo .. adoa, frnrI93. mamona e lima0 tiveram tn\8 redução bastante 
.nk"" 
Com relação ao extrativismo vegetal, os principais produtos potIem ser divididos em três 
grupos: alimentos (castama-do-pará e palmito), matêrias--primas (látex, madeira em tora e óleo 
de copaíba) e combustíveis (carvão vegetal e lenha). Atualmente, uma das principais culturas 
eJctratlVistas é a da castMIha tk>-parâ e. em menor escala, a 10 óleo de copaiba. Entre as 
matérias-primas, a produção de látex coagulado é o principal produto, contudo está em decHnio. 

Tudo indica que a produção agrícola em seu conjunto nao mostra o mesmo dinamismo de 
perfodos anteriores 

Quanto às atividades industri.is, nos Ultimos anos, estas tamt 11m apresentaram um 
decoé$Omo no contexto geral da f ... ",ação 10 PlB, apesar dos drversos pólos agroindustriais 
localizados em distintas regiões do estado, das potencialidades dos recursos naturais e das 
aptidões econOmicas existentes No que diz respeito à distribuição dos estabelecimentos 
industnas por ramo de atividade. o maior nUmefO das empresas de Rond6nia têm par\lcipação 
nos segmentos de produtos alimentíCIOs (25%), madeireiros (18'11:1) , moveleiro (13%), produtos 
metálicos (11 ,4%), confecç6es (5,6%) e minerais nào-met.álicos (4,7%). 

O setor moveleiro constitui uma dM atividades industriais com maior potencial de crescimento 
Em 1969, corTespondia a 5,7% de todo o setor industrial, em 1994 a 7%, e atualmente 
corresponde a 12,94%. Ressalta·se que, no período de 1989 a 1994, houve redução no número 
de madeireiros, mas o segmento moveleiro cresceu 80% em numero de unidades fabris. 
Quando comparados os períodos de 1989 a 1997, verifica·se extraordinário crescimento, da 
ordem de 411% (IBGE 2000). O segmento moveleiro concentra-se pr'li"'Icipalmente em Porto 
Velho (17,9%), Ji-Paraná (14,8%) e Ariquemes (10,9%) e 97,12% dele são representados pela 
fabricaçlo de móveis de madetras e a distriblAçAo (IBGE, 2000) 
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Quanto ã procluçJo mineral, o ouro continua sendo o pnoopai mineral explorado no Estado de 
R0nd6nia, com garimpos localizados, pnncipalmente. no Rio Madeira A extração é efetuada 
por meio de balsas e dragas, como também com tratores de esteira e bombas de pressão nas 
laterais. A prod~'Ç1o é mlito variava!, com os maiores valores registrados em 1990 (9 610 kg), 
mas com declinlO contíl'lJO desde entio (IBGE. 2000). 

Em tennos ecooõmicos, a cassitenta • o produto mais importante No Inicio, a cassiterita era 
explorada em garimpos manuais, mas, a partir de 1988, passou 8 ser extraida de forma 
mecamzada. RondOnia já foi o estado com maior produção desse mineraJ, poSição hOJe 
ocupada pelo Amazonas (IBGE, 2000). 

Também são extraidos os seguintes minBr8IS: coIumtxt.tantalita, prata, cobre, cobalto. 
chumbo, zinco, platina, paládio, terras raras, cromo, fósforo, esmeralda, diamante, calcáno e 
topázio, aJém do g.anito. 

Com relação ao desmatamento, RondOria COiltlnua apresenta'1do um dos mBlOres indices, 
entre os 8 estados amazOnicos (Tabela 1.7). Entre 2002 e 2004, a área desmatada no estado 
aumentou em 26%. 

Tabela 1,7 Área desmatada na Amaz6nia, entre 2001 e 2004 

Confirmado Estimada 
200t -2oo2 2002-2003 2003-2004 
.m 1045a 12588 

a .28t1 ' .830 

'''' 3.369 ." , .734 t .0504 
727 . " 1103 ..... ... 725 

'" '" ." 5 3 
23.f43 14.517 

Sá e FerrEllr8 (2000) propuseram um processo de ordenamento territorial , adotando a fórnlula 
· 10-20-30-40", como foi ma de redJzir a conversA0 de ambientes natlK8IS pelo desmatamento. 
Essa f61 mula conciliaria as questões de preservaç.lo e uso dos recursos, como se segue: 

- Área de PreservaçAo Ambiental: 5% a 10%., com a ampliaçlo do atual sistema de Unidades 
de Proteção Integral. 

- Área de Uso Econômico Tradicional : 17% a 20%, com incentivo para atividades de peD"'ria, 
agricultura, mineraçAo e expansão urbana e n.nL 

- Áreas tndigenas ' 29% a 30%, com a demar"caÇAo efetiva das t$lras indlgenas . 

• Áreas de Uso Econ6mico: 9% a 40%, com a manutençAo de áreas de floresta, evitando o 
corte raso, por meio do uso de terras pUblicas (Unidades de Conservaçlo de Uso Sustentável) 
e terras privadas, respeitando a Reserva legal e as Áreas de Preservaçlo Permanente 
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1.3.5 Áreas protegidas do Estado de Rond6nia 

O estado de Rond6nia tem atualmente 51 Unida<tes de ConservaçAo de ProteçAo Integral e 
Uso $ostentével de diferentes categorias de manejo, sendo: 24 Reservas Extrativistas. 6 
Pwques, 4 Reservas Biológicas, 4 Estaçóes Ecológicas, 11 Florestas Estaduais e 3 Florestas 
Nacionais. Existem, ainda, 21 Terras Indigenas. perfazendo 3S% da área total de ROndÕllia 
(Tabelas 1.8 e 1.9 e Figura 1.11 ). 

Tabela 1.8 Unidades de conservaçlo federais e terras indil10nas do Estado de RondOnia 

J.~ 

Pacais Novos 
PN Semi da Cuü. 

Lago do 

F"'~ 

FNJacundi 

FN Jamari 

Pacais Novos 
Plrquedo 

$\lslent6vel 
DesenYOMmento 
$ustentével 
DesenwMmento 
Susteotévet 
DesenwMmento 
Sustentável 
""""""'"'~O 
Su$le~vel 
De 5 ~nvot.ii ",nto ..... "" ... 
OeserIwlwnellto 

Fonte: FundaçAo Nacional do Indio· FUNAI 

3J 

283.811 
107234 

52.322 

73.817 

187.824 

249000 

222.152 

223.799 

107.321 
1$5.533 
.7.963 
153.350 
89.696 

14S.aBD 
18.300 

181.388 

238.137 
115.788 
107.553 
'0"'83 
25.800 
233.0se 
18.120 

2.7.869 
11 8.000 

M ... , 
2 
3 , , 
7 

8 

• 
" 
" 
" 
" " " 58 
57 

" " 

83 

" 65 .. 
87 .. 
" 



Tabela 1.9 Unidades de conservaçlo estaduais do Estado de RondOnia 

cata0«_ rei (No) Numero no .... 
RB Rio Ouro Preto 100egral 58.581 13 
RB T,..çlld'l Int8Qnl1 20 lO' " EE A. Muiiu Nava 100egral l USO " EE Se,.,. dos Tr6s Integral 102678 " I,""M 
EE deSamuel ,,, .. 17 
PE de Corumbiara 424.3311 " PE de GuajaHi-Mirim 205.056 " PE Serrl dos Reis 36 442 20 
Resex Angelin 8811 21 

Rese. Aquariquara 18185 22 

Resex caSOlnnetnl Des envot".w''lento 9110 23 
&.stentével 

Resex Rio cautãrio Desenvot/.neOlo 144 311 ,. 
SustentAvel 

Resex CUmllinho Desenvolvimento t .151 " ........ ~ 
ReAx Freijó Desenvolvimento sn 211 

Sustentévet 
Resex Garrote Desenvolvimento '79 27 

Sustentével 
Ruex Ipi De I envoW.rnenlo 821 28 • 

SUstenttvel 
R.sex !taba Desenvolvimento 1.030 '" Sustentévet 
Resex Jaei-Pataná Desenvot ..... ,,,,nto 191324 30 

Sustentável 
Resex JltoW DesenvoMmeOlO 1.333 " """" ... ~ 
Resex Mlnlutiara Desenvof\ílmento 8.669 32 

Sustentével 
Resex [)as ! nwt.~ ,,,,nto 8 .191 33 
Mass.lrandubl """"""~ esex Mogno DesenvoMmento 2 .391 ,.. 

Sustentável 
Resex Pauis Novos De 5 enYOt""'lento 3042903 35 

Sustentável 
Oesenvotoror.nto 1m ,. 
SuslentAvel 

Relex Rio PMras Des envolWneOlo 124.124 37 ... ~. Suslentllvel 
ReM. Rio Des!nvoMrnento 115218 38 
PretolJacundi SlrSientllvel 
ReMx Roxinho OeSeJlvoMmeOlo '" " SustentAveI 
R_x seringueiras 5" '" 
Resex Sucupira 2.818 " SustentAveI 
FERS Arara. DesenvoMmento ,.. 42 
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No Estado de Rond6nia, as unidades de conservação e as terras indígenas constituem a Zona 
3 do ZSEElRO, denominadas de áreas institucionais, previstas e instltuldas pela União, estados 
e municípios 

Esse conjunto de areas protegidas poSSUI extrema Importtnda para a conservaçAo da 
blodiversldade brasileira e em espa~ial para a AmazOnia e o Estado de Rond6ru8, frente às 
Inúmeras pressões sobre os rearsos naturais a que tradicionalmente vêm sendo submetldos. 

O Relatórlo Nacional para a ConvençAo sobre Diversidade Biológica (MMA, 20(4) identifica 48 
áreas do Estado de Rond6nia consideradas de "muito alta" ou de "extremamente alta" 
prioridade para a conservação. Essa lista indui áreas ja protegidas como Unidades de 
Conservação e Terras Indigenas e também algumas iw"eas que &inda não contam com qualquef 
instrumento legal de proteção, como, por exemplo, a área de "interstício entre TJ. RIO Branco e 
P E. Seua dos Parecis', considerada de prioridade extremamente alta . 

Além de conservar a btodiversidade, as áreas protegidas também favorecem a manutenção das 
"orestas. Sá e Ferretra (2000) demonstraram que, nos estados de ROIldÕnI8, Pará e Mato 
Grosso, a proporção de área desmatada dentro das áreas protegidas variou de 1,5 a 4,7%, 
enquanto a proporçio de desmatamento fora delas variou de 29,2% a 48,1%. A Figura 1.12 
demonstra a diferença na intensidade do desmatamento dentro e fora das áreas protegidas do 
Estado de Rondónla, em 2003. 

Esses resultados comprovam a Import.tncia das áreas protegidas (lM'Iidades de consetVação e 
t!!llas indígenas) como uma das ferramentas que auxiNam a diminuir o processo de explofação 
das florestas, nos três estados que mais conlnbuem para o desmatamento na AmazÔflla. e 
contrariam, em parte, a hipótese generalizada de que as áreas protegidas na Amaz6nia nAo 
estariam cumpnndo sua função na conservação e uso racional dos recursos da região, devido à 
falta de implementação e diferentes graus de vulnerabilidade (Sá e F8fTeira, 2000). 
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Figura 1.11 Localizaçl0 das unidades de conaervaçlo e 
terras indlgenas no Estado de RondOnla 
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Figura 1.12 Desmatamento no Estado de RondOnla, dentro e fora das 
ilireas protegidas, em 2003 
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Apesar desse resultado positivo, o "Diagnósttco SodoeconOmico do Estado de Rondônia" 
(RondOoialSEOAM, 2002) demonstrou que, no ano de 2000, a Zona 3 do estado, 
correspondente às áreas protegidas, tanto de proteç.!io integral como de uso sustentável, fOI 
responsáll8l pela elrttação de 11 .287 m' de toras de madeira (215.620 m3, em 1992); 13.282 m3 

de lenha (52 341 ml
, em 1992) e 23 toneladas de carvão vegetal, além de 110 toneladas de 

castanha e 18 toneladas de látex coagulado FOI também responsável pela phxJuç'" de 47 685 
toneladas de arroz: 42.628 toneladas de mandioca; 40.703 toneladas de café; 37.878 toneladas . I 
de milho; 10744 toneladas de feijAo e 69 toneladas de cacau. Nesse mesmo ano, a Zona 3 
abrigava 15,8% do rebanho do estado, incluindo bovinos, bubatinos, ~s e muares 

1.3.6 A import.lnc ia do Parque no Contexto E&taduat 

O Parque faz parte de um grande bloco de Unidades de Conservação de diferentes categonas 
de manejo (ProteçAo Integral e Uso SustentáY81) sob JUnsdiç6es estadual e federal , além de 
Terras Indigenas, sob Junsdção fedmtl . Esse bkX;() é consbtuido por 5 unidades de proteçAo 
integral, 5 unidades de uso sustentável e 6 Terras Indígenas, totalizando 17 áreas protegidas, 
com cerca de 4 milhões de hectares (Tabela 1.10) 

Tabeta 1.10 Unidades de conservaçl o e tetTas indigenas do Va le do Guapo,"" onde se 
localiza o Parque Nacional Semi da Cutia 

1 _ PE Guajlri-Mirim 
2, RB RIo Ouro Prelo 
3. RB 

• , 
E'tadual 
~tadual 
Estadual 
..... '01 
..... ~I 
Feclenll 
Federal 
Federal 
Flldenll Uso sustentéY81 

205058 .. .. , 
20.164 

A manutençAo de remanescentes trorestais maiores que 500.000 hectares são reqUiSitos 
mlnimos para a manutençAo de populações em longo pmzo (Noss, 1996). Nesse sentido, a 
criaçAo con;unta do Parque e das duas reservas extrativistas (Rio Cautàrio e Barreiro das 
Anta), em 2001 , foi de foodamental importancia, pnend.endo a lacuna de proteçlo ambiental 
anteriormente existente. Essas três areas completa"am um cor1unto de áreas protegidas e 
conectadas com aproximadamente 4 milhões de hectares. 

Dentro desse corlooto de ãr&as protegtdas, o P .. que Nacional Serra da Cutia, jootamente com 
a Reserva Biológica TraçadaI, o Parque Nacional Pacais Novos, as Reservas Exbativistas do 
Rio Cautário (Estadual e Federal), do RIO Pacaás Novos e do Barreiro das Antas, bem como as 
Terras Indígenas Pacaás Novos, Rio Guaporé, Rio Negro Ocaia, Sagarana e Uru-Eu-Wau·wau, 
poderio ser manejadas como um mosaico, confomle proposta já em andamento 

Para esse mosaico deverAo ser cnadas .nslAl1CIas de gastA0 integrada e partlClpattva, 
compatibilizando e otimizando as atividades desenvolvidas em cada uma das areas e seu 
entOfl'lCl. Considerando que o mosaico é formado por 3 áreas estaduais e 9 federaiS, esta 
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articulação deverá envolver diferentes instâlcias da esfera pUblica, além dos diversos setores 
da societlade CIVIl. 

A articulaçAO com o Estado de Rond6nie poderá ser positiva, pois, com seu histórico de 
ocupação e desmatamento, hoje se toma imperiosa a adoÇão de politicas pUblicas adequadas, 
que evitem a repetição do cido predatório (insustentável) de exploração de seus recursos 
nalns. Nesse contexto, a possibilidade de criar as condiçOes para que o mosaico de areas 
protegidas do Vale do Guap<Yé cunpra com suas f1.nçÕ8S ambientais e socilris deverá ser 
entendida, no Estado, COITIO uma real oportunidade para o estatele ::im anto de novos n.rnos de 
desenvolvimento, em busca da sustentabilidade. 

1.3.7ImplicaçOes Institucionais 

O Parque, sendo I.ma urVdade de conservação federal , é aâninistrado diretamente pelo 
IBAMA, mas vãrios progi81T18S e projetos de institlliQees governatnerItais, tanto fedefajs como 
estaduais, implicam ações que podem inftuendar o seu gereociamento e o manejo, bem como 
sua zona de amortecimento e região. 

A Secretaria de CoordenaÇão da AmazOr'ia (SCA), ligada ao Ministério do Meio Ambiente, 
coordena a implementação de quatro grandes programas: Gestão Ambiental, Ptograma Piloto 
para a ProteçAo das Florestas Tropicais do BrasM - PPG7, Agroextrativlsmo e 
ProecotlSfTurismo Verde. 

Por meio do PPG-7, em conjunto oom o Governo do Estado de Rond6nia, EtStAo em 
desenvolvimento os PlojetoS de GestAo Ambiental Integrada (PGAls) do Vale do 
GuaporélMamoré e do Município de Cujubim, iOduindo zoneamento, monitoramento, controle e 
fiscalizaçAn, alternativas econõmicas, gSllIfICÍ8mento e banco de dados. 

O Programa de Agroextrativismo se fundamenta, principalmente, em sete ações' Políticas 
PUblicas para o Agroexttativismo; Carteira de Pro;etos; GestAo Ambiental em Terras Indígenas: 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento do AgroextrativismolProdex; Unidades de 
Conservaçao de Uso Sustentãvel; Ouebr&deiras de Coco Babaçu: e Capacitação. 

O Programa de Desenvolvimento de Ecotuismo da Amaz6nia legal - PROECOTUR , tendo 
como executor o MMA, em parceria com o Ministério do Esporte e Turismo, o Instituto Brasileiro 
de Turismo - EMBRATUR, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos ReaKSOS Naturais 
Renováveis -IBAMA e os nove Estados que oomp6em a AmazOnIa Legal, indUI invesbmentos 
em capacitação, infr&..estrutura, marl<eting, proteção dos atrabvos e finanaamento de 
empreendimentos que serlo neMssários para gerar nuxos de visitMtes, nos pólos de 
ecoturismo selecionados pelos estados participantes, 

O estado de RondOoia selecionou, para compor seu pólo de ecoturismo, os vales dos rios 
Guapore, Mamoré e Madeira, abrangendo a mais bem preservada e menos povoada região do 
estado, coberta por "orestas e áreas Inundáveis, sit'l8das na fronteira com a Bolívia. De sul 
para o norte, o pólo se estende por CInco municípios: Cabbd, Pimenteiras, Costa Marques, 
Gua)8râ-Mlrlm e Porto Velho. O PROECOTUR, em RondOnia, 6f1COi Itra-se sob a coordenação 
da Superintendência EstMual de Tunsmo (SETUR), que também UJOjjzna o Ph>grama 
National de MuniCIpalizaçAo do Tunsmo 

A Seoetaria de Coordenação da Amazônia busca a união dos governos federal e estadual, 
setores produtivos e a sociedade da AmazOnia para o estabelecimento de um pacto ern tomo 
de alternativas ao desmatamento. as chamadas Agendas Positivas estaduais e regionais, 
resultantes de negociaç6es iniciadas em 1999. Estas pauta'n, balWwn e orientam as poIiticas e 
aç:6es governamentais em relaç.Ao à região, buscando a construção prética de novos modelos 
de cleseovolvimento. 
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Ainda no âmbito federal , dentro do programa Brasil em AçAo, um dos grandes eIXos de 
Integração e desenvolvimento ê o Eixo Madelra-Amazonas, o qual afeta diretamente o estado 
de RondOl'1la Em operaçêo desde abril de 1997, compreende a hidrovia do rio Madetra. 
inter1igando as rodoviaS BR-364I070 e BR-163 com o rio Amazonas Essa hidrovls perrrllte o 
transporte intermodal entre as áreas de prodvçio de SOja do norte de Mato Gfosso e o Oceano 
AdAntico, passando pelos terminais graneleiros de POI'tO Velho (ROI e de ltacoatiara (AM), 
melhofando o esa>amento da produção e aumentando o potencial de expansão das atividades 
agrop B co .anas. 

Outro projeto do governo fttderal é a rtteuperaçAo da rodovia BR-319 (Porto Velho-Manaus) 
Essa rodovia é asfaJtada apenas entre o trecho de Porto Velho (Rond6nia) a Huma.la 
(Amazonas) e, a partir dai , o percurso é precário e inviável no periodo de chuvas na região 
Amaz6nica O maior OOjebvo desse projeto de paVimeotaçAo é permitir o escoamento da 
produção das culturas agricdas dos mooicipios oortados pela estrada. O asfaltamento dessa 
rodovia certamente pe:m!brá a abertura de uma nova rrente de expansão humana de POI1o 
Velho para o estado do Amazonas. 

O prCjeto de COflStruçOO do gasoduto entre Coari (Amazonas) e Porto Velho (Rond6ru8), que 
cortará os interllÚ'llios das baCias dos rios Coan, PUl'\JS , Ipbruna 8 Madeira, coloca em situações 
opostas os governos estaduais. O governo de Rondônia arglA1'\8flta QUe o gasoduto dimim.irá a 
sua dependêocia das USInas termoelétricas, contudo, o do Amazonas tem preferênaa pelo 
transporte do gâs natural por m8l0 de balsas entre Coari até a conftuênCIa cio rio SoIimOes e do 
rio Madeira até Porto Velho, afgUTlentaodo que a obra causai! grande impacto ambiental 

Devem também ser consideradas as implicações relallvas à localização do Estado em área de 
frorlt8lra intemadonat, tendo que cumprir compromissos, acordos, convenções, tratados e atos 
firmados com a vizinha República da BoIlvia. FlIICionam em Rondõnia, por exemplo, o Comitê 
de Frontelf8 de Guajará-Mirim-Guayaramerln, visando a resoluçAo de pro4:lamas no 
relacionamento fronteiriço e quatro escritórios da Rede de Escritórios Especializados de 
Fronleiras, nos mU'licíptos de Pimenteira <rOeste, Costa Marques, Guajará-Mirim e Extrema De 
RondOnia, encarregados da fiscalizaçAo dos ecossistemas de ~lIeira e da redução do tnitico 
de animaiS silvestres, de ptantas e peixes ornamentais, da biopirataria, do crescente 
contrabando de ma1aira e de stbprodutos fIot'estais e da &XJlkIfao;Ao hgal de produtos não
madeireiros, entre outros. 

No Ambito do Governo Estadual, a instít1Jição responsável pelas questões ambientais de 
RondOnia é a Sectetaria de Estado do Desenvolvlrnento Ambiental (SECAM), com o NUcleo de 
Desenvolvimento Florestal (Maoeto, Fomento, Tecnologia e Unld&1es de ConSEH"Vação), Núcleo 
de Desenvolvimento do Meio Flsico (Recursos Hldlicos, Reanos Minerais e Solos), NUcleo de 
Sensoriamento Remoto 8 Clima, NUdao de Ecologia Humana (Cans. e Participaçêo SoCIal, 
Arqueologia, Ass. Indígena) e NUcIeo de Controle e Fiscalização (Cadastro 8 Ucendamento, 
MomOl"3ffl8nto e Fiscalizaçlo). 

Entre os programas do Governo do Estado, destaca-se o PLllNAFLORO, o qual visa o 
Gerenciamento, a Conservação e a ProIeç ..... Ambiental, por meio de três limas de aç ..... : (1) 
zoneamento, mapeamento 8 regulrVaç ..... fU'Idãna; (2) mal$eje e proteçlo do m!'" ambianle; 
e (3) fonal8CImento instituciooal, assistência técnica e estudos. UlJliza, corno ferramenta básica, 
o Zoneam8f1i:o SocioeconOmico de Rondõnta. 
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1.3.8 Potencialidades de Cooperaçlo 

Diversa orgaruzaç6es govttmamentas e nAo-govemamentais. Ioea1s, estadual', nacionais e 
intemacionais, estão envolVIdas diretamente com a implementação do Parque, confOfme o 
apresentadO na Tabela 1.11 e outras, como consta na Tabela 1.12, sAo colabOradores 
potenaais. 
Tabela 1.11 Ust. das instituiç6es governamentais e nlQ-ilovemamentais atuantes na 
implernentaçlo do Parque e sua zona de amortecimento 

ENTIDADES JURISDIÇ O AT1VlDADES UGAOAS AO 

AçIo Ecológica Vale do Guaporé (Ecoporê) L~I 

L~I 

AsSOCiaçlo Primavera (Guajartl·Mirim) L~I 

<le obra 
EstMlual (Costa Marques) ~I Fliêãlii.çAo 

Federal Estadual FiscalizaÇAo 

de ceresa ÊtncrAnlllliiiiM· (KANINOÊ) Estadual 

dos Seringueiros de Roodónia (OSR) E$ladual 

FIofestal de RondOflI8 Fiscahzaçao .,.,.,. EOueaçAo ambiental e registro de 
belezas oInicas 

cte Estado do DesenvoMmanto Ailbienlal Estadual Fiscaizaçlo. mOnilOfilmento e 
tnlbalhQSlaboralon.iS 

Fedefll <li! RonóOI1ia (UNIR) Estadual Educaç.lo .mt ! ntal e pesquisa 
Ofgamzaçlo 50CRIl e 

Nacional OJgarriUÇAo socif,l e fisclliz.aÇ.Io 

Nacional Apoio 16en1CO e IogIslico 

Internacional Apoio finaoceoro no entorno 

Banco Mundial lotemaciOnal 

Fundid6ft AJTMOOS de la Nature'pZ 8 (FAN) Inlemacioflal 
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Tabela 1.12 Lista das instituições governamentais e nlo-govemamentais potenciais 
colaboradoras na implementaçlo do Parque e sua zona de amortecimento 

;;in.. Elétricas do Nor1e (Eletroootte) 

.... ~do ..... (W!AA) 

Escolas Supenores de Poria Velho 

..... 
NttaOnlll de COlooizaçAo e Reforma Agrâna 

(IHeRA) 
Instituto Nacional de Pesquisas da AmazOnla (INPA) 
MalYlha óo BrasI 
Plano Nacionat de MunidpalizaçAo do Turismo 

~oc 
Secretaria de Educação de RoodOnia (SEDUC) 

de TUit5fno de Rondônia 
do &8SiI 
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Nacional OIganizaçAo social e EducaçJo _. 
Naexonal Apoio financeiro e técnico 

Estadual I, apoio téClliCO 

......... logístICO 
Nacional 

AB' SABER, A. N. Os domínios morfoclimãticos da América do Sul. Primeira aproximação. 
Geomorfologia, 52:1-21 , 19n 

AS' SABER, A. N. Redutos fIorestats, refUgios de fauna e refúgios de hornens. Rev. ArqueeI. , 
8: 1-36, 1995, 

BROY'IN, K. Diversity, dislurbance. and sustainable use 01 neotropical forests· insects as 
,ndicators for consetVation monitoring. .,Ioumal of Insect Con5efVation, 1:25-42. 1997. 

COSTA, N. L Embrapa Rond6nia e a agenda positiva da ArnazORa. U. Ci~11Ó8 e tea'lOIog,8 
para o desenvolvimento sustentável. Agronet News, GoIAnla, 2001. 

DINERSTEIN. E.; OlSON, D, M" GRAHAM, D. J. W:BSTER, A. L , PRIMM, S A , 
BOOKBINDER, M. P.; FEARNSIDE. P. M.; FERRAZ, J. A consetVation gap a1aIySlS of 
Brazil 's Amazonian vegetatioo. Conservation Biology, 9: (5): 1134 -1147, 1995. 

FERREIRA L V.; ARRUDA, M. B. ldentfficaçlo de Áreas PrioritMas para a conservação da 
biodiversidade por meio da representatividade das unidades de COi iServaçlo e tipos de 
vegetaçAo nas Ecorregi6es da Amazônia Brasileira. In: CAPOBlANCO, J (org ) 
Biodiversidade na AmuOnia Brasileira. SIo Paulo: Esl UberdadellSA, 2001 . 

FERREIRA, L V. O uso da Ecologia de paisagem e análise de lacunas para a escolha de áreas 
prioritárias para a conservaçAo da BWversidade no Corredor Ecológico Guaporélltenez
Mamon§. Relatório, 2003. (não p'bIi<: !do) 

FERREIRA, L V. O uso de análise de lacunas e paisagens para a identificação de áreas 
pnoritárias para a conservação da bioversidade no bioma amaz6nia. Desafios da Botanica 

40 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

I 

o 



Brasileira no Novo Milênio: Inventário, SislematizaçAo e Conservação da Diversidade 
Vegetal. In. Congresso NaaonaI de Botarica, (54, 2003, Ananindeua - PAI Anais. Pará. 
Scxied&1e Brasileira de Botânica, 2003. 

FERREIRA, L. V.: VENTICINQUE, Almeida S. S. O Desmatamento na AmazOnia e 8 
importllncia das áreas protegidas. Estudos Avançados, 19 (53). 1-10, 2005. 

FERREIRA, M. R. A Ferrovia do Diabo. SIo Paulo: Melhoramentos, 1951. 

GENTON, T USAID Apoya ai Medio Ambiente en Manejo de Bosques, Areas Protegidas 'J 
Reduccion de la eontamlnacioi; de Industrias. Notas ActuaIcs - Bo," de la Embajada de 
EUA, 487 1-5, 2004. 

GUACHALA, M. C P : ZEGADA, J. A. Metodologia : Medici6n de la efectividad dei manejo 
dei SINAP (MENS). La paz: Servido NaaonaI de Areas Protegidas de 80IMa (SERNAP), 
2001 . 44p 

IBDF/FBCN . Plano do sistema de unidades de con5ef'o/açlo do Br .. i!. Brasília ' IBDFIFBCN, 
1979. 138 p. 

IBDF/FBCN. Plano do sistema de unidades de conservaçlo do Brasil (li Etapa). Brasilia 
IBDFIFBCN, 1962. 173 p. 

IBAMAIWM. Estudo de representatividJlde ecológica nos Biomas brasileiros. Relatório. 
Brasilia: lBAMA, 2000. 

IBAMA. Roteiro metodológico de planejamento - Parque Nacional, Reserva Biológica, 
Estaçlo Ecológica. Brasilia. Edição lBAMA, 2002. 

IBAMA. Corredores Ecol6gicos Uma abordagem integradOf"ll de ecossistemas no Brasil. 
(ARRUDA, M. B.; SÁ, L. F. (erg.). Bnlsilia: Edição IBAMA, 2004. 

IBGE. Bue de InformJlçOes Municipa is, 2000. Oisponlvel em _ .ibge.gov.br 

IPAN. Projeto Cenários Futuros para a AmazOnia , 2004. (Relatório disponivel em 
_ .ipam.org.br) 

INPE. Relat6rio Projeto PROOES, 2001. Disponível em _ .inpe.br 

JORGE-PÁDUA, M. T. Sistema Brasileiro de Unidades de Conservação: de onde viemos e para 
onde vamos? In Congresso Brasileiro de Unidades de ConservaçAo (Curitiba, 1997). Anais. 
v 1, p. 147 -166. Curitiba UNIUVRE, Rede Nadooal Pró Unid3':1es de Con5efVaçAO, 1997 

MINISTÉRIO 00 MEIO AMBIENTE. Convençlo sobre Oiversidade Biológica. Brasilia: MMA, 
2000. 60 P 

MINISTERIO 00 MEIO AMBIENTE. Sistema Nacional de Unidades de Conservaçlo da 
Nah.lrez.a - SNUC. Lei Federal n° 9 965, de 18 de JUlho de 2000 Brasilia. MMAlSBF, 2000. 

MINISTÉRIO 00 MEIO AMBIENTE. Avaliaçlo e identificaçlo de açoes prioriUrias para a 
conservaçlo, utilizaçlo sustentável e repartiçlo dos beneficios da biodiversidade na 
Amaz6nia Brasileira. 8lasília' MMAlSBF, PROSlO, 2001 . 404 p. 

MINISTERIO 00 MEIO AMBIENTElPPG7 Projeto COiledores Ecológicos Brasília, 2002. 
147 p. 

MERCAOANTE, M. Zoneamento Ecol6glco-EconOmico de RondOnla: Modelo ou Ameaça?, 
2001 Disponivel em _ .ambicenter.com br 

MILANO, M S Unidades de conservação no Brasil: o desafio de sua efetiva operaciooalização. 
In: Congresso Florestal Srasílelf"O rJ, Curttiba, PR) Anais. v. 1. p. 11~121 , 1993 

41 



MONJEAU, J A. Sistema de Monitoreo dei SNAP - Aspectos Metodol6gicos La Paz, 
BoIivia SERNAP / GEF 11, 2001. 62 p. 

NASCIMENTO, M.; NASCIMENTO, E. O. J . Perfil dO$ Municlpios do Co .. edOf Ecológico 
Guaporélttenez.-Mamoré Porto Velho. IBAMA. 2002. 98 p. 

I 

NEPSTAO, O ; CARVALHO. G , BARROS, A. C.; ALENCAR, A. ; CAPOBIANCO, J a, BISHOP, 
J , MOUTINHQ, P . lEFEBVRE, P ; SILVA, U. L Road paving, fira regime FBe I·acks, anel I 
lhe Mure cf Amazon foI'ests. Forest EcQk)gy and Management, 5524: 1-13, 2001 

NOSS, R F, Ecosystems as conservatiOn tNgets. Tree, 11: 351 , 1996 

PINTO, E. P Evoluçlo Histórica RIO de )arteiro. Expressão e Cu/tlsa, 1993 I 
ROBINSQN, J.; REDFORD, K. Neotropical Wildlife Use and Conservation Chic800 lhe 

Universl!y ofChicago Press, 1991 21Sp. 

RONOONwsEDAM Desmatamento em RondOnl • . Porto Velho: SEOAMlRO. 1995 

RONOONIAlSEOAM Diagnóstico Socioecon6mico do Estado de RondOnia - Plano 
Estratégico de RondOnia Relatório Final. Porto Velho: SEDAMlRO. 2002 

SÃ, R. M L.; FERREIRA, L V. Áreas Protegidas ou Espaços Ameaçados: O Grau de 
Implementaçlo e a vulnerabilidade das Unidades de ConsetVaçlo fecierais brasileiras 
de uso Indireto. Série Técnica 111. Brasilia: WNF-Brasil, 2000. 32 p. 

SERNAPIMDSP. Infoonaci6n técnica dei Sistema Nacional de Areas Protegidas de Bolivia La 
Paz, BoIivia: SERNAP/GTZ, 2000.159 p. Disponivel em WNW semaP 9Oy.bo 

TADEU, W. História de Rondônia. 2005. Oisponivel em WNW portalrondorua.comffltb{. 

IJIJHITMORE, T. C. Tropical foresl disturbance, disappearance. and sp8~ieS loss In 
LAURANCE, W. F.; BIERREGAARO, R. O. (eds). Tropical Forest Remnama: Ecology, 
Management and Conservation of Fragmented Communities. cn;.. ago, IMineis: Unlversity 

01 Chicago Pfess, 1997 

1.4.2 Web Sites Consultados 

WWW.am.rQQl8 ora br 

wwwarvoreçqn.br 

WNWbb.çqmbr 

W1NI brasilqesle 'Y'!l br 

wwwcrtvbraSd 'Y'!l br/ro 

_ IBAMAaQV br 

WNW Ibge Q9Y br 

www-luct!ora. 

wwwmmaQQV br 

WW'{f,rQQdoola. ro.QOY.br 

www·semap·QQybo 

_ ufro QQv .br 

wwyt.unjr br 

wwyt.labln netlb!!l'ry does 

• 

I 

• 

• 

• 

, 

I 

I 



p,,~que N"cion,,1 
Setta efa Cuti 

• 
• 

WWF 

, 

1 

, 

! 



• 

c= i_ 

Parque Nacional 
Serra da Cutia 

MMAlIBAMA 
Kani 

Encarte 2 
Região da UC 



• 

PRESI~CIA DA REPÚBLlCA 

Wz Inácio LUa da Silva 

MINISTÉRIO 00 MElO AMBIENTE 

MariO(l Silva 

INSTIruTO BRASILEIRO DOS RECURSOS NATURAIS 

Marcus Luiz Barroso Barros 

DIRETORIA DE ECOSSlSTEMAS - DlREC 

Valmir Gabriel Gnega 

SUPERlNTEN~1A 00 IBAMA NO ESTAOO DE RONDONIA 

Osvaldo Luis Pi llaluga e Silva 

CooROENAÇÃO 00 BIOMA AMAZONIA 

AIlêIEII Aymoré Jacob 

COORDENAÇÃO GERAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Pedro Eymaro Camelo Melo 

PARQUE NACIONAL SERRA DA CUTlA 

Lihan Letícia Mitiko Hangae (até CUUbrof2OCl5) 

Antonio Mauro Guimarães dos Anjos (em exercicio) 

BRASIUA, 2006 



cRÊDlTos TECNICOS E INSTlTUCIONA/S 

COOideiaçlO GenlI de Eçonistemn -IBAMA (81é )anaro de 2(06) 

Dione Ang'r a A. Corte · OIRECJCOMAC - Cuoodeo1aÇAo do Bioma da Mata Allàntica e Campos 
Suklos -IBAMA 

Equipe de ElaboBçio do Plano de Manejo do Plrque N~I Se I. doi CtA:i. 

Coco denaçlo GenlJ 

Ls do Valle Feli ..... - Ka.d_AssxiaçAo de Der I' e ....... "bis!ital (<ri 11bri1 / 20(5) 

- WMlBrasíl e Kanindfl - ASSodaçao de Defesa Etnoamblental (a partI( 

Cooróenaçlo T6cnk:.l 

IVlIfleitle Baodeof1l Ccnc:luo · 1( ... 0:18 -AwJOaçIode Defesa Etr ..... ,t's UI 
Ml'nseteCatapan - ~f&L sa 
Stw1ey NoeIy HUf - WM'fBasíI (até ,.no de 2005) 

CoordenaçIo dos DlagnóstiçO$ Sócio-Amblenhll. 

Le : do Valle fendia - Kaniidé - AssodaçAo de Defesa Etnoarnbiental 

SupetvisIo. Aeomp.llnhallleilto T6enieo do IBAMA 

SoeIiA. ~. Coost.tmI PNUD1BAMA (. ~/2005) 
~ lOillla - DlRECJCQMAC - Cuadli+a;.'·do S' -, .. da M"Atllilbca e c.,ipOS SUinoS 
ln6s de FéWna OW ... Dias - OIRECICOCAT - Coordenação do Bicma Caabnga 
lJIian LeticiII Mitiko Hao-.g'n _ DlREClCOBAM _ Coa" ' nao;k> do Bioma Amaz6nia 

Equipe de ConsultOlU ResponÁVeis pelas Ar-s Temáticas 

EIoiza EIena DeI~ JusllOa Nasamenlo· Meio Fisico 

Fabo Omos Con"ea Ne\l8s , A\o'Ihula 
Q'w. TOI'.118 VIIa"lI - k:bOI*na 
tva a' Je Ba:dE • C.,,:bw- Sóooeco .... n.a 
......... P.r,.. " , Rav ... _An:f .... ·"'a 
L.eaocto Vale F.,.lI · VegetaçAo 
Mai1u::8 Rezende MM"?, - Masl:IfaJna 
Maro NaSCI ........ • Uso P,'tM;o 
Teresa Cristina S"IP( de Ávila Pires - Hefpelohula 

Anistef1tes ele Campo 

Carlos da Silva Rosãno 
Elenioa Duran Solva 
Evandro Sanbago 
Israel Cai L a (jg Valle J~1()r 
rvõWlete Bandeira Cardozo da Silva 
José Farreira Ramos 
Marcelo dos Anjos 
Pedro Lima Rodrigues 
Raimundo Rodrigues da Sirva 
Ricardo AIe)(3f'Ó"e M de Melo 

". 

• 



Est.gi'rios 

Aleil_ Peretrll Paes 
C&lson do Nasomento O!Jane 
DomIngos Sévio de Miranda F~ho 
Gustavo Gurgel óo Amaral 
Paula Crisbrnl Prestes 
Paulo Hennque BooaVigO 
$uelen Brasil 
Tuho RlllmUndo de Arau,o 

Participaçlo T~nlca do IBANA 

Ana Carina Fernandes Qmeno 
Ana Rafaela D' AmiCO 
AntonIO Mauro Guimal'ies ÔO$ AnJOS 
Cláudio LuiZ Machado 
Nana Maria RodIigues da Silva 
Nobena F 6enarrosh 
Murilo 5'rgio Arantes Arantes 
Roberta Aguiar dos Santos 
Thiago 6eralóo 

Este Plano de Manejo foi e'alwaóo com reanos do Programa ARPA - Atendendo um 
tenTlO de C~..,;to T«:nic;O CIentífica ... lbe o 16AMA e WNr e~eo'aóo pela ~nde-
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ENCARTE 2 - ANÁUSE DA REGlAO DA UNIDADE DE CONSERVACAO 

CONTEÚDO 

2.1 CARACTERisnCAS GERAIS 

2.2 CARACTERIZAÇAo AMBIENTAL DA REGIAo 

2.2,1 Clima 

2_2 1 1 Balanço Hidoco da Reglêo 

2.2,2 Hidrografia 

2.2,3 Geologia 

2 2 3 1 EvoIvçêo Geológica 

2.2," Geomorfologia 

2 2 4 1 Planicoes AlI.MaIS e OepJess6es 

22 " 2Unodêldes Derula-;;';,l".s 

2 2 .. 3 Unidades em Areais Bnlncos e Escoamento Impedido 

22 " 4 Unidades EstruturalslOenudaClorla,s 

2.2,5 Solos 

2,2.6 Vegetaçlo 

2,2,7 Fauna 

2_27 1 Mastofauna 

2,272 A...,fauna 

2_27.3 HerpetofaJna 

2.2.7 ",ebOfauna 
2.3 A SPECTOS HISTÓRICOS DA REGIAO 
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ENCARTE 2 - ANÁLISE DA REGIÃO DA UC 

A caracterização da regiêo do Parque foi feita a partir dos resultados do ~agnóstiço 
realizado para a elaboração deste Plano doe Manejo, constante nos relat6rios temáticos: do 
meio físico (Nascimento el ai., 2003), da vegetação (Ferreira, 2003), da fauna (MeSSIas e 
Bonavigo, 2003; Olmos 91 ai, 2003 e Vilara 91 ai., 2003), da socioeoonomia (Cardozo el ai .. 
2003) e arqueologia (Ravani IH ai., 2(03). 

2.1 CARACTERlsnCAS GERAIS 

A integridade de uma unidade de conservação (Ue) depende em granóe parte do uso da 
terra e das atividades exercidas nos municípios e áreas de entorno. A caractarização da 
região onde o Parque Nacional SefTll da Cutia se encontra tem por oo;etivo a ideotificaçêo e 
a a~atiação desses processos para orientaf Muras aç6es de manep. 

Considera-se como Regilio da lridade de COOSl!fVação os municípios que formam a área de 
inftuênda ela mesma (18AMA. 2002). O Parque Nacional Sena da Cutia Iocaliza·se no 
Município de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia; contudo. é no mtXIicípio de Costa 
Marques que se situa a estrada BR-429, tXI1 dos principais vetores de ameaças ao Parque 
e. também, um de seus acessos. Dessa forma, a região do Parque é composta pelos 
municípios de Guajará-Mirim e Costa Marques. 

Ql.lilnto ás áreas do seu entorno imediato, que c;omp6em a chamada "Zona de 
Amortecimento', o Parque apresenta uma sibJaçào muito especial , pois se encontra rodeado 
por outras áreas também protegidas como unidades de conservaçêo e terras indígenas, 
com exceção oe um pequeno contato com os limites do distrito de Surpresa, município de 
Guajará-Mirim (Flgu,. 2.1). 

Dessa forma, e Zona de Amortecimento do Parque, descrita mais detathadamente no item 
4.5.4 do Encarte 4 deste documento, iodui totalmente as reservas exlralivistas faóerais do 
Barreiro das Antas e do Rio Cautário, a Reserva Extralivista Estadual do Rio Cautário, a 
Reserva Biológica Estadual do TraçadaI e as tl!ffilS indigenas Sagarana e Rio Guaporé e 
parte do distrito de Surpresa. da Reserva Extratívista Estadual Pacaás Novos e das terras 
indígenas Uru-Eu-Wau-Wau e Pacaás Novos. 

2.2 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO 

2.2.1 Clima 

O tenilÓrio do estado de RClI"IdOrnI apresenta tXI1 dima tipicamente Tropical Úmido. marcado 
pelas temperaturas ele~adas durante todo o ano, em tunção de sua localização, entre 8" e 
130 de latitude sul. e de suas altitudes, que, na maior parte do estado, variam em tomo de 
100 a 200 metros. Os níveis mais altos do relevo estão na Chapada dos parecis (até 600 m) 
e na Serra dos Pacaás Novt:lS (até 1.100 m). onde o dima é mais ameno, durante o ano 
todo. 

O estado apresenta pequena amplitude térmica anual, porém a amplitude térmica diária é 
maior. As temperaturas médias anuais variam em tomo de 25,5"C em Porto Velho e 230 a 
24"C em Vilhena, com as temp8faturas máximas chegando aos 32"C no norte (Porto Velho) 
e aos 29"C no sul (Vilhena) e as minimas variando entre 18" a 21"C no norte do estado e 
16° a 2O"C no suo 



Figura 2.1 Localizaçlo da Regl'o e da Zona de Amortecimento do Parque N.çlonal Sem da Cutl. 
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A pluv'O'k'eM e outra caracterisbc8 rJ*ca'lte desse bpo dimábc:o, em virtude doi Sistemas 
de ClrculaçAo atmosféneos que at,,*" em tocIa a reg.Ao Asnazóm;a, com grande YOIume de 
chuvas, IJOiI.oalmeflle uttapassando os 2000 mm anuas, ClMiC8iibado em t.m penodo que 
se estende de OUIubro a maIO Nesse penodo, obsefVa-se grande al!Vidade corweeliva 
causada pela ma.or Incidência de rr'iaçAo sol. e a inlluênaa da Zona de Convetgllncia 
Intertropic:al (ZCIT) e de Alta da BoIivoa (AB), que perde intensJdaóe dlnnte o ,"vemo, 
quando os pI1r1C1paoS meca,..smos associados as chuvas passam a Hf brisa nuvllII, e as 
Limas de Instabilidade (Us) e as atividades convectovas locais, com menor inlensldilde 
A151m. os meses de jlxlho, julho e agosto sIo marcados pela baixa pluviOsidade ou, ate 
mesmo, pela total ausência de chuvas 

A preaplUoçto media anual VII'\a entre 2 250 mm em Porto Velho e 2.ClB1 mm em Vilhena, A 
COIiCei1lraçAo média no periodo de novembro a matÇO e de 1."n mm em PorIO Velho e 
1 "73 mm em ViIhena (ou seja, em tomo de 70't10 do total da praClptaçAo anual) e una 
conc:enlraçAo m6dia no período de;..mo a agosto de 1-46 mm em Pano Velho e 58 mm em 
Vithena (isto t , 6,5'" e 3'" do total da preeipitaçAo média an.S) . 

A urrnd«le . arJJ8I apr8! I l ta una v";açAo mu:to pequena, em tomo de 85"', 
oSCIlando entre no inverno, quando 0$ Indóc5! de precptaç ..... 'J do menores, e 
entre 80 e ~ no vefão, quando OCOIletn 0$ maares indices de preopolaçio 

SegUfldo a dassllicaçAo de K6ppeo, O estado poswi clima tipo Aw - clima tropical chuvoso 
com media de lempelal<lf'a d ..... nte o mês mais trio superior a 18"C (megatérmico) e uma 
estaçao seca bem defirida durante o inverno, quando OCOIle na regiêo um moderado déficit 
hldric.o, com indiees superiores a 50 mmlmês 

A !'&gltO do Vale do Glaporé, entre Guaj .. M,rim e Costa Ma'ques, onde está inserido o 
P.-que, apresenta a menor pluvioSidade anual do estado, com as médias anuais de 
prBCIp!laçlo v";aodo entre 1 400 mm e 1 500 mm, como demonstra o mapa da Figurll 2.2, 

A regoio do Pa'que posSUI dima IIpICallente quente e Umodo, com peqllena amplitude 
t6rrntca anual e alta lWTlPIitude té .... 1iea dikla, As lemperatlnls médias &nUiiI1S vanam enlre 
24o e25"C 

A (i"Ojdllde relaWa do _ , em geral, mantém-se baslante alta, tendo vanado, em 1998, entre 
81 ,57'110 (no mês de JUIh::I) e s..,2" '" (no mil de atri). 

A vetoc:idade média dos ventos tambtm v";a povcn, como tleiTrOIlstram os dedM de 1998, 
QUeodo varioo entre 8,92 mlseg e 4,n mlseg 

Porêm, pode ocorr8f o fen6meno denominado de "b/ovldo.vrf ou queda de vento, 
carllCterizado pela formação de tomados localizados, com ventos de alé 100 km por hora, 
com forte efeIto deslnlidor, em áreas relatrvamenle pequenas (Nelson & Amaral , 1994) 

2.2.1,2 Balanço Hidrico da Regilo 

O baranço hidrico, calculado a paltir de dados dlmábcos, possibilrla una avaloaçlo do 
COITiportamento da éogIla no $010, dIJfinIndo o peIiodo em que iI mesma está em 8lCc.e5lO. o 
periodo de 08fic( .. 

, 
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Figura 22 Distribuiçlo pluviométrica em Rondônia 
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Tornando como base os dados meteOi oI6gicos lia estaçlo G 'Rja'á-Mlrim, do ano óe 2000, • 
o métoo' " de TI1ornf1waiIlll e Meti..,. (ap .. d 0rseI1i, 1868), o qual utiliza as yl!riâveis de 
EvapobalSpiraçAo Potencial, EvapotranSpiração Real e Precipitaçio, p&nI o cálo.oto do 
balanço hídriCo .• pos$ivel c:ompree:d e{ o COfTIIXII'l8tI' da égua nos solos da regilo, 
naq.l(!llas Wio::liçóeS dlmáticas, confomle cIemonstnwn .. Tabela 2.1 e a FIgura 2.2. 

Em 2000, .. média mensal de precipitação no estado de Rond6nia foi Ó8 1.783,9 mm, em 
150 cias de dJ.rva. Porto Velho apI'Olentou o maior indice pllJ'.ioméloco. com um total de 
2.677;2 mm, di$bibuidos em 184 dias, 8 Guajari-Mnn apesentou o men(){ indice, com '.50:2,. mm em '49 dias c:nwo-. 
Tabela 2.1 , no ano 2000 
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Figura 2.3 Balanço hldrico menul em Guajari·Mirim, para uma Il mlna de 100 mm, no 
I no 2000 
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A quantidade de chuva na região, com 1,502 mm anuais. é considerada baixa para 
RondOria, Os dados revelam a atuaçto de um clima Úmido a Masotérmico (temperatura 
média anual de 25,1"C), 

O pariodo com maior défICIt hldrico 00Ji.6IJ nos meses de maio a setembro, com valores de 
·338 mm. nndo os mM .... de jUI'tlo a agostO apontados como o periodo mais critiCO 

A partir da outubro e ,iOoembro, teve raleio a fepot:içlo de 8gua no solo e a elevaçlo do 
nivel do lençol Ireália:l. O ex~te hidtico """"",$\I entre os meses de dezembro a abril. 
atingindo valores em tomo de 416 mm anuais, ainda considerado baIXO para o estaáo, 

Nesse per;odo de excedeote hldrico. O escoamento supecfidal (RufJOlf) também al.nl8nta. 
acarretando as cheias dos rios . ocaSiONlndo seu transbordamento em alguns pontos 

Mesmo nAo podendo ser o::snslOerado como jAIdi ...... esse rompor".a'ie<'1O da 8gua no solo, 
de lA'l1 modo geral, tende a se repetir ao 10flgo dos ams, nas estações I:8CaS e d'itNosas. 
com conseqüênCIas qJe podem S8f previstas, 

O Balanço Hldrico da região inftuenc:ia. por exernJllo, as alividados agrlCOI85 e extrativistas 
da regiAo. 80 determinar as condições para OI plantio., as colheitas e o transporte 00$ 
prodlJlOS, 

Serodo txna CCII'1MqOênc:ia di"eta tias conc:Iiçóes c;;imüc:as, o Bala'lÇO HõdilCO pode sair., 
alterações relacionadas aos desmatameotos e é SlbstituiçAo das IIorastas por pastag8fTI 
FIsd'i e Vendrama (1999), na ".g'f~ de Jj.piW8I'IÍi. constataran ~ teduçio de até 10'11s na 
pr&dpitaçAO tOlal nas âreas de pastagem. quando comparadas com a ftoresta, 

Também constataram uma redl.IÇAo bastante sq.,fieativa na evapotrlti1Spiraç real, a qual 
chaga a .., .é 24'110 malior nas _&aS de pastagem. Com retaçlo à temperat~a, ficou 
evidef1ciado que o desmala,ie<oto n .. ! ..... prl"lPa' "ente na amplitude ténnic:a diàna, 
sendo Cf,I8 a _81 tia p.astagem apresentou um aumento de l ,6"C na amplitude téfmiC8 
Porém. as lTlaOi'es médias ele temperatJ.n foram registraó" na IIorasta 

Os mesmos lIUIOr8S destacam que a I\oreSta exerce um papel muito mais imponanla que a 
pastagem na abJOrÇAo da água do solo. pmopalmente na estação seca 
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2.2.2 Hidrogra fi a 

A regitk> do Parque lrUJi as berias hIdIogIár.cas do Rio Go'~ e Mamoré, A flgura 2. .. 
apreMilta a distribuoçAo espada dessas t r cias. 

O Rio Guaporé nM ca no Mato Grosso. mas seu CI,nO nao ilnecte diretamente para a 
planície arnazOnica. como os demais nos do planalto central brasileiro, Suas águas Oirigem
se a norcule. conlomIncSo o SOdO dos Parecis. até r .... 8ber as 6g:'u do Mamaré. o qual 
p ....... das 55C+ I '" .di:oao. A pa:tit cIai . é dtM .... ,.oacto de Maonoré. cn Riot; Cautáno. 
Sotério e Proes Novos, assim como Cabi,ri , Esco:-..:ido, Meq:ok:s. MOllOco. Baia Rica ou 
SAo Simlo, Bla'lCO, Rnabahic'Ô'lO, SAo Miguel. Igarapé do Coca. Igarapé Grande, 
B<naneinIs e ela laje No oftlleflles do rio Guapcri-Mamoré. 

Mais ...... )((). na atura cIa cid!lde de NOIIe Mamort. rvcebe as águas do rio Bani. que provém 
dos Andes, pou .iÓJ entIo a dtM'IO«linar-se Rio MM: ira. 

Os riOS C8utãrio, SOlé>lO e p,.. és Novos sAo ,Sj)eCiamente importMtes na reg.fk! do 
p ....... 

O Rio C.utirio nasce dentro ela Terra Indígena U~EtrWatrW&u e recet:a aftlJ80tes QUe 
nascem nas encostas das Suas do Uopianes (650 m de altitude) e dos Pacaés Novos (750 
m de altitude). Po$s:i 6g:'8S trar'ISpareI'Os. 1l$,COhendo ..na regi' , sem g.~'ides 

desmatamenlos e assonuwnento elas margens. ~sentlt-se anca:::hoeirado, mas um .... ' 
com desniveis inferiores a dois mebOS. Oestac8m:se as cact,uriras do Bom Destino. do 
DeS8f"iOlW'lO, cIa Esperança. do ClIj::bim, anCre 0i.JtrM. todas !ora cIa érea do P.-que. O 
lradiO mais acidentado se localiza entre Redenção e Bom Destino. na Reserva ExtratMsta 
do Rio Caulério, a 08tC8 de 30 km do Pa'qua. É t.m rio navegável, até seu médio ano. na 
Iox . 5 .... de Bom Oes""'. mas $OC, ..... no paiodo c:hwoso. No periodo ela sec', fotmam
se extensos bancos de.-.ia no seu leito (Foto 2. 1). 

O Rio Sotério tem suas ~es d8nbo da érea do P.-que, no ,eboido cIa Sr"a da CuIia. 
e de-égua no GuaporW8ITIOié, acim.e do Oistrito de StxprBso,Tem aproximadamente 100 
I:m de ano, na direçlo oeste-nor06$te. 

O Rlo Paca'. Noyos nasce na Serra dos P"'!Iis NoYos. dentro do Parque NadonaI 
Pocoh NOIIO$/ Temi Indígena U~E\;war.rW&u, e dej::ois otrwesu .eM da Ru ' va 
Extrativilta pacaes Novos, 001::& atladls de C8II)'OI'Q, spr8S8 ....... iÓJ inUmeras c:ac:hoeoras, 
com até 20 metros de attura e co:, .. Ir ',... (Foto 2.2). perco:re um dos mais t BI=-~ 
do estaOO de ROf"Id6nia. ideal pata ativlri'des turisticlls. 

Foto 2.1 C.ehoeira do Rio PfiCab Novos 

, 
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Uma das ~tCl.:fjaM,,'e! r:bs rios, roe~ regillo, 6 a ",«ide diferença no ~vel das '0:18$ 
enb'a as astaÇlJes de enchente e vazante, quando pxCa variar em al6 lO metJos. Os rios 
Cac'ário e Novo, por eJ.&lipIo, ficwn jOWa«iI:.'IWiE: SH(>$ em muRos bed"los du'IInla a 
vlUme, pmcipalmente entre os meses da;Unho a novambto, impossibilitando o acesso 80 
Patqua pot meIO nuvial. 

Foto 2.2 Vista do Rio Cauürio, com a noresta da Igapó alagada (A) e com bancos de 
antla expostos (8) 

A 

2.2.3 GeoIogi. 

As GtscriÇóes ~s, a seg:M apresentadas, hJndamentam-se nos estudos 
geo:norf<>IO. ... I ... QDfl5Iantes no Zor F E loe.'ItO SocÍ'WOit6:nic;o.Er~o do estado de 
Rood6"ia, relllizados pela SEDAM-RO, na Ilcala 1:250.000 (ROIIIXrit, 2(01). 

2.2.3.1 Evoluçto GaoI6g~ 

Rord6: lia s:tu&-se no Cráton' Ama2.6: iÍCO, ;:.namenle com parte dos estados do Mato 
Grosso e Amazonas e teililório boIiilÍano. Essa aliton foona a base da parte norte da 
AlT.iC:ot do Sul e......tlre i,m8 .... de cerca de "30.000 krn'. ~ cornpnande Inid- 'lps 
litoI()iJt t' a sistemas estn.turais envolvidos em i,m8 história geodinAmica reIttrIame: Ite 
"Ui ..... ()Mde.sa em dois escudos de k'acle Pré-Ctmbriana: o Guaporê a o da G~ana , 
sepwlldos pelas bac:as paleozóicas do SoIimões a Amazônicas. 
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Os procesSOS q!,lll culminaram na abertura do oceano AllAntico e na separação dos 
cootineflles sul-americano e africano pel'fal&m a evoluçAo mesoWK;a da regiêo. Por m&lO 
desses processos. foram gerados desniYelamentos de blocos , com surgimefllo de altos e 
depressões, sedimentação e magmatismo (Almeida apoo CPRM 2000). Os indicios dessa 
reativação tectóM:a. relacionados a aber1ura do AtlAntico, estão presentes peia 
superposição de falhas e trawras de orientaçao e NE e por magmatismo Juro-
CretáceO, seguidos por uma sedimentação com caracteristicas continentais nuviais e 
eólicas. 

Os movimentos neotectOnicos s6 se desenvolvel"Bm ~ o periado de establHdade do 
Oligoceno. propiciando o desenvolvimento de estnrturas diversas q!,lll afetaram as rochas 
pré-Cambrianas, paleozóicas e mesozóicas. controlando cooseqOentemenle a 
sedimentação e inftuenciando no desenvotvimento dos sistemas de relevo e drenagem 
atuais. Em Rondônia e adjacitncias, são caraderizadas areas tran5Pf9ssivas e 
transtensivas, causadas por dois eventos de movimentação: o primeiro do MiocenolPlioceno 
e o segundo do Pleistoceno SuperiorlRecente. 

A a~vidade neotectôrica para o periodo MioceoolPlioceno desenvolveu-se sob a atuação de 
um campo tenslonal decomtnIe possivelmente da interação coIisiooal entre as placas de 
Nal!;8 e Sul-Americana, com imposição de UT1 vetor compressional NE-SW. Como 
conseqOências desse quadro tect6nico, foram gerados abatimentos de bloc.os nas reglOes 
nor1eJnordeste e slA/sudoeste do estado de Rondônia, com a ocorrência de depoçentros 
(Planlcie 00 Guaporé) e regiões peooplaniz:adas. 

Outra nova fase de estabilidade, relativamente cuta, domina o periodo entre o Plioceno 
Superior e o Médio, com o desenvolvimento de uma supet1icie de lateriulção. Na retomada 
da atividade neotect6nica, no Pleistoceno recente. admiti-se a awação de um vetor 
compreSsNO NWISE, responsável pelo estabelecimento de um binério transcoile.lIe dextral 
com direçAo geral E-W (g8fado pela rotação da plataforma Sul-Americana para oeste). 
lineamentos transtenslvos dextrais NE-SW, falhas normais de direção em tomo de SW·SE e 
falhas inversas NE-SW. É marcante, nessa ôltima fase. o abatimento e"pressivo de vénas 
regiões, tal como o baÍlCo Madeira. com anomalias significativas na morlologia e morfometria 
das redes de à"enagem, que constituem os sistemas deposicionais nuviais desses dominios. 

O quadro neotectônico da região de RondOnia é constituido por UT1 sistema de falhas e 
grandes lineamentos (Figura 2.5) estruturais q!,lll controlam a rede de drenagem atual. dos 
quais destacam-se para a região o Uneameoto Transtenslvo Surpresa-Pimenteiras, 
oôentado segundo una direçAo NW-se, no Vale do rio Guaporé; o Uneamento 
Compresslvo Guajará-Mirim-AblJnli, de direção N-S, na regi/io entre as localidades de 
Guajará-Mirim e AbunA; o MegalineamentoTranstensivo Dextral Madre de Oios-Itacoatiara, 
de direção SW-NE. na região de AburIli (RO). e o Uneameoto Calam. Tabajara, de direção 
NW-SE. na região nOfdeste do estado de RondOnia. 
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Dentre .s lormaçOes e)(istentes no estado de Rond6mll, cinco dasses OCOI'Tem na Região 
do Parque, c:oroo demon5t111 o mapa da Figura 2.6 

Como demonslra o mapa ga~o da AIgIIo, as pnilQpiIIl form ... ·Cer """"",entes lia 

• GFlInlt6lde. tardio • • póa-orogt niço • . induem • Suite Intrusiva Alto Caoo8las. QUe $e 

apresenta como ~ corpo de dimens6e1 b8101ílical (Maciço AlIo candeill$), e ÓOIS plUtons 
mais ao norte 

O MaciÇo A/t1) CandeIas exibe uma forma alongada de ctir.ç60 ~ESSé. O corialO com 
as roc:hn encalXBntes • marcado por uma zona de alllhamenlO trttrl5CQilente dextral, no 
s&u limite norte, enquanIo que a borda s.uI é recober1a pelas rochas bjSICIS da FOflTlaçAo 
Nova FIOfesta 8 pelas rochas sedimentareS da Formaç:.Ao Palmeiral (Graben cios Pacaás 
Novos) Ê composto predomI....-.temente por goaMlOS, am ,lienO( que"4ld1de por aptitos e 

-" - Grupo Mlltavulc.llno-Sldimentar Nova Brasilindie: o:;n$tituido por t.ma seqo6ncaa de 
rochas melaJgneas béslCllS e metassedimentarel elásticas inlfusionadas por grarlllOs 
epizonais das Suites Rio Pardo e Costa Marques M rochas melaigoeas béSIC8S 
compreendem ~, ma.' " tm'5 e .1flbolitos, enqwnIo as roenas 
metassedimeoUw8$ (metalul'blCilOS) do repnlu IIPs, gener.cMI'MMle, por bIotIta
leldspalos-quartzo paRIgIl8lSses, mk .';SIO$ e gnai5S8S calcis'i'icAIicos. 
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Fiaura 2.6 Geoloaia da Rea ilo do Paroue N.cion.1 Se.,.. di Cutl. 
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Foram if'Isendas no Grupo a FormaçIo Migfantln6polis I a FOt'TI'I8Çio RIO Branco A prlmetra 
e5tá representada pelais rochas $UJnC:fU$taI$ psano-pelitica$, .etOiioeudaS oomo uma 
urlldade turtJtdibca t • de mar profundo, siII:s de metag ....... os. a~bolltos e 
mais rlll"amente. metabasaltos. A Formaç6o RIO Branco Islã representada, na porç6o slA da 
área, p<w 5i//s e stock! de metagabros, metadiao"lOs li anfibolitos com Inlefcalações 
5' Dordinaclas de metaturbidiloS m.-go5"~ (gnalsses calass.l,câttcos) I raramente 
metatlKbtditos tetri~ (paragIlIlOSSM' ITIICéUOslos finos) . 

. Fo rmaçlo NovI Aorat.: • 1.1'1141 .ss.ooaçlo de rochas bas"b(;aS. em forma de si' 
(depos!ÇAo horizonlaO com pelo meoos 120 m de npessUlll, inlen::aladas com !II'ef\Ilos 
arcos.anos. no domil'llo da Serra dos Pacak Novos (CPRM, 2000). A intercalação de 
basalto-areMo.basalto sugere Ill8QfTUItismo e sedimentação asSOCiados temporalmente, 
fofmando • base da fotmaçAo Paeús Novos 

Eua, roc:hes ~ COi OlUlllT ....... a ~ de .... 05. tanto 80 roOi te como fIO $U da 
setTa. Os basaltos do os fit«'9OI mais r8p(n8l'lt8bvOS da ........ ."... . e$lrlAI.nImente 
maClÇl)t. és Y~es com disJi,nÇAo çoI~. e aIIoram desde o 19arll!lé Nova Floresta até as 
pro~jmldades do RtO Jact.Parané, compreei'ldef'OJ \,ma área de 45 km x 6 km. O 
allotamento se da sob a frona de blocos. Segundo Radambt'asiJ, trata-se ele basaltos 
alcalinos a41lS G8taç6es vllriaram lWltre 967 e 1098 Ma. No sop6 de $&i1& dos Pacaas 
Novos esses basaltos do responMYe\S p 11" mancn.s de solos \'Gi" "tios que 0C0i lem na 

""0 
- Fo rml çio Pllmell'lil : • COi'lstitulda prioopalmente de ortoconglomerados e .enitos, cuja 
análise faciol6gica Indica a presença de um SlSlema fluvial entrelaçado. A presença de 
seocos até matao6es C8flICteriza l.IfTI8 c.ga de leito m~ elevada, como 0C0i 18 em 
sistemas de canais I\uviais de te..-e SinUOsidade As anoci~ II fllciológicas mostram que 
a 5e(!imerotaçAo ~ dI.nnIe o M~6ico ,. boo:II oeste do erátorl ArnRÓOlCO 
IniCIOU em ambiente nuvial, mudanclo depoil ~ COo1diÇões manntlas e finalmente voIta1do 
para ambiente nuvlllil. Estudos de paleccomH1les mostram que a mOVImentação dos 
materiais se dá sll~e de NNE panI S$W. Eua sen1ído da cotT6i1te é 
COOCOf<iante com os p&CiOes enc:onti'lidos nas formaçOet AflXI lrillfortuna, na Serra de SAo 
Vicenle, /lO MatQ GIouo a Santa ~, na BoIIYIIi, levando I Interpretar a existência de 
um glllnde canal lIwi8I desde o estado de Rc .. dOoia, passando pelo estado do MIIlO 
Grosso, d .. ~ei"do ao 16IT'itóno BoiMano, no Meso-N6Opioteroz6ico. 

A FonnaçAo Pa lmeil'lil, confinada i'1U'l1a eslru"' ... à'SIen$iYI, sofreu ds follliaç6e1 em 
~ç6es ~k:lld a, prova..'elme,-,,;a, no Ceooz6ico, U!TI8 irMnlo de relevo, ricIndo com 
a SUl atual oonroguraç"" lI'""roI6gtc:8 As iOiJ .. " deste fonnaçkl estio &pOStas I"lOl cortes 
<ia Rodovia BR-364 a na Rbada que leva a cachel .... do.!nu. A forma;.· Pllrnall8l da 
regiAo está deposiUtda /lO Graben SIo I..ou'.-.ço, na regikl do Rio Ma:'ei8. entra as 
localidades de Mutum-Paraná 8 Jad-Peraná, com forma in"egljar, 80 km de eXl6i1sio e 25 
km de IlII"gUrI, cobfiildo éreas de 200 km1 (Foto 2.3) 

" 



Foto 2.3 Incliflaçlo das camadas sedimeflta rel da Fonnaçl o PalmeiAl l, no Rio 

Caut6rio 

- Fonnaç6e1 Superficiais : na RegiAo da UC ocorrem MlS das cilo formaçóes superlicias 
citad ... para o estado, looas do OuatemMo (PIei$toceno ao Recente) e N~: 

QHa - depó!iilos aluYioflares do HoIoceno em canais lIuviais e planícies de inundação dos 
sistemas de drvoagem aw as. Materiais detritieos mal selecionados, compostos de 
nJi .. . ,iiIlo:$ aranosos. sillOSOS e lllgiIoSOS, com horizontas conglomerjticos, geralmente 
mistu aros com materias mIuvionaras. 

OH- d q "'VlOS 1 ........ lriflUS do IkIIc··.jQ COIllPOStos de areias finas, argiLas e eonspieuas 
CJJ8IlIidadeti de matéria orgânica euori,...,... 

OHp - depólitos do HoIoeeno em planicies de ifUldaçAo 5 .... OOIIIS, represer>t·w 
principalmente por material arano-argiloso, rico em matéria Ofgâniea. 

OPt- le"aços nuviais Pteistoeênicos em {paleo)eaoals e (relíquias de) pIcwlicies aluviais 
(sistemas de megalans. pedmantos e wash-ouI), no topO de colinas (ou Olbos altos 
tupoglâfieos), compostos de matlWial pcb"8ffl8f1te nlec .... "'OO, tDliptl9!"lde ldo haglhentos 
de laterita. __ e 8IgiIa Miai!»""'s llcima do nivet mêdio dos o.nos d'AgI'" atuais. 

TQi - eobeftura sedimentar indiferenciacla, associada com leques e canais fluviail, 
planícies de InufldaçAu a dep6$i1oS de lago. E. constltuida de sedimentos de tamanho 
variado, desde fragmentos de laterita a argila, com IaleritizaçAu signficatlva. As rochas 
geralmente têm uma idade Neogêric:a (F'Iiooono-M!OCe!"iO), embora possam iflCOr"JXN'llf 
n'lll"lO! e I quantidades de materiais 0uIneméri0s. 

T~ - lateritas imatl.ras no lOpO de p8ffis preset'ladoI, mosb 111 Ido ~to com 
rnosqreado spotflng e feiçóes de solução eotunar e cofltle ....... hAria dunar Essas feições 
se d es Bnvolvem sobre rochas com alio conteúdo iniciai de ferro e alumínio. 

2.2,4 Ceo.nortologla 

O I slII'<'O de Rond6o"lia apresenta altitudes modestas, sarldo que 96'110 da kea do astado 
ast60 acima de 100m de altitude, enquanto apenas 2'110 encontram-se com altitudes que 
vlWiam enbe eoo e 1.200 m Eua característica se explica pela anl!gúldade da estrutlU 
geológica e pela ausência de dobramentos teroflnos !lO estado. 

As mai()f8$ altitudes en"Ohtram-se na S&ila dos pacaãs Novos, cujo ponto culminante estll 
a 1.230 lToab ..... Outras sellas importantes são a 5111a dos Uopianas (600 m), 5ell' da 
Providêocia (500 m), 5B11' MaM' Cabial (600 m). Destac.se também, 5l~erfiâa 
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TabUar de VIIhena (Chapada dos Par8C/s) com "me 650 metros no topo As mIIIS baixas 
albtudes E!r ..... :"'b lm-se no vale do no MII1IIC3 l1éI tivisa com o esta::lo do Amazonas, com 
COlas abaixo de 100 m de albtude. No vale do rio Guapodl extensas áreas QCl4)8ITI níveis 
topográficos muito baixos, entre 100 e 150 metros, configurando extensas éreas alagáveiS, 
mapeadas como dellallcones e áreas alaQadas, além elas planícies e tell aços Ruv!llS 

O PtOjelO Ra<tllIIOI'8M ( 1g78; 1979) propós a segw'lte do relevO do sul 
da Amaz6nia. PIa'IaItos ReSidl,,'s do Gu .. ."á; Planalto Dlssa cado SU da AmazOru 
PlaoeIto RebeIxado da Arnaz()na (0ôdef1181); PI_1to Sediment« OOS Pareas, Pediplano 
Centro-Ocidenlall Brasileiro, S.,,8. e Chapadas do c.ctimbo; Depra.sao Interplané\bca da 
AmazOru Meridional, 0"1_65$10 do GoIII.,,6. Planicie AmazOnca e PlaniciB$ e Pantanais 
do M6dio e Alto G .. pore. 
A regilo do Parque Nacior181 Oa Sella da Cutia apre58nt.a as S8gurrteS formas de relevo 

, A Sem da Cutla, com 525 m de altitucse, no ponlo mais elevado, a QUal, regionalmente. 
laz parte do domioo dos Planaltos RIISIdUIIIS do Gol eui. 

Nela ocorrem. "ipel'fiaes t"'i _s em rochas sedimentares, com cobertuI'8s IerTuginosas 
(5 110) e "ipel'fiaes t ... • .... em rochas " tl,mentares com baxa dsn ""1:10 (5111) e com 
média dissecaçAo (51 12). cirandados por footsJopes de dissecaçAo m6dia (012). 

, Plat~ . com apro)(WTIadalTl8file 200 m de aItrtude . ....... 18$poildendo ã maior parte da área, 
lazendo parte do Pedipla-oo C.lbt>Oo:iderltaI Boi 3_0. Nla ..... 1I como SI.Ipef1"lCies ele 
aplanamenlO, representadas pela descnç:Io - ... .,.-ficie de aplainamento entra 200 e 300 
m. com relevo plano (02210), com evidência de superlides com COU'8Ç8$ lem.Iginosas, e 
superficie de aplainamento com altitude manor que 300 m, com nivel de dissacaçAn média 
(O 2221). 

, Campos inund'Y'8is, com cotas altionibicas em IOono ele 150 lT.ebOi, em g.'Ide pane do 
telltlilO, entre os afluentes dos rios SoI6rio a NO'iO (Igarapé Azul e $Ao Joio ou Branco) 
5An identificadas como áreas de di.secaç.60 (02210) Regionalmente esse relevo faz pane 
do Dominio AlNiIII do Madeol'8, comumente coberto por campos, com desenvolvimento 
I\ore$Iaj nas faons til aitiflhas,loonacIas POf teftaços Ruvials de rios secundérios (A32) e ele 
rios principais (A31), tais como o subsistema GuaporMIIam0r6. 

Os aspectos geomor101ógicot apresenUtdos foram baseados nos astudos do Zoneamento 
SocioecorXlmio>Ecd6gico do estado de Rond6nia, realizado na escala 1·250.000 
(RondOtIÔoJ ISEOAM, 2000) Nele $10 d . f.lidas as unid.les do reta.tI regional, bem como a 
idenbl'lCaçAo, dasllfic""l:L) a c:.aractem.ç.Io dos difW\"8f'jte5 prJt6as de Iorma$ nelas 
encontradas. Este mapeamenkl proo..-ou aprtiS8I"IW' as formas de relevo por meoo de uma 
classlllcaçAo que permite o recoohec:imenIQ da g6rJese das formas. bem ....... 1'10 suas 
caracteristicas moofoI6gicas (Figura 2 1). 

22 .... 1 Planleies A luviais e OePf"$Oes 

Esse ~unto de ooidades geotnoofol6gicas é originado por processos agradacionais, 
realiz«tos em ambiaoles IluYieis na sua maioria e. Ih •• ua!lIIente, por piOOllSSOS tacustres 
OIJ associado$ a "ea.5 com &$COIWJI8I"IIO i'npedido . 

• OepreuOn, ugos, DettasIConu IA1 ): .eas onde o sistema lkNiaI comporta-H 
semelhantemente a um padrAo dstributário ou onde as baixas dectividacSes nAo permitem o 
escoamento concenbado em canai5 lluvlais, estando ~ a lnundaç6es excepcionais 
Esse sistema ele reIaYo esti ligado _ sedilT .... 11os da FOI'IT'*íAo Go-'8p(ri, como 
sedimentos inconsoiidados do T erOário-Ouatemério 
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Os ambientes de lagos apresentam-se Il'ltlmamenteligaOOs com o SIstema nuvlal atual ou do 
passado. Quase IOdos os 18gO$ no estado di RoodOna encontram-se ISSOCIlIdos aos 
sistemas de drenagem dos tios Mamore e Guaporá, com exceçAo de pequenas áreas 
marginais associadas 10 RIO Madeira. Ocorrem dOIS tipos de ambientes laeus!fes· o primeiro 
ISti Ioca/lzm em áreas intertllNiais, o segundo, assOCiado à rede de drenagem atual. 

Os deitas I cones 1t'lCOO'lbefTHse em extensas áren da bacia do Rio &alJ)Ol"á e se...s 
8ftuentes Tf8t\I..se de l.m8 área de aspra~arilento dos ndillentos transportados pelos 
'lstam8$ tluviais atuaIS I "08WaIS, que drena 8$ árus tnalS altas da SUl do CoIorado, 
Sall do lJopIanes e Chapada dos Piw"eas Hà perda !Sa competência di transporte ao 
aóeI'Itrar em um Sistema de relevo com b;w·M~, onde 0$ rios tendem I esprai8(· 
se, Inundando as áreas mafQInals. As áreas mais sigl'lIfie1bvas encontram·se nas regi6e:s de 
Cos~ Marques, Pedras Negras e larar,err8S 

• r ...... ços Fluvi.ls (A2): foralll delimitados em Mç60 da rede de drenagem alual e 
compreelldem !elle"105 alçados em alá 15 m a 20 m acima!Sas planiaes nuvials Há quatro 
diferentes bpoS de terraços em ROI"Jdõnia. lellaços altos não dissecados, terraços altos com 
diue:açAo baIXa, terraços ~os com diSS9Caç .... baixe e temtÇOS baúlos com presença de 
leitos abau'\donados e pAntanos Esses tefTaÇO$ 8i1iXll1blm-se dispersos pof todo o e5\ado, 
OCllpando maior destaque, porêm, ~to aos rios Glapcot, M8f"I'lOtê e Madeira 

• Planlcies de Inunda~. VI ," IAl): 8$ ptaoides I'Iuviais maIS expreSSIvaS encootram-se 
junto lO sistema flUV\8I MIn'lOI'"é-Guaport, onde ..... ip8f"I1 faixas de atá 15 km de largtM"a, 
somente no lado tm1$1leiro, ntendendo-se pof dezenas de ~ilómeuos As planicies 
el8bor3das por rios com padl'io meandrante .stlo claramente marcadas na baaa do rio 
Guaport e Mamort (rios Paceás Novos, Cautário e Ouro Preto). As planiCles dos lias 
Guapoft e Mamoré apresentam 00llI série di 1ag'M em formato de semieil'Clllo (oxboW 
/allft) em toda sua extens'" indica"Ido que a dinárrWca de ávagaçAo do ~ peta p/aniae 
• bastante intensa. S60 et sa .... adas tambtm ampl8$ bs .as arenosas A declIVIdade de sses 
teollflOS t nUlo baIXa, sotlendo Pl0CI!5.S0S de irundaç60 pelo 1JW'ISbotda1T\8i11O do canal a 
c:acla periodo chuvoso. 

Áreas lllagadas ocorl'8nt pnnc:ipatn18Ote na porçIo &ui di ROild611Ó8, entre as planiCles e 
tltT8ÇOS fllNiais do RIO Glllport e as áreas de conesIdellas e a superflcie de aplanamenlo, 
onde se desenvolvem por centenas de ~il6meI1OS quadrados. As declividades dos terrenos 
sao inferiores !li ,'*'. Nos per!odos chuvosos, essas éreas sofrem proIonga!Sa1 ilUldaç6es. 
Esse fan6meno deve-se lOS seguinlllls fatores' pequena capacidade óe esco.,lflntO lateral 
devlClo às baixas decllVldat'es, pequena capaCld!lde óe 1fl~Itraç.êo, potS o lençol freàijco, que 
jj t p""1CO profundo, sofre recarga e acaba por aftorar, e btnamento do fluxo deS 6golas de 
in~Io, que nio coNsgvem cllE!g(II" aos ca"Mi1 de cnnagem, pois Hles já se 
encontram completamente c:hea =ao , 1I'!ÔJS1V8 as pt.anices flUV18IS e baaxos til I -;OI 

2.2.4,2 Unidades Denud.clol'l8is 

• FootIlope$ (01): conforma os rebordos erosivos !Sal SefT!lS dos Pacaás e Uopial"l8s. os 
SOj'h das Saaas e áreas posiezonedas topograficamente abaixo de una superfleie que está 
sendo erodida, podendo sofref" processos de erosAo, mas também de depouçlo a paror de 
prOCl!$SI» graVllaaonaas. 

Oc:oilem assOCIados aos relevos residuais!Sa baCIa 00 RIO Guaporé, formando verdadearas 
abas de peda-nentos nas sei I .... dos Pacaés NOIfOS, dos Uopanes. di CuIia. de Sio Jo30 e 
do Desengano. O ProtelO Rllida'nbrasil C8I1IdenU essa área, desae'f6ndo-a como "A 
1IuptHf/cie rebaixada que lKKr16ja a pafle 00fte da semi do$ Uopiane$ • man::ada por urna 
fatxa de vegetaçlo de Savana que t8C0M 8r'1N1 de deposiçIJo areoosa. Ellta área 
compreende o mais axlfHlso pedimento delritlCO encontrado am toda folha nl8p8adn e dele 
emargoltm /9levo.s reslduai!' 



- Superficie de Aplanamento (0 2): ocupa a maior parcela de teilitôrio de Rond6fl1a, 
cempreeOOenóo extensas s.uperficie$ aplanadas, cem caimento geolIl no sentido dos 
granóas rios que cortam o estado (Madeira, Ji-Parana e o sístema Guaporê-Mamoré) 

Essas superfiCles abfangem centenas de quilômetros quadrados e possuem pendentes 
regionais, get'8lmerite ilbaixQ de 1%. NecesS<riamente, o processo de aplar'lllmento nao 
OCOIleu em tooa a área ao mesmo tempo e eJOSliam pré c~s eslrutl.nlS e da 
paleotrelevos. bem como vanabilidade de embasamento. Por isso, essas extensas 
superfícies variam de 100 m de altitude, r'IIIS proximidades do RIO Madeira, e entre 350 m 11 
400 m, na base de relevos residuais do IJpo inSêlbtHps, 

- Agrupamento. de Morros a Colinas (03): cempreande relevos em forma de /TIOIIOS e 
colmas, dispeBO' por todo território " ..... ·a'. A caacteri~açM de cemplexos CSe .-.s&lbergs 
e Inselbergs isolados "lá auMada iIi interpretaçAo de ~ essas éreas sanam 
remanescentes de um processo de aplanamento elaborado em dima árido ou semi-áridQ. 
semelhante ao atual clima do nordeste bnlsileWo. EsS8$ ilselbetgs persistiram na paisagem 
em função de seu posicionamento geovIMioo, afastados <Sas grandes redes de drenagem a 
tamb6m em fooçio de difetenaaç.Ao 1itoI6gtca e estrutlnl. Podem ler dassrficados em trls 
diferentes tipos: aberto cem coIonas I inselbefgs baixos e médios (allltudes entre 480 m e 
290 m, com óedividaOOs variando entre 4% e15%); denso com colinas I inselbergs médios e 
altos (altitudes acma de 290 m), com declividades iMdias variando entre 10% e 20% (com 
exceçóes <Sas áreas de topos. tIOde os valores ficam entre 1'11. e ~); área coIinosa com alto 
grau de dissa-açAo (altitudes variam entre 430 m e 280 m, com declividades entre 2O'IIt • 
45%) 

2.2.4.3 Unidades em AnNl ls Brancos a Escoamento Impedido (EI 

$lo extensas tormaç6es arenosas as ....... adas aos processos CSe intemperismo fisico
qulmico. Compreende áreas lnIerftvviait, sub-horiUlntalizactas, sem dislBcaçlo, com 
allJtudes próximas a 160 m e óedividades Inferiores a 1%. inseridas dentro de manchas da 
superlicie de aplanamento nível li , 011$ prolOmid;tdeS do Rio Guaporê. Em runçAo desses 
processos silperlic:iais, eJUSte a tendência de fomlaç6o de c:rostas psoIiticas e de ocotrer 
implllll$8bi~zaçAo do solo em tlOlizMle1 s"perfi .. 'a;l . Esse fen6meno acaba por gerar 
condições hidrom6rficas no solo e um ambiente seletivo em relaçlo á vegetaçlo, que, nas 
imaoefUI de satélite, aparece com eS!ratos hertliktlOl e erbustivol. 

2.2,4.4 Unida-de. Eatruturals/Oenudaclonets 

- $uperficias Tabuleres ($t ): compreende uma séria de relevos elaborados sobre rochas 
sedirnen\al"es de iôad8 aet6c:ea e formações temé~, compostos por 
InterlhiYlos amplos e levemente tab..Ures, com fI.ndos de vale gera~i'l8nte abertos e amplos 
Pequenas planicies lIuvieis Iormam-se em S6~S resbitos da rede de Ô"enagem 
Compreende também uma Mrie de rele_ taboJlares eIabotar'-os 50bre rod M meta-vulcano 
sedimentares, cem diferfil'ltes graus de dissecaçAo e dimensões inter1luvials, Ocorre em 
grande parte das bacias de drenagem, inclusive jI.roto' Serra doi Uopianes. 

" 
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Figura 2.7 Geomorfologla da Regllo do Parque Nacional Serrl di Cutll 
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- Fonnu Circulares em Estrururas Plutonicu (S2): compraende llireas onde li estrutura 
das I'QChas intrusivas acaba por modelar a morfolog,a do conjunto de mOliOS e colinas, 
renellnÓO-se também na rede de drenagem, que chega a possUIr padrto anelar Os 
processos denUl1r.:~,s atUlrllm fortamenle sobre essas .... s, s"ldo que li 8$tn.rturação 
Clreut.r do relevo nAo fi dll"8Inente marcada Pode". OCOi'8t em dois padr6es Colonas 
Baixas (na bacia do no Cautârio. com alMudes entre 300 m e eoo m e as declIVidades entre 
4% e 20%) e Colinas Attas (albluóes entre 300 m e 400 m e dedlvid!ldes inferiores a 15%) 

- Agrupamentos de Morros li Colinas com Contn»e E$trutural (S3): confonnlm retevos 
em forma de MOlios e Colinas, geralmente 8\1UP8dOS eloeatmeota denomIoedos de serras 
pois se ........... 'b." alçados li maiS de 100 m dos relevos eplaNidos , que gef1Ilmente os 
Circundam. COlT$sponde a unidades geomorfoI6gicas associild8s ao for1e controle 
estNtural, que resulta em alinhamento da. fotmas de relevo, oeorrendo em dois padrões 
IlIti~te dis\lntos. O pI1lTM11ft1 comprni"lde ...-n grande iIdeosamento de mOfTOS, 
entremeados por vales aber1Ios e c:orw".,tos com a supetf'1CIe de aplanamenlO CII'CUIldante 
(Ji-Pallll'lA e Alto Jllmanl O segUlldo comprlt811de uma "ne de morros ,solados, mes com 
grande disboçAo am relação aos m8Ís bab(os de entorno 

- Cuestas li Hogt>.ck (54): Comprpndem relevos .sSllTlétnms. associmos a faIXas de 
d0b08l1lIlntos. com grande amphtude e ........ spor.-.do, nessa .... , a jel .. ·~ de caráter 
reSIduais aro.máados por supetlioes de apIanamento. Ocorrem em tr" formas distintas. 
CUIISlas com dI.S8CIIÇAo m6dia a alta (com uma Unca OCOI'ência, correspondendo a um 
degrau na Sell' dos Pacaés Novos, com atbtude entre 400 m e 300 metros • declividade 
inferior a 5%; o emb4uemento é composto por rocha. do GI'l4lO Pacaés Novos e os 
materiais s~s são arerosos, otXlsbtulndo ~ do tipo cambossolo osbófico. 
HoghllCk com di.seeaçào ba,xa (relevo composto por aistas assimélrieas com baulo grau 
de dinecaçAo, geralmente associados à presença de rochas qua1z.Jtieas ou sedimentos de 
idade pré-cambriaoa, dobrados ou arqueados, l:istribulclos aJeatoriam.nte por lodo estado, 
ne regtlo de Costa Marque. corresponde li ~ relevos residuaIS, pequenas aistas 
circundadas por .... as aplaMdas, com altitudes máximas de 250 m, e decliVIdades 
inferiores a 30'1., o embasamento fi composto por rochas da Suíte Alcalina Costa M.-ques li 
o material super1'lcial fi predominantemente lIfenoso, constituindo lOIos COflCI'8CIOfIários e 
latossoto amarelo), Hogback com disseeaçlo m6dia e alta (sàtie de aiSI8. paralelas 
COflfOlll,8fldo relevos residi, •• ne Se"8 dos (Foto VI), Se"a dos Reis e MOITO 
Sono (porçoto eantraI da loI\a com ahrtudes máximas de 470 m, e 
declividades m6das máldmas de aqir até 45% em trBd'Io. isolados; o 
embasamento é compoSIO por o material $uperlicial fi predominantemente 
arenoso. os solo. do tipo litóIicos ou di.tr6fico). 

Foto 2.4 Front cH Cue.sta da Stlla do UOpllln&S 
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2,2,5 Solos 
btt_ '_A. " " cMRp :r, .. ti 'I I: .CO h .oot.Ho • 

Os tIpOS de solo /oram compilados do Z ... :"pmento ScxioecOl'J6mioo:EcoI6g:co do estado 00 
Rondônia e adaptados é nova dass.kaçAn 00 Sistema Brasileiro de Classrficaçlo de Solos, 
Mito pela Embrapa (SEDAMlRO, 2001) A llbell 2.2 a p Figul'l 2,8 delTlOn$tram os tipos 
de solos ldef:~ficados na r&g::to do Parque, 

llbell 2,2 Tipos a proporçJo dos solos di RagíJo do Plrque, confonne 15 
nomeocLatUl'lS do Zonalmento EcolÓ9ico.f.conOmlco de Rondónil a I di Embrlpa 

SoIosp .. a_ 
Solos P "",,,,OI 

~_-.Io""tr!5L" 
~_ -.noI', I :._ ""tr660:OI 
~_,.,. .. '" ........ diU_ 
~_ .... ::: .. c.:: ___ _ 
~_,,, ....... , .......... 6f:::0I 

Solos",: diJi,trOlcol 
Solos ""k0l diJi,W: 7 ,OI 
s- ..... ,._ ...... 

c.mblosolo dlflfMço 
c.m..soIo _MIc<I _ ... 
....... soIo,.' ..... 
....... sdoV .. " .. c ......... 
....... sdo ~ EselA'O 
~soIo \ ....... c EUI?'06c:Q 
~IObv..j::elcl'm ..... 

--_"'*' ftiMco 
,.".sdo_o 

,.". ... r-t' ::1>00 

""''''QI a ........ 

1'IInOI",*, dlftróllco 

PliiIWlOIO 

" " 
'" .. .. .. 
'" " " .. 
'" ,< .. 
" " " " ,. 
" 

Arglssolos (Podz6lieos) honzonte B te:m.pl argiloso, ácidos, freqÚ8ntemente álicos 
dlSlJóticos, tom béli.a S:8tUraç:to de bases 

7 Clmbissolos Eutr6flcos a Oistrólicos, presença de 1.",iJ;onte 'ctmblCoT
, o qual contêm 

um. boa proporção de mooeraiS Intemperizáveos sao pc)':CO • modenldarTllln1a profundos a 
oconam nas enoostas das cohnas Desenyo/veram-sa a partir de rochas éctdas, possu:noo, 
em geral, baixa lertiliáade SAo mULto susoeciyels é erosão, quando desproy:oos da sua 
cobertura yegetal 

7 Olel"olos (Gleo Otstrôlicos ou GIe:ssolos OtSlJól'icos) apresentam ba:xa fertilidade, pH 
bai~o e allos niyeos de saturaçAo de alumínIO, drenagem pl'eCária , com défiCIt eeant"ado de 
0JIig6nI0, o que i'1OI2i:almanta rastnnge o cteSClmenlO yegetal Possuam e~ceuo de 
tüoOOo de ferro, o que ddic:IAa o crescimento de asp/!::ies toleranles l1li InU'ldaçAo 
Ocorral2l em regtOn com bcesSO de água, quer temporal, quer permanente Em RondOnaa, 
muJ\O$ desses solos se desenYOlYeram a partir de depOsítos aluviais, ao longo dos rios 
Ocorrem também na teglio pantanosa 00 sudoeste do estado, pene\nlndo em lemtÓllO 
boIwl8f'IO, oode se intefC8\am com Planossolos 

" 



EIoc_l_ ~'"i'" '' 2', <Io(&i' " .. COM __ O 

, Lal ouolos (AmafeIo, Ve«neIho-Amarelo, Ve:2Ildlho-Es.curo, Ve .. "elho Eutrófico) 
horizonte S 6Iuco alou ktnd:ico, bastante :ntemperizaào$, apresentando, como pnnc;Ip8iS 

minera:s denvado$ da argila:, caoI:nita, gopisrta, fTWMIf"8IS amotfo5. sesq:::i(lJOOOS de ferro . 
alumln10 Em raz60 da foL"1e b lViaçAo, sua capaodtde de troca catiOnca e ba!)la aSSim 
como a quant:ciade de eãlc:o, magoeslo, potáSSiO e sódio adsot'Vidos Tendem a 
desenvolll8f níveis impottantes da troca .uonica, rellet:ndo o pnx:eS$O quim:co natural dll 
reverslo da degrada:ç.'O desses 5()Ios ~ me::o da loovll:çAo, complementando a ação da 
in_OS típiCOS do solo (foml:gas a lefmitas) Esses solos oo :pam c:area de 81' da .ea da 
regiAo 00 Parque. 

, Neouolo Flúvlco (Solos Aluvia:s Distróficos): formados de dep6IitOS aluviais (sedimentos 
e materiail transportados pela 6go:a), nas margens dos rios , onde sua fen l:dadl: natural' 
dependefite do teor de rutr":e:"US dos mat.,.:s cIeposita:1os. 

- Nllouolos RegoHlieos (Regossolos Distróti<:os) caractenzarTl-se pela prllsença de 
matact:es de mais de 1 m de diâmetro, ocorrendo em relevo escarpado, sob vegetaçio de 
c.&lij!jo. Dilerenc:am-se em aI\onImentos .ochosos sob reIeYo plano e Suavll ondulado 
assOCIados 30& solos Utólicos O:stU;(1COS e aos Podz:6licos VlIflTlelho-AmareIo, l lIoramentos 
rochosos em relevo forte ondl~ado li mor:tanhoso ISSOCiados iI lOIos L..rtóI:cos Dislróficos 
com IlIvidade ba:xa li textu"ll indiscriminada 

- Neossolos Utollcos (Litólicos DistrOlicos e EutrOficos)' pouco desenvolvidos, rasos, 
possundo apenas ° honzonte A, com textura .enosa ou rnédiI: .anDsa, assentado 
diretamente sobre a rocha ou soOre o horizonte C de peq"'Ol espessura (seqü6naa de 
horU:onte AR ou ACR). Ê lriével quando úmido li pegaJOso quando molhado $Ao 
normalmente encontrados em tefTenos de forte declividade e erodidos. Frequentemente sAo 
pedregosos li, devido à sua escassa profundidaóe e relevo, cIiOOlm.,te sAo agriCl.itévlliS 

- PtanolSolos Oistróficos com honzonte supel'ior de te.rtool grossa sobre horizonte de 
teldlX8 fina. Normalmente se .-.cooaa:" nlS teollS bllixas su,tertas • inuodaçIo duranle I 
estaçAo das chuvas ou em ZOOlS de relevo ondulado suave, suJ8itas I ~ 8.11:cessos 
de égua Saturam com mUlti 1aCI1ic!'de jà que apresentam subsolos relativ,mente 
impe: i ii e INSlS, não seodo agricultáveis sem um sistema da drenagem llfic:ente 

- Ptlnl05solos' mal dreoados, freQ(ientemente denominados "Groond W81ef Lalflrires· 
(Latentes em presença de água subterrAnea). Normalmente aprenntam baixa capacidade 
da lfOCI e Ierti~dade Sua prii1c::paI carBCteristica • a notória prlS«"!Çl de Plintita no 
horizonte S, ° qual pOOe qn. t.m endureamento .".ersl ..... , ~ drenado Ê 
interessante obsarvar q.Ja o forte Princape da Sen, em Costa M.-q::es, !oi construido, com 
plinlita end:.ncida. no final 00 SM ~o XVII . 

Segl/!"ldo ° Diagn6sI:cO Socio*oM6mco de RondOnil: (RondOnia /SECAM, 2002), tnIJis de 80% 
di! ire, total 00 'Sln seria apl! pera ItMdiIdeS ",,,,,tlOl»sloris, lIIfldo 25' di! 'reg 
cont1:tuidll por solos de m6diI: I llIa feilitida OS solos deSIK(ji)UhIdo$ ~ utilizaçê9 
agricoia. ~ sua baixa Ierti .... ade. IISta'il:m, em parte, no sudoestll da m.crorreg.Ao de 
Guajri-Mirim Portm, o mesmo diagnOstico adverte 1*"11 o lato de que os projetos 
agropecuários para a res;ao ~ram di falsa premissa de q.Ja todo ° soio seria fértii li 
poliaM garantir una piodt ..... agrieola lIirtI e du"acH: ... n, ~, na V1Irdade, o solo da 
flauta, na SUl maior parte, 'OOi"il)OSto por ~ bMe • .-.osa Q~-"tI ~ uma cam.adII 
peqlIIII"l8 de hUmus, q.Ja é lavada pelas cruvlS inl:8osas. contí!""UIS, ~ o desmatamento 
- processo de lixiviaçAo. AI6m disso, q:JaOdo a I\oresta é eliminada ou subst:tuida por 
gram l~s, vi5a:'!do 1\ lormaçIo de pastag8fiS, ° solo fica lI'CpO'itO ao .,Iempensmo 
.naz6nco, c..saden1ado p:N elevada "traçA0 soa., alta pe:C8Litagem de umidade, altas 
ten"lperatlA'9S I intenso r8g11'2'18 ~ CCl""lC8lillado em curto HP"9O de tempO, 
resoltlndo na eroslo das tenlS planas ou levemente rndioadas • VOÇQOCIS (eroslo em 
sulcos) em éreas de reievo ondulado, rasponséveis ~ perda 11 empobrec:mento do solo. 
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2.2.6 VegetIçlo 

RondOnIa apresenta uma rica variedade de tipos de vegetaçAn. tIIlS como Florestas 
Ombrólilas, Floresta EstaCIonai Semfdec:idual ou Subcaduaf6lI8, Celladt4. Formações 
PIOO8Iras, entre OWllS Essa grande diversidade pode ser explicada pelo lato de o estado 
estar localizado nos domlr'Mos geomoI101ógiCos do BrasIl Central e Amal6rvco. com a 
conseqüente presença cios biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal 

Das 25 classes de vegelaÇlo eXistentes no Estado. 18 0(;0118111 na regilo do Parque, 
ncundo Floresta Ombró4'iIa Densa e AtNNIlI, Forn'I8Ç6es PIO:u ras (vw.r:eas e igapês) e 
diVeBOS bpOS de klrrnllçees abertas. como as ~ e C'" atos. além de ávefsos 
tipos de ~ entre as formaçõe$lIore !talS e abertas (Tabela 2.3 e Figure 2.9). 

A Floresta Ombr6fila DenA caracteriz&.se pela conbm .... 'de do dossel, o qual vana entre 
30 a 35 m. com mUitas esp60es emergentes alcançando mais de 40 m Esse ~po de floresta 
pode ser dividido em trts dasses. Densa Aluvial (até 100 m de attItucle) , Densa de Terras 
Baixas (entra 100 e 200 m de attItuôe) e Densa Si.lbmontana (entrfl200 e 600 m de altitude) 
Destas, apenas a de T8fI1Is Baixas não está Pf8S8IlI:e na r&gIâo do Parque 

A Floretlta Ombrótlla Aberta C8Iadtlliza-se pe!adncolllino.ml".ie do ÓO$S8I. com cerca de 
30 m de altl.n. Das dasses desse trpo de IIoresta, OCOITem na r&gIâo a floresta Ombfótila 
Aberta Aluvial, de Tellas Baixas e Submonta-'Ia. Nesse tIpO de formaçAo também é comum 
a g-ande tIomInência de esp« es de palme;as ...... 00 blIbaçu (OtOg)'ll'a pha/erata), patauá 
(OefrocalJlUs bataua), açai (Eut&rpe pt'6C8tOllll) , paxIUba (/ryantera axom.za) e blA"Utl 
(Maunoa nexuosa) Todos esses quatro ~pos de domlllAnc::ia existentes no estado estào 
presentes na rvgiêo da UC 

A Floresta de Trensiçlo ou COflIalo sAo formaç6es d8 tnlnsiÇAo entre o cerracto e 
florestas de temi firme, apresentando caracteristicas de ambas tIS formaç6es vegetais. Em 
Rondônia existem trh bpologlas de contato, das quais o ...... ,bdO Savana (Cerrado) e a 
Floresta Ombiól'ila ocoilem na ~ da UC 

OI Caiiados, denomcnacIos de savanas na daslificaçlo do IBGE (1992), ocotf8ITI na região 
central do estado, oolpendo cerca de 5 .. do """Ióno SIo lormaç6es catKtenzadas pela 
presença de árvores b8lxas e relOIcic:iaS, casca, grossas e ruvosas, de leiç6es 
xerom6lfic:as, prinapalmente devido às caradwlslicas dos solos Eua lormaçIo pode ser 
dividida em quatrO risionorrllas. Savana GraminiG-lellOOsa (campo ~mpo a lUtO), Savana 
Parque (campo cerrado e campos de murunduns), Savana Afborizada (C8ilado arbóre<l 
arbush'o) e Savana Densa (temldio). todas representadas na regcAo da UC 

As Fonnaç6H: Pionelres oocpam cerca de .. 'Mo da na do estado e 0(;0118111 em t .. ,eoas 
sujeilo$ a ftlndac;·'u Essas formM;lIes sIo resultantes da sutxTIWsAo de vastas á-eas ao 
longo das margens dos rios. Pirll & Prance (1985) der~.'8ITI, para a AmazOna, se. tipos 
pcicdpalS d8 formac;(les velletais n..v'r-'as. De,"" 1ipOS. os m3IS comuns l.Ao as Florestas 
de Vw.r:ea e as Florestas de Igapó, ambas repr8$8fl\8das na regcAo di UC Resutta-se que 
mais da metade da peq .. ena ..... estadual (rr..-.os de 1") oo"ada pela Floresta Pionen 
Fluvial ArbusbVa eIou Arbórea enoontra-se na RegiIo da UC. 

AI Campinaranas (Foto 2.5) sAo formaç6es nAo fiOAllstais QI.I8 OCUlTem em pequenas 
manchas disp8f$3S (nIo Identificadas no mapa) , nl1do uma das clasSM de vegetação 
menos representada no estado" totabT.'!e Inunda na regcIo da UC Es" Iormaçio 
vegml normalmente está associada a solos pobres, .... S(lS (poc~!oI I'Idrom6rfico ou 
.&ias qu.artzOSas) e representam uma InInsiçlo. .,be o ""ado • a lIoresta Uma 
ca'"aclerílbCa imponwlte desse bpo de ve\IG!aç60. o alto enden'Ismo de esp'eies da flora e 
f~~ 
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Foto 2.5 Campinarana alagada na Regilo do Parque 

Destaca-se que todas as formações de Camp,naranalCampinas oeollentes em RondOma 
estão locahzadas na região do Parque fi no interior deste. bem como mais da metade da 
área do estado ocupada pelas Florestas AlUViaiS (Densas e Abertas). o que demonstra li 

Impol't.anoll da conservação dessa r&glao para li manutenção desses tipos de vegetaçilo. 

Tabela 2.3 
Reglto do 

e proporçllo das classes de vegetaçlio no Estado de RondOni. e na 

2 C<no1I;IF_.O",bo(H IRa _Eili _5 i'~"~ 
3 ConIo"_IFloo-u"E_s..· .. ·~ .. 
• eor.",S._/Fb ,.0 .. 0_ 

~ F __ E:":":"';":s.n_-_ , F1oreo. E 5 ... Sem' .... ",",D. 

1 F_.e". ·· .. s.ndoc ..... Subi' ....... 

~ F_lO 0mbtóII0 __ _ 
9 F_.Om ___ """'tIoOo,t. 
10 F1oreo.o..ob(S _<IoT_8 "o. 
" F'Iof.toOorob'" _5..1:, ........ 

12 Fb • Olfob ", 0..-_ 
13 FbwIO Onoto(l, o.no.<IO T .... B' ," 

15 Fonneçto_OOu-nnz .. 

11 F"'"nç ... """ .... R.MoI ... bio .. 
11 r'"" ........ p ... _.~1r<tut ... 
I. Fonneçto """a. F"'-I"'--... -.. __ 
20 Fonneçto 1'0 •• ~ <lo eo.n. (aonwoQ 
21 Fonneçto F'Ib< a. 1100' , _ (0:;,...,_> 

" " " 
" " " 
" " " ~. .. 
"' " 
"' 
"' .. 
" .. .. 

" " 10.8 

" " " 

" " .. 
" 
~, 

'" M' 

'" " 
22 ___ IÇa0. ' __ .tõo .. ) 25 12.5 

23 So' ••• Fia .. I ' 5 (C"'_l , 3 305.5 
~ s........Grlml'ooo"'/.5.(<AII1odo5._-.._1 015 70 
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2.2.7 F.un. 

2.2.7.1 Mntof.un. 

Os pnm.ros inYentános da mastofatna ele Ronó6nia foram realizados há quase cem ".,s 
(Mifllfldlt.R,belro, 1914. AlIen, 1916) Em dt:ada' rec;entes. a maocn. dos estudos de 
mamíferos realIzada no estado reSlAlou da ímplantaçào de grandes pro,e\O$, como o 
PoIonoroeste (ele VIVO, 1985: Marques. 1990), a htcIrelétnca de Sa-nueI (Martins IN ai , 1987, 
Lopes & Femui, 1994, Sá. 1995) e o PlANAFlORO Mais recentemente. t.rn. Hrie de 
lev.ntamentos tem sido realizada. como os casos das Aval,ações EcoI6g,cas Répidas -
AER. da ReS&I'Va Biológica Estadual do RiO Ouro Pfeto e da Estaçlo Ecológ,ca Antôn,o 
Mu~ Nava (Messias, 1999, 2001). R.serla BioI6g,ca Traçadal (Ferrari IN ai 2001), assim 
como os levantamentos realizados em mais de 200 km na linha O (M(M1icíptO ele Vila Nova 
do Mamoré), no Parque Estadual de Guaj ... ·Mirim e na ResefVa EKlrabv,sta Fedef1Il do RiO 
Ot.ro (Mess,as, 20(2). 

Mesmo ass,m. esses reSlAlados clemonstram-se ,nsuficlentes diante da.xtens60 ltioi íkKl8I 
do estaOO e soa considerável biodivet'Sidade Comptovam eSle falO as recefiles descriçOes 
de qJ8trO espéaes de primatas, novas para a ~: Mico nip,i<eps (Femtn 
1992b), MICO S{). n (Ferrari et ai., 1996), Can • .bus bemha~ (Roosmalen et ai . 
Calicebus ~n&f'IfI8$n; (Roosmalen et ai , 2002) 

O Estado ele RoocIOrna abriga uma fai.nl de mamíferos relabvement. rica .m comparaçAo 
com OUIJOS estados de extensAo lemlorlal semelhante Além de esl8l' locahzado na 
AmazOOía OCIdental , uma das regtOes ele maIO!' biodiversidacle do mtn:lo. o estaclo engloba 
uma vanedade de lopografias e ecossistemas, tais como a Serra dos Pacaâs Novos e a 
Chapada cios Parecis. dois rios de m6ocllo e gl'lli'lÓl porte. o Ji-Parané • o Madeira, • 
ecossistemas ltofestaiS e MO bestals, como o Cerraclo. os Campos do Guaporé 

Os rios lAo especialmente ímportantes como barntlras zoogeográficas para gn,Ipos de 
mamifel'O$ como os pnmatas (Ferr., & '-~s , 1992a) Estudos recentes t6m mostrado que 
as serras e os gradentes eooI6\ICi .• a.tsociados uen;em um papel mpottanll sobfe a 
dislribulÇlo de ~s gênef'os. No caso .specifico. a Se"a dos Pacaás Novos pareoe 
formar uma zona de tr.lslÇlo enbe as distribt.liçOes geogréficas de espécies de glneros 
como Ca.\lic»bu$ (Ferrari et a'., 2000). c.tJithrix (F.,."; et ai., 19998) 

A 1V9i0 do Parque Nacãonal Se ia da Cuba. lOc"'izada entre as Suas dos Pacaés Novos e 
dos UOpi_s, representa lMTia das lireas mais Isoladas e menos conheod8s coenuficamente 
em todo o estado de Roodónía (Ferrari et 81., 2001 , Messias, obs. paIS). Até certo ponIo, 
essl Isolamento é benêfico do ponIo de vista ela corlSrervaçêo, pois mil1imLZa 8 innuéncia de 
ações ailbóPcas na paisagem. 

Por outro lado. essa mesma regiAo parece engtobar uma lifea de IranslçAo ecoI6gIC8. com 
um papet significatiVO na zoogeogra~a de vários gl"lpos de mamíferos, pois corlsbtu i t.rna 
zona de contato entre as r&gl6es bi0g80gráficas ZZ4 e ZZ5, propostas por Ferrari e( ai 
(1998) Essas Zonas estariam limrt.ad8s pela SI .. dos Pacafls Novos (~mlte norte para a 
zona ZZ4 e sol para a zona ZZ5), porém, como essa ban'.ra boogeográlica nio se estende 
816 os lnutes oestes dessas zonas (RIO Mamoré para a ZZ5). os anuentes de pequeno 
porte, fimilrofes das banas do Mamor6 • GtJlpOi'é, não represent.llWTl ban'8iras 
zQ09lOgl'6l\eas efebv8s para a mastoflUOll, partlClA811"el1l1 para o grupo dos pnmatas Isto 
reforça almportlif1Cl8 da conservaçiO da regllo, por um lado, e a provavel compleXIdade da 
dív .... tIaóe de sua fauna, por outro 

A exislêncoa de taxa ainda cfescontlecIdos do gênero Ca/Hcebu$ e da fam/Iia Callithric/'rdae é 
bastante . como indica O aVistamento de um grupo de quatro individuos de um 

:"" ", na reg.Ao de 560 Franosco do Guaporé, prÓXimo à BR 429, 
em a realização dos IevNltamentos da Segunda AproXilllaçlo cio ZSEE do 
estaóo (Messias. obs pass) 

Como a ordem Primatas cons~lUi um dos grupos maiS bem coohecidos d. mam/f.ros, 
parece razoével condLlr que a di .... rsidllde d. algt.rn8s outras ordens com maior numero de 

" 
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tax8, como Rodenba (roedo.'es) e DK1eIphm'lOrpha (marsupUIrS), seja a:nda maiS 
subest:mada de acordo com os dados disponiveis etuahiJ6nte. 

AI6m das quest6es taxon6mlCa$ importantes, a distnbu:çio geog;M:ca de muitaS espêaes 
p&mlanece mal deftfLLÓII Fetl'ai et ai (1999a,1999b. 2000) e lwanaga (1998) mostranwn. 
por exemplo, que es distribULç6Qs de vários taxa de pnmatas são influene:adaS por latores 
ecológicos ainda po .... co compreendidos Um caso e.Ktremo é o do guariba:vermelho, 
A/ouatta Mniculus (Foto 2.6). cuja distnbuiÇlo em RondOr'!:a, sag:.JI'Ido OS lIUIores. é 
carllCterizada por descont:nuidades s:gt1Ific.abvas (Iwar:aga. 1998. Iwanaga & Ferran, 
submetido) COOSIdenIndo 8 8spêae como sando Allabvamente ra-a no estado; o:.: o caso de 
ClI/Jicebus donacophIIus , IMllt8do na margem diAILta do Rio Guapcri (Mes" i" , obs pess )_ 
qua'ldo sua distribulçio 8f8 considerada restnta 80 inter1hMO entre o alio RiO Mamare. 
Guapor8 e a bacia cio RiO SAo M:gueI, nas provinaas de Ben: I Sl:nta C~ na 6oIiv:a 
(Roosmalen et aI. . 20(2) 

Foto 2.8 Exemplar de Alouatta senlculus na v.trzea do Rio 510 Joio 

Outro aspecto s:gnificativo da zoooeografia de mamlfaros na reg:Ao é a aparente eXistênCIa 
di zonas de parapattia e Simpatria entra algumal espécies cogenéricas I , possivelmente, a 
OCOf'l"6ncia de hibridiu:çlo, como indicaóo por FI"wi et ai. (2000), e CO:i'lO ".ece S8I' o 
caso da regiIo entre a Sua dos Pacaâs Novos e a 5a22a dos UOpi __ , reg.Jo onde esté 
5/tI..oo o Parque (Mus"s, oOIJ. pess.). 

DeIJSl forma. apew de hav. alguns estudos :oeaHz!ltlns em três unid«Ies <te c:or:s.-vaçAo. 
localizadas na porçIo oeste cio estado <te R"uIO",", no inter1IüVIO Madetf&. TapaiOs, 
insendas na zona zoogeoorâfica ZZ4, a ResetVa 0i0I6g:c.a do RiO 0..-0 Pfelo (SJt!:ada no 
limite entre as zonas ZZ5 e ZZ4), a Reserva Biolôgica Traçadal e o Parque Estadual Serra 
dos Reis. a nqueza, a composiÇAo a a abundlncia da mastolauoa de médio e grande porte 
na rega0 do Parque ainda' pouco conhecida. 

2.2.7.2 Avifllunll 

Com reJaçAo Il: a..,IaUl'll de Ro:dO::ia, esta também , pouco co:,,',.o;:oa, apesar das 
primeiras coIe'.as de a ... es, ao Icn;c :!os rios G; oa;:C:ê 8 M;;d;!~·Ol . ::::8m ::l= ~ ;:::::
Natterer. llil'lda no séclllo XIX (PeIzeIn 1868 · 1870). AM recentemBnte . • ITIII!OL' ccle;k: de 
aves cio estado Ma a de HOlrmams, que ttabalt.:Ju 80 1OL.go cio no Madeira e do baJ)(o no J .. 
P.aná (Hellmayr, 1910), er:qullilto o sul do estado foi p8fC0L"lido pela expec:liÇAo Roosevelt· 
Ronóon (Naumburg, 1930). 
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Em 1986 e 1988, IA'TIII 8QUEp8 do Museu de ZoQogia da U~ de $Ao Paulo 
(MZUSP) e (k) FiekI Museum 01 N8M'8I HistOry realizaram um irwentário das aves àa 
m.ilrgem .sq,,"n;la cio Jj,~, em Cachoeira Nazare e Pedra Branca (Stotz et a/ , 1997) 
E$$8s ::luas IcXalidaóes permanecem como as maiS bem trabalhadas no estado, sendo 
encontradas 459 es.péeies de 8\185 em Cachoeira Nazarê, tomando-a urna àas mais ricas 
comuni<Sades de ave. da Amazônia brasileira (Stotz et ai. , 1997) Cachoeora Nazaré também 
é • loeaIidde tipo de CIytoctantes alrogularn, um ThamnophílK1ae, coMecido apenas por 
uma fêmea ali coletada e duas obser\Iaçt II de machos (Lanyon et ai , 1990), sendo una 
das m8ls eoigmélicas _ brasileifas, 

MM reoememente, de"bo do Amtlilo 00 PlANAFLORO, Iofarn realiudos levantatnenlos 
qualllabVos e (JJ8IlIitltivos (com auxilio de ,edes de nebIii'I8) de aves em vArias parteS do 
astado de ROl'ldôo .... , eoono subsidio ao :tO:eaml.,1o do estado, Também !oram realizadas 
avahç6es ecológicas !"épidas em Yâ:ias lIIidadn de cz::nservaçAo, como o Parque Estadual 
de Guaj.á:Mirim (PNUO, 1995), a R8StifYa 8i~ do Rio O:xo Preto (Qren & Aleixo, 
1999), a Reserva Biol6glca Traçadal (Olmos, 2001) I I estação EcoI6gica Antonio Mujica 
N8\la (Olmos & $il\leira, em prep,). Apenas nas últimas foram realizadas coletas 
SIstemáticas de materilJl.testemunho, depositado no Museu Paraense Emilio Oce'di e 
Museu de ZOQk)liIil da UniYlI'$idade de SIlo Paulo, respeetrvamente 

A ItYIfauna do estado de Rondônia €i uma d8s menos co:'lIlaadas I maiS impltCladas 
comunidades avtfaunistzcas da bada Amaz6ÃCa (Stotz et ai. , 1997). A reg:to entre os nos 
M8d&:nI e Tapa,6s, incluindo v:ttuatmente todo o estado de Roo'id6noa, i: conSiderada como 
:.ma das prindpais áreas de endem:smo de aves ao lU do Rao Amazona;s (CllICfatt, 1985), 
de forma que a sobre...w6nc:a, 80 longo prazo, de uma série de tâ)(ons úl'lieos ancontr8nse 
ameaçada pelo rápido desmatamento e oeupaçlo Ql,Je atingem o estado 

2.2,1,3 Herpetofauna 

O prOJelo PuIo:iOo'OIs. replU::tou o primlào e.tudo mais ~ d8 herpetOraUla de 
panes de ROi"d6nia (MZlUSP, 1985; N!IS:>mtif1tO et ai"~ 1988: Vanzoló'li, 1986). Durante o 
erdWner:D da hidfllétr:ea da Samuel, uma f1Mda quantidade de material b:oIógico, 
Íf"dI,,:sjye herpetológic:o, foi d8positada em cc', ;6es dI! :tíficas, onde estão disponivlis pata 
estudo, O projeto PLANAFlORO, Visando o zooeamento eeoo6mie<>ec:oIóglCO do estado, 
proptCiOiJ também a amostragem em diversas érellS, porém nesses casos em geral 
reprlsentando avaI~. ecológicas rápidas, que permitem apenas um conhecimento 
super1lC181 da fauna 

AIi:m disso, algumas localidades foram o foco eM estudos especiftoos Por exemplo, 
pesquzs.dores do Museu P...anse Emílio G!;uldi 8 do Sam Nobil QldaMmli Museo.m of 
NatlXaI H:stOry real:z.am um IStudo da três meses na pa-te norta do Parque Estaclz:aI 
Gu.~~nm (_ snomnh.ou IOIogyMttlPEGM hlml) Guanno CoI~ I 
eqlipe da UnS estuda'am diYe!'sos endaves eM C8ffado no estado, óesl;revendo dos 
,,:e<lol'es de Vill'llna uma Ispi:c::e rlOYa de lagarto do gênero CIremidophorus (C palfleis 
ColIi 11 ai" 2003) Paulo Si:rgio Bemafde Istudou deIldamenta a herpelOtauf'l8 de 
local:dades no munu;:ip:o de Espiglo d'Oeste cena forma, a fauna de aolilllos (Foto 2,1) a 
ri:ptIiS que ocorri no Istado vem sendo graÓllt:vamente melhor cz::nhecida, a:nda que 
lOITienta pane desses dados esteja publicada, 
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Foto 2.7 Hy/tl geog,.phlca e PhyllOftHlduu ... all/antl, e!templol de entiblol da regllo 
do P.rque 

Os estudos já realizados vêm mostrando que um mosaICO de faUMS 
biogBcgraficameote distintae. Assim, legoodo , ROfld6rq abriga (1) 
espiocMs ~ OCOiie." araMS no leste da AmazOtil; (2) restritas 10 oesta de 
Amaz6rU; (3) aquelas restritas ao s!...doeste da Arnaztli"lie; "p8cies doi ce .. ados do 
Brasil Central que ao ipôlm exten56u no em 'reas 
de enelave, cltcundadas pot" floresta , observa-se uma alia 
diversidade beta, dado crucial pa-a a del'itiçAo de poIiticas no estado, 
poil ndica que 6reas p-óximas podem ler faunas ao menos pa~ di .... tas (e mais 
pióxilfi8S daqueles de áreas mais dista,tes). Por essa mesma rwzAo, é impoHante que o 
estado corno um kIdo Sêja bem amosbaóo. e nio lomente locais esparsos. 

2.2. 7.4 Ietiof. un. 

Quanto' ictioflMllll. sabe-se que grandes sistemas aqu"6cnt ".ntam centenas de 
espécies de pelxel. mas pouco se sabe sobre 03 mecanilmos que IUstentam e limitam a 
divenidade nuses Iocail. 

A regi60 AmazOnic8 possui . maior bacia de d'--1iI8m do mundo, com C8tCI cse 700.000 
km' (S'f"itOS & Fer ieira, 1999). ~ Jotmade por urna dvefsidaOe cse 0Ji"""" cr'gua, nao 
somente de grand e I rios e lagos, mas também inUrneros peqi '8'101 nada que conslituem 
uma dai reoes hldricas mail oensas do moodo (Junk, 1983). 

Sistemas aqu61icos de porte 16m sido intensamente Mll'dados, mas " redes de iga'*"" e sua mais ~os do pouco 
0Ji II1eddas (M~es. que a diversidade de esP'aes 
de peixes diminui em . onde as condiçlles de alimentaçAo 
e refúgio sio mais limitantes, especialmente no da seca (Vannole IH aJ., 1960) 
Entretanto, ' ju"iIO'5 nascentes que .. e51*a IItiCOIlllar urna aItIlnc:idêndI de espéoes 
eroÓ6",,1""<1s (Menezes, 1998). 

Mendonça (2002), estudando ig.apés, observou que. di'o'8fSidade iodepende da dimensAo 
de seus tred'oot e ... 8iilioou que a diversidade alfa (cada bedlo amostrado) foi pequena em 
retaç60 • bala (rIQi."" k:Il8I 8i1COiibada na .... ), .. ôdenc:I8ndo • nK.eSSidaôe de 
intenliftatr estudos em ctif8fentes I"lliaobedas de urna mesma r.lili'c. 
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Jé existem estudos em algl.nIaS bWias do estMlo de RondOllla, êlltratanto, a ~Ao do 
Parque, ate os levantamentos feitos panl o plano de maneJO, era descOillBCida. Essa r&gi&o 
poSSUi uma densa rede de igarapés que drenllfTl, basicamente, tris di/erentes SiSIemas 
aquáticos, DI rios C8utiirio, Sotério e Novo, lodos pertencentes ao sistema Gilapcri
Mamará. forTnanoo os corpos d'agua do entorno do Parque, com planlcies inundáveis de 
mata 0Iiar óenU, caracterislic8 ele regiOes preserv.aas 

Na Amazonie, IS espr;es da iCtioIana normalmente realizam gtandes ou pequenas 
migrIçÕeS i4iPfDdUbVas, nos periodos de êI"id'lente d"" • . em direçOo aos gi. ides alluentes, 
de acordo com o comportamento de cada espécie. Este fato, assoaado 8S fortes chuvas do 
periodo, resulla em call"eamento dos ovos e larvas para as planioes atagadas ltaoos ele 
vÁtzea ou igapós), onde a maioria dos jovens 5e estabelece. Esse compoftamento MO ficou 
evidente nos "\Idos realizados nessa reglAo, havendo algumas evidlncias de que li 
e$pécies poderiMi Ipresentar difeo .~ no padrAo de o:;xT'poi tamento descrito. 

Este fato demonstra a impottAncil de intensificar UI! idos na reQlAo do parque e ele ~ 
suas áreas de enlomo que abrigam DI o.nos de éguas divisores, pr'.nopalmente tendo em 
VIsta que as espécies podem uthzar as imediaçOes em alguma etapa do CICIo reprodutivo 
Modificaç6es ambi8r1taos nessas regi6es poderio ocasionar alteraçOes no CIdo reprodutivo e 
na $Obrevivéncia dos Jovens, modificando a composição da ictJofauna a os indices de 
diversidade 

2.3 ASPECTOS HISTÓRICOS DA REGIÃO 

2.3.1 Prime/ros Ocupantes 

2,3.1.1 Os Povos Indigenas 

Á reg.ão do Parque foi prim8ifllmllflle habitada por povos indígenas. ele v .. elnias, mUitas 
das quais vivam I'qa nas atuais Ta .. as Indígenas . • al1Oo que algumas a1nias foram e)(bfllas 
a outras ainda não foi_" o::ontadadal. Segoodo França (2002), "RDrid6nNJ ê uma ~ 
oJnquanto utltdo da UniIo, mas uma Wlner.ival anQI no qve diz respeito <I fomr6çIo de 
suas lell"õls. PClpU'lIÇ&Is e mEl/O ambiente· 

De acordo com Kai'lindé (2002) e Cetdozo 12(03). na regiAo do Parque. entre os m!.l1iclpios 
de Goa!ri-Mlfim e Costa Marques, ViVia O grupo Tupl-~ahib, da femltia Tupt.Guarani, 
hof8 conhecido como popuIaçAo Uru-Eu-Wau-Wau. Alualmente vive na T8fT8 Indígena Uru
Eu-Wau-INau, estai" 81eM.a em 1991 

O contato deues gnJpDS com os "nio-indios" teve iniCiO na '*8'1a de 1910, quando 
começou a (bputa pelas t8fT8S oanb'liS do estado, ir"llCl8lmente com slnngueoros, a quem 
chamam "caucheiros", e depois com po5S81roS, madeirliros e garimpeiros 

Nessa regoAo. também vívíam os Oro Towati. os quais fazem parte da famllia lingülstica 
Chapakura. Estes. quando relatam sua história, referem o temtório tradicional do grupo 
como ~11ÓO as terras IocaWz8'1as 8 margem direota do igar.ap6 S60 Joio. desde • 
conlluênoa com o RiO Pacaás Novos, subindo este, até suas cabecelr.aS, pela margem 
esquerda, segundo uma rata ilTiagon*la às cahecSII1lS do Igarapé Tndentes, al\.lente 
direito do RiO Caut*io, e (Ia! às cabee8lr.as do Igafapé São João, 1118 sua foz. Toda a 
extensão do Igarapé Água Btanca aneontr.~ no inlenOi" dessa poIiQOnal. 

Os Oro Towati fonIm quase exterminados, em 1963, nas cabeceiras do Rio Pacaás Novos, 
pelas e.-.pediç6es puniwas de sa:iliguei:os, comandados por Manoel LI.ICMldo Restaram, na 
época, não ma.s que doze Indrvídl.m, dss'xados para o posto do RiO Negro Ocala 
Scwner1te anos mas Iarde pIJdefam l1IIomar às C8i'"CIIfiiaS do local de oriQem, mUlas ra.ando 
~~. 

Contam que quando os caucheiros chegaram houVe mUIta mortandade Até que tentaram 
"amansar" os brancos, deixando presentes em seus caminhos e em seus tapln" porém 
fracassaram em seus Intenlos, sendo atacados e mortos com bros de armas de logo 
Denominem O RiO Pacaâs Novos de "Paprikr e o 19atapé Tiradentes de 'Xlln)llapapán", em 
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h.nçio da vegetaçio local Atualmenle, SOITIa'TI pouco mais de 160 índios, dlVldodOS em 6 
aI~s "t"adas no ll"lteoof da Terra Indigena Uru-Eu-Wlu-wa.u 

Apesar de repartirem a mesma Terra Indígena, os Uru-Eu-wau-Wau li os Oro Towati são 
inimigos hislórõws 

Ao longo do Rio P8ceás NoYO$, vrn8m as en.s Oro N.o, Oro NM>' Oro, Oro C.'o, Oro 
W~, W~uru, MM:urap • C.'"~ Estas vivem atualmente na Terra Indígena Pac:aás 
Novas, li IT\8I'gem esquetda do Rio pac;aéS Novos, "ih I) Rio Olxo Preto (ao norte), os 
~s Doi •• rmao. {ao sUl, da Gruta (ao leite), li DoI. IflTIàos. I) Rio MatnOf8 (ao oeste). 
fazendo divisa com as mUNas exbabVlstas do Rio prak NovoI, do RIO Olro Preto li 
Barreiro das Antas, a ReS8I'V8 Biológica Traçed8I e I) Parque Nacional 50 ... da Cuba Em 
2003, eram 1 062 Imiol, de 176 tamllias, di.trubuidos em 10 aldeias 

Ja a população fonnada pll:;.s gr\ipOS Tuf»rl, MKurap, c..noé, Cujubim, Ma$s.t.k.t, 
JllbutJ, Aro •• Ajuni ou W~uru. Arlcapu vlyia nas r&gI6es do Rio Branco I RIO Mequéns, 
mas lé foram ITI.-Jtiôos em rvg.me de semi esuavidAo pelos seringalista. ConI8m que fOi 
por meIO de ~ S4IIT!or d'\a'1' &do RlVOredo, com I) "P""'"' do SPI - Serviço ele ProteçAo ao 
Indio, que viefam para a ~ do Guapoté (local tanlWl" denom,nado RICardo Franco), 
onde erOCOl ,b aram grande Quantidade de seringueiras, castanheif8s e solo fénll . 

Atualmente, essa l'8gIã) 0I'1de vivem, no MUl'llCip!O de Guajar&-Mlnm, 101 demateacla wmo 
Terralndigena Rio Guapc:ri, com érea da 128196 ha. é margem dlf"eita do rio Guaport. na 
fJonteira com a BoIlvia, antre o Rio Sot'rio, o Distrito di Surpresa e as áreas ribeirinhas do 
Rio CauIâno e o Mur.cípio di Costa Marques $Ao 52811'1dios, ele 84 familias 

AI ell"llas Oro MoI! e Oro W,,..m, que antigamente ocupavam a b ..... do rio Mamor' , 
atualmente vivem na Terra Indigena Saga,...,., com 17,260 hectal'es, localizada no DIstrito 
de SI.Irpr,sa. Guaj •• Mllim, com l.WTI8 popuIaçAo ele 247 pessoas e 48 familias . 

Esses povos indigenas, ele um modo gelai , piaticBvam allvio-., agricolas. i1t8i("adas 
com as atividades axttativistas de caça e pesca Mantinham uma roça pro)(lma às "deias, 
onde 8t8m produzidos, principalmente, mandioca, milho, canil , batata·doce , talOba e --
O espaço da roça .... esc::oI~do na IIoresta, e qual 8!11 desmatada e ~ Após o 
plantio e a colheita, a roça .... abandooada, formafldo.se a capoeira. Eue capoeira podia 
ser reuti/it ...... pa'II roça. a9Jns anos depois Eue tipo ele marl8JO da lIoresta' denominado 
dI "agricultJ.n mp6ria" e COIitiolU8 sendo COITlUTlEnIe pialio +1 • . 

O trabalho da demlbeda de roça 81'11 feito peIol hornooI. O plantio, e limpera e a colheita 
.a'Tl tarefas praticadas por toda a comunidade de aIcIeI., homens, rTIiAleres e criMiÇU. 

Ames do contato com os nio-indios, i.l$8Vam o machado da pedoa COI1'IO instrun.,1O di 
corte dai árvores, o que dificultava ml.llo a demJbada de lIoresta. 

Após o contato. houve um gra"Ide deo"ésc:imo da pop"çAo indígena ." RoodOniIi e na 
regiIo. Ptrim, mais recenteme.lIe, esMS pop. .... ~s YOItaram • crescw. ~ d3m 
da FUNAI, em 1980, no Município ele Guljani-Mirim, havia 756 lndigeoas, plISniO:r pa'1I 

2_830, em 2003. Com relaçAo és quatro Terras Indigenas do entorno do Pa"qUl, estas 
também tMn dernoi'iStIado um aasarnento derr\ogrIIfico pogo·essivo, provavelmeole em 
conseqCltnaa da estallilidade cIec''''''''lle da demai.*;.) das talas, cimonuindo o pengo da 
Invasões, ju:'rtameme oorn a melhoria das condições da seUde, ~ e aducaçAo 
(C.rôoro el. aJ., 20(3). O "Oiagn6$1ieo da ComissAo Técnica Temática: PopIAIIÇOes 
Tradicionais - Piojeto Úmidas' (Rond6l'1ia ISEPlAM, 1997) 8StI08Ia ~ o aaSOm8n1O 
populadonal indigene, em tocIo o Estado de ROi'ld6ria. com uma taxa aooaI variando entre t 
a 3,*,. se for mantido nos ptÓximos 25 a'"IOS, reslAlarã em um aumento popuIaciOOal de 50%. 
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2.3.1.2 Os Portugueses 

Os primeoros contatos do moodo portugu6s com a região noroeste do Brasil OCOiI8t'8m 110 

longo do M<;ulo XVII , quando portugueses e 8$~.IÓIS disputavam a posse do território e 
lUas jazidas de ouro, recentemente desooberuls Às ações da coroa JUntaram-se os 
}e$uíta, que, em 1669, fundalÕlm a Mlnio de Tupinambanllnl , na foz 00 RiO Madeira, 
iniciando ...,.,a il1Qpienle ocupeç&o dos vales deste 

Pinto (1993), Rondôl1Ia lSecel (w'_rondoria,ro.gDV.br) e Tadeu ( 
rondorua com bO relatam a história da ocupaçlo portugueSa na região que 
constitui o estado de Rondônia, a pal'llr elas inúmeras batalhas travadas 1'10 vale 00 Rio 
Guaporé por conquistas territooais, prioclpaJmente pela posse do lado direito 00 rio O 
Tratado de Madn, em 1750, fixou a linl'll de fl'onteilÕl no extremo norte e oeste, e pal'llr dOS 
CUI'$OS dos rios Guaporé e Mamoré, até o (Uso inl..-mediãrio 00 Madeira, na ahura da atual 
adade de Hum3Jtâ, coosoIidando as fronteiras luSitanas nas margens 008fitaIS, 

P .. garantir as COIlQUIStas pottl9J8SlJ, o goy8l'Tladof da provino. de Mato Grosso 
det8fTll1nOO a CI:XlSlnlçJo de uma fortrfieaçao à ma-gem dteita do no (atual munciplO de 
CoM Marques) Era o Reli Forte Prinçipe dI BeIra, OOf1$tn.lido entre 1na e 1783 (Figura 
2.10, otlt1da em htppIf.Nww.IDlIel.com.brI . FOi uma OOf1$truçAo grandiosa, com muitas 
diftruldad8$ na sua realização A cal de pedra neçessáfia peM"8 a edifiçaçAo 101 inlaalmente 
ttazIda de Belém do Pará, atrSYH dos rios Amazonas e Madeira, 5egI.If1ÓO dai por ten-a , 
num difícil percurso de t 500 quil6metrot., Posterio"'18nte, e51H1 matéri.prima passou 8 vir 
de eon..nbà, no Mato Grosso, subindo os rios Paraguai, Jaur\J e Gu~ Apesar de ter 
sido inaugurado em 1783, sua guamlçAo militar somente foi acantonada em março de 1784, 
e I po rildpal artilharia , Iormada por quatro canhões calibre 24, feitos de bronU, somente foi 
enviada de Belém em 1825, levando CinÇO anos para chegar ao dEn~no. Atualmente, esse 
Forte laz parte 00 patnm6nio HIStórico Nacional, insaito no livro de Tombo das Belas A"es, 
por meio 00 deCleto-lei rf' 25, de JO de novembro de 1937 

Figura 2.1D Aspecto do Real 
Fott. Prlnc:1pe dII Beira --

Nas obras do forte, trabalharam mais da duzentos ope"'rios 
espeCiatizados, e"h calplfll8lros, pedr.ros e artilioes, 
contratados no RiO de Janeiro e em Ba"m do Par', 
oentenll$ de índios, além de mil negros Ma8VOS 

A ÇOn$truçlo do Forte atraiu centenas de agriçUtores, que 
se futararrI em suas cereanias. onde c:uIIivsyem fumo e 
cate A construçlo do forte maro;JU o ink:lo do primeiro 
prooesso de oçupaçlo militar e o povolmemo afetivo 
dI' telTilS rondonienses, na medida em que modiftrou o 
hpo de poyOldores, atê 8I'1t1o predominantem8l'1te 
formados por exploradoreslt:Om8l'Cl8l"ltes de 0tK0 e 
religiOsos 

Durante o período roIorual. a $OCIBdEtCle 00 Guaporé foi 
comandada por uma elite branca, que CI:Xltro/ava as mines 
e lavras, bem como os altos cargos da admlrllstraçAo 
publica EfII uma SQCI~1ade esaavllglsta, na qual a poslÇAo 
soaal ara deftntda pela oor 

Aballlo da camada domIname, haVia um grupo médio. 
domlflado pelos mesllÇOS, que possuíam pequenas 
propnedades e pequenos gl\lp05 de esaavos, ou, .'nda. 

fu1Cionkios de b3!)(O escalA0 N. posiÇlo mais bat:.:a estavam os ;ncllos e os negros 
ewavos. 

JI 



["., .. t __ .. "o,' .... Ul 'Isao" C, '" "110 

2.3.1.3 o. Seringuei ros . o. Sering.Jistn 

A descoberta da Vulcarizaçlo em 1839, por Chaffe Goodyeaf, acelerou ... interesse mundial 
pela H6VfH1 bnJsiÚ6nsis, desencadeando \MIl, COITid. em busca ela b"'hacha amazOruca O 
Brasil d8St8COl..'-M como ... rTIaIor produtor de bon'aena $ilYeslJe do m~ 

A extraçlo do LáteJl das senngueras da Floresta Amazônica atnIIU dezenas de m~hares de 
ml9rantes 8 ... interesse de goaides compaMlal8xlrilbYistaS, em 8Sf""" e! &uI"Opéias ti nofte-
americanas COIlI'o.",. Femtilll (1951), Pinto (1993) • Tadeu {~IlMP' ' .... "1'-'" f9'I' bO . 
... auge do cicio d. beM ,acha OOil'lCldiu com • grande seca ~ assolou ... Nordeste. entre 
1877 8 1S80, fato que, juntlWTlente com a intensa propaganda dos governos braSileiro e 
regioMi. , que acenavam com prêmios 8 fllCitjdpde, para os mlgrenle., determinou \.ma 
\íjia1da corrente migratória palll li l1IQiAo E.bm&-se que. entre 1872. 1900, entraram na 
~6nia QIfQ de 150. 300 mil mlglllnt8. nOf'de$tino. 

Parte destes se estabals=ey nos S!I""<i'IgiI1S da ..... q.Je hoje comp6e ... HtaOO de Rorod6n. 
penetrMdo na IIonts\a BtnIVés dos nos Madeira, J.ma-i, Machado. Gt.J'lpJié e Mamorê As 
terras ronóonienses passatam entAo a ser povoadas por dois novos peBOI'IIIg8fI' os 
.. Finglll ll... donos dos seringais ou "coronéis de batTanco' li os seringueiro. , 
trabalhadores que retif1l~am ti preparavam ... létex, os quais eram n8bVQ$ (os "man$OS") ou 
nordestinos (os "bnIbos"). O regime do toco ou barracAo 8f8 a forma de trabalho, 
co .. dananclo o s" .. ~nÀo a l,I'TI8 divida eterna (X)ITI o s: .. "alista 

A Wq)IoraçAo da bOilach.l, nos vales dos nos Madeira Mamoni e Guepore, era reahz.-d. 
prif1Clpa)menl8 por senopaIistas bolivianos, entre eles a Empresa Suarez & Heilhano O 
Ramon, O. lnécio Arauz, O Pastor 0y0Ia e Santos Mercado. 

A partir de 1912, a borracha amazOnica perOeu a eo .. GOi tê .. cia, no mercaóo internacional, 
para a bOiracha asiâtica. Os seringlllS de ClJItIvo, impl..,taoos pelos Ingleses na MaI'SI', • 
partir de UlTl8f'ites ori~ da AmalórU, p8S$III.1I • pnldtrz:i..)a com maior efiaéncia e 
proc;IutMdaôe e menores pn .... OS, SUj)I ifldo o moereedo intamao' o ... 

Sag~ F&rreirll (1951), o desaquedmenlO da exll'llÇão da borracha, juntamente com a 
falta de uma poIílica de 0Cl1p1lÇ1o pera a regtio, Impediu que o povoamento da regito fosse 
mantido. A EsIJ8CS11 de Ferro Madetra-Mamoré, numa extensAo da 2tIO km, construiCSII entre 
1903 e 1912, ba$iC8mente para o tra'lspon.e da bon'adIa, foi tardiamente Inaugurada O 
ponto final dessa fellovia era Guajará-Mirim, que PQ$SUla vaslOS _ngais 8.11:pIotados pela 
Guapore RII,,*,- Company, capttaneada por Pa~ $alCSllnha. 

Enoelledo esse I· Odo da bOitw .. , QUI! !U'ou ~ de 50 anos, paoUIIII'18C8I." GOI'l'lO 

-

• 

• 

. ' 

herança a E. tBda de Ferro Madeira-Mimo'" li as cidades de Porto Velho e GUljlri- li 

Mirim, mas a economia rvgional passou a VIver um longo perlOdo de completa est8gnllÇlto 

Com li edos6o da $egLnda Grande Guerra Moodial, as forças japonesas aominaram 
militarmente o PIlCiIico Sol e asamWam o controle áos seringais da Malllisia. Para suprir as 
Forças ~s com a bOilkhll imprescindível para a movimantaçlo dos 8.II:ên:itOS, houve 
uma nova GOfrida pela bOilW" amazõrica, 18000 reativados 0$ a'ItigoI 581irgais 

Em 1942, fotam assinadOS OI acordos de washington, com o go~.I'IO de GetUlio Varga. 
visando implementar um programa denomnado'~ pela booracha·. A missAo de Getúlio 
Vargas &ri MIv.- os a~edoe da <*rota para os pai ... do Eixo. A Rubber Development 
COfJXIfIIlion (ROC), com dinheiro dos industriais americanos, financiava o deslocamento dos li 

"brabos", como .... 11 COI.18CidoI 0$ migrantes 

V.-gas cnou o Serviço EspecI. 1 de MoblHuçlo de T,..~lhadores para a Amu:6 nil 
(Se lllal. que racnrtava os homer1s. Conb"'6 relato de Magesta (2004), ..em do 
recrutamento da jovens em ide:W militar, que podiam escoItJer erotte if para o tront. na ltíllia, 
ou "cortar aeringa" na Amaz6niIi , o Se llta fazia propaganda P I Ieda COilbalou o W'liStll 
plástic;o luI.,.... Piem! Chabloz. para criar CIII18l. .. que alardeavam a pouibdidade da uma 
~idll novl na AmazOnia, "a temi da lartura" (Figura 2.11 , obtida em 
hlpp'ltevistaepoca globo,com). Oizi&-se QlHIa vitória Oetlendia da rllllf'll de látex bfaSlleira 
e da futça da voIu1târios, ct\amados de "soldados d. bolT1llchl" a 
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Cerca de 55 mil 11Or1:lasbnos, sendo 30 mil somente do Cear'. mas também paraibanos, 
pemembucanos, baianos e meft"' .... 1Ies, fugirem da seetI em busCII óe lique.za e honra nos 
seringais da AmazOoia 

Figura 2.11 CartlZ.' de PielT8 Chablol. conclamando vOluntirlol para trabalhar na 
AmazOl1ia, durante a Segunda Guerra Mundial 

Os voIuntârios ganhavam um enxoval improvisado - uma calça de mescla azul, uma blusa 
de monm branco, um chapéu de palha, um par de alpargatas de rabicho, uma caneca de 
"andres, um pr8Io fundo, um talllef, uma rede , uma carteu-a de cigalfOl; Colomy e um saco 
de estopa, que set'VIa ele mala. Dos portos de desembarque, a tropa ata entregue aos 
patr6es ~hsl8s 

O pah~ controlava a comtda. a roupa, o trant.pOrte, o r9l11oédto O IOIdMo da borracha já 
chegava endiVIdado ao seringal O leringalista anotava cada centavo que gastava com o 
trlIbalhador: comida. fOI.'P8. arma. matenal de trabalho e rem6dio Os notdeSbnos nAo 
bm.n a menor idéia 00 que era o trllbalho nos seringaIS e adoeciam e morriam com 
facilidade . Mesmo assim, s6 no ano de 1945 conseguiram aumentar o estoque de borracha 
natursl dos allaoos de 93.650 para 118.715 toneladas. 

CorIorme Kaninó6 (2001), nessa época as áreas da reg,ao do Parque receberam um 
con1ingenle popuIlICIOfIal 8Xp(eSSIVO 

As pessoas escolhidas para lnJbaIhar como seongue.ros tJnham que desempen'W'" suas 
abVlclades CI..WT1PfIOÔO metas de produção, por6m só podenam ser dispensadas a paror do 
momento em que ql.llassem o débrto para com o seringalista. 

Em alguns 5eflngall, pellllítia-se a presença de senngUoelro com sua ramílla, lodaVla a 
maioria deles era de $OIIeiros 

O cootroIe, quanlo ao plgamento, era redO no final do ano, quando a borracha era pesada e 
ebatiam-se 0$ abonos e demais contas contraldas pelo seringueiro dlX8nte o periodo 

O abono ata uma e$9kle de adiantamento em mercadona, para que o seringu&lro pudesse 
se manter wante o 8fI() Caso eSle não houvene recebodo adiantamento, toda a produç.Ao 
sana sua, por6m era obngado a vendi-Ia ao dMo do seflI'I98I, o seringalista, que debnl'l8 a 
exdusi'ndade na aqusiçAo da produç.lo 

A média de produç.lo lIOlIaI de borracha por seringueiro aprolOmava-se de 1 500 quilos, 
sendo que, somente na região do RIO Novo do Mamará, extraiam-se 150 tOfleladas, 

A borracha era entregue em Guajará-Mlrim, para o Banco da Amaz61'11a S/A (BASA), sendo 
cortada em Porto Velho 

)) 
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Em Goajafá-M,OOI, haVIa ai usinas de berlllliaamentol do GNpo Bmwsby, a Rondobor. 
com aproximadamente 800 pessoas benefia. ido boi, acha, a a Rondax, que empregava • 
mais de 200 quebradores de castanha, além da beneooadora do Senhor Chico Totres 

Os semgalistas obbmam até 40% de lucro com a V8OÕ!l da bO"actoa e outros produtos. 
mas M1Im responsávais pela manutençiO do seringal, abertln de varadou'ol (estradas) 
para passagem de comboios de al1lma,s, constr ... çlo das casas para senngue,ros, 
pagamento de comboieirol. admIllIStrlldot, gerente, mateiros a toqueirol. 

Foto 2.' Soldado da boIl'1Ieha No, seringai, que .. alll vinculados ao BASA. 1'110 eram 
na Amu6nÍII penTllbdos caç.adores. pescadores, marreteiros e 

atJaveHador'es. 

Mas os seri~ros, na época de inverno. quando 
baixava a produçAo, eram obrigados a buscar outras 
M.lus de reoôa a rwn de quit.w $o8US d6bitos jtnto aos 
pabfMtS. MSlm, voItavam-se para a exb~ de 
eutanha, C'4lJCho. poaia e peles (toml), especialmente 
de ~prrtada (Foto 2..1). ...nma, )acar.açu e 
iKa". O ~ obbrha .te 50"- do valor da pele 
do animal, que atingia alto velor no mefC8do o metro de 
couro de jacaré. vendido no período, la transformado 
p8f8 os eMS atuaIS, estaria wn tomo de RS 30.00. 

• 

uido qUI! a pele de Ollça aIeançaia at6 RS 1 500,00 e • 
a de ariraMa excecs.;e os RS 2.500,00 

As casas nAo eram muito dif8tWltes das atuais casas da 
regllo. tendo as P'l"edn cercadas com o CII~a de 
8ÇIIlZeiro, cobeftas de palha de açai. n_lhadas com 

"""'" 
A produçlo ao1c:01a era feita em peqi _ roças, com o cUbvO de mlCllXlilra. mandioca • 
milho. A base alimentar induia ~. peixe e f .. ma, frutos COO'lO a pama, castanha, além 
de CIÇ'I {tl'aCalás. taftarug8s, queixadas , Clllrtus, antas, p8('1tS, c:utias. , 
vef ~ .. s-çampeirosl Pcn trata" das enflmlid8des utilizavam, prirKi,lall1tl8l1te, plantas 
caseiras como a copaiba. a cararpaI'18Õb8 e primaqVlna. 

Os senngl. !io, contec:c:ion8Yam v6rias ncbnentârias com o lMex, tais como calçado, saco • 
para carregar lei. de se,illga, saco p8f8 catreger cartu::hos. '. 71' .ira etc.. 

Porém, com o fim da Segunda GU81T8 Mundial, OI seringais da Matllsia fofam liberados. 
havendo 1"!CN8I71 II"tte uma QI...ta intemaciot"lM dos preços. A maioria dos Ilringa~1tIIS que 
deviam 80 BASA - Banco da Amaz6nla S/A n60 eonsegunm ~ $flUI débitos • 
desisbram do negócio. Houve, então. um novo renuxo pop",cional 

2.3.2 Fonnaçlo dos Municípios 

2.3.2..1 Munielplo de c-ta Marques 

A tormeçIo de Costa M~, COOMtiNt Silva FIhJ (1995), t8YI lI'Iiao no 5Í1CuIo XVIII . 
quando a Missto S60 Jose se instalou l'l8 foz do rio SIo Domingos, afluente do Guap0r6. 
alando o povoaóo denotll •• l8do Palmara. Este nome foi dado em funçio dos índios 
Caraibas que habrtavlWTl a regiIo. F'o11. ÍI)I,.ioInte, o povoado pSS5O!J a se chéwner LeomU, 
por determinaçio do Govemadof da Capitania de Mato Grosso 
O nome Cosia Marques lIKgiu como uma homenagem ao engenheiro e poIitico mato
grossense Df Espeodilo de Costa Ma-ques Conta a hist6na que. em 19 de ianeoro di 

• 

1920, o Eng8l"ihli.o Esperidilo da Costa MatqueS desoeu o rio com deSbno ao POIIO Fiscal • 
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de G"lIjaf'3.MlIlm e parou pata per,iOIta" no tap!l'1 de um morador a. BamI do Sêo 
OOOlii llgos, de\'1Ofi'\loedo Fraodseo ChIance Ct..1Ca ficou IITIpressiol'lildO com • ClJIt\Jra 00 
viloiWrne e, no dia 5egiMIt., lixou UfmI \.IItlUe1a oa beira do no, com os diz.H -Porto Costa 
M"""," 

A pMlr de 1928, Costa M.-ques passou' condlÇio áe Distrito de Guajará-M,rim e, com a 
cri8ç60 00 T .. " itól'io Federal do GU8(<O'. deixou de pertencer ao es!&do do Mato Grosso. 
passando a fazel" parte desse novo Temtório (Rond6nia ISEDAM 2002). Sua 8rmnc;1paçio, 
como Munlclpio, deu.se por meio da lei 6.921 de 16 de julho de 1961, assinada pele 
Presidente da República Joao Batlst. Figueiredo 

Costa Marques limita-se ao Norta com o Muni(:ipio de Guajará-Mirim: ao Sul, com 8 
República da Bolívia, ao Leste, com os Municípios de Seringueiras e SAo Francisco do 
Guapol'é, ao Oeste, com o Ml.W1ICÍptO de GuaJn-Mlrim e RepUbliaI da BoI;vla 

Possui 'roa de 5.140,60 km~, incluindo os distnlos de Pedras Negras e Pl'il'lClp8 da Beira. 
sit\larw»se a 756 krn da capital do estado, Porto Velho 

2.3.2.2 Município de Guajari-Mirim 

Guatarâ-Mlnm, segoodo Silva F~ho (1995). Significa cachc aira pequena no idioma indigena. 
E !linda o nome de uma planta da família das $8IIXltáceas. existente na flonnta amazOl'lIC8 
A denorl'llnação Guajarlro.Mlrim 8p8I"8C8U pela primeira vez no diério do piloto meslre 
AntOniO Nunes de $oo'1a, da expediçlo ~II chefiada por Fagunoes Mllchaóo. 

Essa IIxpediçãO saiu de Belém rumo às minas de Mato Grosso, em 1749, e relacionou as 
cachoeiras cio Madeira f Mamoré, serlÓO 11 Ultima denominada de GuaJ8l'à Pequeno (Mirim) 
Posteriormente, além de denominar a cachoeira, o nome Guaj8fé·Mlrim passou a 
denominar, também, a estação ferroviària que surgiu no ponto final da Eslfilda de Ferro 
Mltdeira-Mamoré 

A estrada de leITo, construida entre 1907 li 1912, foi sem dÚVida um ponto mal'C8l'1te na vida 
de GUiljarã-Mllim, poiS n60 só posSibilitou o OestVlVoIvImento do poyoado como também 
attllu uma diV8l'$iclacIe de esttangIWos, como indianos, chllleses, portUgueses, ingleses e 
~1(I$es, lflIeressados em partic;:lp.ItI" da (X)I'Istruçlo da ferrovia e desfrutar dos beneficios 
ec:on6mcos que ela traria para li .-.glio Eram opefiInos, lemwi*ios, come~tes 
~tadores de boi I acha e preslbÔOlas de S8fVIÇOS (F ... ,elrB, 1951). 

Porém, já em 1917, qualCIo o C8p1tio Manoel Theófilo da Costa, um dos membros da 
CominA0 Rondoo, chegou à regiAo, através dos I~ do Rio Cautário, relatou ter 
encontrado apenas algumas centenas de seringueiros. 

Em 1928, pela Lei Estadual n" 991 , o povoado, até então ligado 80 murllcipio de Santo 
AntoniO do Rio Madeira, estado cio Mato Grosso, foi elevado a municlpio, com o nome de 
Guaja" .... Minm Com a criação do Temtório Federal de Guaporé, em 1943, passou a fazer 
parte dessa nova diVIsão poIilk::o-adminislrlltIV8 (Rond6nia !SECAM 20(2) 

At(j 19n, GUiI,afã-Mlrim e Puru Velho eram 0$ Unic:os dois ntuOOpi05 de Rondónla 

A históna deste muoopiO, apelidado de "Pétola do Mamore- por suas ba,un nalur;lJs, fOi 
mateadll por apogeus e declinos económicos e por uma popuIeç:Ao nutuante 
Recentemente, com i! WnpIantaçio da Área de LivTe Cométeio, Gulijar6.Mlrim recebe\J 
uma nova onda de moradores e 'tlSltanteS A àrei! de livre comért:io de importaçào li 
e".porlaçlo, sob r&gImll fiscal espeaal, !oi criada em 1991, com i! fii1il1id8Cle de promover o 
desenvolvimento das r&gI6es Ironteiriças do extremo noroeste do estado li incrementar as 
relações bilaterais com os países vIZInhos, segundo a política de Inlegraçlo latma
americana Apesar de ler movimentado i! econOlTlla, seus benefiCIOS foram panllg8lros, 
diante das instabilidades eCOMITllcas e do mercado 
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Possui área dtl25 214,00 km2, incluindo OI distritos de Vila do laIa e de Sol'Pfesa, situando
H a 332 km ÓII capital do estado, PuiIO Velho Ao sullimita-H com área de denommaç60 
semelhalta - "Goaya-amerin", pertenoenle li RepUblica da BolíVIa 

2..3.2.3 Distrito Oe Surpresa 

Este Oi~IIO, ~i'lÔ8Iro ao P~ue, segondo conta a SnI Rosa Cartaz, com 98.-.os de idade, 
naSCida em Costa Marques, foi fundado por ela e MU 1TIIMic:», $r T&llUedo de Matos Fanas 
Eles dl6garam 111 localidade, em 1930, quando tudo ... mata a .... ncIo c:omeçarMl a abrir a 
meta, foram Iocaliulndo vlllrias SerioglJ8inlS, ClStanhelflS, poIIlas, o que surpreendeu a 
10Ó0I O Sr Tenc:redo resolveu entio denominar a regilo de · Surprall~. 

A família Dnha l"IffiljI moenda el;wa c.achaça, ,ar '1unI, lannhli, "ç':'car, Ui'ido que Iudo ara 
venddo na Bolívia e no baixo Madeira ou panI"quem ~sesse mmprar" 

Em 1933, chegou ao local a fMlllla do & . Carlos Camfas, de origem italiana, que se 
associou ao Sr Tanuedo Nessa época, rr,,,uvam no local de~enove fammas 

Em 1932, por ocuao da Guerra do Chaco, entre Paraguai e BoIivia, pela disputa do 
petr6Ieo descoberto no s.ope dos Amle., vános bolivianos fugllWTi para o lido brasil8lro, 
tendo o Sr. Tancredo dado guarida pafl 40 famllias bolivianas, nAo permitindo, inclusive, 
que elas fossem levadas de volta pelas tropas bolivianas que vieram buscá-las 

Com o final da guerra, alglnllS dessas lami~1S rlltomal1im paI1i a BoIiVla, mes outras 
p 11,llaneceram trabalhando com o & Tancredo 

Duraole a Se~nda Guerra Mundial, chegou a Surpresa uma Comisdo do Exércrto 
BrasillifO, a ftm de acabar com a presença de 8!itrangeiros na região de fronteira e 
arreo.ntIar pessoal para e guerra. Nes ... OCP:SiiCl, o St Tar.ct'8do c~ou seu penolM em 
dois batelOn e Ôfl$C8!I o rio, sem dizer quando voItaia. Det;lIlis Oe duas Í"oOf1Is de Viagem, 
retomou, fechoo-se no interior do armazêm e ptOYOCOU Inl Inr*ldio, o qual causou soa 
morte Com o falecimento do Sr. Tancredo, sua espou, a Sra, Rosa (resron"vel por este 
relato) assumiu a chefia da comunidade. 

Po!.Iei .... ,llente, a.família. foIa" se espalhando e abrindo sJtios na região. 

SegIA"ido onformaç6es pesSOllS do St Fl'lIncisco Joaquim Filho, 59 1I00I, Wi~l6Cido OI 
regiAo como PrtoIO e allliOO Sélingali.te (do.'iO do $enngal Bom Destino, hoje Reserva 
Extrativísta Federal Barreiro das Antas), o governo do Territ6rio e o jlU. Melo e Silva 
ltscntaram, em 1955, que Surpresa saóa Inl presidio para menores .,hlores Nena 
épQea Surprese leria recebido .. árias me-.... es a Inl guardai, pertellcellte • Guardll 
Territorial , mas as várias fugas desses menores lev.am o governo a desistir da idêia, 
acabando com o presidio. 

Entre 1978-82, dlI'a-lIe o ga.eerno de Jorge Tebceil'll, ' região de &.presa foi Iote<tda (cerca 
de eo lotes) e lJansfonnada em 0iS1rilO do MllI'ICiptO de 13011111'111 Mirim. Atualmente estio 
sendo abeo lOS novos lotes 

2..3,3 Presença de Sitio. ArqueológIcos 

• 

• 

• 

• 

Rav.~ et ai (2003) realizar'am levant-nos arqueológICOS pei .... as M regilo do • 
Ifltomo imediato do P.-que, visando à 81 ..... *\ .... do preSBlitI plano de man!ljo 

Segundo esses autores. as .... s do Rio Novo e CautIIIrio, slb-badas que drenam as éguas 
provenenles da Serra da Cutia e adjdncias e Wiib.forte S8I:lilbional da Se". dos 
PIW'8Cis, POSSI"'" um alto potencial em relaçio ao pabitlll6nio cúh.rII lirqioeológteo, 
compeendendo dversos elementos que cunp6em a hiStória de socaedode regoonal , 
reunindo as evid6nCias etr'iG-hiltórlcas arqo ildógoeas e b adicionais das P"'PI.~~ as que ali 
vivel'llm. São vestigios de um passado recente, da ocupaçAo colonÔlI (histórico) e de um 
passado remoto, r8Iacionado às antiga. oo~ .... s indigenas (~t6rico) 
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Pcrim, OS l.-vCos estudos a-qt~ efetuados na baaa óo Guapori fonIm OS de Eurico 
Th&OI',Io M~er em "História de CIAturIlndigene!'lO M6die e Alto Guapcri-, com reg.slros da 
locaIiraç .... de sítIOS ~cos nas rnwgetls do Guap;d 8 na mede de Costa .......... 
OI resutuldOS do presa ,te levantamento pre!,m.-.ar efel""do na regllo do PN Se ,8 da 
CutiII, onô8 os pi....-e5~ tj,1ÓriCOS denotam um baixo dinamismo popUiICIOI'l8l, indicam 
I,(NI va-ied8de de sí~os pr&-hiSI60 iCoi de g,....das dmensOe$ e nqucu:. de matenal cultufaI 
cerAmlco jam8ls encootrados no interior oe Rond6n'8. Os sítios Ioram apenas ideotificado$, 
sem estudos ou análises de laboratóóo, e aguardam seu regiStro Junto ao Instituo do 
Paltim6nio Histórico e Artístico Naci0n8I-IPHAN 

Eues sítios eslto locaIizado$ princ:ipalmeote em áreas próximas elas margeos ckls rios 
NlvegâvItlS, com tamanhos v~ entra 5 e 50 hectares, oode slo encootraclos 
Iibu"ldanles fragmentos da material c:erêmico, o que os caracteriza como Msitio. habitaçJo 
cerllmicl M 

Esse. sitios também se caracl8nzam pela presença de terra preta, resultado de deposiçIo 
óe matenal orgAnico por abvl1 ' dss humanas. COlhO plant~~s e aldallS, ao longo 00 
mUito tempo Nos silJOS da reg.ão, 8 camada de terra preta chega a atingtr qu.e um metro 
de proII.ndiôacIe. E$ta, por w multo UIrtiI, ., IreqíleoternEw1te utikuIcIa peM'"1 mplwllaçAo de 
roças, com plantios a'lUais de $Ub$lstênda, prinapalmente mcndiOQl, ~, canil e 
m~ho, alem de frutíferas, o que milXa em risco, presBrvaçAo dos sitias 

Animais nativos, que costumam IC8f buracos no solo, como o caltitu, o QU8lXaó8 e as 
véfias espécies de tatus, pnnopalmenta o tatu canastra, também ameaçam a pre$8f'\laçl!o 
desses sltios, pois removem o solo, trazendo o material cunlM"1II do subsolo pare a 
superfície 

Neste levantamento preliminar, realizado em parte da ragioo do entorno do Parque, foram 
identificados os seguintes sitias 

Seringal Encrenca: na marga,n direita do Rio Pacaâs Novos, nas cooroenaclas 
11008'26,3"5 e 065"00'55,4'W Ê uma mancha de terra preta, com 08I'C8 de 50 na, onde o 
mQI8do ' *,illla haver lTUtO$ "ped8ÇO$ de poIes' de índios (fragmentos de material 
..... Ioico) 

Sítio Arqueológico Habitaçlo Cerimlca - Colocaçlo Tris Innlos: na margem direita 
00 RIO Novo, nas coordanadas 11-27'08,9"5 e t:l64-36'SS,4"W, no interior ela Reserva 
Extrativista Pacaás Novos, E I.nla na de terra preta, com cerca de 20 ha, com 
ebu1dAncie de fragmentos cerêl'TllCOS, 

o meteriat cerlImico aparece desde a margem do rio e, segundo infonnaçOes do morador 
local, essa áraa vem sendo plantaela há 15 anos 

foram cotetados fragmentos de borda, fundo, bo1O, elguns com banho vennelho e poucos 
com decoração pláStICa. 

Sitio Habiteçlo Cerimico Colouçlo Sente iubei: na margem esqusrja 00 Rio Novo, 
nas coordeoactas 11-26'29,5~5 e Q6.4°4Q'10,2'W E uma m....cha de terra prete, em área 
de 4(0)( 300 m, A cobertura vegetelj de C8poê1rjo e também de espjoel culbvadas 

foi feita 1m3 coleta de sup8l'ficie, em tocas onda tatus e potW$ selvil'gs/lS Já haviam 
retTIO'rido o solo 

Sitio Hlbitaçlo Cerimico Pedral: na margem esquerda do RIO Novo, nas coordenadIIs 
11~'19,4~S e 064"'39'17,TW, entre o SItiO Igarapé Azui e o Satrta Ilabel , l'IUTIa 'ree onde 
serifllluelros ia pratJcavam agricuitura de SUbslst6naa nas décadas de 1960 e 1970 

A área de terra preta lem 300 • 400 m, profundiciade de 60 a 70 em e está a 200 m do rio, 
Foram observados poucos rragmanlo, cerâmICOs na superfíCie e no. buracos leitos por 
talUS, 
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Sitio Arqueológico Pré-Histórico Habitaç'o Cerlmle. Porto loreto: na m.gem OOlllta 
00 Rio Novo, nas coorôenada, , 10:25'03,9"$ e 064""O'07,S' 'W E. uma âl'flll de lertlI preta 
c:om 700 li: 500 m (ja 8.11tensão e cerca de 1 m de profuodidade. Os ~li{jIllel'itos de cel'tm lC8 
aparecem de5de o local que serve da porto, aumentando em quantJdade para o intenor 
Nemum matenal foi coletado. 

Sitio Arqueológlço Pr6-Histórieo H.bitaçlo CettmiCII Chico Maria: na margem direita 
do Rio Novo, na. COOidenadas 11"23'59,8"5 • 064042'10.8'W . Ê 10m. mancha de terra 
preta com cerca de 300 li: 200 m de extensão, a 40 m da margem do no, em m810 a um 
gr.nde ~ ForaTl obsetVldos fragmentos de C8rMllel na so.,.mae de \II1II área 
onde a tIofesta foi dern.Jbada. 

. I 

Sítio ArqueológIco P"'-ti i.tórico H.bit.çlo Certm~ ~ 91 : a 100 da margem • 
direita 00 Rio Novo, nas coorO&nadas , 1"'21'34,5H S .064"44'53,4''W Ê uma 'reI de terra 
preta com mai$ de 3(0)( 200 1'11 , com fragmentos cerhicos na superliae 

SItio Arqueol6glco Pré·His tórico H.bIt.çlo Cer.miell CoIouçlo 90: na margem direrta 
óo Rio Novo, nas coorden8das 11"21 '19,4"$. 064°45'19,4 'W , de dimensões $Uperiores. 
200 li: 200 m. Eluste !.ma roça .barIdor'Iada e a vege'-ç&o ~te 6 o l.A"UCUfi Nenhum 
material foi coIe!acIo. 

Sitio Arqueológico Pré-HistÓrico H.bltaçlo CerAmlell Cajueiro: na margem direita do 
Rio Novo, na ReuNa ExtratwisuI a.re;ro das Antas, coordenadas 11'"21'11,4"S e 
0&4°4725,S'W , distante da margem do no aproxifrnldamente 170 m, Hé presença de 
fragmentos eetlrrllcos na superficie, n60 coIetacIos, 

Sitio Arqueológico P. t Histórico H.bitaçlo eerimlc.l CoIDc.lçlo Divino E$plrito 
Santo: na maroem dir'llita do Rio Novo, numa picada, a partir da, coordenadas 
11- 17'53,O"S a 0&4"5O'5e,5'W De acoroo com as informações dos moraóor_, exisWl um. 
grande na de terra preta, com cacos de p;inelas, nndo erlCOlltrados dois "mWladiOhos" 
no local em que a casa foi construlda. Uma deuas p i ;8J foi locaI~a e requlailada, 

Sitio Arqueológico Pr6-Histórico Habitaçlo C.rima Porto A~: na m.gem direita 
do Rio Pacaás Novos, nas coon:ienadas 11-1753,1"S e 064-so"55,O"W. r; li'TI8 mecha de 
terra de eoIoi .... ao esC*lflI, onde hli IT1U1I8 urucuri, O moraclor apr858fl1ou I.I!M IAmlna de 
rmtehado polia, localizada na .... , a qual foi req,Jisitadli, 

Sitio Arqueológico Pr&-Hlstórico Hlbltaçlo Certmlcl: nas coordenadas 10"57'02,0" S e 
065-14' 11 ,7"W, em .. a de pastagem r; ~ mancha de tfln1l preta com mais de 500 x 
300 m, num gI.IÓ8 1.Ifl.KUizaI, Existe um III\onImer1to granilico na margem e calha do rio e 
hli vestígios de olleina lltica, Nenhum m8lerialloi coletado. 

Sitio orIeln. lltic.: no c.naI do RiO NoYo, YIIiv .. somente no periodo <te SI -., a pilrtJr de 
agosto, quando as éguas baixa-n e o alloramento graniliCo ~ece, Localiza-sa nas 
cco:denedllS 11"28'01 ,9"5 e 064-39'07,4"W, entre o sitio lQ<wltpé AlIJ e a COIocaçAo Três 
IITTIIos e 80 laOO (300 metos) do sitio Pedi .... r; o Unico ellof.l'iento IJWlitico desde. foz 
do Rio Novo com o PlICeh, Na época, a maioria ôos afladore. estava sob a água, mas, em 
períodos de le n , a oficina deve ficar mais evidente, 

r; importante IlISSaIlar que lI1é o morna'llo n60 havia ...... IUITI eslul;b .-qo ~ .... ssa 
r&giAo e que o presente lev ... tamentD idenlificou apenas uma pequena p8fC8Ia dos sítios 
provavelmente exi5tentes. F<nm registrados apenas sitias hebit .... ao ..... iÍC8 (sllIO de 
181T8 preta e duas oficinas lítical), Sílios acampam8I"iIO$, ~, cemrt6rio5, abiig06 
sobre rochas e c.vernas não foram idenbl'icados e nem informados, porém sua existênCIa é 
baS\.WIte provavel 

2.4 USO E OCUPACÃO DA TERRA E PROBLEMAS AMBIENTAIS 

As informações constantes neste item baseiam'M , em sua maior parte, nos dados contidos 
no levantamento socioeconOmico realiulOO pof Cardozo et aJ (2003), durante a eiiiboraçlo 
do Pf8Ser'l1e plano de m.nejo. 
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24.1 Din'mica Demográfica na Regl'o 

Apesar de o estado ele RoncIOnia ler apresentado, nas úlbmas décadas, um forte processo 
de OCI'PfIÇ"' , resultante da intensa migração. onunda principalmente das reglõel Centro-Sl.JI 
do país (Tabela 2.4). isto não se rellebu, da mar'l8lra cfreta, na regilo do Parque Dos 52 
munelpios que comp6em o estado. Porto VetJo ponu 334 585 habitantes, representando 
24,3% da popuIaçAo IIstadual, eoquanto GuaJ8~Mirim e Costa Marques orupam a 9" • a 
3r posições, com 38.012 e 10.200 habitantes, respectivamente (T.bela 2,5). Mesmo assim, 
B tau 0fI crescimento, entre os IIOOS de 1996 • 2000, em Costa Marques foi de 6,85'110, 
QI'"8 o dobro da capit81 Porto Valho (3.27%) e muito superior ê taxa da e;.'Rjará-Mirim, que 
foi de 0,99'11>. Eua difet'ença, provavelmente, • restAtado da maior atiVIdade madBÔfeil'll 
registrada em Costa Marques 

T.bel. 2.4 Evoluç'o populacional cse RondO"i. (1950-2000) 

FoIOUIÇAO l'OI'UI.o\CIOIUoI. DI: JIOIOOO",o l'_'_1 IM "" •• 1105 
UIOLUTOI 

.-.-... 

.-

1._._ 
._.ooo 1,_-
-----,---

!fIO I 

-- -• ''''''''''./0''' ,Mo.., 1.117 .• 

,_' IIGEO"P,';;'''_eo_,o,.",'_''''_ 11150.'_11110,1_ t., """" r., • _. .~ 

Apenas 3,5% da populaçAo do estaclo vivem nos municípios de Costa Marques e Guajará
"Mm, ambos com uma densidade populacional .t>aIxo de 2,0 habr'km' 

A distnbuiçlo "~eial <ia popuIaçio <ia região também difeAI da distrit>uçAo no estado 
Como demonstra a Tabela 2.6, a proporção das p0plhç6es urbanas na regiIo está aema 
da estadual, prinapaJmente em Guajarâ·Minm. Segundo o "Diagnóstico Etoo-ambiental 
PartieipallVo Uru-Ei.t'Wai.t'W8u" (Kalllnc;le, 20(2), • 8voluçAo clemográfiea <ia ragiAo pode ser 
expliewta pela extensAo da ârea ocupada por unidades de coowrvaçOO e lerras indígenas, 
q.J8 mpedem a e~ populaaONll e promovem e m~ pera outras loeeIidades 00 H_, 
Por outro lado, fore das áreas proIeg.das. oeorreu uma OOIlslCIeráYeI eoneenlraçlo ele 
tefTU na região Em 1985, no Munielpio de Guajará-Mirim, 23% das lerres agrieuItad.es 
estavam em propriededes com mais de 10000 tia 8. em 1996, esse p8fC8I'lluel peS5Ol.l pare 
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Tabel. 2.5 D.dos das poPI,II.ç6es dos ml,lnlc:lplos d. regiio do P.rque em rel.çio • 

popul.çlo de RondOni. .. 

COSTA TOTAL 
INDK: "'<lI :s "'-,..., MARQUES GIJ4JAJt4-M1R1M "'""" .. 

51.0,80 2S21400 JO.3!W,1O 231.56(,50 
Populloçlo em 2000 

10.2tO ... " " .ro t,;m.782 

'" 1 ,51 \ ,75 '." Cl. +'''110 POP.ll~ , ... ,.. 
'" , .. , .. 

~: I I çM Pwi __ .%) 

" .... -
Ar .. RondOi .. 

'" Jo." ,tn 
POPU ........ RoncI6n'-... _- o,r. ,n , .. 

"" ."" '" Pnp·7~k "'hl'-cI~ 

Além disso, em Guajara-Mlrim, O de:Jé$dmo popuIac:ionaI ta-nbém pode esta" BSsoc:iado' 
sua il'lCiptfll'Jte agric:Utura e • fragilidade deITO J'lfacUI pela zona de livre c:omél CIO 

T.bel. 2.6 D1stribuiçlo da populaçlo urblna. rural na Regito do Parque 

"" ... , .. • • 
8B3 G4II 84 ,011 4lI4 744 

117~ ~' HS2 

Com relaç60 'S 'reas pn>tegldll, estas OClJpam um espaço oonsidM8vel de .. bo da regi60, 
represenUVido 95,6% óo t .... itório de GliljBrã-Mlrim .. 35,4% de Costa Marques, rum lotai 
de 2.591 921 tw1ares, conto"". demonstnl a Tabela 2.7 Pcrim, deste total , apenas 
548.834 hII representam I.ri:IaoJes de c:onurvlÇ6o de proI~.'1 integral, sendo q~ o PN 
Pacaás Novos, cem 142.323 0., está tOO")(, sobreposto à n UfUee .... Wau-WaI,l. O restant .. 
da àrea • oo.opado por reservas eJCtr8tiVIStaS (federais .. estaduais) • 181 I as indigenas 
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Unid.cses de eonservaçlo • tems indigenu d. Regllo do Parque, por 

? 2 • 'h" 3 ~,~.? 2 ._ 
• ~B""'o..._ 

' I 

2.4.1.1 Distrito cse Surpresa 

,~. .. ~ ""m 
&' e. 

r ' .. _. _ ....... , 10,"7 
.5. O" 
IOI .~ 

A UnICa .... nio protIlgI<Sa, nos limitei do P.-que, é o Distnto de 5l.w'pres. (Foto 2.9), tom 
1301 I'Iabrtantas, de acodo com dn~ do IBGE (Bras:I-IBGE 2000). Desces, 450 r.sidem 
na irea urba'\a do cislJllO, onde se COIlC8fitra'Tl 146 reSldérd8:5, e 851 residem na 'rea 
n.nI. AprolOmad<ImenIe 70'l1. dos mcwadOies do distrito possuem lotes rura., com média de 
100 tia, ooados pelo INCRA. Entre as propriedades n.raIS. , '" têm menos ele 10 1'18, ~ 
possuem entre 10 e 50 tia, so.. até 100 tia e 20% mais do que 100 tia . 

2. ... 2 Agrlcutlur1I e Pecujri. 

O. mllllcipios de Guajllfá-M:nm e Costa Marques. que compõem 8 regi60 da UC. 
8p1'eMOtam uma oonlribuiçlto muito pequena, em lermos de prodvçAo egricole. dentro do 
estaclo Os pnncipal5 fatores limitante. do a) glllnde parte dos solos nto tem aptu:lAo para 
manejo agncola, b) os municípios aslAo mais voltados para o extratJvlsmo vegetal (castanha 
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e boIlachii) e ar.m81 (f8ClM"SOS pesqueiros); c) lalla !.ma poIitica agricola que valorize a 
produçAo familiar, com peças competillvos dos prrxIl.IIO$ 1tgricoIas. As prinopars culturas • 
sIo de arroz, IeIJAo e milho, prod' mdas como meiO de .' tIs'stênc:il. com pequena 
comercializaçAo do excedente. dentro do próprio municlpio, no. muriclpros do entorno ou 
na BoIivia A banana e a mandioca, ambas base allfTIef1Iaf das popuIaç6es extrllllvislas 
apresentllm srgnilicatrva pmduçio. nos dois fTll.Dclpios, serodo que Gua}8l".MlI1m apresenta 
!.ma produtIVidaOe superior ã mictia venlicada no estado. O ClM, em ambos os muf1lClptos. 
também tem !.ma produtividade média acima da estadual, como demonstra a Tabela 2.8 , 

...... C<lII'Im ~I 
,. 

"" '" " "'" ,., ,,., 
"" """ 

~"'" 
-'- coI/"aiOI !"-) "" '" "" .o .. " ,., . ..., lO" "'~ 
8Ao.~(. 

" OI .o. , "" 
'" '" 'OI "'" 

"" 
ÁrM (heI wn 1_ di m .o, no ='" ~ 

." 
Com releç'" • p«'''''ÍII, os fTll.Dclpoos de Glaja ..... Mmm e Costll Marques Iêm pequena 
parti<;raç60 na bcMnocutura e1tadrlal. repre$8l1lando IoQnen. 1,"" do lOtaI do reI" \""ro, 
contorme Óllmonstra a Tabela 2.9 Contudo, esta situaçAo se inverte mm a CUtura bubahna. 
que represente cerca ele 76'1\. cio lOtaI cio rebanho de Ronó6nia Esta situação é relUllanle 

• 

• 

da granoe qua'lIida<Mr de bUhrlDS Ilrtr .... ;luziojos na Amaz6nIa e que se tomaram selvagens • 
nos vales inundâvers do rio G-pore, fTll.Dclpio de Costa Mql8s, callO re~ do 
manejo 1n8deq.lado na Fazenda ParJ.d'0Ie0, de ptOt)I.~!Ide do goo."emo de R .... "IdOOia Jsto 
tem caundo forte impacto ambiental negativo no ambiente natural, inclusive em unidades 
eM COI"IHfVaçAo, como na Eslaçio E<:oIógica do V8le do Guaporê. onde os búfalos têm 
<lanificado a \'egeleçAo, p .opa/mente aqo rtrica 
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Tlbel. 2. 10 Á,.. ocup,~ com '.vouras e pulagens nll regilo do Parque 
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MUNlClPlOS 
LAVOURAS MIo) PASTAGENS (%1 

"" 

Como demonstra li Tabela 2.10, nos dois municípios, a pecuária é muito mais expressiva dO 
que a agncu~ura, tanto em relayêo ê prodUÇio quanto à área oc;upada 

2.4.2.1 Distrito de Surpreu 
No Distrito de Surpresa, a produçAo agricola atende baSlCalTlente III IlUbslstênaa famlli_, 
com um 6lCcedenle mínimo para comercial~ local As principais culturas são IIS 
\IltdIc:Iona,S mandlOCll, 1!TOl. feijiO I milho. Outras espéc;les agricolas e ff\/Iilenls também 
do cUwldaS, conlonne óemonStl'8 I T,beI_ 2.1, . 

T.bela 2.11 ElpKies eultiv.dll$ no Distrito de Surpt'e$. 

ESP ClES • , 0" 
CUlTIVADAS CUlTIVADAS 

t.tANGA .... CAAI 

""""" 
,,. ç..u-st~ 

coco 5.51 "'" ""'" "",""",, 0.11 """" '''''''''' 0,11 , ..... 
Cl'* 0" ~ 

""" .. '." """" ..a.t.Co\TE li,"!'; """ "" '" .JAN.BO - 081 "'''''''' """"' ." PCEROLA 
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"""" '.0< """ IjjAlaA ... oAA 
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No Oistnto "'looIom desenvolvidos algoos prCJ8tO$, tas como o do"Cons6tao de Cultlxas de 
Café e Pupulha", com apoIO do Plano Agropeo""<'lO Florestal de Ror.d6o'1la (PLANA FLORO), e 
e de "Melhoria das Lavouras e Abertura das Propriedades RIM'IIIS' , pela tinha de cté6to do 
F~ Constituaonal do Norte (FNQ), 

No disbito de SYrpresa, há 32 çriaclores de gado, com ~ rebamo de 756 cabeças, em 934 
tia de pastagens 

2.4.3 Extmivismo 
Na regi'" da OC, as allY'ClaOes extrab'liSUls sIo rnuto v';adas e fazem pane dos costumes 
csa população local. A própria história da ooc>eçAo tumana da _81 estj reIai;:ionada aos e 
tidos extrallvlstas (do ouro, da cassl1eriU1, da borracha), IICOfTIpamados sempre das 
pr6ticas de coleta, caça a pMca. 

Atua/mente, 8 tllItraçlo da castanha (&Htholettia axoalsa) re$pOf1de por uma parceja 
sigl1lficativa da renda óas famllias da regiAo, sendo praticada noonaJmente pelos homens 
(jovens e adultos) A coleta é realizada em eaSlanhais prÓJÓn10S óas moradias ou em 
eastaMeiras mais 15QI!ldas das comuridades, Jul'lto aos rios, ou linda nos chamados 
CIIStanhalS, ou pc:wn. da castanhas, onde os coletores podem pe""loecer acampaoos por 
longos periodM, dspssidal'lÓO das necessw;ladas da !amilia, 

Além do consumo in natura, com as sementes da castanha se faz fannha, óleo, sabão, 
sabonete, lelta di C"tanhe, bisooito e sorvate. 

Em 2004, a comunidade da Reserva Ex1Jlllivlsta do Rio Cauttirio produziu 113 toneIooas, e 
ven!;!idas na pr6pna reserva, a R$1 ,OO o quilo, 

Alllalmente esta comunidade tenta conseguir um meio para o transporta da produção (~a 
chata para 20 toneladas), o que permlllna que a venda fosse feita diretamente na 
beneflCiadora em GAj.8-Mlrim, onde pagam até R$ 2,90 o q.JiIo 

Nas Reservas ExtratiYistas do Rio CauUrio (fedtnal e eslao\lal) a ~,+s Novos, hé 
previsão de abertura de novos castanhais, o ~ aumentará a ptOduç6o 

Atualmente, cerca da 80% de loda castamll alltl1licsa no tm.ricipío da ~Mirim provlm 
das ;lreas indigenas a têm como destino a Usina de Beneficiamento de Castanha de 
Guayatamerin - BoIivia, onde é comerc:iali~ada com maior valor de " .... cedo 

Quanto é eldraçlo da borracha (Hevea bnJsiliensis) , nas décadas de 1960 e 1970, haVia 
mlllS de 600 seringueiro. no MlM'licipio de GI.IIII .... Mnn, Atualmente, esta IIIJvidade vem 
perdendo irTIportAncia na regi .... de.ido li COI"ICOI'f6nci com os seringal. ru/tivados em sto 
Paulo li outros est.aclos e por lata de incentivos governamentais 

AI6m das ÕfiOMI::Ie. enfrentadas para I coleta, daoido as gramJes distanCIas e à falta de 
Ir8nsporte, o valor da iJl8lti.XI é muito bluo, .. ta ... io em 1011'10 da RS 1,50 o quilo 08 
borracha em nann AI6m !;!isso, o novo modo de vida adotado leva. maIOria dos jovens a 
n&o ql.l8r&r se submeter aos eslOlço. inerentes 111 extração da boi.«:ha, mesmo qua ala 
atingisse melhores preços. 

Deua lonna, a axb ... 1o da borracha dos serinoais nativos vem sendo substituida pelo 
extrativismo da madan a da outros proc1IIos da I\oresta., bem como pela agricultura 

Em (erIÇA0 • extraçlo mlnanl , em 1958, os garimpeiros des "'''Miam ;r.'ldes aIuviOes de 
casSiterita (nWeio da ast' ....... ) em éreas dos a"I1igoS 580i',(o a, em miaM dos anos ao, 
101 descolJerto 0lX0 no leito do R .... MadÜa, junto com a ea5Sltanta, o que atraiU 
axploradores de todo o Brasil. Estifn&.se que em 1987 havia cerca da 600 dragas e 450 
balsas extralodo OU'O do no, com uma produç.lo em ta'nO de 8.000 loIeadas. 

Jé no inicio dos anos 90 entrou em ded!nio, eSlando pr1Iticarnenle interrompida. Esse cicIO 
gerou muita riqueza, sendo, porém, quase nulos os beneficios duradouros produlidos FOI 
~a exploraçio predatória e de alto impactO a'TIblental . Na região do Parql.l8 ainda não M 

• 

• 

levll'ltamento dos Impectos causados pela garimpagen'l • 
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ContInua haveocIo ~ lentativas de pesquisa e pmspecç6t;) de OU'O e ca5$1tenla, 
inclusIVe ÔlhIbO da na do Parque, as quaos nio ~ SIdo Iic:enoadas de.'>do 4I lflIerlertncaa 
do IBAMA. 

lodepeoôanIe das licenças, garimpell'OS conbnuam a atuar na regllo, como o ~po 
recentemente retirado pela FUNAI da área das nascentes do RIO pac.* Novos, óentro da 
If!I11I indigena UfU.EIrWa~wau . 

Quanto à extraçlo da madeira na regtAo, um ..... antamento fello em 60 000 hectares 
IIofestals, na extremidade 08ste da Se"a cios Pacah Novos, municipio de Gu'ljará-Mlrim, 
idenbncou 25832 hectares de áreas desmatadas, ou 42,7'lIo do lotai da área, tendo como 
causas as atividades per' 'Ítias, madeireiras e as queimadas periódicas (Silveira, 1998) . 

Há munas ooo"êuaas de roubo de madetra na região. onde BXlltem munas serranas e 
pouquissrmos planos de manejO ftorestal 8Pf"Ovados As Uilai8$ COI'lCa'ltt'am-se ao longo 
da 8R 429, desde 110 Miguel, Seringueiras e, prinapalmente, em SAo Frar'ICIsco do 
Guilporé e S60 DornInpo$ do Guaporé. Pode se CSizer que existe realmente uma industria 
1Il'0l1 de madeira na regiAo, onde os dados de de$matamento 110 alarmantes 
No interior da Re$8I'V' E.xtra\lvlsta Estadual do Rio Cautllrio há uma serraria pertencente á 
AssociaçAo Aguapé, pera beneficjar a macieira eJq)lorada de ItCOtdo com o Plano de M.nejo 
Florestal Com\xlrtklo, de respoosabilid8de da própria assoeieçAo , Por6m, desde meados de 
2004, tanto o Mane,o Florestal ComIntáno como a serrana eslAo totalmente parados. 
Desde a promulgaçAo da Lei do SNUC, em 2000, a qual estabelece a eXigência de um 
Plano de Uso Multiplo para es reservas extrativistas. tem havido controvérsias quanto à 
contlrudade do ~o ftorestal da Resex do RIO Cautário Tanlo a SECAM oomo o lBAMA, 
comprometeram-se com a busca de uma solução, jj que o Plano de M_JO Florestal havia 
sido .provaclo antes do SNUC. mas enquanlo isso nAo acontece o manejo da ftoresta 
permanece suspenso 

Fora da regillo da BR 429, tem oco"ido .. ende de madeira de ItaUba. murto f8SlStente, 
usada na construçAo de barcos e cercas. Há informações de que essa madeira estaria 
sendo retWada ilegalmente nas temls indlgenas, pelos próprios indlgenlls 
Além da maderra, v';.-dos produtO$ dn Rorftln Ntivn são extraidosll.ltil!z!llfoo;, em 
toda regiAo do entorno imediato do Parque, inclUindo o distnto de 5ufpresa, as reservas 
extr8livistas e as terras indigeoas. Esses produtos são empregados na construçlo de 
ITIOIlIdias. em utensílios dorriéSIlCOS, no artesanato, na caça e na pesca, na atimentaçio e 
na saÚde. Entre as espéclu maiS utilizadas. de5tacam-se aça.Is (Eutherpe MI'8C!8, 

Eutllerpe precatoriB) , babaçu (Oltlignya martiana), burili (Maun'tia llexUOSB), cipós, copaiba 
(Copeifera langsdorlil). cupuaçu (Theobroma 'Jrandflorum). embaúb<l (Cecropi8 spp.) . envira 
(X)fopia sp.), gatapelf8, ino*' (/nga spp.), itaUba, jatobiI (Hymena&s sp.), pama 
(Pseudo/media IIJeVl'Jélta), patuá, paxII.ÍbiI (Iryartee 8)(""1/*"8) e Uf\ICl,IfIl (&)(8 oreIIana) 

A caça é também comumente praticada peta grande maJOna das familias locaiS, sendo seu 
prodtAo uIltizado bascamente como complllnento al imen tar, mas também para com6rao 
Na caça. "'o quase sempre util izadas armas de fogo, pnnapalmente o nIIe calibre 22 - em 
runçAo do balKO custo da mumção Quanto às técnicas, são utilizadas armadilhas e lacaias 
(!jI8falmente ~13s com palha, em forma cOnica), a técnica da asp8f8 e do mutá. combinadas 
com o uso de lanterna e arma de fogo a, eventualmente. com o acompanhamento de -
Ê bastante comum a chamada "caça de Cl/rso". em que o caçador anda nas trilhas já 
eot'll'1ecidas e utilizadas ora para coleta, ora pata c:.açadas 

Entre as espécies m8ls caçadas podem ser Citadas anta TapllVs terr8slns: anranha 
Pleror'lOUfa OrawienSJs: caitiltJ T8ya.s.w tacaju; galega CoIumba cayennenSis: irtlambus 
1inamus sp e CrypturelJus sp., cuIIa Das}'PltlCta fuIIg,nosa e Dasyprocta variegata. jabuti 
Testudo tablJatlt: J3C8ITiIm PsopI/f6 \IInds; Jacaré Caiman yacare: Jacar6-açu MelanosllChus 
rig6r, macacr>guariba AJouarta seniculus; macaco.prego Cebus apella, macac»prelo Ateies 
chalill!llr. macaco-saUllTl Sag!6nu5 fuscicoIJis; mtJlum Mitu /u/:lerosa. onça Panthera onça; 
p8CII Agouti paca, qoati Nasua nasua, quetxada Taya.s.w p«:att, tartaruga Podocne""s 
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expansa; tatu Da5)'pUS SPP . PnodonIes maxllnus: Ir- aja Podocnenrs unifílis; veados 
Mazama amencana . • ~. 

As comunidades também se dedicam • IItivldllde pesqueinll . VI~o. própria alimentação 
.. também o comérCiO A pesca é feita nos rios .. lagos da região, com uso de liftlada. com 
as linhas e anzOis dos mais diversos tamanhos; a zagala; as "achas. com bicos prodUZidos 
pelos próprios Indios (com pregos); o "camorim" (talos de buriti, que lIutuam. nos quais é 
~.,.ada uma ~nn. fina . com pequenos ~óil) ; .. $pinhéis (linhas de 1,00 OU 0 .90 mm OU 
coroas de fibra d8 n)4on, com arame .. anzÓis grandM, amarr8das .s f81T18g8rl$ do no) 
ulihzattos panll pau .. s d8 lTI8IOI' porte (amuas .. It.nIbins); .-pões, malhedelras .. "baIeçâo" 
com bmbó a, Indíos também p ;scarn com l.a'mI espécie de puç6. Ie!to com fibra de 
embaUba da N1m1lInne e di.. .... espéCIes de opó 

É grande a dlvlmidllde de espé(:i65 de pelJre. capturados, i<II$ como ~açtJ, acará 
Astronolus sp. GeopIutgus, .-rala Potamolrypon, bod6 R",eloritana sp., Otocsnclus C8lL'aran, 
cachorro Aoestrorhynchus spp., HydftllicU$, canQ8ti Paraucheniplerus Qa.'eatus; cará--prata 
Ch8e/obranchus f/ave.scens; tafá-preto H8flJS SSl'8ros; rulKuil.i Ox)'donls ,.;ger: curimati 
ProthiIodus 1IIOnc.n.s, 118x8lra Hemiodus amazonum, Hemiodus sp,; jaa.ndé Crenk:ichla sp., 
jal'õlqLi Semaproçhi/odus tnsignis, jatuafa'l8 8l)'ÇOIf cephaJu$, ja1J PaWiG·' sp.; ~no 'ado 
Hypodinemus manta/IS, rn&OOi PimelodU$ sp" matnnd BI')Qlf'I sp., p8CUS CoIossome 
mKrOpOmUm; MyfossomI ci.triwlntr8, pevada ~ squamoSISS6m11S; piai 
Sc;/»dozon sp, Leporincn spp, Pm,da'lOS sp.; pint8do Ps$ldop/lly$tOml. pwama caJU 
P)9ocentrus netterw; pr.rapilli IO.!I PiIl&CtuS bfachypomus; s.wap6 StemopWU$ macruros, 
BrechypopomU$ sp.; sardlflhAo PeIIona cas~_, SI.nIbIrn Sotvbfm eIongatus, tambaqu 
CoIossoma macroporum; traira HopIias malab8ritus: Chakeus sp, lutI.néri Cichia 
monoculus; Cich/UOnla sp 

2..4.4 Ativid.de. Industrl.i s 
O S8\Pilento industrial, nos dois rm.nitIp!Os, é rrlIAlo noplenle, com uma pequeM 
contribuiçlo para • etOI .... n1õ1 regional .. MIM .... As poolC9S indUstrias existentes estAo 
dirvtameme W'O.ad" • matéria pci ... lotai, COito é o caso da maó .. u'.'" produçlto de 
gll"I8fOS aIim.,tioos ~Mirim possui. maIO!" QU8flbdad8 de irw:l.istrias, de ac:oo"do com 
o Banco de Oaoos da FIERO - FederaçAo ÓIIS l'lI1jslrias de Rondõl"lI' (1997) A Tabela 
2.12 ~ustra essa Inlor'maç.6o. 

'M_ 0_-
-- " 

, 
" 

G , -", ... " " • " o 

" • 
' AO 1,013 3.7501 

AI principail dificuldades para 11 industrializaçlo da regiilo, e também do estado, estanam 
na precariedade 005 b1ll'lSpOltes, na pequenII uparidllde de g8f11ÇIo de 81*\118. na 
dHc8pitaIizaçlo do investidor e na faIbI de mIo-de-obra q.aificada 

2..4 .4 .1 Distrito de Surpresa 

O Oislrito de Surpresa conta apenas com uma fábrica de deMnar peixe, que se encontra 
desalivada e pertence ao IBAMA (Foto 2.10), uma benafiti.ed0f8 d8 .noz e um pequeno 
estaleiro, para fabricaçAo e refOlllla de embarcaç6es (Foto 2.11). 
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Foto 2.10 fi 2.11 C ... de salg. de,.:~~ e estaleiro, em ~~!'! 

2.4.5 Comércio 8 Serviços 

O MIOr leroárie, r1O$ dois ml.A"llCÍpio$, também' ITlI.IrIO resb'ltO, como demonstra li Tabela 
2.13, tendo pout.II represenlatlvidade no contexto da economia estadual 

T,beta 2.13 Estabelecimentos comerciais 8 bJinc6rios na regilo do Parque 

", " 

Este' lA'Tl resultado ~ espetado, UTI8 vez que as atrvidades 1i-I1' .. as é prestaçAo de serviçoS 
ou IM) comêrcio asilo diretamente relacionadas com • conc;.eilbaçlo popuIaoonaI, li qual ê 
bastante pequena, nos dois munlclpios (menos de 2 habitantesJkm' j 

2.4.5.1 Dislrito de SUrpres;l 

No distnto há sete bar8Slmerc8arias, os quais v8f'lÔl!lm pnl1Clpalmente 05 produtos liStados 
na Tabela 2.13. sendo que cerca de 61% desses proQJfOS (pnncipalmente produtos 
Industrializados) vêm de Guajara·Mlrim, 35% do adquiridos no prOprio disb1to fi 4% provêm 
da temi indígena Sagarana. 

A coln8fClalizaçio 111 ele' ''ada pr!r'IClpalmente com os moraóore5 do distnlO (35" ), mas 
tarl'lWm com agrio.llofes (6 ,4 '110), Mnngu&lros (6 ,4 '111), pescadofes (6,4 '111), indigenas (6 ,4%). 
ganmpelf05 (3.2"'), turistas (3.2'11» fi cormA"lldade boliViana (3.2'110), sendo o resrante (26%) 
com8ltiahzado em GU'tará·Mlrim 

A Foto 2.12 mostra um barlmercelllÍa do distrito de &Jrpres.a e a Tabela 2.1. demonslJa 05 
princip.llls llpos de mer.-.doil.tS que circulam no distrito, assim eon'lO os respectivos valores 
de eomerCJalllaçlo local, prallQd05 no ano de 2003. Os produtos regJOnais corno a fannha 
de mandioca e o pescado são muto expresSivos e a caça continua sendo COITl8fCIalizada O 
preço da caça e do pescado sofre inúmeras vanaçóes, dependenI;Io da espécie e do penado 
do ano. 
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Foto 2.12 Bar I merçearia no Distrito de Surpresa 

Tabela 2.14 ProdutO$ comen;:laliudo. no Distrito de Surpreaa 
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Oos 293 entrevistados no o.Slnto, somente 7 ,4% teve acesso li cfflditos ., financiamentos 
~rdlrio. pife o Oe$80volVlmento de suas abvldades. Isto pode, em parte, ser explicado 
pela falta de óocumentaçAo exigida pelos bancos e pelo receio de ack/l.llrir dividas Entre os 
agentes financutt!oru eslAo o Banco da AmazOnl3 (BASA), o Banco do &asil 8 o BtilÔes~o 

2.4.11 Infra·Estrutura Urbana., Serviços Públ icos 

2.4.6.1 Agua. Energia . Telefonl. 

As í,foilllaç6eS sobre., dtslr'ibulção dos serviços urbanos de ágJa, energia" telefoni • . 1'10$ 

ml.DCipioS de Costa MarqlJ8S e ~"'Mlnm estão apresentadas na Tabel, 2.15 

Tabel. 2.15 Serviçol de I blSteeimento de i guI , energ~ ., telefonia na reolto do 
Parque 

",,,, ENERGIA TELEFONIA 

bM'" ~ ,~ Ce-1U.,do Consumo ._~ ..... T ..... lnal 
a ,_ Llo • • ! I I .. IWIId , • • In.UIM! 

• Polbllco ... '" • • 
C MARQUES " ... "" "" "" «, '" " 

, .. , 

Esses S8fViços estão concentrados na área urbana. restrir'9ndo.se li pequenos trechos das 
áreas suburbana$ e rurais A maior parte da 800fgia é utilizada para consumo residencial 

A Foto 2.13 ~trl dois rrodelos de cabine de telefORB pUblica. bas8aJos na faunlll lace\. 
ad<:udos na CIdade de GuaJar"'Mlnm. 

Foto 2.13 Telefones públicO$ em Gu.jari-Mirim 

folDs _0110 .... sc ~ 
De acordo com os dados diSponibilizados pelas provedoras dos servIÇOs, 8S redes de águ8 
e de energia elêtrica foram recentemente ampliadas, melhorando a qualid!lCle dos serviços, 
aumentando o consumo li o m:mero de famílias atendidas 



2,.ot6.2 Sa .... amento Bbico 

A população da região, assim como na maK>ria dos municípios de RondOrna. nAo CXlnta com 
serviçoS da drenagem urtJana. coleta e disposição de residuos s.6Iidos, esgotamento e 
tratamento de dejetos dom6stlCO$ e industn8lS Com exceção da captai , Porto Velho. todas 
as dem8lS odlldes possuem bOM a céu aberto A CPRM (Companhia de Pesquisa em 
ReoJl'SOs M1I"I8r8ls) de ROfidOnIa vem IrlOl!llltiv8Ildo as prefemns de v1ilnos m,s nciptOs 
inclUSIVe de Guaj.á-Mlnm, • impIanIarem at8fTOS sanitários 

2.4.6.3 Vias de Transporte 

Os murjcjpios da região do Parque estão intenigados com o restante do estaoo e do pais, 
tanto por VII rodoviána quanto hu:lrovl4na. 

As rodovias aR 429 e eR 425 f~ a conexio com a SR 364. que, com 1 090 km de 
exte0s60, COft8 o estado do IUdeSIe 80 noroeste, ligando a caprtaI , Porto Velho, a Cuabé e 
RIO Branco Destas. apenas a aR 429 não posSUi pawnentaçAo em toda a sua extensAo 

Guajani·Morim é ponto de grande importância para a conjugação dos transportes rodovi6no 
e lIuvial entre o Brasil e a BolíVia. 

O transpor1e nlNial é de Vllal importAncia para a YIda da reglAo, lIntO p3fa o tráfego de 
passage.ros como de alimento • • MnS de oonst.mO. malenais de mnstruçio 

O rio Mal'TlOf4l é navegilval cl8sde Porto Grelher, na BoIím , lIé Guajarâ-Mlnm, numa 
extenslo de 1 460 km. De Guajarâ-Mirim até sua fo:t. no no Madeira. a navegaçkl 111 
inte" ompkla pela presença de numerosas cachoeira, 

O rio Guaporlll é navegével em 08fC8 de 1.180 Iun. desde sua fo:t, no Mamoré, até a CId~ 
de Vda Bela de Santíssima Tfind8Ide, no estado do Mato Grosso Este rio, jIrtamente com o 
trecho navegilvel do rio Mamoré, forma, em temt6rio brasileiro, UIlUI hIdrovia com cerca de 
1.400 km. nos quais a nBVegaç'" proceSS&S8 normalmente, ha>oeodo linhas regulares de 
navegaç M , tanto brasileiras quanlO bolIVianas. 

Em Guajari-M,rim e Cosia Marques o transpone também pocIa ser leito por Via aérea Os 
municípios possuem aeroportO de pequeno porte, permitindo o trânsito de pequenas 
aeronaVe5 e helictlpleros 

2.4.6.4 Distrito de Surpresa 

Em $upr8$l, 87,04'!1. daS rasiótlcas consomem 'oua da um ~ lItesiano, com um 
sistema oe abastecimento Implantado pela FUNASA e administrado pelo muniçipio. Outras 
fontes de abastecimento sAo OI poços amuOnlcos (1 ,85'!1.) e cacimbas (7,41 %), não sendo 
constatada a existência de consumo de água diretamente dos rios 

O distrito 111 l«Yido pot 8f' .. gia ell!trica oonvencionaI. por meio de gerador a diesel , 
alenderodo p.;elicanetlte tod I as reri ;t6.lCiI$ e c:oméoClOlIoo' " ' . como pode ser oba.rvado 
nas Foto. 2.14, onde epIAI08 uma parte da rede de distribuiç.... de energia. A 
GuaSlXlfICERON • responsável pela geraçIo e foi 118CWTr6 110 óa 81'181'011 

Para a comunicaçlo conta com um posto telefõnk:o e um aparelho celular da Global Star, de 
Pfopriedade da rOARON (AgAi1CIa de Defesa SanrtAria AgroSilvopastorir do Estado de 
RondOria) (Foto 2.12). 
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Fotos 2.1. Aspecto. d. rede eIMrlCII, do une.mento Wsleo I do tnln. porte no 
OIttrito ele Surpresa 

~_ .... " 
Em SurprIU, lpen.e. 7,4% das resid6ncias possuem banheirO$ /sanitétios intemos I 27,7% 
possuem barneiros I sanitários externos, com fossa negra, e 64,8% pos,SU8m unitáóos 
exr.e""os, sem fossas. 
PIWte do lixo cIon'Iálioo (55,5"") , queimada. ou enterrada (9,25""1, sendo out1a pilrte, 
incluindo latas, YM:tro. ete, recolhida semanalmeote pela subprefeih.n do distrito • 
ôepo$~ad. em um lido. 

No cistrito de 5f.rpresa . •• condiÇ6es para o tr8nsporte de passageiros • de produtos sAo 
eo:tlemarr.'!e deficrtãrias, tanto no tr.l$pOIt8 lkrviaI - que dé acesso a Guajfri.MIrim, 
Costa Ma-qun • 8oI1-N _ quankl no atendimento 08s linhas vicinais do distrito. 

O disbit) oontao com urna pista de pouso, pa.llhlindo o IrlInsito de pequenas •••• !"OI • • laves e 
he ~ o6pteros. 

2.5 CARACTERiSTlCAS DA POPULAç ÃO 

2.5.1 D15lribulçjo dll Popullçlo por Idade e Gênero 

A populaç60 da reg.&o, assim como em todo o estado da RondOnia, é cons~tuida 
principalmente por jovens com ate 20 In» da idade, com predomínio do gênero masculino 
(l.bel. 2.16). Esta predomintlncia da população maSClAina pode ser motivada pela 
irnponência <Sal atividades ligadas ao setor primáio (agricultura, pecuéria e extrativismo), 11$ 

q..I8is empf&gam principalmente mão-de-obra mav>~ina. 

" 



--

rabela 2.16 Di.'ribuiçlo dll populaçlo d. regilo do Parque, por gênero 

Ronclo,n'-

2.5.1.1 Distrito o. Surpt'HI 

1 3717'J2 701!1818 

102\0 S.w;(I 

870 in 

"'" 
380,2 'UOoIO 18m 

~ 

No Distnto de Sulpl"esu a distribuiç60 áa populaçio por faixa etária e gênero (Tabela 2.17) 
demoostra a mesma tendência de regi&o. tanto em relaçAo .. preOominlncia dos jovens, 
quanto à populaçlo masculina 

rabel. 2.17 Pirtmlde et,iria da populaçAo do DlstnlO ckI$u'pteIa 

Vale destacar. pre<bTWl6nci8 maso'ina em quase todas as fJiKllS eIãia$, ~USNe aCIma 
do. 60 IW'IOS, o que, de um modo \16 .. 11, não li comum. Há wn lT\aIIOf nU'netO de mulhlns 
apenas entre as f.lxa$ dos 30 a 55 anos de id ........ 

2.5.2 Sistema de Educaçlo 

Na l'egllo, em 2001 , l\IIa" efetuadas 30 046 matriOJlas, W1C:IuQkl dn:te. eoceçlo Infantil 
ai' o ensino médio, nas redes estadual, ml,rliçipal li! pjIftIcuIar de ensino, enquanto em todo 
o estado de ROI'IdOnia foram 483 461 matriculas. A rede mt.niapal de enSinO, em sua quase 
totelidec!e, oIeterA apenas educaçIo 1,,;r •• !iI e fundamental. O ensino médio li I educaç60 
de jovens e .:tuIto$ $lo cf •• idos qll." que e.d\.siv.mente pela rede estadual óe ensino 
(Tabel.2.18) 
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Em Guajart-Mlnm há um campus da Ft.ru'açlo da Urnerstdade Federal de Rond6rva 
(UNIR). 

rabell 2.18 Dlstribuiçto di' escolas por munlclpio e nlvol de ensino n. reglJo do 
Parque 

NlVEl DE ENSINO 

P. ..... E r , ... 

ENSINO FUNOAMENTAL 

...... 

Púaica Elttdu .. 

COSTA~S 

'" 
" 
" 
" 

" 
'" ,. 

" 

" 
'" 
" 
'" 

GUAJARÃ-MlRlM 

n 
,. 
'" 
" 

" 
" 

'" ,. 

'" 

TOTAL 
REGlAo 

" 
" 
"'~ 

" 

" 
" 

" 
'" 
" 
'" 

o Programa de Habilitaçlo. Fonnação 8 Ca~ de Professores - PROHACAP, 
realizado em parceria com o Governo Federal, governos e5ll1dualS e muniCIpais, esta 
formando profe$$Ofes IlIIgCIS ou nio habilitados, em CUTlpnmentO li IegIllação federal Como 
consequénaa, os índices de aprovação, reprovação e Iva. a 1000ar da :tona rural 
passaram I ser semelhantes 80S da zona urbana (RoodÕOla-SEOUClPEP, 20(1) 

2.5.2.1 Distrito de Surpresa 
O Distrito conta apenas com • E$C:OIa MLXllClpaI São Judas Tadeu (Foto 2.15), que oferece 
ens.mo até I 8" séne Este é o pMOpal falor hmllaote para o nivel de IOStruçAo da 
~IIÇAo. com apenas 7 ,5~ tendo acesso ao ansmo médIO (2" grau), oomo demonstra a 
Tabela 2.19 

É coml.m a lalta de matenal didâtic:o. o qual vem de Guajará-Mlnm, QUando os professores 
conseguem buscá-Io. Os ~vros são doados pelo Mur»dpio, de quatro em quatro anos 
Apenas uma professora, a diretora da escola, possui nlvel superior 

A j)'ilopal causa da evasão escolar, entre as estudantes, tem SIdo a graVIdez m(jQsejada na 
!IdoIesc6ncIa, pois, anualmente, onc:o em çada grupo de dez m8f'11nas ti<:am gn!ividas, sendo 
geralmente obngadas a motar com o pa da O'1ança 

Os moradores çnticam 8 quali(la(jQ da escola, que MO oonsegue atender à demanda 
repnmida, e soliotam a oonstruçAo (jQ l,IIIla f10Ya escola, que ofereça o ensino médio 
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rabela 2.19 Nivel de instruçJo d, populaç'o do Distrito de SurpreN 

MASCUUNO FEMININO '11. POR CATEGORIA 

A8A.1XO DA. llWlE ESCOL~ l ,H ,~ ,." 
3,15 _.n •. ~ 

PAf-ESCOlNl -." ',- ',fi 

,'/. ' SERJES 
111, 12 15,02 "''' 

S'~~R!ES 20,1. 0.0 »,~ 

"""""""'-" 
,,, 

'" .~ 

~ """""'0 ." ,." ... 
NIVEL SUPERIOR • '." '," 

511,02 '1 ,$11 '00 

2.5.3 S;15tem. de s.úde 

O atendimento da saúde, na r&gIAo. tanto em IeillKlS dos 58l'Vlços prestados como nas 
estrutlnls para o atendimento da populaçào, iI precáno, como demonstra a l.beI. 2.20 

Tabela 2,20 Estrvtutll do atendimento" ,,(lde n. reg lJo do P,rque 
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Os dois Municípios do dass:ficldos como ·m6du1o asSlstenaal·, o que Sigmb que têm 
capaciCS8de para pres tar apenas "Ateoçlto Básica· e desenvolver abvidades ele ·Média 
Complelddade· . 
A freqOência GIIS enfermidades parasitklas e int«ú,SBS fi bastante. e atribuicla • falta 
de "'ne .. ne"to bâSic:o, tomado-u um v-erdooelro desafio para a medicina sodal da regllo e 
do estado (R~SEDAM, 2002) 

2.5.3.1 Distrito de SUrpfe$a 

O distrito C10Tita com um posto de ",,)de (Foto 2.15). o qual presta atendimento apenas aQ$ 

casos menos gravea, Este atendimento é c:onsiderado de péssima qualidade, por 88,8% da 
populaçAo, que também reclama do Iomecimento ele medicamentos 

Os casos mais gravei são eocaminhados 80 Hospital Regional de Guajará·Mirim, a cerca 
de 200 11m e 1 dia de V\ag8m , dependendo do bpo de ernbarcaçlo ~Iizado. 

As pmapaos doenças AIgIstTadas estão reIacIon8das as condições amboentaos e de lIlfra.. 
eslNtur1l, taiS COr11O maléria, hepatite, gripe, diarréia e ...... Tilnose 

A população costuma utilizar plantas caseiras para alglM'ls tratamentos 

• ..aL . 

2.5." Manifestações S6cio-Cullurili. 

Poóe-se dizEIf que as manifestaç6es Wiura.s observadas atualmente, em RoodOflla. têm 
sua base nas vénas formas de ocupação hl.6Tl8na do terril6no Além da presença indígena, 
de divetsas elmas, hIII outras popJaçóes tradi~. como os SI j"olJelfOS e a sua estreita 
I'f"açlo com a !\oresta, os ribeaÍllhl», os remanescentes da COI'I$truçIo da E5trada de Ferro 
Madeira-Mamoré e dos antigos <tesbravadQf"es e os imigT _1teS, com seul costlXTl&S 
representabvos das mais variadas regi08s brasileiras A cultura, a culinátia e o artesanato 
bolivianos também estAo mUIto pr6xJmos, baslando atravassar o rio Mamoré (Ronc:I6nia· 
SECAM, 20(2) . 

• Arteunalo: a diverr.io1ade cultural de ROIid6rlla mafllfesta-se no artesanato produzodo no 
estado e na regllo do P_que, C8f'8Ct«IZado pela multJpliodéIde de fom\a$. materiaos, temas 
e obras, com nillda infIuêocia indígena, nof'deshna li do centfO..sul (Foto. 2.16). ASSim, 
juntam«lte com abanos de CIpó, adamos de coco, arco, 1\eCha, cestos de palha e de CIpó 
titica, coe.as, do também prodUZIdos ralw!or de castanha, vassouras, crod'lês, pintura em 
tecido tapetes. 

Na regiAo do Parque, Costa Marques $8 destClClil pela tradiç'" do artesanato em r..erâmoca 
(potu, pa-ielas, bilhas ou monngas) li Gua,ará-Mlrim, além do artesanato em cerimica, 
conta com 8 produçAo de tambores, armas indígenas como 8 borduna, o arco li a necha, 
feitos com paxiUba, penas e fibras div8fS8S e variados adereços, feítos principalmente com 
-~, 

, 
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Fotos 2.16 Aspectos dos trabalhos manu.is e .rteSln.ato feitos n. regilo do P.rque, 
demonstranÓO;ll divers.s Influ6nel., e 

• Aspectos hIstóricos: na regiIo, entre os ~tes aspedOl histórieos, estio OI 
remanescentes da eonstruçAo da Eslrada de Ferro Madeir.Mall'lOl1l. Na cidade de Guajarã-
Mirim há locais de visitaçio: o Museu Histórico Munidpal (Foto 2.17) e a 
VIII Férrea • .;;~ - lata, este ütimo com passe '~ t~slieos em 7 km da antiQ8 
estrada de " 

Foto 2.17 Museu Histórico Municlp81 de Gu.J.rt-Mirlm 

0uIr0 impottanle local histórieo • o Forte Principe da Beira (Foto 2.18), em Co$ta Marques, 
a margem direita do rio Guapo'j. na fronteira com • Bolivia. IrIIIUgUftIdo em 1783, • 
c:oosiclerado uma das maiores fOftificações do Bresil, com 970 m de extensão e 10 m de 
altura. Seu plano' quadllVlgUl .... amuralhado em cantaria. com baluartes nos AnglJos. OI 
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QUlis do consagraoos • NOI.5II Senhofll tia ConceIção, Santa Bárbara, Saroto AnlÓnlO de 
PMlua e S60 José A'lelrno A potUI pnncipal do forte oontava com ponte elevltdiça sobre "'" 
tono 5&CXI (Rond6nI&-SEDAM, 20(2) 

Foto 2.18 Detalhe e viSUI "'rea do Forte Princ:ipe da Beinl, em CosUl Marques 

. Festas: GuaJará-Mirim realiza anualmente. no mês de agosto. o Festival FoIdónco Pérola 
do Mamor' _ FEFOPEM, no qual os boi5-bumbás MalhadintlCl e Flor do Campo. atrações 
prioopalS da lesta. disputam o prêmio do lesbval. havendo ainda apresentações de 
quadrilhas e grupos lok::I6ricos brasileiros e bolivianos 

O Fesbval de Praia P6rda do Mamoré - FESPEMA • realizado no mês de setembro, Junto 
80 Rio Paceás Novos Além da atraçêo elas belas praias e do encontro com as éguas do rio 
Mamor', sAo o/efvQdos campeona\o$ esportivos. passeiOS de berçO e mUsrca ao VIVO 

Em Costa Marques. além 00 peri(ldiC:O FUbval de Pr.aia. a festa mais Import.'lla' de cunho 
ret90S0 - • Fastll 00 DlvlI"IO Espinlo Santo. Esta é a maor festa rehglOUJ do Vale do 
Guapcri. com mal5 de cem aoos de tradição, realizada nos meses de rnlIIO. jooho. sendo, 
a cada am, em uma localidacle diletente. 

2.5 .... 1 Distrito de Surpresa 

As mard.II",,~. WhnrI. em Surpresa 5& dIo pôNlj zlmente por m8lO 00' cultos 
... jjgioso •• hav.m 7 ~ • . 1 Católica (Foto 2.15). 2 Assembléia de Deus 1 Assem~a 
de Deus de Madlnlra. 1 Estrela da ManhA, 1 COngregaçao CristA do Brasil , 1 Casa do 

"""" Sufpresa é uma das SUMS da Futa do Di'llno Espírito Santo (Foto 2.1 6), com proossAo 

"~. 
Tambtrm acontecem torneios de futebol e voleibol . havendo 6 agreml8ÇÕes loca .. , sendo 
tamWm com...,. pescanas, caçadas, bailes semanais (Fotos 2.19). além de lestas e 
encontros de vwnhos para contar causos 

" 



Fotos 2.19 lgrejs CatóliCI, resllurlnte do Divll'lO Espírito s.nto e bufblllio no Distrito 
~~~I • 

Com relaçAo à organizaçAo social , o Distrito conte com a AsaoeiaçAo de Moradores do 
Distrito de SlIpresa - AMAOSUR, que possui uml sede e !.Jll barco para o tl'ansporte da 
com'-'1id!lde (Fotos 2.20) e conta com um IOtIII ~ S3 arsociados, undo 70% agrieUtOres e 
30% peseltdo/'es. Cerca de 30'11, da COITI'-'1ids:'e partic::ipa das ~es da AssociltÇ6o, 
abertas P"1lI sócios e flio.sóc'os. 

Também hIi lnOflIC:b"es do Distrito paticipando da CoIOnia de PMclldcns, Anociaçlo dos 
Oefidentes Fllicol- ASOEFICIGM li da Pastoral da Saúde, \OdM estai em Guajar"'Mirim. 

Fotos 2.20 Aspectos d. nCS8 • do tnn:o d. AsaoeilÇio Comunitiril AMADSUR • 
reuni'o di eomunid.de com I equipe do pllno de mlnejo, 1'10 Dlslrtlo de ~rpresl 
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2.6 CARACTERIZACÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS NO ENTORNO DO PARQUe 

o P.,que, em quase IOdo o seu perimetJo, faz Iom<le com nas também protegidas, como 
reuna! eXll'tllMstas ou temi, 1OdigenB$, com ."ceçln da pequena extendo em que faz 
limite com o OIstnlO de Surpresa. As 6feas protegtdas, que comp6em o entorno mediato 00 
Parque, do 85 terras indígenas Pacaãs Novos, Uru-Eu-Wau-Wau. Rio Guaporé e Sagarana 
• ., Reservas ExtratiVlstas do Rio Cavtério (uma federIIJ e outra estadual), 8 Res8IV8 
ExlratMsUl Estadual PacUs Novos •• ReS8tVll Extr3tivista Fede,. do Barretro das Antas 
(Figura 2.12) 

2.6.1 Caracteriuçio das Terras Indigenas do Entorno do Parque 

As tefT85 indígenas do terras lJadiC:ionalmente ocupadas pll;os povos • comlJ1idedes 
indígenas, entes da exist6ncia do estado $Ao bens palnfTlOnl8lS da Ur'IIAo. recoil/'!ecidos 
pela ConstJtuiçAo Federal de 1988, como terras oostinadas à posse permanerne das 
comunidades Indígenas, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, do. rios e 
dos lagos nelas &)IIstenles SAo telTlI$ inalienáveis e indisponlveis, e os direilos sotxe elas, 
impresartivets 
As quatro t""'1$ Indígenas localizadas no entorno do Parque (Pacaãs Novos, Uru-Eu-Wau
'Nau, Rio Guaporé e Sagarana) jé fot'am ol!cialmente demarcadas e homologadas OaIpam, 
em conjunto. uma área de 2 292.480 heçtal"8$, com um total de 2 005 habitantes, conforme 
defllonstra a Tabela 2.21 

I lJn.I-Eu-Wau-W&u 
I Rio Gul~ 
I Saoaf1l!UI 

• 

2.6.1.1 Terra Indlgena Pacab Novos 

"" .... 
1M1118 

115.788 
18.1 20 

10.ideWs 
e aldeias 
• aldeÍls 

1 .ldell e .8 f,mUÍlS 

Com área de 279 906 hect<M"es. eslã SItuada à margem esquerda do rio Pacaâs Novos. 
enlre as l'eMl'Vas exb.~yjslas PK'és Novos, RIo CVo Prelo e Banwtrtl das Antas. a 
Reserva BioIOgica Estadual Traçada! e o pa-que Nacional Se 11 a da Cutla. 

Segundo o Demonstrativo da P~açAo e Terras Indigenas - AERlFUNAI·G ~.1iIim (2003), a 
pop.Aação lOtai da terra indígena PICaM Novos é de t.(lfI2 pessoas e 176 famlhas, 
Ibtribuidas ~ 10 ald&ias. eonlonne delToOIlSlr'a a T.bela 2.22 
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FlgunI 2.12 AnllS protegIdas no entomo Imediato do Parque 
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T.bel. 2.22 DI$tribulçlo d. popul.çlo d. Tem Indigen. P.elb NOIIO$ 

.t.I~aI" -- hmllil , .. 
c., z zO '''' " 

, "'" _. 
CI~IZ 'fi ... "'" " " 

0.._ 
PIeIM ' ..... "'" 

,,, " 0<0 Naco' 

120' 0If ... ~ • '"" 
Clf..y..o.... "" " • ""'-

TOTAl. 'OO,~ ~ U 

O- " ". ", .. ""',.. 
"'" " " 

O<oCz'o 
S • ..,_. ... """ 0.._ 

TOTAl. ".- '" " 
O<oNIoO', 

'''' " 
, w.,"" 

L"'* ,. M.C\I~' 
C_ 

0<0 NIoO', 

"'" " -'. ... M.eu"p. 
C .... 

TOTAl. ".'" n " ... ~ ... '" " 
Oro NIoO' 0.. 

,"". 
TOTAL ~.'" m " TOTAl. 

- Infra-estrutul1l: 

As C8$8$, de um modo gel1ll , 510 construi das no padrão regzonal , com eeteamento dls 
parede$ externas , intll'l'\8$ com c·. de IIÇalzeoro, cobertas com palha <Se .-çai , 
aS5Oáhos di paMiba (Foto 21), Potêm, a!gI,rn8S familias poss,uem I'l'lClnlldia com parede de 
madeira 5If'I'8d8 e cobert8 com .mianto 

Foto 2.21 A$peçto$ da Aldll. Bom Futuro 

P81'8 o esgotamento slo ubllZadas fossas sépllcas A água para consl.IITZO humano' animai 
é retirada cIIrllamente dos rios e Igarapés Apenas iI Aldeia Santo André possui um poço 
semHlrteslano e rede de abastecimento de égua 
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o hxo, em sua malOl" parte, é enterrado ou queimado 

As casas das Aldeias Santo Andrê e Tanajt.n, óesde 2002, recebem -,gi' elétrica 
dullll1le 24 hora por dia, enquanto a do Bom Futlro utiliza gerador piÓl)l1O. com o 
lomeCimento de enetgl8 limitado I algumas hofas As outras sete aldslas Mo c:ootam com 
fonte de eoergoa, sendo COffiOOl o uso da tampams 

A comunicação, nessas três ald8l8S, é feita por meio de radiOamador, alimentado por 
energia solar. Nas ~s não existe meio de com~ próprio 

Existem antenas parabólicas 0éI$ como..llldadM, nr.do a tel8VIdo e o futebol o pnnapal 
Lazer das familias. 

- r,..n'por1e: 
Possuem como meio de transporte voadeiras, barcos, rabetas e chatas, que 
de$locamento até a sede do ffiU'\ielPIO Nas próprias aldeias trafegam com biâdetl.5 

- EdtJC,llç.lo: 

fazem 

A ComunIdade Indígena Santo At'õ't conta com \,JIn8 2':04. (de madeilll a tetha de 
amianto), que, em 2001 , possuia leiS profOSSOfH Indígenas, atendendo 8 90 alunos do 
ensino fundamental (até 8 8" Séfie) a um professor nAo-incliO. atendendo a 32 alunos do 
ensloo suplebvO. Nessa OC8siAo, não havia crianças em idade escol. fora da sala ele aula, 

AS ~ Bom Futun:I e TInfllur8 tanb'", contam com .,mas S«nelhantes 
{madeinl e I8I1'1a de am.antol Em 2001 , • 81:Q8 de Bom FIAu"o atendeu cerca da 17 

="". 
A qualidade da educaçAo, segundo os professores, ainda sofra percalços consideráveis, 
mas os indicadores ele repetência e evasAo (2MIo) eq~am-se 111 média das escolas 
bfasiI.ras ITIaIS penNKicas. A ófusAo e a ellJ*jdo dIIS i .fuih",~ H estão acontecendo 
num .lb'l(I extremamente râpido e ele certa Iomia 16m Sido bem assimilados pBloos jncli~. 
o que provoca, entre os mais jovens. um distanaamento de sua cultu'a. Só os maiS idos.os 
conseguem manter a cultura indige ...... 

- Saúde: 

As Ir" coml.Ddades COflUIm com postos de laUda, com atendimenlo feíto por agentes ele 
saUcie Indigenas Esses postos tamb6m presbWTl ele.tdit ..... 1tO 8011 satit',gueorOl, quando 
soIiCitltdos 

Também recebem etendlmeoto sist6mico ela FUNA$A, que realiza vacinaçlo várias ~ezes 
ao ano Os casos mais graves ele saUde recebem atendimento 1tSpec:lllco na cjdatIe , junto à 
Casa do Indio, 

As doMiças I'NIIS comuns, por Ofdlm oe iocidênalt, do \,.".,.,11, malária, doenças 
respiratórias, OI ipe e acidentes (ferimentos, picat!as de c:obi &5 ate.) 

A utilizaçêo de ervas e proó...ttos florestais medieinllis está cada vez menor, SêI'Ido pralieacla 
quase s6 paios mais idosos. 

- Allmentaçlo: 

A dieUt alimeo,~ COI"ISISte principlllrnente de farim., mtto, 8I'I'O.l, feijIo, além de tracatás. 
tartarugas, jabutis, queiXadas, caitlus, antas, pacas, cutias, nambus, j8CIJI, mutuns, frutas 
diversas e peixes, pl"hlcipalmente tucunaré, surub1m, )atuarana, acarâs diversos e tambaqul, 
que também sAo comert:ializados. 

- ProQ'uçlo: 

O plantio li feito em pequenas kea5 (aproximadamente 200 li: 200 metros). com 
planl8de;l&5 manuais, terçados, machados e foictt. As roças HgUem um pacIrIo de 
rotatividade de terras. Essas roçaS encontram-se dispersas por todo o território indigena. 
compreendendo aptOximadamente 20 ha de milho, 10 ha de 1n"OZ, 6 ha de macax8lra e 20 
ha de mlll"dK>ca, e ainda 10 ha com pa$18 .. sns. 
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A bovirloc>.l!nl"a tem baile. produtiVIdade, mas cerca de 8Q'!I, é para produçio de leite 

A prod~oç&o agrícola' Ó8$tlnBda para o COOSUTlO da popUlÇAo e venda óo 8x"ceood.l$I.nte, 
como demonstra a Tabel. 2.23 

Para o comumo, tamb6m wltJvam 1TB1Q8. caju, Iar~ , tangoerina, cupuaçu, ben&nas 
diVW5lls. coco. c:nem CMea de 700 aves (patos e galinha5). 

Nas .Ide"s também se enam gatOs, cact .... ,os, papagalO$ e penqurtO$ 

Nas aldet8S Bom Futuro e s.rno André, em 2000, a produção exttabVlsta de castanha, 8 
partir de 3.100 ~ores, foi de 16,8 1oneIadas, 16000 ..... ,10 desbno prinopal o mercado 
boivianO. com o valor de RS 15.2304,00 (BntsillfUNAL, 2000) 

Outro proó.:Io ton18fC1a1iado pelas oomurllÔélÓeS é a lasca de itaUba, utitiz8cla, na reoio, 
para o cet'C.meolO de pastagens 

Tabela 2.23 P,oduçlo ag"eoLa nl TfIfTIlndlgena Pacds Novos 

p-~ P~lo o..tlno V1dor lotai ~oclaáo 
eanlOn. 700 """" 

Guajar6-Ir,4Qr\r90liYialconsurro próprio RS 1.400 ,00 

Famha 24000kg G Mu1mIP VellolBo v\aI OOll5umo pr6jiIõ RS 6 000,00 

180 Ii\ros Guaj3rt-MormtIoIl'Iia/corlsumo próprio RS 720,00 

• IS 000 kg Ahllve55aoores.'G MrimI c. própriô RS 17 soa,DO 

A= 3.s.0 kg COniJUlro Próprio 0,00 

.~, 11,000 kg COMumo Pr6pIIoo'Anlmais 0,00 

"", 2.n5 kg COnsumo Próprio 0,00 

TOTAL RS 25.620,00 

F ___ ... ,o,[JIGMI'UHAl.loU'2OOO 

_ Assistência T6cnlc, e Assoch,tivismo 

A EMA TER tem contribuído com aUlstênaa técnca, estimulando a prod"çao e 8 
div8f1ificaçio agrícola a, juntamenl8 com a FUNAI, a ioserçkI da boVInocultura em tocIo o 
municiplo Esbmula a aragem com trator e a Irrigaçlo das areas óe plantio 

As ald8ias Bom FuIIM'O 8 Santo Andfé estio orgar'llZadas na ASSOCIação Ir.:Iigena santo 
André. Esta associ~ão. através do ConvênIo 37-41PGEJ97. obIeve o 8pOIO Iinançatro do 
PLANAFLORO para o eleS8f1Volvllnenlo das 5eglllnles abvodades 

ompla"ltaçlo de 2 ..nóItde5 de 8Ilsfgia altemalrva (Kits placa solar) ; 
· o.no ele apocuh .. a e II'Ilplantaç6D de 6 apanos, 

CU'SO de corte e C05tuf8 e aqt,lISoç.ko de máquinas de CQstaa, 
reruperaç.io 8 equopagem de 2 casas Ó8 I~, 

_ reruperaçAo, ampliação e aparelhamento de posto de ~Ude: 
reforma e IWT1p1iaçlo da escola 8 aqUlSIÇAO de equipamentos, 

• curso de Gerenciamento. AlJI5ooa~VI$mo e Coopefabv'5mo, 
• mplantação de 1 poço serm-arteslano e ampliaçAo de 1 500 m de rede Ó8 

abestecimento <fagua, 
• r8OJptlraçko de 1 barco bpo cheia, 

implantação ele 5 hectares de consOrcIo (café;l pupunha;l anu .. s), 
• aquisiçAo óe 2 carroças com aITeiOs e 2 an,ma,s de carga, 

conStruçao de 40 loual sépticas, 
• aqUl5lçAo de 1 motor de popa de 25 hp e 1 barco de aluminlo, com 6 metros, 
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implaotaçAo de horta escola-; 
recuperação de 16 km de estrada e conslruÇio de 4 pontllhOes, 
e asslstêoc.a téCl'llC8 ao ConVêolO, 

2.6,1,2 Temllndigen. Uru-Eu-W.u-Wau 

Com área de 1867.118 hectares, laz limit. com as reservas 8JItnIbYlstas Pacaas Novos e 
RIO Caut*io e com o Parque N8CIM8' Serra da CWa e inclui (sobrepõe) toda a área do 
Parque Naaonal Pacaás Novos 

Em 2002, a população lotai da T8ITe Indigena Uru-Eu-Wau-Wau era ele 168 pessoas, em 6 

• 

aldeias, composta por várias etnias, como JtJP8Íl, AfI'IOfJÓ8wa e Uru Pa In • 

Também &xIstern illdios isolados , como os Pank.~" e os Jururels (1"", Kawalwb), atem de 
duas etnias descon.'1ecod", sendo uma no Sudeste, no médio rio Ceutário, e a outra no 
centro da TI , no Rio Âgua Bnlnca 

Ap6s o contato, no Inioo <los anos 80, OOOI .. ,U um óeCJéscimo populacional SIgl'lllicabvO Os 
dados da 1993, apresentados na Tabel. 2.24. demonstram que esse loi um perlodo 
extremamente O"flico para essa poputação indigena, quando 213 fonIm etimlnados em razAo 
de cooI\iIos e das sucesSIvas doenças que ItSsolavlm as aldetas, pnnapalm&nte <10 IIIÇ.u 
infed:o-respirat6nas. 

Nos .nos ni:ltJll1l.es, observ.se que hâ uma jlBlIlfIOiI retomada no cresclIT'lflnll) 
poputaaonal, em parte peta dermwcaçAo, fi$CCIlizaçlo e v.gilênda da Temi Indígena 

Tabel. 2,24 Evoluçlo popul.clonal na Temi 100108n. Urv-éu·W.u-Wau, entre 1981 • 
2002 

EVOlUçAO POPULACIONAl TERRA INoIoENA URU..EU..wAU.wAU 

'" no 

'" ,.. '" m 

'" '" 
'" ". n. ". , .. 
m u. H' m 
H' .. .. 

o inerememo mais signficatrvo foi o da popuIaçlo AmondaW8 (Aldeia Trioc:heIf8) , que se 
destaca entre as etnIaS lI"IS8ridas nessa Temi Indlgll'"ll, pelo la'narIlo de $Ui! popuI'ÇaO, 
composta de 83 pessoas (5O'If. da população lotaI) , com melhores condições 
socioecon6mic:as, .Iém de lerem um maior tempo de contato, A pir6mide etána desse gn..opo 
tem como caracteristica uma população JOVem, (;OI'IfOIll08 demonstra a Tabela 2.25 
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Tabela 225 Plrtmide et'ri. da popul.çlo AmOlld.wa, TerTa Indlgena Uru-Eu-Wau-W.u 

POPULAç,I,o AM(lN04WA 

• \ Z ~ • , • , • • Ii Ii .1 ,. " 

A populaçAo Jupau, com 85 pessoas, ,stê distribuida em 4 Aldeias Alto Jamari, Jamari, 623 
e Alto Jar\J Nessa popIAaç.60, a pirtmlde etaria (Tabela 2.26) demonstra 00l menor número 
ele indivíduos entre as ralUs de 35 a 60 tIf1O$. Isto foi uma das cons.eqOências do contato. 
com alastramento das maIS variadas ooel1ÇaS e 00 aorramento dos confInos com invasores 
a madeireiros 

1Ibela 2.2e Pirimide eUII'!' d. popyl.çlo Jupllu, Tem Indígena Uru-Eu-W.u-W.u 

POPUlAÇ,i,OJUPAÚ 

, , , , • , • , • • " " " 
fO/WI c.r-.. ... ,. 2003 



Sobre os Uru-pam anda nAo U1stem informaç6es 

A Terra Indígena Uru-Eu-wau-Wau inclui também as terras tradicionalmente OOJpadas por 
uma outra etnia, os Oro Towati, que Vivem na margem direita do 1~rap6 São João 

Como 0$ Oro TorNali e 0$ Uru-Eu-WaJ..Wau do irvmigos tHt6ncos, hI!i uma relVlndlcaç.Ao 
para que seja cnada uma terra indigena Oro Towati, com o seu t .. ,ilÓllO rec;:oM&eióo, 
exclUSIVO • dem.-cado Enquento isso não 8CQr1lece, o grupo mantém uma 
"autodemareeçAo" 

Esses indios habitam o sul e o sudesle da TI Uru-Eu-Wau-wau, nas aldeias São Luis e 
Pedreira, com populações de 42 e 20 individuos, respectivamente ().jtros 29 índios dessa 

• 

elma vivem iOnI de$ta T 1. , confonne mostra a Tabela 2.27 • 

Tabela 2.77 PopulaçJo Oro Tow.tt, no sul a sudoeste da Temi Indlgena Uru-Eu-Wl u
w," 

- 1~ ... trutul'1l: 

Antes do cont810, os Uru-Eu-Wau-wau possuíam grande mobilidade espaCIal, havendo 
aldeamentos fixos em determinades épocas do ano e acampamentos temporários ou tapiril. 
espalhados por toda área de 00 "IÇA0, onda lamWm se Iocaliavam roças e tocal8S pare 

Em algumas aldsí ". einda existem antrgas mal,.-es, em fl;nnato retal'lglAer, com telhados 
de di," iguas, bastante ellos. piso de chão balidO e saídas dos dois lados. M8$ a maioria 
das casas segue o padrlo regiOnal, consistindo de cercamenlO da. paredes externas e 
internas com o caule de açaizeiro, cobertas com palha de açaf e assoalhOS de paxil:tJa. Mais 
re<:entemeole, por innuência da Ft.nai, também foram coostruidaS casas de madeira, com 
telhado de .... l8ntO Algumas t6m meia penda óe jjbl 'a e meia oa teIIi. 

Na aldeia Tnnch8lra, dos ~_ Ic.c ' I'zada a 40 km da cidade de MlfW118 da Sei ,a, as 
casas do de maOen, com PIso oa cerâmica, haIoaodo .... an. uma com piSO de barro. A 
água vem de pci90 artesiano e todas as casas c:ontam com um sanitário externo A aldeia 
possui energia elétrica a a c:omlSlicaçAo é feita por ridio amador 

Entre 0$ Jupeus, apenas a aldeia Alto Jamari coot8 com poço artesieno, água encanada I 

um CQflJoolO de ~ sanitirios a um tanque com fossa séptica Nessa aldeta também hoi 
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UTla a'ltena panilbóliea. uma TV coletiva Nas demais 8 água v.-n eM pcocj0 amaz6f11co. sem 
rede de distribuIçãO . • 0$ unitários não con18m com fossas 

Apenas .. aldeia Alio Jaru Mo 18m energia elétrica, nem comunicaçAo por rádio As demais 
a'dl '" t6m energaa elétrica, a parbr de um gerador. contam com rádio amadof 

Todas as Ald8las contam com o apoio de um Posto Indígena, ClJIa infra·estrutura é utilizada 
pela oomonidade O Posto da aldeia Alio Jamali 1\ o mais estruturado, indu,ndo li casa do 
chefe do posto, com uma sala para o rãdiO transceptor, 81lEll(a ã casa, ambas com cobertura 
de telha de armanto, piSO de CJmeolO liso, banheoro interm (I fossa Si!pbCa, ágol' encanada, 
bomba d água, um tanque a 1tD; elétrica. Possui ain<ia uma casa de Iftnsito e uma sala de 
enf8m1agem 

As IkIlilIs 623. Alio Jaru tamb6m corum com Posto Incligena de VlgilAnaa -?IV 

Já 0$ Oro TOWlIti, nas aldeias São luis e Pedreira, possuem habitações com uma área 
mé<U de 25 • 40 m", g&falmenta com doi, compartimentos, UTI quartO e uma sala-~nl'la , 
com .s paredes de paxNba ou pal'las, ': CtJe!1ura com folhas de palm_, geralmefite palha 
de babaçl.J, am.radas com "erMra de tauari" ou "amargosa"; 0$ caibros ~ de ' ,margosa" 
a PIso li de paxiliba (Foto 2.22) Ficam cerca de 1,5 m de altura do solo, mesmo estando 
Inca'izadas em lemI firme. São altas, com até 5 m entre o assolllho e. cumeeira 

Foto 2.22 Cun d i Aldeia 510 Luis çom um loeal de esportes (VÔlei e futebol) em 
primeiro plano 

A água é rellr'sda diretamente 00 rio, pois o único poço amaz6nico exislente e uma tal.a 
d'água não ttm ..... idiÇ&.!ls da flJnc:ionamenlo Todas as resid6nctas possuem filtro de barro, 
embora a utilização seja exlJemamente restnta Nêo e.lste saneamento báSICO 

Havia um prllj8lo para s ImplantaçOO de um sistema de captaçlo e distnbUlçAo de água, na 
AIdeta São luis, o qual devena ser 8X8CtJtacto em 2003. 

011.0 oomésbco é ge18tmente qu8lmaoo 0tJ enterrado, prÓJItma às reSldéncias 

Njo hà posto Indigeoa nessas AlOOias 

,Transporte: 

As A,lcWas Jupaú, de um modo geral, têm pn;tlemas com transporte Apenas a Alde!a Alto 
Jamen torna com um veiClAo usado, de mlWC8 Toy0t8, pertencente à Funao, tania para o 
trabalho admmistratJvo do chele do Posto, como para transpoflar li produção agricola Nas 
demais AldeIas n60 na um veICUlo para o IraInsporte da produçAo, para a vigilAncia ou apoio 
à ,..(de A Aldeia AlIO Jaf\l conta apenas com OO'1a mo\oC1Cl8ta 
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o uanSporte ÚIfTlbém é dlficUtado pelo falta de rnanulençao dos aceuos, com atoleiros e 
pontes caindo ou faltando 

Nas aldeias Oro Towati o transporte ê s.omente o flUVial Eles possuem uma voadelra com 
motor de 25 hp 

- Edue.~: 

A educaç:.lo formal do povo J~u " pouco signllicabva, poiS s60 poucas, cerca de 10 
pessoas, que sabem escrever (des.emar) o próprio nome, e lXI1 número menor ainda 
consegue ler alguma coisa 

Nenh1,.m8 da. Aldeias conta com professor regular 

No final de 2001 , leve iniao a dlSQlSdn de um PfOI8I:o especifico 1*8 os povos que 
habitam a temllndigena U~Eu-~Wau, tendo como IN1ftrjedM piopoiM!lltes • SI :reUlna 
de estado da Edo'C"ÇAo. Funai, Unrver5ldade federal de RoodOnia, CUNPIR • outros 
orgarll$mos governament.s • nêc>-govllfT18lT'l&l1tal , de aconto com a soIiot&ÇAo dos 
rePf8S8fltantes da Comunidade Indigena. A prevlsão de implantaçAo do Projeto até meados 
do ano de 2002 ainda nIo se concretizou. 

Já entre os Oto Towalí, a SlI"eçAo é bem diversa 

Na aldeia S60 Luís, na uma 81"(~. ndigena - JoACI Farias de Barros, reconhecida. pela 
Seoetana Estadual de Ed'oeaç40 cie Rondônia, com material did6bc:o, de l' a 4" sAnes, 
elaborados pela Sauetari. MI.riClpilI de Edl. ... aç"" de GuaJ8f.Mlrim, espeoalmente 
adaptados !li realidade local (Foto 2,23). 

Foto 2.23 M.teria_ diditico trabalhado na escolt indlgemo da Aldei. 510 Luis 

. -
Com releçAo i 5" séria , n60 h6 material didMIco de referéncia e a .... ,taçAo é panI que 
este seja produzióo no local. Um cios professores uhlWI P.rn8 pequena bibiioteca partialiar, 
com div8fsos volumes, para eiabor-.ç6n de suas lUlaS. 

A escola conta com dois professores, sendo que um é da prOpr!e Aldeia ($al0ITlA0 TylOlTlln 
Oro Wn) I o outro (Raimundo Carmalioo Pereira de MaIo ou Car1ito) possui CUfW "11* ..... 
em pedaoog .. , confottile ôerJ ..... :J1nI a Tabel. 2.211 
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Tabela 2.28 Situaçl o do ensino na escola da Aldeia 510 Luis, Terra Indlgena Uru·Eu· 
WIU·WIU 

5:';"10 f'li = " '" 
511orl11o , .... " 5z 'omIo ~- ~ 

5zCilo ~ ... " 5 ' -:10 ~- .. 
"". " u 

NI AIde:a Pedreorll, também há uma evola de 1· a.· sénes, com uma professora naliYa da 
aldeia (proIeSSOl'll OliVla Piwan Oro Wn Cabtxi) 

A Prol" Maria CnShna Victonno ::te França, que de$8llvolveu $l,Ja tese da doutorado em 
ling(l istica, indulooo pesquisa sobre os Oro Towati, pretende elabofar uma canilha 
adequada para as escolas desse povo 

. SauM: 

De um modo geral, as prinCIpaS doenças verificadas na 18fTa looigen.a Uru-Eu-Wav-Wau 
,ia: malária, verminose, tubercutose, pneumonia, gnpe, diarrêia, gastn", problemas 
audiuvos, espeoatmente slSdez. 

O atendiilllento de • .. ·ode dos Jup&ú é fecto paios AIS - Agentes Indigenas da SaUda, num 
total o. anca Estes estio em processo de fofmação e, apesar da terem partic:opado 
::te trés respinrtótias agudas, DIarréias, T uberOJtose; 
oSTs: e dificuldades para realiUlr suas atividades, 
pnnapatmente por nIo saberem I 

NAo há posto médico em nenhuma das aldeias. apenas locais com remédios Nas CIdades 
de Ja'lJ e Ji-Pa'lI~ há uma infr&..estrutura pata atender às Aldeoas Jamati e 623, com um 
veiQ,lIo Toyota e um mO(Qrista que. esporadicamente. vai até as Aldeias. 

Os lnoios com doenças mais comptexas e em estado mais grave do encaminhados peta 
FUNASA para a cid8de de Porto Velho 

Em ,elaçAo aos Dto Towati, suas duas Aldeoas contam com Agente de Sa(oda Indigena, 
ambos respon$âvl!IS pelo encanum.hento dos casos mas graves para Guajari-Mmm, 
onde 8Xlste uma equIpe médica contratada pelo ~ entre a FUNASA e CUNPIR 

Fazem pane classe ConVêniO CUNP1RIFUNASA. 4 auxiliares. na Casa de SaUde cio Indio, 1 
mOlOt'lsta. 1 piloto, 3-4 agentes de saUde indigenas, mais 2 enfennelros, 4 aUXiliares de 
enfermagem, 3 técnicos em enlermagem, 2 dentistas, podendo einda S8f contratados 1 
t6crico de Iabotat6no e 2 auxiliares de enlen'nagem. 

Membros dessa equIpe fazem viSitas nas Aldeias, a cada dots meses. contando, também. 
com a presença da 8QVIpe do PfQgrema de SaUde da Família e a Equ,pe de V8Ct~. 

Em 2002, foram realIZadas 6 campanhas de vacinaçlo contra vanceta, gnpe, hepattte B, 
BCG. Pólio. DTP. Hib (meou'lgtle ,. tetravalente), lebre amarela, sarempo, trípliCe. OTP. Hib 
(mentngrte), tripllOll vll1!ll 

Na OOI11IJnIdade sao Luis M uma maca para atendimento de pnmetrOS socorros, uma 
balança Infantil e outre pare os acluttos. material de curallvo. alem de medicamentos, em 
pequena quantidade 
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Na aldeia Pedr8lf8, o Ageme Indigena de SaUde trabalha, de forma precána, em uma 
rarmaoa construida pela FUNAI 

O consumo de bebidas alcoólicas e de drogas, pelos joYens da comunf(lade, tem sido um 
dos mlllOfeS fatores de risco Ma., UfilUndo a Equope de VaanaçAo, em todo o munocipiO de 
Guajar.Mmm, essa comul'1ldaóe é a que apresenta os menores problemas de saUóe. 
sobrellJÓO por que se eoc:ontra longe dos C8f1tr'o$ IXbanos, sendo a última com .... udade no 
rio Pacaés Novos 

Quanto à ublizaçkl da me6ane traóiaonal , todas as familias óispOem de pessoas que 
dominam esses conhecimentos, geralmente os mais velhos, 

• ProduçJo: 

Embora conSiderados de cont81O rec;ente, os índios .h'P"'i noaram a i lblÕ!ÇM de"gInS 
culbvOS típicos da soaedade nAo.india, sendo ~ cada alÓ818 tem uma espeo~ 
próprie quanto .li variedade dos culbvos, aSSim como o grau de desenvolvImento ela 
atividade 

Em relaçAo aos cultivos tradiaoNIis, a proóuçIo de mandioca e de r.in."la é comum em 
todas as AlcIeIas 

A 0f'08I'\IZ8ÇA0 do bW aIM' familiar, mas a ó&r'rubaóa do mato P8AI o ptaotio é ~a 
A fannha prQ(IIIZióa é de boa qualid ... le, t8lm excalellte aceitaçIo nas CIdadeS próXima. O 

• 

• 

problema maior p.-a esoo .. e produçAo é o IranSporte, devodo à inexislêncla de veiculo de • 
carga e a óilicuklade 1'10 trajeto, com atoleiros, falta de pootes ete. 

Para a fabricaç.Ao da farinha todas as akleias 1XlS51.181Tl uma casa de farinha, 

De um modogaall , além da mandioca, produzem barw1a, café, f.ijkl. IH'TOZ., milho duro. 
metanaa. batata 00C;e, mamio. abecaxi , frutíferas e criam ga'-'ha calplr1l 

.: comum o II"IÓIO adotar o plantIO de f lh. arroz e milho entre.s l'ileiras do cafezal , ql*lÓO 
este ainda estil peq.JtIOO, especialmente nos ÓOIS prWneiros ar1O$, A "'I: 18 Alto Jamari é a 
que se eroeol1tra em estagiO mais avançado. em tBllhas do c:uttivo tnIdic:iooal. Neua aldeia é 
feito cons6rc:io de cacau com banana, há um pomN com la'lM'Ija. pancA, tangerina, limA0. 
goiaba , "acate, jambo, lOgá e araçà-boi , wpuaçu, gravIOla, Atingiram c:onsióeràve[ 
produçio de café e arroz, pup.d1a e coco, POI"n, devido as áfict.:tó.,.s de transpone , 
aos bIIUIos preços de rnercedo, ~m os cU:tJvos 01..1 os estIO tn:af'II8n:jo apenas 
para o consumo, 

A relaçlo soeial e profissional com as agricultores pr6Kimos às aldeias à pnllicamente 
inexistente, pois os imios ainda possuem nl:Pio ele que esses possem lIWadir a sua IerT", 
em especial aqueles que moram há pouco tempo na ragilo Entendem que há uma 
necessidade de maior aproxmaçAo oom as agricUtofes, mas nAo sat.n como lu.1o 

Com exceçAo da aldeia do Alto ~. as demais OOIT ....... izan 1WtO. 1IectIa, b""'i,,~tos 
(lI8rri)ikl4ham). cocal1!S (abrlta!). ~~ni '11 (.ipopyfluJII1 , c:owes de tu:::umI (mbo)'Tll), c:oIar 
de dente de queixada (taingueIa), mas sempre em pequena quaf'lbClac\e, 

A popuIaçAo Amar.oo_ IXlSsui. em sua aldeia Trincheira, uma COflSIdefável produçio 

• 

agricola, principalmente da mandioca, arroz, feijAo. milho, parte manejada nos moldes dos • 
nAo:fndios, com uso de &QIoqulmicos e assistAncia técnica, Possuem l:m8 casa de f.rinha e 
óuas pisacdtutas, 

Quanto _ Dto Towati. s.io consióMldos bons produtoras, ge.'IÓO 8l\oadantas de farima, 
milho. feijlo, amn e caslar'tla e também de melanc:ias. bananas e ..... a .... as quaiS sio 
oomerciaij~8ÓOS em Goaprt-Mlrim. Os produtores Ó8$$8S ®as Aló8Lias c:orneraalium sua 
produçAo de Ioona autOnoma fi independente, 
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NII IlIdeia Pedre'flI , IIS &:luas e 8$ roças estIO sobre sitios IIrq.eeoI6gICOS. com grande 
quantidade de cacos de 08!'krôca, que chem pertencer _ Wari , poIS a região em que 
I\Ilbil8m fIA0 era hiJlOficamente ocupada pelos 01'0 T owab. 

Outra Iormll de geraçAo de renda. que tem conquistado cada vez mall reIeYãncia, • a 
produção de IIrlesanato, particulannante as restarias e vassouras em Cápó titica - atividade 
em que 0$ homens colaboram com 11 coleta da matéria.prima e as mulhafas com a mlo-de
obra. OS jovens fazem cotares, pulS8Jfll:S li outros adornos de coco tucumA li outros 
materiais. 

_ O Uso da Floresta 

AI comunidades Jupau.nda estAo na fase naal de partiClpaçio oa ecooom.e de mercado. 
manlendo lIinda muito fortes as ativid&des tradiCionais coono caça. pesca. extratJVismo li 

outras manifeslaç6es culturais como 11 lingua, o artesanato, as festas, as crenças, as 
pinturas etc. Os Uru-Eu-Wau-W2u fazem pinturas eotpOials, nas cor" preta e vermelha. As 
bntas 140 fabricadas a partir de jefipapo e urucum Usam como vestes apenas um cinturêo 
largo de cipó SelA cabelos são CXlIt8dos em fOfTTla de cuia As mulheres costumam tabJar 
seus rostos 

A temi indigena UfUrEV'WaV'Wau pois ... grande diversidade de retu'SO$ naturais, parte 
ainda desconheada • que neceSSIta de estudos, tanto para garanllt a sua preservaçAo, 
como para buscar aftemabv8s ec:onomicas. que gerem renda a sustenlabilidacll ambiental. 

Na regiAo ocupada pelos Oro Towati, murtas espéci" norestais de valor comercial, como a 
preciosa, o Cápó htM:a. copaiba e. principalmente, a caslama sAo coIet~s, pClfém noo de 
forma sislemâtica. 

Para o consumo domnliCo. no 8111an10. são coIeladas, além dessas espécies, outras taIS 
como o tucumII , a pama, o patoá, aipll'Çl'. açai, cacau. inoã, buriti, jatobá, mão de jabuti a 
outras. Pafll a coostn.eç60 e reparo das casas são .. latadas 0:'-"'. pe.io..Jba, enYiras, entre 

'""~. 
Murtas espécies de mamlleros e emblar8S são abatidas para consumo, taiS como onça, 
queixada, macaco prego, macaco preto, macaco sauim, macaco guat'lba, anta, veado 
capoeira, veado roxo, porqUánho (cai\ltu), mutum, jacu. vérias espécies de nambu, jacamim, 
tatu, paca, quati, uru mutum 

Também caçam esp6des exislentes no rio, como o Jacaré, o 11a~ e a sucunJu 

A pesca é uma das IIIlvidades de importtnaa mais significativa para a geração de renda, 
além da SUII irrrpoet6l'1cia para o conSl.mO As espécld!s mais c:orrulS são tucuoaré. ~m. 
jatuarana, matrind, JaU, pescada, acwá açu. poraquê. JIIu. CUlU.CUlU, peexe cachooo, 
sa-dinMO, dotndo, pacu. malupiri. jaraq~. mando*", arra8, mandi, p!I'1IrN, pillU, ca~b, 
braço de moça, bod6, quebra galho, traíra, necheora. $8I'epó, jacundã (peex.saboo). 

- AnJstêncl. TécnJc. li! AssocJ.tivilmo 

Em 8 de fever81ro de 1997. com Ofientaçlo tecnlC8 da FUNAI, foi fundada a A5S0CIa~ do 
Povo Indlgena UfUrEu-Wa ..... wau - ."4'1.' •. com ude no Posto Indio-na Jaman. com 0& 

seguintes obJ8bVO$ 

- P,OillOver o desenvolYllTlanto das aIMdades socooeconOmlC8S em caritet coIebvO, 

- Promovet a defesa do patnmõrllO teuitooal , ambJental e cultural do Povo Indígena UfUrEV' 
Wau-W2tJ· , 

- Defender os dlflltos e interesses do PQvo IOOig811e Uf'UrrEu-Wa ..... WIU junto 80$ Ól'gAos 
püblicos e pnvados, 
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- Promover e desenvolver Intercâmbios, PfOI8IOS e convênios com instituiÇOes naCIonaiS e 
intemaQonalS. govamamen .. s e nAo-govemamentais 

A AuOO"9'O JIIp","t tem ln\8 diretona com 11 membros, rapresentaodo as klaral'lÇaS 
anlig.8s e novas da cada aldeia 

A Jupaú tem buscado parcerias visando a protação e o desanvolvimanto da seu temtório 
P .. o controle das constantes I1vaSOes por parte da madalrWOs e grileiros, temoblldo o 
apoio da PoIioa FedOiIIaI. do lBAMA, FUNAl, CUNP1R e Kaninô6. 

Com o apoIO a reosSO$ do 'NINF-Brasit e 8Sse$soOa da KaI'Wld6 , 8J(eo.rtou o prqato da 
· Protaç.Ao da Terra Indlgana Uru-Eu-Wau-wau- I , com recursos cio PlANAFlORO, 

• 

desenvolveu o -Projeto da Alternativas ECOI6micas, S&lJck! e Proteçlo da Terra Indigena- e 

Em p"rceria com a Ka 00ldt • o apotO da ONG Anwgos da T 11m! - Suéaa, I»l8I'IvoIve o 
projelO ' FortaIeCImento InsllluClonal e Atternabvas Ewr'lOrnic:as' , 

Os Uru-EU-WBU-W8u vêem com ressalvas a presença de missões religiosas, pois eS11S 
......... 1WT1 com a b-.:liçkl, f~encIo-os peróer a força, deSlTlOlllliUlm seu povo, roubam-lhe. 
vontade da proteger a T 8fT1I' (D,Ixip Unreu-wau-wau, W pessoal) . 

Enlendem &lnde que 8 ~ da FUNAI • importanle para a protação da l8mt 
indigena, mas acham que nAo lhes tem daclo o apotO necessário quanto é produção a 80 

ascoamento oos produtos, perdeodo-se na buroaacla excessNa. 

Aa~ que ~ da mais apoIO para a vigilanoa e a fivaIQ:ação dllletnIlI'ldigetll 
P"1lI que possam ler melhor qualidade de Y!da 

Com relaçAo _ Oro Towati, esles nAo dispunham de qualquef liderança, ou chefia, 
cerltrllltzada. Porém, a dlnlmica da soei I :i8Õ8 nacional exigiu llOIIas fofTTlas de organlZaçlo 
a os Oro Towati vtm parIIâpWIdo do processo orgariUtivo regKJn8I, em di...ersos F6runs I 
Conselhos que discutem poIilicas p(tlIicas ~ os povos -"lgenn. Ma.s a _ 
cornprelnsio dos códigos da conduta soa., IegislaçAo, poIi~Qls públicas, orgMizaç.kl do 
eSlado tM"asilelro, entre outros, ainda é bastante incipiente, 

Internamente con~nua nio exislii ido UTla chefia, uma hierarquia eslal" eJe :ida entre os Oro 
Towati , por4Im. pcIflI QIM.a sua paiO, tçto Oilda temas de seu interl ... do discutidos. 
decididos, indicam lidetanças, -chefias" ou -caciques", ainda que de Iegili,,":Sac:te dWJdo$a 

AI4Im da CUNP1R, com quem participam da convênio F*8 assisMnc:ia da saUde, juntamente 
com a FUNASA, os Oro Towati mantêm inter'oOQ.IÇkI com o Conselho Indigenls" 
Mls$iOoário - CIMIIRO; com o DIstrito s.vtjno Espada! Indigena da Porto VIIho -
DSEIIRO; com o Centro de Estudos sobnI S",·". do Indio em ROildO.1ia - CESlR, com a 
Universlclac:le Feder. de RCIfldOréa _ UNIR, Campus de Gua}afi.Mirim, pnncipa1mentl 
através do trabalho da Ora. Maria Cris~na Victoôno da França: com a Assoeiaçkl de Defesa 
E!n().Ambilnt81- KIInind' 

2.5.1.3 Tam Indlgena RIo Guaport 

A Ti. Rio Guapcri, com área de 128.1ge ha. enc:orrtr.se locaIilloc!a " margem difaíta do rio 
Guapcri. ~ limIIe com O Parque, com as rl.INU extrativlstal do Rio Cautário, com a 
terra indigana s.o-ana, com o distrito de Surpre$8 e. t.nbém, com a Rapo' ..... da BoIiV18 

Sua pop,.açto totaliza 528 pessoas e &4 famjflas, dislribulda$ em 4 aldeias, 00"/0111" 
demonstra a Tabela 2.29. 
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T.bel. 2.29 Oemon.lratlvo cS. populaçlo d. Tem Indlgen. Rio Gu.pore 

.... AId.' - -- f ..... IIloI Etnllo. , .. - ,,,,, ,~ " 
.~. 

Bal. di eoc. JlbOIi, 

Ba~dlQll;II 
28401 " " Tupan, AI .. 

"'"~. .... - UI IOO " 
, 

." 301 .. M'I17~" RIcIorI)) f'WW;O 0.,,, •• 

A população. formada pelos grupos Tupsri. Mecurap, ClInoê, Cujubim. Massaká, Jaooll, 
AftIá. Ajurú ou Wljuru, Ancapu, Mutum e canoê. Iodos vindos das regiOes do Rio Branco e 
Rio Mequéns 

• Infra-estrutura: 

As casas 5ão de madeira, cobertas de .miamo, sendo algumas cobertas com palha • 
algumas poucas consttuióas com edobe (Foto 2.24). 

A água vem de três poços tipo amazonas. Possuem um gnJPQ gerador de energia elétriQl, 
que também serve a "cola, o posto de sa0de 8 8 administração. 

Possuem rádio l1ansceptor, amena parabólica. aparelho de televislo 

Contam com um Posto Indígena 

Foto 2.24 Aspectos da Terra Indioen' Rio G\.UIp0f'6, Aldei. Ricardo F,..nco 

f_O '" cIO ~NSC. 2005. 

- Transporte: 

Como meIO de transporte, possuem um barco ~po voadeIra, com motor de 25 hp, e um 
barco com car Beldade para 20 toneladas, neceSSItando de reparos 

A terra indigena RIO Guaporé enfrenta sérios problemas com a lalta de transporte para o 
e~amenlO da produçAo, atendimento emergenoal de saúde e ~scalizaçlo da área 
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- Educlçlo: 

A T I RIO Guaporé possui 3 escoIH, com 9 professores, atendendo óo pré-e$COlar iI <\- "na 
e também O o.no sl.pellvo Em 2003, a escola da 18:se linha 119 1IIunos, a da Ball dai 
Onças. 35 alunos, e a da Baia da Coca, 32 alunos 

Porém, as Instalações das escolas eocoolJSV8m-se aquém das coolidetadas I"I8C8ssilnas 
para atender ao nUmero de alunos 8IClstentes 

- Slude: 

Para o atendimento da saÚde I populaç;\,) disp6e de um posto com 8I1ferméW1al, algU'lS 
equpamentos e um lIlDÓIiar de 8I119rmagem, _ndeodo as ll8CIIuKhles de prime;l\)5 
~s e algumas internações Conta, também, com dois aoentes ifldlgenas de saiJde, um 
atendenoo a sede e o outro, a blia da Coca. Na blla das Onças, O atendimento é feito pelo 
agente de saUda da sede, com visitas em dias atternados. Esses agentes $Ao mantidos pelo 
convênio CUNPIR/FUNASA. 

Apontam como um de seus maiores problemas a falta de medicamenlOS, eqLIp.ameIltos de 
enfermagem, postos para atenclimento de nÚde nas baias e dellaAnal nas IfIstalaç6e$ 
5a'litãnes no posto de saUde 

• Produçlo: 

Em 2003, as pnnapais a ,lItura' •• IL 20 ha de milho, 15 ha de arroz. 10 ha de feijAo, 10 ha 
de maca:o:eira e 40 ha de mandioca, para prOOllç60 de f8mha. 

Esses produtos sIo uti~zados na alimentaçIo dls poplIlaç6es aas aldeias, s.ldo o 
eICcedeote com .. cializado no lT'II!I1'C8do ckI Guatarâ-Mirim. 

Também possuiam, para COIl'l8l ciaUzaçAo, plantios de banana (2 ha) , cana (2 ha) , abacaxi 
(0,5 hal, ~"ÓOJIm (1 ha), além do$ plantIOS de aIgodlo e frutiferas como CUpL!tÇll e 
cltricas 

Nessa época, contavam com um rebarlho bov~~ com 110 animais di raça GiroIanda, 150 
hectares de pasto, YiS8fldo • prOOuç6o de leite ~ o consumo, e ma'- 10 vacas em cada 
uma das bala., também pera ptOduçIo de leite pera a. com~ 

Na sede, po,sui~ rI"as casas de farinha, em ooncIiç~8I preciltias, e lm8 m8quinI 
beneficiitdonl de erroz, e, nas "de'M rias baias, casas de t.iI'tIa. 

Esses IncIios encontraram nas temlS 00 rio Guapcri beM COI·t;ç .... ' de IlI.bsistêncilo, devioo 
• boa 18fti1ldade dos solos a' granc!e quantidaje de wilPgl.leilas. caubiM e cauchos 
existentes, para colheita e extraçlo de produtos comenCia!izâveis no metearIo de Guafar. 

• 

• 

• I 

Mirim a 

Também fazem artesanatos, utilizaI"IrIo cipós, palhas, macieira, conc:tws e aIgodio, como 
rIemonsbll. Foto 2.25 

• 
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Foto 2.25 Bo' .. em palha de tucuml (da Aldeia a.I, d. Coea 1) e peça. de .I;odlo e 
çonch •• (di Aldeia Ricardo Franco) 

- Ass,.ttneia T6eniCII I Associativismo 

Em 8 de dezemOro de 1996. foi fundada a AnociaçAo lodígena Rio Guaporé. 5OC'e~ade 

civil sem fins lucrativos, com os nguintes OOjetivOl; 
Melhorei" as condições ele vida dos associados; 

• Proteger o meiO ambiente; 
• P!()I'TI(IV« o óesemoIWnento aut<rsustentado da comunidade. 

A 5S:'e da AsKlCiaçlo Indígena Rio Guaporé fica no Posto Indigena Go 'apor', também 
denol'rlinado Ricardo Franco, a tem bom acesso por via nuvial, durante IOdo o ano. Como 
meio de comunicaÇAo, a Assoeiaçlo possui rádio transçeplor eom!$licando-se com a seóe 
da FUNAI-AORIGM e com os demais postos da regiAo. 

Em 1999, como resultado de l.WI1 projeto apresentado 80 PLANAFLORO, adquirinwn: 2 kit$ 
de placa solar; 4 rn6cp.jnas de COSlu1l. a-npIiaçIo e equipanentOS parti o Posto de SaUde: 
con.tfUç60 de 84 tonas sépticas, rec:uperaçkl e equiplwneolos pao-8 a ?sezo!lI; llICI!p'lraçAo 
de 1 barco lipo chata; aquisiçio de 1 motor de popa 8 barco de ,'umrmo; 1 rádio 
transceptor. instalaçAo de 6 apiários; reo.JperaçAo e equipamento de 4 casas de farinha; 
in'lpIanUtçAo de 10 ha 00 oonSÓfCiO agroflofestal; capacilaçên em fiscalização; CUf"I() de corte 
8 OOSI!.lra e curso de gerenciamento, ll'ssocialivismo. cooperativismo. 

2.1.1.4 Temi Indlgena Sagaran. 
A TelTa Indígena Sagaraoa (Foto 2.26), locahzada no distrito de 5ufpresa. possui 17.260 
hec:ta'es e 1XT18 população de 247 pessoas, de 48 familias, das etm!s Oro Mon a Oro 
Wsrllm. 

Foto 2.26 Aspectos GIl Tem Iodigen.ll SaganlM 
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- Inf,.,-estruw,.,: 

AIM1 da escola. liI Cilsa do profes.sor • da mISsão CiltóIica, poucas CIiISIiIS são de lillveoana. 
s ... do a maona de madeira. pau a p.que, com PIso de CImento ~ado. OUbõIS com PISO 
de c:hAo (temi crua). com telha de c-n*1iltl ou patM 

A MIssão C8tóIiea está ligõ!CIa à ArquidiOeese de GUliljiW".Mlrim 

- Educaçl o: 

Possuem uma escola. com professor Indigeoa 

- Sauda: 

Contam com um Posto de SaUde. em SltUaçto precàna. sem medicamentos A assls16naa i 
silUde' fella pala FUNASA. 

- Anmentaçlo: 

Ahmentam-se baSlClilme01e de mlMtO p8l)Ce e lambem arroz, feljIo. mIlho e mandioca de 
suas plantações 

- Produçlo: 
Suas roças são mecarllzõ!CIas A produção blilSei.se na farinha de mandioca. nos prodUlos 
de caça. pesca e extrativismo artesanal, para consumo próprio, sendo o exeeóente vendido 
em Surpresa OIJ na cidade de Guajn-Mlrim. A maior parte da prod~oçto à vendida na 
própria aldeIa, pat'8 os VISltanlas estrangeul)s que vêm com 0$ mlSsionérios e. em Guajanl 
MIrim. ~ ."ender p;lflI os padres 

Possuem 67 cal a; as de gado lfIrteiro. todos vaemados COIltla aftosa 

Tembêm produzem mel e artesanato, rnosndo na Foto 2.27. 

Foto 2.27 Peças de artesanato e colar feito com tucuml e aluminio de panelas 
rec lcladl5, na Terra Indígena Saga,.,na 
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bo<_ 2 _ Ar',5O ." ;"C"'!.Ii " ': .C. .~ ... 

- Transporte: 

O transporte ti feito principalmente por via fluvial , mas também é aéreo . 

• Anllttnclll Técnica e Associ.tivlsmo 

Possuem 11 A$$OCIilÇAo do Povo lndioena SagafaM. Que executou, em 2000 e 2001, um 
projeto financiado pelo PlANAFLORO, com o q.JaI ob!iv8f8m: 1 veiculo; rworptraÇAo I 
equipagem de 1 casa de farinha; 1 motor de popa com barco de alurnfnlo; reforma e 
ovnpliaçto da sede social; impIantaçAo de 1,000 m da rede elétrica; implanlaçAo de 600 m 
de rede de distribulçêo de água, rulizaçAo 08 CU'$O da fiV,ijlllÇIo, gerenciatnento • 
C9,i;N''''~vismO • ano de COI'te • costl.n: aqUsiçio de equipamentos de apoio ti educação: 
impl.naç.Ao de 20 hectares de c:onsócio agroftorestal. insteiS;"" de 20 apiãrioI. 

2.6,2 caraeteriuçlo on Resel"lll Extrativistu do Entorno do Parque 

O Paique faz ~mite com as reS8fV •• exttalivistas astadosais 00 Rio Par ' ;5 Novos. do Rio 
ClIltllrio, e fed«(z do Rio Cat .... jo • do Be ,"O das Antas. ~ reFNIS .... bati.lstas. 
5egU'Ido li lei do USNUC, são tri'1w1e, de conservaçAo de desenvotvimento sustentável, 
de oominio público, a serem utilizadas por populaçOes extrativistas tradicionais. tuj. 
subsistência basei.-$EI no 'l(trativismo e, complementarmente, na agriCl.ltura de 
subsistência e na criaçAo de animais de pequeno porte. Se' 'S oI:ljetivos básiCOs do proteger 
05 maillS de vida e I cuItu'a deS58$ populações e .negurar o uso sustantáY8I dos recursos 
naM., da urid ...... 

A mesma lei do SNUC proibe • exploração de recursos min&rIós e li caça amadorislica ou 
profisaional e polSibilita a expIoraçIo co.ne,dal I:kIs recul'S05 macleireil'05 somente quando 
esta Iof feita em bases sustentáveis e em situeç6e:s especiais" complemeotares és eternais 
atividades deserwotvidas na reserva. 

A$ reIBf\la5 eldrattYistas devem s« geridas por cor lell10s dilib&atrvos. A visitaç60 pUblica 
'pettnitida e a pesqoJisa cientifica deve $SI" Í"lCetotivada, 5LIjeitando-se á p-ávia 8I.rtoIÜaç4D 
do 0rgA0 responsável pela adminiItraçêo da ooidacIe. Deveria contar com um plliWlO de 
manejo, aprovaóo pelo conselho deliberativo. 

AI quatro i"E larvas extralivistal 00 tIftIorno 00 Parque ocupam, em conjunto, lm8 área de 
605.511 hectare$. com l,nI total de 268 habilarUI, s enOO 42 empregar;bs. segundo dados 
do 2003. 

A Tabela 2.30 demonstra que essas reservas possuem uma d8llsldade demográfica muito 
baixa. Porém, durante os chamados ·cicIos da bomIcha°, essas éroas já comportaram um 
c:r;mingente popt'lacional expressivo. O refluxo poptAacionaI foi uma conseq06oda do fillUl 
do ~timo desses ciclos, 1000 após o término da Segunda Guerra Mundial , quando a queda 
i"ttemaoonaI ôos ptaços da bOllad.a dete""iolQU o abandono da maioria doi se,i~ais ......... 

A Ex. &1_ AIO C8I.Uno "" ,u m '" " 
C.utjflo ,." 73817 " 

, 
"" '" '" " " 
"" "'''' 

, 1 , .... Ii. 

505.511 
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2.6.2.1 Reserva EJi;u.tlvista Estadual do Rio CauUrio 

• Arrteeedente5 HIst6rieos 

Antigamente. a .$1 ela Resetva Ex!r8b .... sta do RIO c.uténo correspoodia OI Ir" senng3ls 
Ouro Fino, Reoasoença e Car!iocHI A mIIIor parte dos motadoAIs atuaiS vrve na área do 
antigo 5enngal Canindé Esse senl"lQ8l foi aberto no inicio do HoJIo, por uma empresa 
conhecida pelos seringueiros como "Rubes ResefVa" (possivelmente Rubber Company. 
empreA nort&-amencana) 

Em 1976, o seringal proc:tma ~ 90 a 100 toneladas ~ borracha por.-.o, com o Irabalho de 
eo senngufNros Esses sennguetrOs, esbmulados a quesllOnar o pagamento da "renda" (10'lto 
da proc1uçêo de borracila) aos patr6es seringalistas, em 1989. dl.rante o Pnmeiro Encontro 
de Indios e Senngueiros, em Colta MarQlJ8S, decidiram não mais paoar a renda 

Ne5S8 momento ()C()INU a primeire reivlndicaçlo pare a aiaçAo da Resetva ExtratJvlsla do 
RIO ClUtârio, nas áreas que tambem esl3Vam sendo f8qllsitadas por lazendelros 

A pIHtJf desse periooo, o movimento exbab .... sta do Vale do GtllIPQI'é roi gam.nóo 1If'O'O. 
com as lideranças começando a IJ8balhar a organização ........ al para a O'1IIÇIo da reserva 
e~trativista 

Em 1991 , o I8I'ingalista Miranda Ct.nha &ntJ"8OOU o seri~ pare os moradores, mas, desde 
enllo. tem reivindicado a cdocllÇlo Carlili"ldé, .... Ide está localizado o bamJcIo do antigo 
senngal 

Em 1992. loi criada a AS5OCÍ1IÇ1o dos Seringueiros do Vale do Guaporê - Aguapi , tendo os 
moradores do Rio Cautáoo como principais partiapantes. 

Em 1995. 100 ofioalrf*1le criada a reserva, pelo Oeaeto E~\a(IIlal1028. de 08l08I95. cem 
.ea aproximada de 144.37 1,65 hecta'es, no municíPIO de Costa Marques Nessa ocaSIão. 
como consta em R .... IdOiIialPLANAFLORO (2002), viVIII na .$1 UTI8 popvl8çlo de 280 
pessoas. ooipando 41 das 60 co1ocllÇÓ8s eXlSlentes Ess.e ctgo-I.ilo lallbéolll;OnSoder"a 
que a área da reseNa vem sendo utilizada para a exttaçâo da bOIllICtia há mais de 100 .00. 
A Reserva ExtratJvllI8 Estadual do RIO Cautário , gereociada pela A5 ........ aç60 dos 
Seringueiros Aguapé e eonUI com um "Plano de UtiIizaÇAo. e um '"Plano de 
Desenvolvimento· 

- Alpeetos Demogriflcos 

Em 2003, a reseNa possuia 26 coIocr,~es , com um total de 136 penou (76 homens e 60 
mulheres), em três comur+'aAés Jatobi1i , CaJUWO e CaniroOé A maioria. dos n.btantas é 
oriooda da própria reglAo do Rio Cautário ou de áreas artu'lViZinhas, sendo a maior parte 
das lamilias (82%) consllbJióa por moradores permaoeo1tes, havendo também a presença de 
paraotes e em~, (18%). 

Poveo mais da met.dot das IamiIiU (55"') foi~.:':D~"'~_~:.~.:~:~,:a~le:r~ .• ~ :.~-.:tp:.lan~to 21% ocupatam sem autorizaçkl e 6% cizem Iet "comprado.;: -. oWoS 
18'!1o n60 ill\JllllêlJam como oo.,....m as cQ(vaç6es e uma 

""~'" O tempo médio de motadia nas coIocaçOes da reserva' de 8,5 anos, haveodo alguns 
moradores com mIIl de 30 anos de relid6naa A rolatMdacla ela pop..jaçAo extJat/y11l8 em 
direçio • zona lM"ba'WI n60 , sJgni1ir:.atrva, lTI8S h6 certa tr<t~idade Ó81lbO da pr6pna 
~_. 

É uma população jovem, com a maioria das pessoas com menos de 30 anos. como 
demonstra a pirâmide etária, representada na rabela 2.31 
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Tabel. 2.31 Pirtmlde &tin. da popYl.çlo d. Reserva Extratlllist. &t1Idu.1 do Rio 
C.utirio 

--

510_ 

, • " Il 13 ,. .-... ....... , 

• Infra-estrutura: 

As casas são n.JstteaS. com paredes de madeira bruta ou de paxiuba, em sua maioria, com 
cobefb.Jra de palha OY tabuinhas, mas também ele amianto, cooforme demonstram a Foto 
2.28 e a Tabel. 2.32 Todas as casas 'oram construídas com rBOJrIOS próprios 

Foto 2.28 Aspectos dls l1I.id6nçiu d. Reserva Extrativisl. Rio C.ut6no 
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Tabela 2.32 CanllC;terfsliCls dn resldêllelas da Reserva Exll'1Ilivista Estadual do Rio 

,,"""". " , ... '" '.' 0 """0 " 
IAAOE.lRA IIR\ITA ""'"'0 11.1 "''0 " 

", ... '.' ."" ,., T.I.auA tlRVT A , .. 

'''''''''' 31.2 , .... - '" ,~"'" M' 
MI STA '.' , ..... ... , 

Nêo existe saneamento básICO 

Apenas 12'Wo da água COflllUmióI proatda de PI'Cí"'4 amaz6nicos, 3~ vem de c:aambas e 
85% vem diretamente do rio e IQCMlI9és, HfT1 QlI ...... ~po da tratamento " 

Somente 3'110 das resldê"Cias contam eom samario intemo e ~ eom sanrtânos externos 
ambos eom fossas As demais rnidênOas (94%) nkl contam eom qualquer tipo de sanllino 
eJou fossa , o que eausa glllOda proIlleraçAo de lnseios 

O h)(o ~s!JCO é principalmente queimado (8O'Mo) ou enterrado em buraco eomum e de 
pouca profoodidada (13'110), 

Não eXIste energia elétriea, eom ... ceçlo da eomunidada Canindé (14 f."i~as), benefiaada 
eom eletJ'iCld.8Oa apenas dl..nnte o func:Ioflallerllo da 58"a,UI .... lIel'll.. no local SIo 
eom(n1em. utiliUtdos lamPIões e lamparinas a querosene e lanternas' pilha. 

A eomunieaçlo , feita por ntdioamador penence li! AssooaçAo dII seringuetros Aguapé a 
que flxleiona com energia 501. (Foto 2.29). 

Algumas relid6ndas (19%) possuem fomot, de torrefaçlo de farinha a povcas (3%) 
possuem rept'eS8, moenda de ea'II , benefoadotll de arroz a galpAo F*a estoeagem óa 
\li 405 e sementes. 

Foto 2.29 Sede da assoclaçlo Aguap'. na eoloeaçlo Canlndê, mostrando o painel 
solar e a antena parabóllea 
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- Transporte: 

O principal meio de tran5pOft1 é nuvial, com utilizaçio de barcos e canoas de peqv&nQ 
porte, sendo complementado por via terrestre, por estrada entre I comullIdade Camndé e a 
cidade de Costa Marques, No penado da saca h.t certa dificuldade para realizar o transporte 
\'ia 1\JvitII, o que se Inv«te no periodo d"Iwo$O, quando • estrada fica totalmente 
intransiUlvel 

A manuteoÇAo da eslr'3da é feita pela Aguapé, pela Ecoporé e pela Prefeltlra de Costa 
Marquei. 

A popuIaç60 ubliza-se dos seguintes meios de transporte: barco (49%), veiculo da 
AssocillÇ'o (23'110), carona em veículos (13%), 6nlbus que CIrcula na RO 290 (13,*-) e 
biodeta (15%). 

- Edueaçlo: 

Do toIaI da ~. 18% encoolbam-58 aNoixo da iOade escolar, 32'fo são analfabetos, 
4O'lI. estudaram até a 'I" série, R até a 8" série e apenas 2% ~uiram o ensino mêdio 
Na érea da reserva existem 3 .$GOIas. sendo 2 em madeira e 1 em tapiri O ensino oferecido 
é de l' a 'I" séries, com uma delas atendendo até a 5" séne. Na Canlndé é oferecido um 
teleaxso para adlltos e 8Slá sendo construida l.A'TIa escola. com 3 salas, paIlI atender. 5" 

,"" 
MaiS de 70'*1 dos alunos lTlOflWn a maos de 2.5 quilOmetros de CSistlncia da escola 

Em 2003, apenas 47'1& das aianças e JOvens em idade escolar estavam frequentando as 
aulas. devido, pnnerpalmente, li falia de oferta de enSino para séries mais avançadas e a um 
currículo escolar inadequado ao calendário das atiVidades extrativas e agricolas. Alguns vlo 
estudar na Cidade e nao vottam mais para a f8S8Na, sendo este um dos moijvos ela baixa 
pop.JIadooal 

- s.úde: 

A populllÇlo local, nos casos consióerados menos graves, ullhzal'l'l-se de ervas naturais. 
conforme o demonstrado na Tabela 2.33. 



Febre. 

VOrrlto, c;,;:: 
Funçlo H 
M.ehue.óo, Mtibi6tIc:o, Dor de Barrlgl. 
lIermllugo 
Antigripll~Antjossigeno 

MII6rW. Antllnllamsl6rio, AlIe"... 

A reserva pouUI postos de saúde pera o lleodlmento das comlXlidades locaiS, porém do 
8l(tremameote deficitários Atendem OI casos de média gravidade, pCIf metO dos agentes 
comlXl~éfios de saúde. 

Nos casos de do anças mais grtNes, a comunidade reooo I e ao serviço de atendimento na 
Unidade Mista ele Saúde de Costa MarqJ8S 

A FUNASA _ Fundaç .... NIIC1OI'I8I de s .. :.. presta atendimenlo de forma preeâna I 
aspor6ctica. voltado pnnapatmente para • ~ da maIá-Ia. 

As doenças mais represetlt8flVas, apontada. peUI pop4açM. são a ma~ (52%), seguida 
da gripe (24%). diaTéia a venTUnDSa (""'), febres diYer$as (8"110), hepatJ18 (2"-), feridas 
(2%) elelshm8niose tI"') 

• Produçlo: 

Reserva Exb abvista do Rio C.utário 
seguinle$ ambientes produtivos: beira do rio. 

e mata bruta 

A mata bfUt8 pode ser da terra firme , 0I"IdIIi I castaMelra. copaiba, ;ar..,..,. a outras 
madeitas de II1II são utiIiladas GOi,for,,* o Plano de M8I'lejo Florestal Comunit*'io da 
Ag"~ Nessa mata ocorrem tamt»m ~r, tucumI e patoâs, alBm de owas palmeiras 
Tambem , nessas keas de t1IfT1I firme que se po8lica • agricútu"a. havendo capoeiras 
proverientes de • ,ligo. roçado, 

A INIUI da v~ea ou de igapó oont(wn mllS ••• lÓI.oa. amargos?, S8flI'III'l*I'8, • ib' outras 

A Tabela 234 8Pf8S90t8 alguns pi«lemu 8 oponunid8des relativos as llireas produtJ~as 
propostas no Plano de OesenvoMmWlIO (Rond6oiBIPl.ANAFLORO, 1997) 
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Tabela 2.34 Problem .. e oportunidloos das j Alll.5 zoneadas como produtiv .. na 
RIHfV. Extrat;v;stl Esladual do Rio C.utirio 
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A terra preta . mUito fofa, sendo considerada pelos seringuetros como 11 melhor terra para o 
milho ao principalmente, o feijAo Provavelmente, é uma terra já trabalhada pelos Indios, 
antigos habÍtentes da f&g.1a 
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As lavouras v.-iam de 0,75 e 1,5 hectares, com elguns poucos moradores UI,IIUlndo o I 
máximo do limite permitido, ou seja, 5 hectares por eotocaçao Na regllo, é usual o emprego • , 
do tem10 "terele" pare designer e 'ree de CUltiVO, sendo que uma tarefe corresponcll!l a Y. de 

"""'" A produção agricoIe é basicameote pare atender ..... m,sténaa f8!Tllli.-, com IA'TI eJ(Cl!ldente 
mll'llmo para comaraalizaçlo junto ao comêrc:iO local, pI .... Plltmente ebe'<'I!Issadotes Os 
prinopais produtos egriooles, MI ",",d6m decresoente, sIo: milho, maildioca, IT\8C8Xl!IIfe, 
arroz, fel)Io, ~mlo, Iaral1a, manga, cuPIJaçu e café A alMdade perun ainda é 
considera0. InStgl'llficanle, mes tende a aument. 

De um modo g&l'aI , utitizam queimadas 8 instrumentos Ndimentlll'8S como foice, mechado, 
enxada a, em raros casos, rnotos:sclles e """,-oda pare e~mlnaçio de 511Uvas 

A mão-de-obra' pn.-.'ij 'I1II.,te f ___ (87'l1o), n'IIS t.nbém piatic.lm mutir6es ou troca de 
mAo-de-oI:n ",be os VlZIrhos m81S pr6Kimos. A ebenuniI das __ pera pIa'lbO' teM sem 
que h8Ja qualquer tipo de autorizaçlo ou VIStoria. 

A contrataçAo de dl.-istas é extremamente rare, rvaa por apenas quatro femlllas, com o 
valor da di";e vanando entre RS 10,00 a RS 15,00, dependendo de estaçAo do ano 

A pesca é realizada apenas pa"8 subsistência, sendo as seguintes espécies as preteridas 
pl8\!, SU'\lblm, matrind, pInIpItIn;a, taTlbaqu, piranha CIfU, pintado, )atuararla, pacu, pnra, 
tucunar', II"8lra. ac;ri-açu, C8fã prata, canIi ~to, mendi, 8/'8CU e CU'VTI8tã. O jalllQl.i 
(Semaprochilodus /8etIi1JflJS} e o plral'UCl.l (Are,clklle glges} s60 esp60es IfIbodUlldas no 

• 

Vale do Gueporé a, entre OUIrOS problemas, apreHfltam o canibalismo eM outras espécies _ 

A caça I8mbém' destinada é subsistência, sendo q.,e a prefeféncia é a seguinte, em ordem 
decrescente queo:ada , jacu, caltitu, anta, mutlA'Tl, pua, C8I'\Io-do-pantanal , veado-campeiro .-
Tanto a pesca quanto a caça s.Io 8tlyjdade1; prlllicadas O ano todo, eM acordo com a 
nec -ssodacle de oblençio de a/lmet1tos pela popI..açlo 

Quanto 10 exbatioismo, 55'l1o dai famitias explontm S8lHlQU8lra a castanheira, sendo que, 
em 2003, foram extraldos 81 ,335 quilos de bO"ik./ia e 1.700 barricas de castanh.do-brasll 
Ainda 6'l1o das famítias extraem frutas nativas e 6'!1., copalba 

As plinopai, dificuldades pare O desenvolVlfnel'ito das nvidades exlr8llYlstas veget8lS s60. 
feita eM~. (80%) , os preçm baixos (8'11.), . falta de eqwpal"'1tos de trabalho (4'!1.) . 
a falta de eompredore!; (8'11.)_ 

Na época, aproximadamente 15'!1. das famílias comematizavam mecIeIf1I, junto é serr.ia 
existente na Comlridade Cal'llnOé (Foto 2..30), peitenoente â AUOC 'açAo de Senngueír05 
Aguapé, com base no Plano de Manejo Floresta Commitário, a1u81mente com as atividecll!ls 
SllSpensas 

Foto 2.30 S. ".ril da Anociaçlo Aguap', na c:oIOCIçlO C1nlndé 
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~s a~vidades que ....... ItJW.,.. diretamente para li fomIaç.Ao da renda na /'eS8fV8 era li 

prestaçAo de serviços na serraria da Aguapé e atividades coolrtltadas pelo poder pUblico 
(professor' agente de saUdeI. 05 mal' idosos contam com aposentadoria e mulheres de 
cinco famllies pmdollem e \fW1dem artesanato (colares, pulseiras, tapete, pinturas em 
te<:ióos. croc;h6s, cestas da palha da bananeira. "*', vassouras a balaios). Essa produção 
iniciou-M lIpÓ$ a reaijl"çAo de o.nos especificos incentivados e pn:lfTIOVIdos pela 
AsSOCiaçio dos Salingueiros AQuapé. 

Apenas 3 fam lhas possuem cad«neta de poupança. 3 possuem imóveis residel'lCl81S em 
Costa M8fques, e 1 obteve ~naociamento do PROOEX - Programa da Desenvolvimento 
Extrativisla 

_ Asslstlnei .. Tknica e Auocllltivismo 

Nto existe atuaçM de Óf9'O$ p( ...... (iS com oIJjebvo de orientar a popuIaç.6o quanto às 
8liviôaOes pnxIubvas e extrlII/vistas e 8 assi1ol6ncie técnica oferecida pela Assoâaç.60 dos 
Seringueiros Aguapé é considerada deficitána 

A FUNA$A , o órgão público mais reconhecido por sua atuaçlo na irea. seguido pelo 
IBAMA • • SECAM e o INCRA. 

A org.-..zaçlo soei'" das oormndades tem como base IA ilopal a família, sendo 0$ laços de 
parentesco respoosávels por lA'TI8 estn.rtura Imtiiwmunitâria 

As atividades soâocultuf8iis 510 esporádicas, todavia, per~se a 8XJstêoaa de IestllS 
(aniversãrios. casamentos, festa de SAo Francisco), encontros de vizinhos para contar 
hist6rias. jOgos de futebol. 

Corno atividade de lazer apreciam banho de no e pescaria. Platicamerlte em todas as 
resid6nc:ias OV't'em--se programas reglon8IS • • specialmente a Rédio Drfusora de GUlljaf'á. 
Mirim, em tidios de pilha 

A maioria da poptAaçAo segue a religrão católica, mas falta espaço próprio para se reunirem. 
A missa' realilaôa fl(I es.cola. de rorma ocasional, geralmeote uma Yel ao ano. quando o 
padre visita a região. Os segulÓOf8S do Templo da Fé e da Igreja Penlecostal Cristo dos 
Últimos Dias rea!ilam cultos nas moradias. 

A relig~ S«'Ve para eSl18ltar laços soaais. de cclaboração .... tr. as diversas comunidades 
da reset'\la. 

Apro~imadamente 75"11. das famiWas fazem pane da Associaç'" de Seringueifos Aguape, 
vmculando-se ainda ã COOSERON - Coopet'ativa dos Seringuerros de ROI1d6na e. OSR
Organllaçlo dos Seringuerros de RondOnie 

Mas é a Aguapé que atua dlfelamente como elo poIillco entre essas comunidades e os mais 
divInOS SB r ll8nlOS SÓCIO-poIilicos reglOf18is 

Apesar de suas der.dên0a5, a Aguapé é oonsidenlda por ler promoVIdo melhorias na 
qualidade de vrda dos associados, taIS como: a) ofeI1a de a!Of8ITIet'lIo na CIdade: b) vrgilAncla 
da área I fiseal l~açAo com outros Orgãos; c) aqUlSlÇ!rO de borracha com o..m preço maio!' do 
que o pretrcado com atravessadores. d) ofena de cursos de arles.,ato. corte e CO$lura e 
pintura em leciôo, e) disposiçAo de radioamador para a comunidade; e) promoçAo do 
e)(!r8UVlsmo, f) incentrvo ao ecohxismo: f) ações para a melhoria da qualidade educaCional 
dos moradores. g) realizaçêo de convêruos para aqUisIÇão de medicamentos. 

Como aspectOS negatrvos <ia ablação da AgUllpe, destacam-se oprnrOes sobre o Plano de 
Mane;o Flotestal Comunrtário, considerando o eslrago de alguns caStanhalS, a poIUlçAo das 
éguas, a falta dos repasses dos 25'11, dos I~os aos extrativlStas. como previsto Também 
hã reclamaçOes quanto à falta de incentivo para a div&rSlficaçAo da prodlJÇAO, com outras 
fonles de geraçAo de renda 

" 



2.6.2.2 Rnern E.xbatiYista Federal do Rio Cautârio 

A Reserva 8ctrabvista Feóelltl do Rio ~no. com 73.817.4975 ha. foi criada pelO Decreto • I 
PresIdencial de 07.08.2000 I ocaIiza.se no ITlUI"ICiptO de Guatari-t.A.om. estado de 
RonctIna. estando sepa-ada da Resex EsIalUiI do Rio Cautáno pelo no do mesmo nome 
Faz lImite com as t8llh indigeoas RIO Guapcri e Uru-Eo-INau-Wau. com o P.que Nao onal 
SeITa da Cvtia e, a,nda. com o murieiplO de COsta Marques e a República da BoIiv,' 

- Aspectos Oemogrifieos 

A reserva possui 7 colocações. com um total de 34 pessoas (24 homens e 10 mulheres) 
Oestes. 68% I'\8sceram oa regilio. as margens do Rio Cautário 

O ba,xo cootmgente populacional pode eroeontnlr explicaçlo nos prec6rios indicadores 
IOCI~. ::>MI6I,..,cos. resultantes prirrip.mente da f.ta de apoio do poder pUbliCO 

E uma populaçAo jOllem. com a lmIiona das peS$OilS com menos de 25 .-.os de idade. 
como oemonstra a Tabela 2.35 As farnlllas sAo consbtuidas por montdonIs permanentes, 
portanto ·ÓOIIOS· das oob· ... e'u . undo que metade das lamllias possui ~s de urna 

""""'" Tabela 2.35 Pirtmicle atina da populaçJo óa RIl! erva Extratlvis ta Federal do Rio 
Cautârlo 

"'::::: 

" , 

FOI'IIe: cardolo 111111 . 2003 

- Infra-estrutura: 

I 

• 

As casas sAo rúsbcas. com panodes de m. t 111'8 bruta ou de pa:IOI:Iba. em sua maioria. com 
oobenura de palha ou tabuinhas. mas tamWtn <te zinco. WI,fuI"'ê <temo.'lStra a Tabela 2.36 
Foram todas coostruidas com l'8CU"$OS poq"IOS 
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T.bel. 2.36 C.nlf~teristicas (til ruldências d. Re5erv. Extl1ltivlsUI Federal do Rio 
C.utjrio 

1'410 existi saneamenlO bástco A igUoll consumida '11m dlfetlJm80le do no, sem piI~r por 
qualquer bpo de Irata"!lank). 50lli$"l11 57,., das .. '[dA, lUas contam com sanlténos extemos, 
sem tona sendo que os demais n.Ao contam com qualquer bpo de saoitário e fossa 
O h~o domés~co' QUeImado. 
Nilo exista energia elétrica para uso das famílias 
A comunicaçAo n. reserva é f&lla por radioamador, eq~pado (X)ITI placa solar, o Qual 
pettence à AssocaçAo de Senngu8lros Aguape 

- Transporte: 

O pfioopal meio de transporte sao embarcações de pequeno porta, como barcos • canoas, 
que tran~rtam a proóuçOO. Hã uma via terrestre entre a Comunidll<le Call1ndé e 8 cidade 
de Costa Marques, UlIlizad .. pnoopalmente no periodo da seea, quando o transporle nuvial 
fica dificil No periodo chuVoso a eslr8dB ~ClI lOtPnente ,ntransi!jvel 
Nos deslocamentos, t.lto para o tratamento de laUde, quanlo pe ... outras abvodades, do 
uIrllzados barcos, veicuo da AsSOClaçio. carona e btocIeta. 

- Educ.çlo; 

A Unica HCOIa oferece en5InO de '" a 4' $élie5 É construida em !1'\aId8ra, p!ilO de Cimento e 
te/ha de armanto, aparentando bom estado. A escola Mo aoeiUIlldullos como allXIOS 

O nlvel e<Iuc.ack>oal da população é murto baixo, como o demonstrado na Tabela 2.37 

Do lotal da populaçao. 20,7% estio abaixo da idade escolar, 20,5% são analfabetos e 
58,8% esllldaram até a 4" série 

- S.úde: 

A Reserva não possui posto dEI saUde, apenas um agente de saúda que faz vis~as de dOIS 
em dois meses, l!atarldo apenas os casos de maléria Nos casos graves, , solicitado, via 
rádio, o deslocamento do paÇl8nle, que é Iransponado de ambulAncia para o hospital de 
Costa Marques 

A maIOria dos partos' realizada por parteira, nas próprias cdot.;oes 

As doenças mais representa\lvas, apontadas pela popuiaç:io, sAo a malária e a hepatite. 

A popuIaç.lo local costuma fazer us.o de ervas naturaIs para o lr3Iamento de casos 
COI'ISIderados menos graves, conforme demons\Ja a Tabela 2.38 
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T.bel. 2.37 Tlu ele escol.ridldl por gtnero, n. popul.ç'o d. Re.erv. Extrltivi.te Feder'l do Rio C.ut'rio 

MASCULINO FEMININO TOTAL . "'" 
F.I.e Etirll ABAIXO ANALFAB '" O" ~ ~ ABAIXO ANALFAB '" O" ~ ~ FAIXA 

" O' ,~. C~p " O' ,~ C~p ETÁRIA ... , , 7 20,0 
.,0 , , 2 0,0 
10-15 , • 17,6 
'~20 , , O 17,1 ..... ' I' , 2 0,0 
25-30 
)036 
.... 0 , , , , 0,0 

L,~-4$ , 2 , , 0,0 

,~" ..... . ' , ',' , ... 
50·&' 2 , , O,, 

.. " , , 2,' 
N' , • " 

, , , .. '" ABSOLUTO 
'110 C.t&gON 11,' 17,6 "" 1,0 U n , , • 

F_ eo_., 11 . 2003 
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E ... _ 1 _ __ do R'alto "" 1)-'" 'a do Cc 'J ''o',.ç'" 

Tabela 2.38 Etv" utlliud" pel. populaçlo d. Reserv. Extntivi ... Fedenll do Rio 
Cautjrio 

"" .. 
BcfJo 

.,. ......... 
ca,[IOI.,...,' " 

- Estrutura Produtiva: 

U~ 

P .. "fic:_ do SIongue 

...... f~""*OnP'l 

F~I':;r • ....... 
Nlrgil* 
F .... 'I P*'iIC8E&Iom_h'_ 

"""t i :'II'IfIO. Fet .. Dcw.,. IWnIJl' 

C_"-~Por'" c ..... 
VÓ/l'lilo, C....."te 

Mp 'wcam, Anlboólito, 00< de Se,ng • 
... .".,1""'" 

Maltril, AnIIt~mat __ .... 

A produção agrlcola' baSicamente para atender 8 subsistência famIliar, com um excedente 
mirimo para comerClahzaçAo, feita junto ao comérCIo local. principalmente com 
atravessadores Não há qualquer bpo de orientação e assistência té<nca, sendo utilizados 
apenas qUlllmadas • instrumenlOS rud,menlares como foice, mad'Iado, enxada e 
plantadolll' manuaIS M éreas de cultivo, localmente óeliominadas "tarefa", possuem 0,75 a 
1,5 hectares por lamília e sIo abertas sem que eXIsta qualquer tipo de autoru:açAo ou 
Yistoria. 

A mAo-de-obra • familiar, havendo r.-amente abVld!KIes de mubrão ou troca de mio-de
otn entre 0$ vizinhos mal' P!'Ó)(IIT1(IS 

A prlitIca de C:Ollb8UW Oiari$t&$ • extremamente 11118, apenas lrM fami~.s proçuram 
trabalhadores para exercer lItJ'IIdades em suas coIoc::açMs Em 2003, o valor csa diéna 
V8I'IaV' enlre R$ 10,00. RS 15.00. dependendo da estação do a-oo 
A. Tabela 2.39 demonstra OS pnnCIpalS cultivos agricolas da Reserva 

Tabela 2.39 Esp6çles agrieolas , frutiferas cultivadas na Reserva Extrativista Federal 
do Rio Cautjrio 

CULTIVADOS 
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Apenas uma coIocaçOO cUbva frutíf8f'8:S como OJP""9" , beóbá, ~mIo, ~ma , jaca, PUPUrWla 
mama0 e toron • 

Quanto à cnaçlo de animaIS, ha .... a em 2003 apenas cIois muares para lI'ansporte di carga e 
3<1 QIIlinhas, criadas para oonsumo e comercialinçio com all'_' eAo\"es 

Com relaçio às abmMes extr8b .... stas, quase IOdas as fam illas (99%) exploravam 
castanheiras e 5~ expIuia.am S8f1O!P.JIIf8S, resuttando I"lIma produçAo anual de 340 
bamcas di castanha-do-btasi! e 3 930 ""iIos di bon'acha. 

Apenas uma família comercializava madeira, junto li serrana peftencente iI AsSOCIaçAo de 
Seringueiros Aguapé, por melo do PIa'1O de Manejo Florestal Comunitàrio 

A pesca 11'& realilada apenas para s' t .... st6ncla. As espêc:ifls prlfendas, em orclern 
dBoescenle, eram: piau. ~, matrinxl, piraptinga. tam"q· ... , pnrtla caJU. pmtado. 
pacu e pirara. 

A çaça tamb6m era destinada li subslstênc:ia, sendo prefa-idas. pela ardam. as seguintes 
espéc;tes queixada. jac:u, calblu, 1WIIa, mutum 

Tamo a pesca quanto a caça sAo Blividades praticadas o ano todo. de lt!:OI"do com a 
necesslC:laele de obtenção de allITlII"IIOS pela popuIaç.6o 

Foram conSldentdas como dific:uIdades para o desenvolvwneoto ô&s atlVKiades extratrv,stas 
VegetaiS a falta de transporte (80%), os preços baIXOS (fl), a falta de equpamentos ele 
trabalho (<4110) e a falta da compradoles (1nIo). Com a sobra ou Iuao obtido durama o ano. as 
familias fazem a manutençêo da casa (vesllmenta, alimento, móveos) e adquinrem 
ferramentas agrícolas (Ierçado, foice ete.). 

Apenas dois moracIores prestavam serviços na s.erraria da Aguapt, sendo que os demais 
viviam da prodI.oç6o agricola, coleta ele castanha e seringa. 

Nent1uM faonília possuia çadBmeta de poupança ou COiIIa am b'"(:05. nem imôvei5 
residaoa •• em OUIJOS munlCiptOS 

• Aspeetos CulturaIs 

As Bllvldades soQoçutt...-ais sAo esporádicas. mas realizam festas (ar"llversâriol , 
casamemos, festa de Silo Francisco), eoc:ontros de VIZinhos para contar histOrias e causos 

Como atividade de !azer ap ...... m t..i"" de riO e pescana. Todas SI ntSIdênc:ias têm rádios 
de píIha, sando os ptOgf3ITI8S tegIOI'"I8is, eepe6"''TIII'lle da RiIdio DIfusora de GtI&Ja~Mlflm , 

os mais apreciados 

A maioria dos moradores (c:efC8 de 8(110) pertençe iI Igreja Templo da Fé e à Igreja 
Pentecostal. Deus é Amor, havendo 35% de c8\ó1ic:of; e apenas dois moradores sem religiAo 
Os c:ultos $lo realizados nas moradias, reunindo-III os vizinhos mais prOKimos. As minas 
sACI realizadas na escola, ge"'mente..-na YIZ ao WIO, quando o padre visita a regoto 

• Assist6ncla Técnica e Assoc;latlvismo 

As famílias, com apenas uma lJCoeç"', fazam ~;:~=::.::':,:~::.:~v'::, .. 
do Guapore - AIJl'apé, virw'''."Ido-M &inda li SelillJU8trOS 
de Rondônia e à OSR - OrganizaçAo dos Seriogueiros de 

A Agu"" realiza reuniOes de base na reserva, nolfllalmente a cada dois meses A!i 
retXliOes OCOII.n na coIocaçIo Canindé, que é a corTlI..ridade central da Rase va Estaó.Ja! 
do RIO c.ut*kl Nas ~ .1 Iào dedQ! iml'.' a 0IQdid.as alglmas ques"'es que dizem 
respeito ., reservas e ã AQI'apt 

SegLndo • comlrid&de, a Assoc:iaçkl Aguapé .-tua dQtalleute como elo poIitic:o com os 
mais diversos segmentos sóc:io-poIitiços regionais a, epesal" de apresentar uma séoe de 
deficiências, tem promovido ações de melhoria na ql.l&lidac!e de vida dos assoc:iaoos. tais 
como; oferta OI alojamemo na Cid8de; vigi!ància da "ea e contribuiçAo na fiscaijzaçlo com 
outros órgêos, aquiSiçêo da bOIlac:ha com u=n preço maior 00 que o praticado COiTI 
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atravessadoreS, oferta de cursos de anes.anato, corte e cost~a e pintura em tecrdo, 
radIoamadof para a comunidade, promoção do extrabvrsmo; incenbvo ao eeotunsmo; 
promoção de aç.Io para a melhoria da qualidade educacional dos moradores, realização da 
corwlnros para &qursrçAo de medicarmen10s paniP atendar a pop.açAo das reservas 
extratillistas e o Plano óe Maf'58lO Florestal Comunrtjrio. 

Em relação ao plano de maoe,o lIorestal, realizado pela Aguapé, para a Reserva Extrativrsla 
Es\edu81 do Rro ClMâno, incluindo uma serraria. de propriedade da AnoeiaçAo. os 
/l'lOI"ltOOres cons:deram que estl teria contribuldo pat"a a destn.riçlo elas matas, poIurção do 
rio I prejudicado os eas~hars que fiCêram etreros de espimos. 

Quanto aos 6rg~s p(bIiCos. $Ao tec:OI~lEPC»dw, por sya paniapaçlo, o IBAMA, a SEDAM, o 
INCRA I a FUNASA. 

NAo lxistl atuaçAo dos órgãos pUblicos em relaçêo Ar assistênCia técnica voltada ao SltOf 
prodUlrvo 

Ouanto" p8B{eetJ.·as dos moradorl$ em relaçAo Ar reserva. Iodas as famllras pretendem 
contrnuar em suas c:oIocações, mas esp8fBm que o Governo Federal, a Prer8ll~a o 
Governo Estadual I a Aguapê ofereçam melhores c:oodições de ~, no que SI refere Ar 
edP.JÇlIÇêo. é saUdI. é produçAo agrk:ola I ao IXlr8livismo. 

- PNuAo Antróplell 

A Reserva çont:~ 1.O"'a"-~"'.PfflaSOe$ de madeireiros e grila&rOS, os quais"" do con.'wxIos 
na rlgrêo. Essas invasões interfe,--em diretameme na vrda da popU8ÇAo. Algm s moradores 
chegam a acreditar que "somente haverá desenvolvimemo com o Ioteamemo elas re$&fVas e 
com a eliminação da floresta". 

Em 2003, o I ambrentais em Unidades de 
ConservaçAo os segurmes danos 
causados por inv8SOre$ b.o;:~ãfieas 2 % m de Iargl.l"l, acampamento com 8 
barracos de madeira numa área broeeda de 6 he, acampamento de 7 ha, com 8 baPTllCOS de 
madeira; acampamento com 9 baPTaCOS de maderra, numa área brocada de 5 ha 

2.6.2.3 Reserva Extrllivistar Estardual do Rio Pac:lb Novos 

A Reserva ExtratMsta Estadual do Rro Pacaiis Novos, com na de 342 903,5 he, foi aiada 
pelo o.aeto Estadual 6953 de 14 de julho de 1995 I 9P1COPrtra-se demarcada e 
regularizada 

Fu limrte com as tlrras indígenas Uru-Eu-Wau-Wau, Pacaás Novos I Negro OC8ra. com a 
Reserva BioIógrca Traçadal, com a Reserva Extratrvrsta Barreiro das Antas e com o Parque 
Nadonal Serra da Cutia. 

- Aspectos Oemogrlfieos 

Em 2003, essa Reserva possuia, ao todo, 19 cotoeaÇOBs, com um total de 79 pess.oas (40 
homens e 39 mulheres). Desse total, 14 cokre8çOes. na época com 51 moradores (26 
homens e 25 mulheres). loeaIPUIITl-M no Vale do Rio f>açaás Novos I 5 coIoeaçOes, com 7 
famllias e 28 pess.oas (14 homens I 14 mulheres), Ioea'izam-se junto ao Rro Novo do 
Mamore 
E uma populaçAo jOvem, com a maroria tendo menos de 25 anos de idade. como ctemonstra 
a Tabela 2.40 
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T.bel. 2.<10 Pin1mide etária d. populaçlo d. Reserv. Extnitivist. do Rio P.ca" 
Novos 

. Ple L . .. _ 

Na área da reserva. rotabvkJacle da poputaçlo • muLto pequena A malOO8 Qas famr~ .. 
(64%) está há mais de 5 anos n8 mesma coIocaçJro. Mesmo aquelas que têm tentado ~Iv.r 
na cidade de G"aj.ã-Mirim, em busca de melhor qualidade de vida. principalmente os mais 
JO~ens, 8rC8bem retomando p!n soas c:oiocar,an, ge;almenle apôs 3 ou 4 meses, poli a 
falta de estudos. de qo mlifieaçlo profissional imp I" oportrridadal de trabalho 

Na área do Rio Novo do Mam0r6. o tempo mtdIo de morada • de 9.5 .-.01, com lIPIgunl 
moradores com rTI8I$ de 20 .-.os de resio!nc:ia li outros com menos de , ano. A lnca 
dowmentaçlo desS8$ c:oIoc:aç~ as' um cadaslrO na Associaçlo áe Seringtlelros Primavera. 
organizaç60 c:omlol?'litária da 1VS8fVIiI, com sede administrativa em Guajar"Mirim. 

~ anseio da AssociaçAo o inuemento das c:c:b""ações improdutivas. sem morllÓOfM. 
8lI1'l"I8I'1t.-.do o nimero de hllbtantes da Reserv., N. fe9i1o do RIO P .... a.. Novos tem 
0C00Tid0. V'flGa de" crkxac;,'eS entre bbalMStal. pelo valor de RS 700,00. R$ 1.500,00. 

- InfR ... trutura 

As casal mant6m o padrto regional (Foto 2.31 e 2.32). em mêdia com 25 m". com um 

• 

• 

• 

• 

quarto e uma saliI'COzinha, paredes de c:aule de aç.eil.eiro, c:obertes com palha de lilçai de • 
várzea e aça! (Eutherpe O,"SfBiCBI e Ec.therpe pncaIoria), a"ollho de paxiUba (IryartH 
8Xorrm:,). Em lIIgumas casas as pareóes são óe ""'" • o piso b ri' 1,5 m do solo , em 
nu'" da v.~"" do tIO. As res j ~éncias siluamzse. no málomo, a 10 m do tio . 
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Foto 2.31 Aspectos elrtemos das CII$II$ típicas ele s.eringueirol nll$ coloclÇoel 

M.rglrld •• MOI'Idl No". 

Foto 2.32 Detalhei dlS mOflldl" na colocaçlo Margarida 

Nas Ç()Iocaç&ts nAo exi.le saneamenlo básico. 

A água COIlSu"uda vem diretamente do rio, s.em nenhum tipo de tratamento, como fervura 
ou ftltro de bafTO. 

O esgoto .anitério, quandO existe, fica localizado próximo às casas, porém com fossas 
rudimentares 8 céu aberto, 8S quais. além de causar a proliferação de moscas e outros 
insetos, transbordam na época das chuvas. 

O lixo doméstico, em grande parte, é queimado ou enlet lado, próximo das residências, 

9J 



Não há fomeeimento de energia elétnea nas coIocaç6es, sendo utilizados lampannas e 
lampdles e querosene e lamernes • pilha • 

A comunic8ç.êo, no RIO NaYo do Mamoré, é feita por 01810 de um radioamador, ql.l8 func.ooa 
com pll-. solar e penence ti Assoeieçio de ~ Pnmaveta, a qual lambem 
clisponibiliza 1 motor Yarmar, 1 pequena máquina de beneklamento de arTOót, 1 laol1helra 
1 moenda de cana e equipamentos para ap!ClAhJ"e, 1 chata (embarcaç.Ao) 

No Rio Pecais Novos , o sistema de COImIricaçAo 111 deficitéOo. Só algumas comunidades 
contam com râdio amedor, gef8lrlW1te com defeito au.w:to estio na cidade, as pessoas 
COStumMI mtndar recado para as (OIo,'*i~s por meIO da R6ci\o Educadora de Guajara-
Mirim, ligada ã Igreja Cató/M::a. 

• Tran.porte: 

O llllGO meio de transporte na regiio 111 nuvial, feito pelas embarcações de pequeno porte 
como barcos, canoas voe~eilas, ~ e chatas (Foto 2.33), ql.lfl transportam 81' ' .5 
tonelaóas e ~ tambem atendam o lra'\sporte dos pro!1rtos COII .. cialkados nes cidades 
de Guajará-M,om (EQsiI) e Guayaramerin (Bolívia) 

_~I", ' . 1DOIi 

• Educlçlo: 

O nivel edI..IcacknII da popUaçIo 111 muito baixo, aspacielmente entre as mulhenls, como 
demonstram as Tabelas 2.41 e 2.42 

MENOS DE ti NÃo " H • Y:RIE .5' Il"stRIE 
ANOS ALFABETIZADOS 

RIOHOVO !14 2, • 
" PACAÁ8 NOV",ºOSO-__ " " 
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Tlbell 2.42 Nlvel de escolaridade por gênero - Rio Pacah Novos 
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AI escrlas existentes atendiam alé j •• s.érie do ensino ~.nt.aI. mas eneonlraVarJlrse 
l'Iã 2 anos deS3bvadaS. por falta de prole5SOnl$ A responsabilidade é da Prefeitura 
MurllClpal de Guajat3.Mlnm As fami~ .. com um pouco mais de recusos eneamll'tlam MUS 
filhos para estuder na cidede 

• Saúde: 

Existem vános poSIO$ de saúde, destinados ás comunidades da Res8fVa Extrabvlsta do Rio 
Pacaás NOVOI, todavia, os mesmos encontraV8m-se desativados há mais de 3 anos, por 
falta de recursos hl,man05 e de medlC8fTl8ntO$, O SIstema de saUde é responsabilidade do 
MUl'llCiPlo, que 6sp6e eM eqUipe do Programa $aUde da Familie e Agentes Comunlljnos, 
mas deOuI a reS8fY8 desassistida A FundllÇlo Naaooal de SaUde (FUNASA) presta 
atendimento precário e esporádico, voltado apenas para o tratamento da malária 

A população extratMsta recorre a er\IU naturais como mastruz., boldo, folha e !IOf de 
Ial1lnJeira e batata-suu::uina para combater o ~ eM wboll, 8fVa-de-blCho para 
he~das, eopiliba para ferimentos, pnmaqUllla para maljria, «llre outras, e ainda fígado 
eM arraia com mel eM ja'ldaira e banha de galW1ha para o cc:mbate â asma, Quando 
necessário, destocam-se 's comunidades SAo Luis, Pedre.ras Rio Negro Ceaia, Bom 
Futuro, $anIO André ou Tanajura, 0I'1Óf1 há atendimenlo por agentes de saUde indigenas 

Nos casos mIM. graves buscam atendimento r'IB Urudede Mi'Sta eM SaUde oe Gualara.Mlflm 

Os deslocamentO$ li GUalará-Mmm geralmente duram até 4 dias 

A popujaçAo rwdama que a AsSOCIação Prim8Y8I'lI, por lelta de força poli~ça e 
óetermll'llÇAo, pouco tem feito para am&nlZar O pie. lema de saúde 

- AUmentaçlo: 

A base alimentar é consblulda dos segulnles produtos, em ordem de importêl'lÇla fannha, 
p8U1e, caça. 8ITOot, f8lJ4o, macaxelra, mandioca, milho, tendo como temperos baSIC05 o 
ehairo verde, o alho, o sal e a piffi8flt. vennelha A dieta pode também IndUlf carnes de 
galinéceos, suJnos e, em menor escala, bovinos e capnnos, 

Costumam caçar e pescar geralmente próximo és reSidências, quando sentem necessidade, 
nAo importando a época do ano. com. segol1f1le ordem de preferênoa, queixada, ca,lItus 

" 

I 



anta, pac.a, ClIb8, V.ado-ewnpwo, mutum, traca", tartaruga da amazÓl'lla, ,acaré-açu • 
Jaçar' , 

Em relação ia pesca, preferem ptrama-Cêlju, stlrubm, paçu, piau, jetu.ana, acara. 
tucunaré, curimatã. tra[ra 

• Produçlo: 

A produçAo agrieol8 propnamenta cita, twllO na á'tIa cio Rio Novo do Mama0', ~anto 1'10 
Rio Pacaás Novos, .tende a sWs!st6ncla IMllIiaf. com um .xcedent. mirwno para 
comeraalizaçio A vencia' feita no com"ao local. com atra .... su::lot.s na cidade de 
GuaJará-,..1Inm 
Em 2003, eram ClIIbvados, .m média, 0,75 a 1,5 hadare por família, em locaiS ptóxlmos da 
residência (300 a 500 melros), sempre em tetT8 firme. De l,JI'T1 modo geral. os plantIOs 
seguem o segulnt. ciclo: l ' ano - arroz, leijào e milho; cio l ' ao 4' ano - mandioca elov 
macax.U8. Após .ue periodo a iWea • abandonada, transfofmando-se em capoeira, que 
poderá ser reaprovenada para plantio. após elguot anos. Não exille aSSlstênoa técnica 
para apoiar e divet'Slfic. • p!'OduçãO. ~ comum a pi álica, entre os vizinhos mlls pr6xJmos. 
da troca de serviÇOS ou mesmo da realizaç,lo ÓIII 1TIlItIrAo, especialmente no período de 
Ilmpe:z:a de terrenos para o WbYo e na colheita diI pnxItlÇão. 

A macaxelra 11 a ma .. dioca, .............. nlc.am.nte, do os produtos maIS impoItantllS, incluSive 
como fonte de renda. pois delas são produzidas farinhas que atendem ao mercado local Ao 
ano, cada família produz, em média, 50 sacas, COO'lIIfCiaIi:z:edas ao valor ul1Iláno de RS 
35,00 

De acordo com OI d'ool da Avaliação Ecológica Rápida da RlIS8fVa Biológica Traçadal 
(Kanlndé. 20(1) e do DIagnóstico Etno.AmbienteI UnrEu-Wau-wau (Kanindé, 20(2), a 
srtuaçêo produtiva na Resef'la Extrabvista cio RIO Pac:aás Novos apresenta ItInda as 
segUintes ClW8CI.,sllCaS 

- Apenas lJI'I\8 nunoria das c""'x:aç:6es cultrva hottaIiças e outras el~j;ies como abóbora. 
cana-da 8ÇI ..... , melancia, ..... au, Iri""', in;' ';pó, banana, manga, caju, lbacate, limA0, 
tangerina, coco, IalWlje, jaca, ~, biribá, biribafana e Cllp18ÇI.1. lOIios p.lW'II CDnSt.mO 
familiSi 

• A pecuària é restrita a três famílias, no Rio Pacaés NoYQS, com a criaçAo d. 15 boVinos, 10 
C8piiIKlS, 5 pon::os, 10 carneiros 11 3 C8'YaIQ;S Todas as fami6as criam aves, especialmente 

• 

• 

galinhas e patos. • 

Por6m. os ITlOf8ÓO(8S expressa'tl $Ué! inleroçlo de des.enYoIver a bovlOorullura, como fome .. """'-
• au«lto ao extnttrvismo wegetal . ... alo;.1II PlilCir F I nente a 8Apiofaç1o das S8IilogUlllras e 
das castanheiras. 

• O extrativismo da seringueira' praticado apenes de Iomla esporádica. em razão do seu 
insignificante valor de mercado. Cada extretivista conta. em média . com 8 estradas. com no 
m"'imo 100 árvores por estrada. SAo seril1Q8iS antigos. com muitas árvora. tA exal.ridas e 
prdria manutençlo das estradas. Somam-III • estas 15 ci1Iculdades para InInsporta' a 
botlCldI8 coIhide ate .. do' :Je •• falia de it'lOlliltioo ~.c 'e! a de financaatrwnlo 

• A eastartJ&rdo-btasi lambém fi extraicsa de fonna esp.llâdi ..... poI$, aJAm de a rlglOO não 
posSUIr mUtas easlll'i'V ras, estas Sltl.Ja'n.se óemaslSdameru longe dai coIocaço!'es. 
dlfic:Utando o acesso e o tnIrIspofte, ja que as coml.nldade<!i n.io contam com anImaiS de 
c.ga O tnIrIspoI1e csa castanha até a Cidade demO"I, em média. LWTI8 sem_, na época da 
vadiO. tomando o produto po"co atrativo eoonormcamenle. Na época . • castanha in natura 
era comercializada 80 valor de RS 22.00 a barrica com 15 ~ilos . 
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_ NAo é praticada a extraçAo ~ rna()eira para fins comeraais, poI'ém há uma predisposiçAo 
o. AlIsocieç'" Pnmavera e dos moraóores em fea!(ú'Ja por meio de um plano de manejo 
IIorestal COI'T1I.A'lItário 

• fio. pesca é feita prinCIpalmente para a $UbS;stênaa, mas a regiAo tio Filo Pacaás Novos tem 
lido invadida por pescadores e atravessadores, o que tem conlribuido para a dimlnulçAo do 
nUmero de esp6Qes e espé(:lmes de peiJoces. Já no Rio Novo do Mam0r6, a fi$CIIlizaçio é 
mlns oonsta"lle 

_ A maioria das familin s.obreVJYe do plantIO de pequenas roças, cuia renda mensal é 
Inferior. em média, a R$ 10JXl, Alguns kIosos estão aposentados, rec;ebendCJ o eqUIvalente 
• um ~liIriO mirumo, retirado 11 cada 3 ou 4 mesM, quando se deslocam até a cidade 

• P ... al.i'Tl8f'lUll" a renda. eIguns presl.iWn serviços fora tias cokxaç<'5es (em média 1,5 
!Ms/ano) como diaristas em fazendas a sibOS do mUl'llCipio, geralmente em desmatamentos 
e Umpeza de terrenos para planbo$ e pastagens e na coIhe.ta de cereai. , recebendo em 
tomo de R$ 15,OOIdia 

• Assistência Tknic. e A$Soeiativismo 

N.to existe atuação de órgAos públICOs com objebvo de orientar a população quanto és 
atividades produtivas e eKtr8tivislas e a asslstêoCla técnica oferecida pele ASSOCIação 
Pnmavera é conSIderada defiatâna. 

Todas as comlndaóes pesqulSMes têm uma ligaçAo direta com a Associação Primav8f8. 
que atua como elo poIitlCO entre euas eomurndade$ e os mais diversos segmentos SÓCIO
poIiticos regionaiS, porém com atulIÇão considefada muito limitada. 

A Associaç.60 dos SeringuêlfOS Primavera não oferece apoio oecessa-io quanto iI prodl.lÇ6o 
e lI1IOda de $8IY"IQiI. portm ~a a di'l8r$lficaçAo de cUturas agriCXllas tem prestado algum 
tipo de assistênCIa e cita , como exemplo, o prqeto pelo qual adqutriu limpa •. n de arroz e 
moendas de cana. que nAo eslAo sendo utilizados, mas se deteriorando 

A organizaç.60 s.oaal das comuniGades é basicamente familiar e in18fCOffiunltilna. 
esU\llU'"a do-se e pa1ir dos contatos mentidos .. ,b e os paerlles, pois a m8lOl'la possui cefto 
bpo de IIIIIIÇAo com pessoas de outras comU'lldades, bem como com aquelas Que residem 
em outros m~lCipios. 

A maioria da população se considera católica, mas nAo há igrejas na Reserva. As atividades 
de lazer 8COfiteoem apenas ~ se diligem at6 às aldeias indígenas mais pr6Jumas, 
OI Ide rellÚ.m jOgos de futebol de campo. 

2.6.2.4 Res8f'l' Enr.tlvi$t. Fedoeral Barreiro da$ Antas 

• AnteeeOentn Histórieos 

A Reserva Extrebvlsta Federal Barr8lro das Antas foi criada em 7 de agosto de 2001 . com 
uma area de 107234,25 hectares e uma populaçJo de 5 pessoas Antes da cnaçJo da 
reserva, essa ilrea era de domilllO do EIIéroto Brasiletro 

E15S8 regtão. na época do segundo CICIo da bomJdla, consbtuia·se no Senngal Bom De$bno. 
cujo dono era o $r Ornar Momy Filho, Que arrendou pa-a o Sr Franasco JoaqUll"l1 Filho, 
conhecido como Pitito. Com a morta do Sr. Omar, sua esposa Elieta Morhy. jui18 do 
municipio de Porto Velho, assumiU a chefia do Seongal. coIoçando-se como dona de todo o 00_ 
No 5elÍlIgal h8VIa 20 • i"Mcaç6eS e 360 pessoas Na coIocaçJo Bom Desbno. funCIonava 
uma mini-uslna, Que benefiCIava o láte. e pro(lllZie a folha defumada. vendida direto para a 
Plrelll , que buscava o produto em GU8jara-Mirim Tima um barracão, 20 casas. diversas 
canoas, um campo de pouso onde a SUOHEVEA _ Superintendl!-nda de Oeserwolvlmenlo 
csa Bomtcha p"'lSlrVa 5eI.I helicóptero 
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Os !k ... ...,...II'"OS eram capeotados pela SUOHEVEA e a ASTER - Assotu'çAo oe 
ASSlstênaa Téovca, pa'8 o beneftaamento da borratha 

Com o declinlO do eomélao da bo" ...... ,a, OI senngahSlas abandonaram as OCIIo'"aç6es 
AlIJalmente, na antiga CoIocaçêo Bom Destino restam apenas 4 estradas óe I81inga e 5 pés 
Ói!i man.ga 

A Ir8nslorTnaçAo deua área em (e.seNa extrabvIsta se deu pela vontade das atuaiS 
orgaruaç6es dos seringuetros, por meIO do Conselho Nauonal de SenngueiR:ls - CNS e 
AssooaçAo Pnmavera, as qI'.$ pretendem voltat a oo'Par as coIQC.8IÇÓ8I an1igas e ab ... r 
novas. pois a área possui 1Iij)Eio135 uma lamilil! de rr .... iii:bres bOI. 5eguncIo estes a 
pi'QjlIOÇAn da onopaçAo das '1,010:- ações abandonadn sana a forma óe asUgI.I'. a posse 

"'~~ 
Quanto .é origem do nome "s.re.ro das Antas". segundo afimllWYl OI seringuetros, !OI dado 
QUando fuflClOl'lilOOI da Compantlia Ói!i PesqUiU de Rewrsos Minerais - CPRM, na década 
óe 1980, encontraram no local um barreiro. com a presença de mUitas antas 

" Inf ra-estrutura 

A Untea ooIocaç.6o habitada é a ÇoIoçaçAo CajU8li'O, adcp.Jmda de outro sennguetro, há 
menos de 3 anos. mas sem qualquer ~po de docunentaç6o 

A família residente é comPOlta de 5 pessoas, lBildo 3 do sexo maSOJ~no (com 25, 31 e 68 

• 

• 

anos. em 2(03) e 2 do feminino (com 4 e 51 WIOI, em 20(3) . Esses moradores do todos • 
naturaiS da região do Vale do Guaporé 

A lamilia mora em uma casa medindo 60 rn'. oercada óe pal(IÚba, cobefta com palha de 
palmeiras, pi~ de paxiUba e para OI p'di6es de habitaÇao de Sefingo.J8lfO pode ser 
c:ooSidefada regUer 

A res.dêtlUa nAo poSSUi Ioua e a ágo" pa'8 cont.umo é pio •• ru,,'" diretamente do RiO 
Novo T ambém não existe eneJgia eléhial. 

Euas iTIOIlIdores mantêm estreita ligação tOm os sijlll\j\Jeilos da R8$8fVa E,xtralMsta 
Estadual Pacaás Novos 

" Educaç.lio: 

Apenas uma pessoa da lamília estudou até a I' série do ensino ~mentaI, 58Ildo que os 
demais não sabem ler ou esae~er. A unica escola que 81l11Odia até a quarta série. na região. 
8$tava a dois quil6metrol de distância, ma foi desativada há vários WIOI. por latia de 
prof.~ 

- s.ude: 
As doenças mais comuns apolitadas pela família do a malária e a !1ipe, que sio tratadas 
no Posto Indigena Santo André ou diretamente no Hospital RegiOnal de Gu.rit-Miflm. 
distante dois dias óe viagem, uma vez QUe o acesso se dá somente por pequenas 
embarc"9Õel . 

Para as doenças maiS c:omuns utilizam folha de 1arar1a (febre), ..... 1 ddre.ra (calmante). 
captm 5a11O (dor de barnga) e raleira (dor de ba"nga e 1ltI.naç.ao). 

- Produç.lio: 

Na f8S8i'Va são c:ultivadol I ha com arroz e milho e 2 ha de mandicxa, nndo a produção 
para oonsumo próprio. Hé um pequeno pomat com 2 jambeiros, 4 te)\l8iros. I tangenn_, 3 
laranjeiras, 2 mangu8ifal, I roqueiro. I }aqueira. 3 limoeiros e 3 pés de m.cum. A mão-de· 
obra é totalmente familiar e nl.MlCa recebenIm assistência téc:nK:a 
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o Ür'IICO equipamento àisponivel para o II'8balho 6 um motor Oe 7 hp fablÍcado em 1998 
foice I terÇ8óo A t6<::r;cll utiliUda 6 • tradicional. com demJhada e queima 

PreteroOem cultivar frUifenls como lar8f1.-lina, tangerina , abacate e café com VIstas a gerar 
renda. ,hmento paIlI • lamnill na rese!V8 Parti tanto e!op6i8ffl encontrar finaociamenlo 
para expandir • agiwIIlM"l e ....... !tI atar pessoal. 

A êr .. da coloxaçAn elCPlorada extnIbv8i'flente pela família é de aproXIITladamenle 300 
~, da qual do extraíÓOs $IlI11'1Q1 e castama-dc>bnlsil. O "tel( é lIIXtraido de cerc. ele 
eoo senoguens P.,.. ext/lIÇAo da castanha. utilizam três estradas com um cetC8 de 300 
castarilalras. mas, para chegaf até li, necessitam deskIcar-se até Porto Loreto e dai a 
~ de Primor, Itt.ando malS...".1 honI ele barco 816 o "pique" da castanha 

Reclamam das "cclchas· de vegs:.açAo 8Ql.Iát'C8 que atmentam consideravelmente • 
dillctAdade de 08vegaçOO no RIO Novo. conto"". demonstnl a Foto 2.34 Estas, pcrim, 
constltuem-se em 1I11p0rtante5 berç.áios para os peixes da reglio. conk:N1f1e da<1os 
levantados no «agnósticO da .... eonatantes no item 3.2.11 do eocarte 3 00 presente 
doC!rnento 

Foto 2.34 B.rco locomovendo-se com dificuldade entre I' ~colchas~ de mlcróflln 
aqu.iticas no Rio Novo 

A família reSldeole 1'11 reHf\ll ..eonhece li eXlstênoa !;los vanos produtos da ftoresta, mas 
consideram que os prvços Mo compensam a sua expkKaçIo, além 00 que nio 
dispolvbillzarn ele prqetO$ 
FOI constatado pela ram i~. que muItOS pescadores, sobretudo profisSionais. adentram a 
area da lltS8fVa, mesmo não sendo """""tido. Redanam da feita de ~scalizaçAo por pa1e 
do IBAMA e que os invasores estio acabando com os peiXes e animais, tanto nessa área, 
quanto na Reserva BIOlógICa Estadual do Traçadal Embora cacem na reserva, declaram 
que' só para subs,st6ncia e que não conc.ordam com a caça na reglao 

T.-nbém nAo ooocordam com um Pl8I"IO de Manero Florestal ComlXlltéôo, pois, segundo 
eles, isto trará Impacto ambientai para a região, 

A familia no último ano tomou empréstimo bancário jllnto ao Banco da Amazônia - BAM, 
mas nAo disponiblli~a de conta correole 01,1 poupança. 

Quando cons8gl.lem obler elgum lucro, investem na alimentação e no matanal para 
aumentar a agricultura 
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• Aspeetos Culturais 

A pesca, a caça (Foto 2.35) e a visita aos v:zinhos silo as unicas formas de lazer prat:cado 
pela familia Como nAo conhecem os limites demarcatórios do Parque, caçam denlro do 
parq,.. no local denominadO pelos s&nngueiros de ·ch'Y'"'I!)p~. pors ~m que este fica 
deilbo da Reserva 

Foto 235 COlIro de onÇ8 em rel id6ncitl dI Re u rvl ExtnItivi ltl Federal e lrreiro das 
Antal 

A 13milia espera que o P.-que traga maior proleçAo e fiSQllizaçlo para a reg:~, atrall1do 
turistas para a reserva e para o Parque. gerando renda para a poplIIaçIo local 

2.7 VISÃO DAS COMUNIDADES DA REGIÃO SOBRE O PARQUE 

A aiaçlo do parq,., em 1991, [U'1tamente com as ruerlas 8JCtratMstas ledarail do RIO 
CautArio e do Barrei550 das Antas. CIladas na mesml dali , Iechoo uma lacuna de proleçAo 
anles exislente, entra outras érees jé protegidas como terras indigenas e Resex. 

A principal conseqOéncia da criaçlo desse novo bloco de unidades de cooservaçêo. com 
464.663.45 Nr, foi o 8XpI"essivo &uTl8f5to da extensêo Ô8S ãrell5 proteg:Ô8S no mrriclplo de 
Guajarâ-M:rim, pa55ardo de n , l' p!W3 95,6'110 do MlI teolitório (Tlbell 26). ~M:nm 
passoa..: I conter cipico lridedes de Proteç60 Inlegial, .. :CO ~adel de Uso Susleotjyel. 
seis 181185 iocUgeoas. Essas áreas protegidal oo!pMI, r8specti~amerrte, cerca de 20.5'. 
30% e 45,2"10 do total do Municipio, I9frdo como!,IrTI de set.rS prirraparl otljetivos a p!"O(eç.Ao 
da brodiv8fS:de:de. 

• 

• 

• 

• 

Essa questlo lem ca\llado poI6micas enlJe OI governos mu"licipal, estaooal e federal . A • 
prir:cipalargumentaçAo leYantaôa pelo municipio li de q,. esSIilS áreas pn;:tegidas impedem 
o cJeseriYoIV5me:~to de atividades econOmir;a$ 

Por outro lado, 0lIIra questlo basl8rte comr.rm M Amazônia li I VISAo utilítaôsl8 qP,J8 a 
maroria da popUaçio e m:JItOI tomadores de Modo 16m sobre as unrdades de 
COI1servaçlo. Essas áreas normalmente sao avlPliMas apenas em reIaçIo és POSsPbrlid8des 
de expl0f8çAo de S8\JS IlICt.Prsol nabJrais, como extllrr!iYÍ$mO VilQ8tal , caça e prva, e nIo 
como uma áree destinada 11 cooS8fVaçAo da biodiversidade e de S4WS seMços ambientais 
Isto esta muito presente na visêo dos moradores do entorno do Parque, q:.Je v:vem nas 
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reS8f'las eXlrallvistas, Estes avaliam e imp::::rtàocie do Parque apenas quanto ao aumento da 
proteçAo li c:a'l1rOIe da regrlo em relllÇAo aos invasores, bem como seu poI8ilCI81 de 
grrtrlIÇão ele rWlda â populaçio local, pela atraçio de v:srtantes, tanto para as reS8!"\las como 
para o Parque 

Moradores também relatam que frequentemente caçam nas reS8fVas extnltivistas, mas 
cleclaran 18<1:6-10 somente para subsist6noa, n60 concordando com a caça comerc:ral na -AIçp.sns moradores redam3m da falta de fiscalrzaç,Ao pof pane do IBAMA e de que as 
s:steméticas inva!õ6es nas áreas das raS8fVas extrabvrstas, no entorno ::lo Parque, rtSlIo 
dimimjndo os estoqr.les de peixes e de alguns animais Contudo, os levantamentos 
efeb.Iados pa-a este plano de ma&"!eJO demonstraram que murtos mo: aoo,'es das reservas 
&rdJ8t&YPStas caçam dentro ::lo Parque, em pane pof n60 conhecerem seus ~m:tes O 
p: ir rcipal local utilizado i o denommado "barretrO c:hupador", qP.18 murtos afi: ",am ficar dentro 
áe Reserva Extratrvista Barrem;: das Antas, 

No mesmo levantamento, alguns moradores do distsíto de Sr.srpresa c:a'lsideraram qP.18 o 
P81'QU8 eslã murto peno do distrito, podando impedir o seu cresamento, i' que o mesmo se 
enco::tra cercado pof terras :ncligenas e reser/as extratMstas, A maona das pessoas 
~gadas às essociações do distrito nAo atou nenhum benefic:o que o Parque possa VII' e 
trner. apanas alguns mor8r:lofes julQam que o Parque pode tnlzer recursos para o distrito, 
p&rrn:bndo a melhoria d4I qualidade de vida e a geração de emprego e renda na 
comr.ri1~ 

$lo poucos os moradores de Surpresa que ......... n da 8JOslênCla do Parque, tendo uma 
noç.Ao murto vaga e contraditória sobre a sua imp0rt6ncia para a região, 

Mesmo assrm, seglXldo o levantamento efetuado, 11 ma:oria da populaçAc; do dislnto, 
quando questionada a respe:to, avalia ou percebe a presença do Parque de uma /omIa 
posrllVa (Tabela 2.5). MUItos m<nI:bres também exprelSiIP"a'TI avaliaçees • percepções que 
nio são adequadas à cateooria de manejo do Parque ou qP.18 Mo são próprias para uma 
unidade de eonservaçio 

Entre as perc""f'Ó8s posrtivas, dtaram 

Recepção de turistas e meltrcrria da intra-estrultKlr; 

· Implamentaç60 de turi.mo IOUstanU!rvel; 

· OrvuIgaçAo da regrAo, 

· Melhoria da qualidacle de v:cla, 

, Geração de emprego e randa; 

ImplementaçAo da fiscalizaç.êo; 

, ReduçAo 00 desmatamento e preservllÇlo da Brodiversrdade 

Entre as percepçóes negabvas ou impróprlas â cateoona da unidade estAo' 

, Oivrsão de p.a.rte do Parque pa'iI os Irabalhadores nxass; 

· InvasAo do Parque por made:re:ros, pescadores ele. ; 

· Abertu!lPr de estrada em d:reção a Ariquemes, cortando o Parque, 

, 0Msâ0 da área do m..,:cipio pela oiaçAo do Parque 

AI poplA8ÇÕes das reservas extrabv:stas entendem a importância do Parque dentro de uma 
perspectiva ess&r:Cl8Jmente assislencia~sta e utl:tarista, como 8 segu:r 
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Poderá ajudar na limpeza dos lu'os, canais naturais dos fIOS usados pelas populações 
para diminuir dist6ncias, favorecendo a navegaçAo, • 

A presença do IBAMA dllTlÍlll.lrá as ffl8SÕeS nas raS81'V8s trazendo mlls b..-.quilid8de é 
popuIeçt<>; 

o IBAMA poderá ajudar na melhoria da S31iefe da populaçAo (jurante a implementação do 
Parque, 

O IBAMA poderé ofefeCe( iljudli para wstear a proruçAo, aJem de contribuir para a 
melhona da tomunlCaçAo; 

, A presença do IBAMA no Parque representaré um apoio real , conu.,idade, ao mesmo 
tempo em que a CCImIXIIdade oontnbuirá com a proteçAo do Parque, 

, A Implemen!8ÇAo do Parque vai atrair lu'istas pata I regiAo, g«ando renda pera IS 

famílias e com~ade, além das COfTlI.ndades ~rem trabalhar como guias, 

O IBAMA vai melt.orar a CCII1IUIVeçAo e a fiv·!h*íA", o que i lip8dirâ a etltlada de 
pescadores e outros invasores, inclusive na área óas ressl vas deSOCl.'padas, 

O IBAMA vai melhorar o transporte das comunidades, lOIegrando-IS e brando-Is do 
isolamento: 

UaWuto da estMl6a a S8f ImpI.,tada no Pa(lJJ8, possibilitando a produç.6o e venda de 
produtos , pois haY8fl1l t.m fluxo maior de peuoas na I'e\JM 

A maioria dos morlldotes afirmou que, se nio houver melhoria da renda nas reservas 
extrativistas, certamente OWIlenll.m esvaVamenlO da popiJaç6o em wrto prazo, Julgam 
que Isso colocaria em risco as unidades de conservação de proteç.êo integral , como a 
Reserva 8i~a T~ed. e o Par"q1.l8 Nacional da SSlIa da Cuba. 

2.8 PRINCIPAIS PROBLEMAS AM81ENTAIS DECORRENTeS DO USO e DA 
OCUPAÇÃO DO SOLO NA REGIÃO 

Apesar da baixa densidade populeclonal na regiJo do Parque. alguns pn;ibIem8s ambientais, 
reais e potenciais, podem ser identificados. 

$sl'ldo Urml regilo que YlYe baSicillT*lle do extnltrvismo, a po{)piia falta de t;OIil8CWTMlnto 
~ a diversidade biológica regional e seus processos ecológICOS IIJma.se l.WTIa questão 
importante e potenCIal problema. Pw;Aa se t.m extratiYi$lTlO ' susterrtâver, co.TIO objebvo da 
maioria das áreas protegk:las da regiio, sem que se tenha suficiente coMecimento sobre as 
bases biológicas e ecológicas dessa sustentabilidade. ConseqOentemeote, tamb6m n60 5Ao 
pnItIcIdos sistemas eI'.ciuntes de mOllítul'alToeilbJ, 

A presdo exlrativí$UI sobre as ca~_.IS as da r&gIIo, por exemplo, • histórica, mas, .té o 
momento, pouco se sabe sobre o real status de COIlSSlVaçio desses castanllais A remoção 
anual de grande parte <ll;s sementes piOC'l lZidas, acompanhada peII pressão de CIIÇI sobra 
as popIAaçôes de cutia , pode drficuitar a regeneraçAo da e&p6c:ie, impedindo a sua 
sustentllbilided!! natlnt. Mas isbJ nIo está sendo considerado. 

A tltta de fiscaliuçio e de efe&ia proteçAo das unidaôes de COilUrvaçAo. dls !erras 
irldi~s e de seus entomos têm PfII ,,"tido ~'as pradat6rias e cm'llnosas. prirlcipalmente 
por parte de invasores, Na 8 u i8 HicI~ do Rio Novo do Mamoré, I pesca tem 
causado o extennlnio de muitas espldes de peixes. A estimativa dos moradores e de q~ 
foram rebradas, em um ano, mais de 15 Il:U"l8led1s de pescado, com o uso de extensas e 
diversificadas maIhadeiras, comprometendo o equilíbrio da regiAo. conM'IeIadI t.m berçáno 
l'IIItural de espécies ~ e 5OOaqI.8ticas 

Na Bar. Rica, em frente, COI'TUlicSade indi~ Som Fuuo, no Rio Paceés Novos, qUI (!fI 
rica em bIodiy8fSidacll aquática • l.n1 berç6riO de lr8ClIjés e tartarugas , '5 espécies 
flibaqUllibCaS foram praticamente exterminadas. No Rio Novo, durante os levlntamentos da 
ICtIOfaU'Ul, para este plano de manejo, foi constatado que a pesca pradat6ria, com I 
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Utlliuçao ele malhadairas, • constante e, minas vezes, sob proteção de algumas 'ami~as da 
comunidade Em ação conjunta com tunaonénos do IBAMA de Costa Marques. ro. 
apreendida uma malhadeira de 100 mm entrenOs. aparelho capaz de capturar jovens de 
clivet'US espécies. 

O mesmo 8COnIece com a caça. mais acentuada em periodos chuvosos, chegando a 
abSl.A"dos, como o reJataoo em KawIde (2001), quando, num dos igar .... s formadotes cio 
Rio Novo 00 Mamoré. uma eq..npe de caçadores matou 10 lotaS, para ~n$ cIe coméfÇl(l, 

mas, como nAo poderam transport&.tas, deixaram 9 apodr««ldo no PfÔprio local Um 
individUO ~ko. em 2003, d'legava a ser vendido por RS 1 500,00. no mercado de Guajará
Mirim. 

Entre os 8I'IImais mais caçados. para serVIr de iguanas tanto no Brasil quanto na Bolívia, 
deStllCalTl-H queootdas, Cllllllus, pacas, CUbaS. capIVaras. 

Alem disso, as próprias atividades dos e«tltiYistM, voltadas pera subsistênoa, causam 
mpactos com oonseqiIênaas insuspelláV91s Segtndo estimativa oonbda no Relatório 
Técnico da Mastolauna cio Parque (Messias e Booavigo, 2003), apenas anca moradores da 
Resex do RIO Pacaás Novos, que admitiram caçar diariamente, abateram 102 indivrduos em 
um ano, o que resulta numa média de 20 anm181s1anolcaç.ador Considerando essa média 
como representativa para os 21 moradores que afi~ caçar durante IOdo o ano, seriam 
428 mamíferos retirados de suas respedJVas popuIaç6es, a cada ano, 56 por essas 21 
pessoas, de5U11oca11C1ade 

A dÍlTlanuiçAo na oferta de pesca e caça na reg.1o i' está sendo l*oebIda em elgl,rIS locais 
e deve provocar maJor pressto sobre as urWdadeS de conseNaçlO 

As UCs do entorno do Parque ainda ~o contam com plano de manejo. conselhos e com a 
eletiva proteçlo, de acordo com o estabelecido na Lei 00 SNUC 

Outro lator pvocupante é o forte inlEnS$It na e~pIorllÇto do potencial madeJrelro da r&gIão 
e os Plano. <Se Manejo FlorestaiS executados Mm maIO( acompanhamenlO técrico 
A explofaçio madeirewl. juntamente com O IilYIIf1ÇO das .... , de pastagem, vem 
comprometenoo a integridade <Sas ftorestas da região (FigunI 2.13) 

Figura 2.13 Desmaumento b margens da BR 429 (A • desmatamento antigo, em 
ragenltnlçlo. B · desmatamento recente, Im 2003) 

Um levantamento r .. to em 60 000 h9ctares florestais, na e)(\(emldaoe oeste da 51111 dOS 
Pacaás Novos. munICípio de Guajará-Mllim, idenbficou 25632 hectares de .ro$ 
desflorltstadas, ou 42,7'1\. do lotai da 'rea, tendo como causas 8S allvldades pecu4!1i1 • . 
maóeIreIr.s 8 8S queimadas per'.6dicas (SilVltll'3. 1998). 
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No Diagn6SbCO EInl).Amblental da Terra Indigena UNrEu-Wau.W8u (2002) há o regostro de 
que ' empresilrios, poIibcos 8 fazendeiros da regiAo estão negoctando lerras a fim de 
transfOfTTlé-las em áreas de bovinocultura extensiva Esses novos "donos' estão derrubarldo 
as malas ci~allls do Rio PacaAs NO\IOS e seus tributários, com conseqOênoas sérias e 
irreparáveis 80 meto ambienta e M populações indigenas e ribell'1nhas axtraliYlstas, as quais 
utilizam asAS águas para consumo próprio Euas ações oaoosas proYocarAo o 
assoreamento do rio, que serva eooTlO Unica '1\8 de acesso li rfIgIio, ".11 da OOI"ItatTIInaç.Ao e 
poIulÇio das águas provocados pela implantaçAo da bovlOocultu'a" 

Outro fator que pode colocar em risco a come-vaçio ambientai da IlIgIIo é a existênCIa de 
uma sMaria no interior da Reserva Extrativista E5t8duat do Rio CltUtário, peflencente 8 
ASSOCiação Aguapê, benef\ei$'lóo a madeira explorada de acordo com o Plano de ManeJO 
Flofestal Comuntário, de (Mponsabilidade da própria associaçAo e, aparentemente, sem 
contar com o devlÓO ~o téalicO 

Por outro lado, a Slll.IaçAo de lIba1dono em que 'fI'Iem muitas das comlXlldades do entorno 
cio Parque, sem assistência li saúde e 8 adur .. '" e sem tIS mínimas condições de 
saneamento bésico, apesar óe estarem VIVendo legalmente no interior de éreas pôbheas, 
conslItui-se em um dos mais graves problemas aTlbten!ais da reglAo Essas populações 
também nAo contam com aS~llllI1cia Iécnica adequada, 

Já nas áreas ~nas, a CO ........ fltli .... Ao da pop,.açlo vem causando 808IIhlac\o dedir'IIQ da 
qualkh :M de VIda a ambi I ltal, na medda em que as prefeib.ns nAo dispõem nem de in".. 
eslruh.Jr1l e nem de IIÇ~ 65 de ~emento para absorver esse a F 'CII'11ento populacional 

2.9 ALTERNA nVAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL 

As diversas ins\klcias de govamo, federal, estaó.Jala municipal, ampenhafTHSe na busca de 
alternativas que possam ~1Jr a consenfaçAo ambienlal a o det«WoIvimento sustan"vel .. -
Como comeq06oci.a, el(Ístem muitos Planos, P,ogtamas e P' 'IBIOS pata essa 1lIII'1o a 
maioria deles desanvolvidos óe forma integrada 

A regiAo do Parque, como um mosaico de __ federais e estaduais de grande a)rt8ilsAo e 
de importAncia internacional, devlri ser diretamente beneficllloa por esses programas 
governamentais 

2.9,1 PI.nos Govern.mentais FedBnlis 

Vários programas a projetos federais já foram merM::ionadoS no Encarta 1, mas alllda 
merecem de5l8QUe alguns dos planos que podam reparClJÚ/' diretamente sobre o uso a a 
ocupaçAo da temi na região do Parque' 

• O Progrllm. Áreas Protegidas d. AmilZÓlll' - ARPA, além de ter l8'iorec:ido • c:riaçIo 
do Parque a es!tl( pabodilllLndo o seu pIanefarnantO e implar1laçto, devenl 1tIm'*n 
beneficiar as oorflI.Ddades do entorno, Um dos c:omponerrtes dasse Programa VISa a 
'Partiapaçlo local nos banetlaos das "1r".dadS' de ooI'\u'vaçAo" a, inicialmente, 
benafioan!i as comunidadeS do entorno de duas lJCs: a Raserva ~8 cio RiO 
Trombetas (PA) a o Parque Nacional Se"a da Cutia $Ao oote~vos desse componenta' 
capacitar os conselhos; apoiar 0$ b."alhos partidpativos relacionados 80 plano de maneJO e 
aos tem10$ de compromiSso, int«ir a ~ na dlnlmica so(ic.ecI:1'I6mica e cuhural da 
regiio a i,'ICeMtY_ a participeçAo COI'l'Ulitãria 

, O IBAMA, IlAm de ser direltlm8l'11e respons ...... pela aclilli'listraçAo a pelo mana,o do 
Parque e das IlIservas axtrabvistas feo:Ieiais do Rio Ca'lfm a do 86",","0 Ô85 Antas, suas 
lonas de alllOi'tecir'nantO e do Co"ador E(C~o, tamt>é:I .. desenvotva PlU\IJI&"as para a 
região pcH' meio do seu Cantro Naclon.l de DesenvoMmento Sustentado du 
Popul.ç~s Tnld lcion.iS (CNPn 
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o CNPT. desde sua criaçlo, em 101211992, tem como objetivo a ee.bontçlIo, 11 ImplantaçAo 
e li implemenUMrão de planos, programas, projetos e ações demandadas pelas popuIaçOes 
tradiCIOnais, por meio de suas enlldades representativas. Tem a incumbência de executar 11 
política nllcionaI da borracha natIVa, apoiando os seringueiros. conforme determina. Lei N" 
9497 !Se 12N1997. Os trlIbaIhos são reaizados em paroeria com o MMA, Comunidade 
SoIid*iII, ConselhO Nacional de Senrçuetros. Coo:~ .... bvas e ASSOCIaçOes de SennguelroS 
e consiste na constnoçlo e m.uençio do MloooamenlO de lJSIf18S d8 beneficiamento de 
borracha, bem como no apoio 111 pesq .. llu para melhorar o produto e o fortaleCImento de 
comunld(lÓ"s produtoras, com o ftoaociamento de pequenos projetos . 

• A Fund.çlo Nacional do Indio - Funil ê, Mm dúvida , o maior parceiro e a maior 
referência inshtUClOO8l para os povos indígenas da r8QIoo óo Parque Além do resguardo e 
da proIeç60 b terras lI'ldigenas . • FUNAI IJabalNi com • proposlçAo de alterna0 .... ' 
econômicas para os povos indigenas atendidos pela Aâniristr..,Ao Execubva R8gIOO8r de 
Guaja'.MlfIm. entre os quais o "Projeto Cuim .. •. comida feita com palmetra b 7 t 7 ;' I . em 
coIaboraçIo com a Corntssio PlIstOllllI da Cri.-ça, enII1I outras pateerias, para • produçAo 
de rnuttlmlsh.n, utihuda como suplementaçAo alimentar, Também tem apoIacIo • 
incenbvado 8 produçAo e li comerciahz:8ÇIo de artesanato Indlgena, com o apoio cio 
SEBRAE. 

- O Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq), 
ROndOnla está montaido sua pnrneia usiNl wllllel6trica, com Iuncoonamento a partir da 
energia presente em res;duas de madeira, matéri.ptima abundante no estado. Segundo o 
MMA, a usina, quarodo em funoonamento, benellClaré a comI.nicI8cIe da Reserva ExtraIiVlsta 
do RIO Cautáoo, uma das Integrantes da AssocieçAo dos SeringueiroS do Vale do RIO 
Guaporé. A 5elTllria existente elentro da reserva vai substituir O antigo e dispendioso 
abasteomento de energia a diesel , passando a utilizar o prOprio rejeito da serrana para 
procll.IZJr 8I'IergIa. Além de alimentar a SSlIana, a uSina proporoonarâ a v8l1ICaIilaçAo da 
~Iria com a constrl.'çlo de uma estufa PiQ COITlelclali7açlo da meda .... estufada e 
benefiCIada 5egl.ndo cálculos do MU"IIStério, a economia com o uso da boomass. e .. 
conseqílente redl.JÇAo no coos.umo ele óleo na f8S8fV .. extratlVlsta poderé chegar aos R$ 4 
mil por!MS A retirada dos oer.oores também deve contribuir para a dirrunuição da poIuoç.Ao 
atmosrérica na rllgiAo. 

O projeto piloto, a cargo do InstlMO de EJetrotécnica e Erl8l'\)a (IEE) da USP, deVe estar 
termlOado em dois anos, .. panir de 2004, com cap8CldaOe iniOet ÓfI 250 kVA. A inICIativa 
tem .. pamena do Centro Nacionar de Rerertna8 em Biomass., também da USP, da 
FoodaçAo de Amparo e Dese1'lo ..... menUl da Pe5qUis. (Fadn=p). do P .... e do Mimtéoo do 
Meio Ambiente (MMA). 

- Centro de Pesquisa Agrotlorest. 1 de Rond6nl. _ CPAF - Embrap .. , que completou 30 
anos de atuaçAo no estado de RondOnla, tem desenvolvido pesquisa com virios 
produtos, taIS como café, arroz, reljão, milho, mllhelo, seriogueIra, plmenta-<ll>remO, 
guaraná, esséooa5 "orestaos, gado de corte, gado de leite, bubalinos, ovinos, caprinos, 
pastagens, hortaliças, fruticUtura, soja, 5OfQO, algodão, sementes, fer1i~dade do solo, 
enlOlllOlogia, fitopatolol)a, S8IlIdade 8f\ImaI e lecr .... "as. corllo Produção Orginica de 
Leite, ProduçIo de grãos, FMicuItura, SIstemas A~es\8ls (MPs), Florestas. Estudos 
de cadelas produtivas ~ o AgmnegÓClO Com o programa Embrapa Escola. atende 
alunos de S- a 8" séries e OISf8C8 cursos e palestras 

Recentemente, partICIpando do programa de "S$SlSoria Técnica, Soci.1 e Ambiental 'OS 
Pn:Ijetos de Assent.mentos (Ates), pretende trabalhar OOYII$ perspectivas par. o 
ôesenYol~W'I""110 da agricuit1.n farnlbr, potencia'iz:ar4l ações jã desenvolvl<Sas e abnndo 
novas possibilidades na "'1SaI de cp.J8Iidade de VIda. 

Esse PfOIII"*Ila é UTla irllCiaIJva do Governo Federal por ITleIO do MOA - MII'IIstério do 
Desenvolvimento Agráno I !NCRA, em parcana com movimentos SOCIaiS e comUnidades da 
agticukLr' familiar A idéia é jnserir as comunidades, de forma compebbva, no processo de 
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produç6o 'IOItada para o IMiV"acto, IIUm ele ... tegní-Ias ã cinênuca do elesenvolvlmemo 
mufllClpalll reglOOal, de forma smbientalmenla systentável ' 

Comtridades ribamnhas, agôcuttores lI"antltdos da reforma agrárie a O)ml,W'lldades 
tradiciof'lais lf'ISeI'idas na expIoraçIo sustenUivel da floresta, corno senngueJros e 
extratIVIlW, estão sendo atendidos POf um8 equ.pe oe léulÔCOS e PUQlwt.oor.s dispostos 
I respeitar 11$ par'lieUaridades Wtural oe cada comut'IIdade e inoInbvllr atMdades de 
d858f1votvimento sustentável. 

Um doS propósitos do programa "Ates' em Rond6i lll é valorizar a marca "AmuOn"" a 
partir oos produtos produzidos, agregando valor e transmitindo aos consumidores o conceito 
de economia lOIidária , como respeÍ'to ao metO ambiente, utilitaÇ60 de Ilstemas 
agroecológicos de produçêo e valorilaçlo de wtura dos povos 

Os nUdeos operacionais do programa AtH sAo constduidos pelas seguntes Instl\l.lç:68S 
conveolSdas. ASsoOlIÇAo Elftadl.·. de Ccw ... ~r .. Ao Agricola - AfICII, CooperatIVa 
Agroamb0e0t81 de RoodOria (Coob .. OIl) . Coopel8bva Milê/"lO e Emater-RO AI ellbdades 
pafCelf8l do programe HeI EmbnIpa - Empresa Bfasileira de Pe~NI Agropecuina. 
IBAMA - Ins~tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Reanos N8b.fas Renov6v8ls, 
Delegaaa Federal de ~o A\jiIãrio, Seapes - 5aa:atarill Estad"el oe 
AgricutlulI. ~ e De58flvo/vimento Econ6moco a Soeial , Seap - SI.'et.ia Elpealll 
de Aqe.cut\.n e Pesca, Sindicato dos Trabalhal:bre$ Rurais de Pano Velho, Centro de 
P~NI de PoplAações TraaooNlls (CPPT - CInA) e COIselho de DennvoMmento das 
Coml.ridades Ribellimas do Rio M8deira. 

- O Programa de Desenvolvimento Socloambientl1 d. Produçlo Familiar Rural da 
AmuOn" _ PROAMBIENTE SYrgiu durante o ""Grito da AmazOnia 2000'. Com esse 
programa, as organizaç.oes represantabv81 das categorias de produtores lemil .... s rurais na 
AmazOnia (CONTAGlFETAGs, MONAPE, COIAB, CN5 e GTA), em parceria com a FASE. o 
IPAM a setores dos Miristérios do Melo Ambiente e do Desenvolvimento Agr*1o, vem 
construindo uma prr, IOSta ele política pública que busca articular os mecanismos de apoio .. 
prodllÇlo com uma nova c:oncepçIo ele uso dos reanos natU'ais, viabih8ndo, na prática. 
alternativas ~ substrtuarn OI Sistemas ibnerarites de pror1I oçOo. bMeados no 
d8smatamen1O desordenado e no lo.GO do fogo, que hot8 HeI t.gamente uIiIizados na regiAo 
e que têm gerado sigoo:ficativos prejui~OI emtIIentars e ecooOnucos pa"a os Estados da 
AmuO<u 

- O f>lov~ma de Desenvolvimento da Fal.a de Fronteira. do Mll"IIsteno da 'ntegnçAo 
NaaonaI, deve beneficiar cerca de 10 milhCes <te pessoas. dislribuidas em 588 mUl"llCiplOS 
de 11 estados, localizados ao longo dos 16 mil q.Ji16metros de ',OI1t8lra do Brasil com 
diferentes palses SlI-ameôcaoos, que passarAo a ter opoI1urWIade de trabalho e produçAo. 
Segt.ndo o secretário de Programas Regionais do M~tério. o ob;elivo do prOlato é 
descobrir a vocaç.Ao e<X:lOOmica de cada uma das regiOes, capacitar os cldadAos, organizar 
li atividade produtiva em ~ativas e apresentar linhas de financiamento para aquislçAo 
de equipamentos e material . 

O Mlf1Ist6rlo da IntegraçAo NaaonaI inst ...... J fóruns nos rrw.Dcipios; da Ironteinl para q.tI a 
popofeçAo 18 organize e defina suas prioMw.'er. '0'01 ações 8CIOI""I6rlicM li M raizes do 
pojelo 

O PIi,f\lam8 conta com um gupo de trabalho nenoioisterial que ,... 21 rTlII"IIst6rios j)818 
coIlIboraIlIm danbo de suas areas de """"npettnaa. corno saÚde a e<lJcaç6o 

_ O plano do Min istério de Minas e Energia pa-a a COOStruçAo da Usina Hidralétrica do 
Rio Madeira é considerado priorit.trio pa-a garanbr a ampliaçAo da oferta no pais e 
equaaonar o quadro energético de ROlld6nia. Os estudos reatizadot; indicam Mr possivel 
g8f1Ir cerca de 8.000 MW, o que proporciooaria. inch.rsive, a extensAo da HidrovI8 do 
Madeira até Guajará-Mirim e dai até Pimenteiral. 

_ Acoroo a$Sin8do em 2.IBI2(l()4 , entre o Mlnlltério do Melo Ambiente e o Governo de 
Rond6nla, pre1ende beneficiar milhares de agrio..rttClll:!S do estado ao promover o 
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rel\oreslarnento de éreas desmatadas da rega0 Peto acoróo, uma mudança na lei estadual 
far' o [nd.ee de praS8l'\lação da reserva IeOaI voltar a ser de 80%, em propriedades ruraiS, e 
CSliri aos procILItores fUraiS que desmataram mais do que o permItido um prazo de 30 aflOs 
pari recompor ~ CSIi reserva legal, Pata a ITIII'IISb'a do MEllO Ambiente , a pa.ce.18 com o 
QC".'OO da ROI"Idta'lia '\Ia afe~vamente proteg8f as I.II1idades de eoosetVaçlo, 8$ 

comlA'1idadeS indígenas, 't'iabilizando um I"IOVO c:ido de deserWoIvmento" na feglkl 

A medida enquadra o zonaam&nto ecológico a econômico do estado de Rondófua na 
IegistaçAo federal. PQf ino, o 8COfÓO fará com que muitos agncultores que etualmente têm 
di1Iolkiarlas de _550 a aédilOS ~nos pn$um apresentar o doelnIento de avarbaçAo 
CSIi re58fVa legal, facilitando sue processo 

O estado de Rond6nia te'" que estruturar seu Orgêo ambiental, a Seoetaria de 
DesenvOlvimento Ambiental - SEOAM, implantar e fortalecer o Conselho Estadual óo Meio 
Ambiente e proce<ler à impla1taç.Ao e, QUando necessário, ti deslntrusêo des unidades de 
COrlsetVaçAo estaduaiS, 

2,9,2 Planos Go .... rn.ment.il EII.du.is 

No Ambito estadual, um ÓOS prioopllis ptaflOS governamentais na área ambiental, para a 
c:on5el'VaçAo da biodWtirsid9de e da cultura local, foi o PLANAFLORO - PI.no 
Agropeew.rio e Florestal de Rondôoia, em andamento até 2003, com financillTMH'lto do 
97 IOJ M(ftj,al. 

Ourwite o processo de l1egOOaçAo, espeaalmente no pefíodo de 1989 e 1991 , o Banco 
Mundial eoIo:::ou como c;or.cliçêo báiCll para a lIPfOIIaçAo do Plano a eriaç60 das UOOade$ 
de Conservação Foram então aiados os Parques EstaduaiS do Corumbiara e Guaíará
Mirim, as Estações Ecológicas de Samuel e da SerT1l dos Três Irmêos, a Res8l'\la Biológica 
óo Tr ...... 1 a as Florestas Estaduais de Randima"llo Sustentado (FERS) Rio Madlaóo, Rio 
V.lIl81ho B, RIO Veolll8lho C, 
Com o iniCIO do PLANAFLORO, em 1993, foram a60taôas medidas j)ilra a Implantação das 
UC. recém-criadas e, em 1994, o ITERON - Insbtuto de T8fT8s de Rondônse II"ICIOU a 
demarcaçAo dessas Unidades, 
Em 1995, foram oiadlS as Reservas Extrativistas do Rio Cautário, do RIO P!IC8ás Novos e O 
Parque Estadual Sa"a dos R8IS, 
Em 1996, a EstaçOo EeoI6gica Af'IIOnIo Mu,ica N7t'la. as FERS do Mlrrieípio da C .... ublm 
Os lIis patqu8S estad'lilis foram eleitos conoo érBlS prOOllrAnas para • gastão e 
con$êl'Vaç60, sendo implementados por matO de gastão compartilhada com ONGs e 
empresas, 
O PLANAFL~O também eSlaL,laceu paI'CEIIlas para a gestlo das estaçOtos ecol6glcaS, 
realizou Avaliações Ecológicas Ráptdas, elaborou Planos da Oes.envolvunento para as 
reservas eXb'atMstas e 8pOIOU • implantaçAo do COlledo.- EI."~Q Guapor6i' ltenez
Mamore 

Juntamente com ONGs e aSSOCllç6es pal'Celras, viabitizou vários projetos pallF a melhoria 
da qualidade de vida das coml,rl!dades ex\ratl'listas e indígenas do fIr'itOmo do Parque 

Dentro desse Plograma também 101." hom%g&c!as as temu indígenas SagaraM e 
Kanpuna e foi cnada e demarcada a temr ondigane Mas,saco, pnm8Ira fIO BraSil alada sem 
que fosse feito contato com os indios 

Foi também dentro desse plano que o Zoneamenlo Econômico-Ecológico de Rondôni. 
(ZEE-RO) roi desenvoMóo 

A Agenda Úmidas foi um p",qama planejado para dar conllnooaóe ao PLANAFLORO, mas 
ainda nio t&\le"';cio FOI l,WmJ proposta 6sc:wc1a • conslfUlda com a IOCIB~ada, com 
objehos s6oo-ambientais inovadores para o estado 

- O Zoneamento Econômico-Ecológico de Rondôni. (ZEE-RO), Já comentado no Encane 
1 deste plano de n18na,o (item 1 4 3), e uma Lei em vigor no estado. A ComiSsão Estadual 
de Zoneamento, composta por 22 rapreseruntes de entod&des governamentaIS e não-
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govemameotais, tem caráter cteI.berabVO sobfe todas IS questões rel8CKiI oac:tas ao ZEE do 
estado • 

Em apoIO â CominA0 Estadual, eKiste a Comissão Téctlica de Zoneamento, composta de 
eqUIpe multid.sciplif'lllf, para fornecer subsídios t6a'llCOS O Instituto de Tec. as e CoIOI'IIzaçio 
de RoudOon - ITERON e a Secretana de estado de Plane,amento a CoordenaçAo Geral . 
SEPLAN lazam os IJ3balhos de I'I'IOnItoria. ~o e $UpltfVlsão da pecuçio do 
Zoneamento 

• A Secretaril Estndunl de Educnçlo - SEDUClRO e o Minls t6rio dn Eduçaçlo. em 
parceria com o Núcleo de Educnçlo Indigenn de RondOnla - NEIRO. mant,", um 
prOOrame de capacitaçAo contJnuac!l, denominado PrOJ8lo Açaj , que atende 152 professores 
indigef'llls, Hndo a maioria oriunda doas escolas jOOsdcionadas ti AER Guajaf'á.Minm 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases, a edl,JcaçAo dos; povos indígenas é para a 
"rBilfinnaçio de suas identidades ebllClls. ,..,.peraçio de .... H memórias hostÔlas, 
va/onzaçAo de lUaS linguas e aenaas, além doe po$sibititat o acesso ás .,ro ... ·&çóes e 
conhecimentos valorizados pela soc;IS Ntde nacional" . 

• A EMA TER, visando a extenslo rural, com aSllstênaa técnica para as comunidades, 
desenvolve ou par'bCipa de impoIlantes programas e projetos, lais como, ReIIoreSCImento, 
ManejO e ReIIorescomento: PtoJBtO 0\ elôrios, Pro,eIO p!sciCl.tlura em tanque rede , 
RlVltalizaçio do Vale do Gu'lplte, PROECOTUR, DesenvoIYimento da f>4Qlâria LaiIBlnl , da 
BcMnocU:tura de Corte: da PiscicUtura: da Cultl.ra do Café AmazCria; da CIAtU'. da 
f>uptn'1a e PalmIto, FMlw/tI.t'e, ClAturas Anuais, Produçto de Sementes e Mudas, 
MecanizaçAo Agrícola; Eletrificação R(,QI: Capaataçio e Profissionalização: Ação SoCIal e 
CidadanIa: OIericull(,Q e PAIC 

Por meIO do programa Açlo SoeI.1 e Cid.danln, • EMATER presta assisténcâa quanto â 
rebrada de dooJmefltOl. aleit8mento matemo, v.an.çAo, 1\IÚde prevriv., ed\lC1Çto 

alimentar, impLantaçAo de hortas (escrlar, comunrtá1a, medicinal li case.ra), instaJaçAo de 
pomares, apoio á produçAo de artes808to li á agrtlIOdUsIria. entre outros, A EMATER 
também orienta os produtOlllS na obtenç:Io de ctêdito e tioanaamento jI,rlto a VftS 
instibJiÇÕes, como BASA, Banco tio Brasil, prinCIpalmente nos prooramas do PRONAF, 
FNO, PROGER, PROOEX e PRO-RURAL 

, A Superintendênc::in EstadWlI de Turismo (SETUR) coordena dois progtamas Jedera.s 
para o desenvoIYlm811to do turismo, indunôo os mooicipios de GI"II~~irim e Costa 
Marquas, o Pfrogrem. N.ciONoi de Municipelluçlo do Turismo (PNMT). VISando tIotar os 

• 

municíPIOS com potencial UiSbCO de condições t6cnces e orgIIru.aoon8IS para promover o • 
desenvolYimenlO ela atMd ..... ~stica : e o Pfrogrema de Desenvolvimento do Ecohlnsmo 
n. Amez6nl. leg.1 (PROECOTUR), que tem por oo;ebYO o planejamento estratégiCO e 
investimentos visando o desenvolvimento do ecoturismo na Amaz6nia brasileIra para gerar 
en'Ipt800s li ampliar a arreeedeçlo estadual . 
Nesses programes, ROI"Id6nia participa com quatro Pólos Ecotuisticos, como demonstre a 
Figura 2.14 00is desses pólos representam a regolo do Parque: Pólo E~stico da 
GuaJri-Mlrim li Pólo EcotIMistico da Costa MIWqU8S 
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FIGUra 214 Pólos Ecotul1sticos do Estado de ROI'ld6nia - PROECOTUR 
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o turismo, de um modo geral, anda i insiptente em Rond60"ia, mas o 8COb.rismo $lJI'Q$ 
como ~ 91temativl promissora, representando um 8fiOIil08 potencial para a ~ de 
emprego e renda, oom I valorinçAo dos produtos da "«esta e das belezas naturais do 
ti'-. 
A região do Parque, como parte desses Pólos Ecoll.lrislieO$, i rica em atrativos, 
piÍI'ICÍpâmente nahJrais (Fotos 2,36 e 2.37), mas também tJstórico·o.Jltl'Clis, Mesmo não 
havendo nentuna eslrutln local YOItaóa para o 1I.MismO, as co.nutidades vêm 58 
mostrando receptivas di\Wlte dessa possibi~dade , 

Fotos 2.36. 2.31 Revoada de pis5l1'OS no Rio Pacais Novos. pOr do sol no Vale do 
Guapot6, próximo 10 Distrito de SufJM'8'1 
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2.10 LEGISlAÇAO PERTINENTE 

2. 10.1 Em Nillel Fedef'al 

- ConsUtuiçJo di Repüblica Feda,.tiv. do er.sil 

A Consbtt.çAo Br8$iletrll. de 1988, denominada de consb~ verde ou amblenUl1 
estabelece, em seu ano 22S "OO meiO ambiente", ... direito ao Ill6IO ambiente ecoIog,camenl. 
aqUl~britcIo como 001 óreito difuso, de to«>s, indistlnUlm8nle, serodo oOligaçAo também 
<ifus • . do poder pUblico li da cClabvtdade, . sua defeSll e preHfVaçAo, para as presentes, 
futuras geraç6H 

Para assegurar a efetiv,(!ade dene direito, ... §,. 00 Irt. 225 estabelece I' incumblnaas do 
Podei' PUbliCo. seudo aIQlmas destas 

Preservar e restaurllf os processos ecológICOS esS«tCiais I prover ... manejo 
ecolOgK:o das esp6cies e ecossistemas; 

p, . serv. I divemdade li I integooede do patrirn6l1lO g!nébCO do Pais e fi$Cllliuw as 
entidades dedicaOas ã pesquisa e /I maniplAeçAo de matetlal genttico; 

Defi .... , em todas as l.nIdades da FederaçIo. espaços 1«nIOlÍals e seus 
componeotes • sefem up«i ...... "rte protagidoI , u .. do. altereçAo e • supresm 
pemlllKlas somente por meIO de lei, vedada qualquer ubbaçAo que comprometa • 
inlegndade dos .tributos QUe justifiquem sua proteção, 

Proteger • f8lXI8 •• 1I00I, vedadas, na forma da lei • ., pn!I1IC8s QU8 coIoqt 'erTl em 
risco sua função ecológica, provoquem a exbnçAo de espéoes ou submetam os 
animais. aueldade. 

Ainda no ao art. 225, eleva. Floresta AmazOnica, entre outros ecosSistemas, à categoria de 
patrim6nio oaaonal (§ 4'. delemllnando que a sua utjbaç.) deva ser feita dentro de 
condições que essegurem a preservaçAo do meio ambiente, iocIusive quanto 80 uso dos 
IlICU"SOS natulllis 

A ConsbtUlçAo FedEral, em seu M 216. estabelectl que constituem patrirnõnIo ClltInI 
brasileiro os bei'l$ de naturaza ml!lterial e im8lerial. lOmados indivióJaImente ou em conjunto. 
portadores de referêllcia • idellbd ....... <li açAo, <li memOria dos diferentes gnrp0!5 fomIadores 
da soc:: 'edade btuileira. nos quais se induem os ~os U'banos e sítios de valot 
h.st6r\co. paisagistico, artísticO. _queol6gito. põlleullQlC9c.o. e<.:QIOgico e cientifico No art 
23, ~ que a proteçllo do patrimOrllo cultural bfasileiro é competéocia comum da UnIAo, dos 

• 

• 

E5t800S e dos Municipios e 

Além da CombiuiçAo, ootras Leis Federais do apIicév .. s iI r8gIIo do Parque. tais como: 

· lei da PolIUca Nacional de Melo Ambiente · lei 6.938181 

A lei 6,938ml "tabe!eoeu a PoIibCI NaaooaI de MtIIO Ambiente, seus oo,etivos. princiPIO' 
e diretrizes. 

· lei do Sislema Nacional de Unidades de Conservaç,lo • Lei ' .985100 • Oecmo 
4,340/02, que a regulamenta 

A Lei 9985. de 18 de julho de 2000. instituiu o Sistema Nacionel de Unidades de 
Conservaçlo· SNUC, tratando. de m."lelra .oo.nga,te, de todos os temas relaoonados és 
Unidade, de Consetvaçlo e seu maneja0, 

· Lei de Crimes Ambientai •. Lei 9.605/98. Decreto 3.119199, que a regulamenta 

Disp6e lObte ai sanções penais e admini.baüv!I$ para condutas e 8tJviclades leSivas ao 
metO ambi .. !Ie. II'IO'O.odo.co abibuir ess," ... lÇ6as também iI pessoa jufIôica irih8lt:n1l 
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_ CódIgo Florestal - Lei " .n1/65. Medid .. Provl,ó,;. 2.166.67 

O C6diOO Florestal , allef3do pela Medida Provisória 2 166-67, mantida em YigAr'\CI8 pela 
Emenda ConsblUClONll ri' 32 • .,."o'-ele;e. enue outros, as éreas COOSIderadas de 
preservaçlo peillKlneole -com a flnçAo afT'oblenlal de preservar os recursos hldflcos, a 
péllsagem, 11 estabilidade ~' • • biodiYersld!lde, (I I\wc:o gêr.co ele fauna 11 ftora 
proteger (I solo e 8Ssegurar (I bem-estar das popuIaç6es hunanas· 

Ao Medida Provisõria rf'. 2.1SEl-e7 estabe.'ece a possibilidade de s~ssão da vegetaçAo em 
_ea de preseNaçIo pennaneI'lt. ' em caso de ~obIjdade p"éllic:e ou de interesse SOCIal , 
<ievida'neflte caracl8flzados e moll"t'1KIos em procerfimenlO admll'utrallvo pI'ÓpriO, quando 
inexiStir allematlV8'écnica e locaciona1 ao empreendimento PWI'"»to" 

- Ler de Protec;Io" F.una - LeI 5.197167 

Esta • lei .Stabet8~. que os ..na1S de quaisquer espéc 81, em qualquer fase de 5eIJ 
desenvotvuTlen\o. q..MiI 'fflem 1"IlIturiII1T*lt8 kIfII do ealh'eIl'O, eonsllluhdo • faUNI Ii4vflIr9 
bem como 05 seus 1'III'\ho$, abriOOS e criadot.ro5 natlM"IIIS, são propriedacle do eslado. sendo 
prOIbido sua ulilizaçAo. persego.nçAo, caça ou apanha 

- Lei da Açlo Civil PUbllc. - LeI 7.347/85 

Esta lei dsciplina I açIo cIYiI 11' ....... de p 5JX1f1S11bi1 ......... por da .. os CBUSado!I MI meio 
ambiente, ao consumidcJ, a bens. direitOS de valor anístico, eslébco, hist6rico, lulistioo e 
p8lUgiltiCO. 

- Política NlICional de Biodiversidade - Deeteto 4.33912002 

Este Decreto insblUl os pl"lfICÍp!OS e diretnzes para a lI'!lpIementaçA da PoIíbca Naaonal de 
Biodíversidade, tendo como objetiYO "a promoçAo, de Ionna integrada, da conservação da 
biodivenldacle e da ubhzação sustentivel de seus componentes, com a repartição justa e 
eqüitativa dos benefiCios derivados da utilização dos l'8O.IfSO!i genéttc.os, de componentes 
do patrimOnio geoébco e dos conhecimentos ti aOioooItIs associados a esses rewrsos". 

- C6digo de Água. - Decreto 24.643JJ.4 

O Decreto 24.6431'34 descrove as COfJ8I'ltes naveoã'lels ou ftutuáveis como águas púbitcas. 
mesmo que em algum ou algtnt b&dlOs derxe de ser ~I ou ftutu6vel, sendo 
pe,liutldo a todos o seu uso, sem Pfe,uizo da naveoeçAo 

• potlUe. Nacion.1 de Recul'$os Hldricos -lei 9.433J97 

Entrft os seus fuldamentos consta que -a égua , um bem de domil'llo publiCO, sendo um 
reo.no natural limitado, dotado de valof fICOI"IÓmlCO, e sua gastA0 deve sempre proporc:iona" 
o seu uso mltbplo° (art ,-. tOOSOS I. 11 e IV) 

A Política Nacional de Recursos Hidncos estabala=a como dlretnz geral, para a sua 
lmplantaçAo, a necessidade de Integração 8I'l11e a gestão dos recursos hidncos e a gesl1l0 

~""'" 

2.10.2 Em Nível Estadual 

- Conltitu íçao do Estado de RondOni ! 

Nas questOes ambientais, os estados só podem Inovar no ordenamento JuridlCO, 
Introduzindo normas de cunho maos restnbves, ou metlS prote\JVas do que as Jâ eXIstentes no 
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iimblto fede.-al , poiS a ConstltUlÇAo Federal estar- ele ," que li competênCIa em malena 
ambientai é comum entre os três entes federados (federal , estadual e mUr1lClpal) para sua 
proteç.Ao e fiscalização e COI"ICOIT8nte. entre os mesmos entes, para legislai". 

A Çon,tJtuç60 do estado de Ronó6nia trata do Meio .4.mbiente, 1':01 artiQoI; 218 a 232 

- Lei Complementar 52191 (Regul.mentada pelo Oaereto n" 6.3161!M) 

Dispõe sobre o do esUldo de RondOna (pnm8lra 
apl'OximQÇao - que os públicOS e pnvados no estado 
deverão SIH' com as diretrizes do zOl1eamento 

• Lei 547193 

DIspõe sobre a criaçllo do SIstema Estad"aI de OnenvoNomeroto .4.mboental de RondOma 
(SEDARlRQ), "tateie-e medidas de proteç60 e melhoJia da quelidade do meIO ambiente 
define a PoIitica Estadual de Desenvolvimento Ambtental; e insbtui, também, o Fundo 
Especial de Desenvolvimento Ambiental (FEOARO) e o FIJIldo Especial de ReposlçAo 
Florestal (FEREFIRO). As atMdatfes do InsbMO Estadual de Florestas são repassadas para 
aSEOAM/RO. 

O SEOARlRO li instituído oxm a finalidade de orgar.za'", ~ e integrar as açOes da 
admlnlStraçAo pública cireta, autárquICa e IUndaaonal, estadual a mUllIcipal, sendo 
integl'"ado pelo , 

(i) Conselho Estadual de PoIillca Ambiental (CONSEPAlRO); 

(ii) FtXIdo Especial de ProteçAo Ambientai (FEPRAMffiO); 

(ii) Fundo Espacial de RepoSiç60 Florestal (FEREFffiO); e 

(IV) Secretaria Estadual do Des!lwolvimento Amboental ($EDAMlRO) 

• Lei Complementar 23312000 

Instfluiu a Segunda AproJOmaçAo do Zoneamento Soc:w;-- • _ oOi liÍCI).E~ioo de RondOrna 

- DeCUKO 908512000 

Cria, no Amblto da Soperwllendê"cia Estadual de Tutismo, o NUdeo de Gerénaa do 
Programa - NGPIRO, o Grupo Técnico de CoordeMçAo do ECOIurismo no estado de 
RondOnia · GTClRO e o Grupo T6cnico ()peracK)oaI. GTO de Costa MaI"ques. 

2.11 POTENCIAL DE APOIO AO PARQUE 

Os dois muriciptOS que cornp6em a r8gIio do P_que, GuIlJ .... Mnn e Costa Marques, 
apesar de possulrem tmI8 b'xa de.'1sidade derrlOgl'Ik:a, apren.1tam alta concenlraçAo da 
sue popI.AaçAo nas áreas umanas. Mesmo assim, aPfesenlam um selor teraário restnto e 
com pOl,lca representativldN'e no contexto da ecorouia estart'lal , c;.,ajará-M.nm tem 
apenas três ag6ndas bancArias li Costa Marques, apenes...-na. 

Em Guajaril-Mirlm, os hoIéis e pousadas sêo de pequeno porte, et.deldo apenas a..-na 
pequena demanda. Os t.;w-u, "d ... :etes e restatnntes ~ um C8i," ' r-o rttgIOr'IIl 
havendo restaKantes especialIZados nas COZIfiMS boIiVl8f1él e "aba. Há agêncoas de 
viagens e empresas aéreas n.a cidade, tn'I aeroportO, um temunal rodovJáio e tn'I porto 
fluvial . Encontram-se tamb6c'n casas ItIJ'I :i .. IizadM n.a Y.nda de artesanalOS, 
principalmente Indlgena e ribeirirlllo. A cidade conte com o Museu Histórico Municipal O 
ITM,lrkipio é conSideradO "Area de Uvre Com6Icio", com incenhOl ftKaÍs 81008 nio bem 
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aproveitados pelos empresanos locaiS, tania como Instrumento ele viabilidade eomefCl~ 
como para melhorar a qualidade de vida Qa população 

A (;!dad9 <Se COSI. Marques conta com hotãls, po"ndas agêoo.as de v.ageos e tunWlO 
empr .. " Oe trWIlf)Ofte aéfeo • terlllilitie. tetmonlll fodool!ioo. tlBre., IIII"IChorleIIK 11 
I'8stalM'a"lle$, centros CUtn.nIS e de VISItantes, casas de venda de artosana!o$ e museu O 
Porto óe Costa Marques SlmOOO,za os IÍlI"80S tempos da extraçAo da borracha 

Os dois murociPIOS são atendidos pela Centrais Elétricas de Rondônia - CERON, 
CompaMIa de Aguas e Esgotos de RoncIOnia _ CAERO e TelecomoSllCaÇÕes de ROndÔf'1I8 
S/A - TELERON, .s quaiS atendem quase que udu5IYameme as weas urbanas 

Os aerviçOs de drenaoem urbana, coleta a disposiçlo de residuos sólidos, esgotamento e 
tratamento de dejetos óomésbCOS. InduslnalS andol 560 ml,110 preck10s e peill'.necem os 
1ix6&s • c*J abefto 

O ngmenlo .ndustnal dos 0015 muncJp!OS também" Il'ICIp!8fIIl , estado a maIOrIa das 
InClJSIOaS Instaladas diretamente VInculadas ;li maténa-pnrna local , pnncJpaImente reo.nos 
made!retroS e produçAo de gêl'lefOS Rrl'lentiaos O mlnCipo de Gualiri-Mlnm 110$$1,1 l,i"Jl 

parque inclustnal maIO!' que o de CosI<! Marqu."" ambos apresentando 28 e 17 lodúSlnas, 
respectIVamente (FIERQ. 1997). 

Quamo ao mendrmento é s')de, ambos os ITIUfltCIptOS têm estrut\.1r'8 de laude tipo 
"Unidades Mistas", com CeoITo Cli'\Jrglco e Obst8t1lCO e demais InStala .. l\es para prestar 
ii!peOiIs at/VIdaóe$ consideradas oe me<l1lI compleXIdade 

Com relação ao InIflsporte, a rodoVIa federal de m8lOf impcH1AnCIa é a BR-364, qA liga 
CUI~ Porto Velho e RIO Branco. cortando RondOola em todo seu setor leste A rede 
rodoVlW imermunlClpal é composta por cerca de 5.000 11m de eStradas que InterHgam as 
VIIIS venais e os t1Uc1 e ~ urbanos. e furloonam c:omo VIa de escoamento de produtos 
agricolas Para 05 mutllCiplOS de Costa MarQUeS c G L"'1râ_MIIlm as cstrooas mais 
illlpoitilmes são a BR-429. em cil .... lo. Costa Ma-ques. e a BR .... 25. em dúl!Ção a GIJIIJara
",~ 
05 aeroportos de Costa Marques a GuaJará-MlIlm comportam aYIÕeS de pequeoo porte 
contudo. são IJIiIlZadot somema para ...aos fretados. nio aXlsllndo nanI'Iurna 1'0'18 comeraat 
para ess.a5 CIdadês Ex1sle uma Pista de poIJSO no dlStnto de Sutlresa e aonde algl,maS 
pistas ~8!S na t~ II'lOIgeI18 Uru-E~Wau-Wau. 

As prltlClpalS Vias IIlN181s importantes para a reglAo dos mutllclp!OS de Costa Marques e 
GuaJará-Mlrim s~ os 1'105 GUilpOro Mamoro. Caut:lrio D Novo Rcssatta-se quo o trill'lSPc)rtO 
lIwIaJ • da vnaJ Imponânaa para a Y!da áas popuIaç6es nDemnhas na AmazOm8. para o 
transporte de passagea OI a talllbérn da produçio. de alimentos a bel'lS de consumo (Uno 
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ENCARTE J - ANÁLISE DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

3. 1. INFORMAções GERAIS 

3.1.1. Localizaçlo e LImites 

O Parque Nacional $e1f8 da Cutia é uma Unidade de COOSfI1'VaçAo de Proteç.êo Integral, 
criada pelo Decreto Federal sinO de 01 de agosto de 2001 (Anexo 3.1), em área de 283 611 
hectares, localizado no Munidpio de GuaJará-Mirim. Estado de Rondónia. 

De 8rordo com o seu decreto de criação. compreende os seguintes limites: 

.... lnioa-se no Ponto P-Ol , de coordenadas gaC9'âflcas de latitude 11"25'09~S e longitude 
64°15'40"W, localizado na confluência do Igarapé Sele Galhos com o Rio Novo; dai, segue 
pela margem esquerda do Rio Novo, no sentido da montante, confrontando com a Reserva 
Extrativista Pacaás Novos, por uma disttocia de 28.755,00 metros, até o Ponto P-02, de 
coordenadas geográficas de latitude 11"24'25"5 e longitude 64"02'OO''W; dai, segue por 
uma linha seca, com azimute de 71°16'12", limitando com a Reserva Exttativista do Pacaás 
Novos, por uma distancia de 6.354,00 metros, até o Ponto P-03, de coordeoadas 
geográficas de latrtude 11"23'17"5 e longitude 63"S8'39''W; dai, segue por uma linha seca, 
com azimute de 201"29'ool. , limitando com o Seringal P8fS8\lerança, por l.WTla distanCia de 
14.164,20 metros, até o Ponto P-04, de coordenadas geográficas de latitude 11030'18" 5 e 
longitude 64001 '29"W; dai, segue, pclf uma linha seca, com azimute de 144"25'46", 
limitando com o Serinoal Perseverança, pclf l.WTla distância de 6,508.73 metros, até o Ponto 
P-OS, de coordenadas geográficas de latitude 11034'05"5 e longitude 63"56'47'W, situado à 
margem direita do Igarapé Silo Joao; dai, segue pela referida margem , no sentido da 
jusante, confrontando com a Terra Indigena URU-EU.WAU-WAU, por uma distancia de 
4.952,32 metros, até o Ponto P-06, de coordenadas ~éficas de latitude 11"36'14" 5 e 
longitude 63"59'26'W , situado na conftuência de um igarapé sem denominaçao; dai, segue 
pela margem esquerda do referido igarapé, no sentido da montante, pclf uma distAncia de 
9.311 ,40 metros, até o Ponto P-07, de COOId8ll ....... s geogréficas de latitude 11038'45" 5 e 
longil1Jde 64003'1TW, dai, segue por t.ma lima seca, com azimute de 2560S0'32", pclf uma 
distancia de 2.322,60 metros, até o Ponto P.()6, de coordenadas geográficas de latitude 
11"'39'00"5 e longitude 64004'33''W, situado na cabeceira de um igarapé sem denominação, 
dai, segue pela margem direita do citado igarapé, no sentido da Jusante, por uma distância 
de 9.119,00 metros, até o Ponto P-09, de coordenadas geogréficas de latitude 11°42'41 "5 e 
longitude 64"06'58''W, localizado na conftuênda do Igarapé CoIocaçAo; dai, segue pela 
maf99m esqU8fda do Igarapé CoIocaçAo, no selltido da montante, por uma distanCIa de 
12.410,00 metros, até o Ponto P-,O, de coordenadas geogrâficas de latitude 11°44'21 " 5 e 
longitude 64"12'02''w, dai, segue por t.ma lima seca, com azimute de 225"27'52", por uma 
distAoaa de 13,411,60 metros, até o Ponto P-11 , de coordeoadas geográficaS de labtude 
, 1°49'25"5 e longitude 64°17'2r1'W, situado na cabeceira de um igarapé sem denominação, 
tributário do Rio Soténo; daí, segue pela margem direita do referido igarapé, no sentido da 
Jusante, por uma distAncia de 25.747,20 metros, até o Ponto P-12, de coordenadas 
gaograficas de latitude 11"54'24"5 e IorIgitude 64"26'03"W, dai, segue por uma linha seca, 
com azimute de 00"00'00", limitando com a T8fTa Indígena Rio Guaporé, por uma distAncia 
de 3.617,52 metros, eté o Ponto P-13, de coordeoadas geográficas de latitude 11"52'28"5 e 
longitude 64"28'Q4"W, situado na margem direita de um igarapé sem denominaçAo, 
tnbutm do Rio Sotério; dai, segue pela margem direita do referido Ig.cwapé no seulido da 
jusante, confrontando com a Terra Indigena RIO Guaporé, por uma distância de 5.090,34 
metros, até o Ponto P· 14 , de coordenadas geográficas de latitude 11"5O'44"S e longitude 
640J0'Q4''W, localizado na confluência do Rio Solário; dai, segue pela margem direita do 
referido no, no sentido da jusante confrontando com a Terra Indigena por uma distância de 
66.782,30 melros, até o Ponto P-15, de coordenadas geográficas de latitude 11°42'49"5 e 
longitude 64"52'51 'W, Situado na conftuênc:ia de um igarapé sem denomiraçao; dai , segue 
pela margem esquerda do CItado igarapé, no senbdo da montante confrontando com a Terra 
Indlgena Rio Guaporé, por uma distAncia de 5.1n.56 metros, até o Ponto P-16, de 
coordenadas geográfICaS de latitude 11°41'26"5 e longitude 64"5O'41 'W , situado na 
confluência do igarapé sem denominação; daí, segue peta margem esquerda do Citado 
igarapé, no sentido da montante, por uma distância de 23.973,00 metros, até o P-17, de 
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coordenadas geográficas de latitude 11"37'46''5 e longitude 64°4Q'54"W, dai , segue por 
uma linha seca, com azimute de 111"57'30", por uma distJncia de 3.838,48 metros, até o 
Ponto p-la, de coordenadas gsogoâficas de latitude 11"38'32"5 e longitude 640J8'56"W, 
situado na margem esquerda do Igarapé Azul; dai, segue pela margem esquerda do CItadO 
igarapé, no seotido da montante, por uma disl4nda de 29.376,70 metros, até o Ponto P-19, 
de coordenadas geográficas de latitude 11"38'06"5 e longitude 64"25'Z5'W; dai , segue por 
uma linha seca, com azimute de 117"40'51", por uma distancia de 2.130,00 metros, até o 
Ponto P·20, de coordenadas geogrãficas de latitude 110)8'37"5 e longitude 64"24'21 "W; 
situado ptÓXimO .i cabe-eira de UT1 igarapé sem denominaçAo: dai, segue pela marQem 
direita do referido Ig.-apé, no seotido da jusante, por uma distância de 4138,00 metros, até 
o Ponto P-21 , de COOfderladas geográficas de latitude 11038'46" 5 e longitude 64"22'22'W , 
situado na connuêocia de um igarapé sem denominação: dai, segue pela margem direita do 
igarapé sem denominaçAo, no sentido da jusante, por uma distancia de 10.469,60 metros. 
até o Ponto P-22, de coordBnadas gSt)jljJláficas de latitude 11"34'28"5 e longitude 
64"21 'oe'W , situado na conIIuênda de t.m igarapé Sém denominaoçlo; dai, segue pela 
margem direita do referido igarapé, no sentido da jusante, por uma distAooa de 21 .954,00 
melros, até o Ponto P-23, de coordenadas geográficas de latitude 11"2728"5 e longitude 
64"29'21 "W, situado na confluência do Rio Novo; dai, segue pela margem esquerda do 
referido rio, no sentido da jusante, confrontando com a Reserva Extrativista Pacaés Novos, 
por lA'n8 distAncia de 30.126.60 metros, até o Ponto P-OI , ponto inicial desta descriçAo, 
perfazendo um perimetro aproximado de trezentos e quarenta e três mil, setecentos e lnnIa 
melros e cinqOenta e cn:o centlmebos: 

3.1.2 Origem do Nome e Histórico da Criaçlo do Parque 

A origem do nome do Parque está relacionada à Se"a da Cutia, a qual correspoode ao 
término ocidental do sistema de morros e chapadas residuais que constituem a Selia dos 
Uopianes. como demonstra a Figura 3. 1. A Serra da Culia, chegando a 525 m altitude, 
sobressai-se na tegiAo, onde as cotas médias estio entre 100 ti 200 m. Essa Selia também 
é reconhecida na regiAo como importante area de nascentes. 

° Parque está kXa'izado em lA'n8 área denominada Gleba , a qual 
estava sob jurisdlçAo do Ministério do Exéttito, passando, em 1997, para o LNCRA. 

Em 1998, o pesquisador Fábio Olmos, consultor da Cooperaçlo Técnica do PNUD -
Programa das NaçOes Unidas BRAIOO(()()4, que prestava c:ooperaçlo técnica ao Plano 
Agropecuário e Florestal de Rond6rria - PlANA FLORO, apresentou um parecer técnico 
para o IBAMA-RO, justificando a impoitàK:ia da área para a aieç"" de um Parque Nacional. 

Looo após o par8C81' de Fábio Olmos, o LBAMA/SUPESlRO soLicitou ao lNCRA (oficio 
1731IBAMAlRO de 21411998) a transferência de uma área de 484.828 ha para a aiação do 
Parque NacionaL Seli a da Cutia. 

Em setembro do mesmo ano, o CNPTIlBAMAlRO, atendendo ntivindicaçAo da CrganizaÇ'o 
dos Seringueiros de RondOnia (OSR), solicitou ao LNCRA (of. 114J9&'CNPTflBAMAlRQ de 
119/1998) a transferência da mesma ãrea para a aiaçao de duas Reservas Extrativistas. 

O INCM, diante das soIlcitaçOes com objetivos div8fgentes, chegou a apresentar 
argumentos favoráveis á transformação de toda a área em Parque Naoonal, GOl IfoIlIl6 oficio 
de 31911998. 

Em junho de 1999, o CNPTIRO informou ao NUC flBAMA que já havia encaminhado pal1l o 
CNPT de Brasília a justificativa para a aiaçAo de duas reservas extrativistas em parte da 
Gleba s-naúma, sugemoo ao NUC que este mobilizasse a socie1ade no selltido de 
respaldar a aiação de outras urid'MiM de ton5el'Vaç<l0 na mesma gleba. 

2 



..................... --------------------------- • 

E_ 3_ AlI""" 11. tW_". Con .... ~ 

FigurII 3.1 Loealizaçlo d. Serra da Cuti ••• 1.1. relaçlo com as demais serras da regllo (8, C, O e E). detalhe dos morros que • compõem. 

d. Serlll d. Cutilll em R.llç'o , outllll Serr .. d. Regiio • ..... 
. ............ 

. .._' _ t. 

"" ••• 11'_ I , c, D. I Delllque d .. SIIfIlIS '-===-':'=-.J 

_ ....... _ ... 

I 

I 



~ 3 -ANlH dII U,,;d.dI. .. ~o 

Em julho de 1999, o NUClRO, por meio do oficio MEMO nO 013199, solicitou ao 
OEUCI1BAMAlBrasilia que na área da Gleba Samaúma fosse aiado um mosaico com 
quatro unidades de conservação: o Parque Nacional da Serra da Cutia, a Reserva Biológica 
Samaúma e duas Resex "panl o CNPT atender o pleito dos seringueiros", 

Em setembro de 1999, durante o seminârio do projeto "Avaliação e identificação de Ações 
Prioritárias para a Conservação, UtilizaçAo Sustentável e RepartiçAo dos Beneficios da 
Biodiversidade da Amaz6nia Brasileira", realizado em Macapã, a regiAo onde se encontra o 
Parque foi considerada de "exltema importAncia bioI6gica" e proposta como ·Parque a ser 
aiado" (BrasiIIMMA, 2001). Essa avsliaçao baseou-se nAo s6 na Importência intrfnseca da 
área, mas também no seu papel para o estabelecimento da conectividade ambiental entre 
as áreas protegidas do Vale do Guaporé, fomIadoras do corredor ecológico binacional 
Guaporélltenez-MafTlOfé, entre o Brasil e a BoIivia. 

Em outubro de 2000, foi realizada, no municipio de GuaJará-Mirim, uma consulta pública 
para a aiaçAo do Parque. Nessa consulta pUblica, organizada pelo IBAMA, com o apoio do 
WNF-Brasil, representando o P'OQiama de Áreas Protegidas da AmazOnia (ARPA), ficoo 
deCidido que a área da Gleba Samaúma seria dividida em três partes, sendo duas 
destinadas é aiação das Reservas Exbativistas Federais do Barreiro das Antas e do Rio 
Cautario, e uma terceira parte, incluída entre essas duas, para a aiaçAo do P81que. 

Na delimitaçlo das três ...... idadas de conservação, os principais atrativos ambientais da 
região ficaram fora dos limites do Parque. 

Em agosto de 2001 , o Parque Nacional Serra da Cutie foi oficialmente decretado, com o 
objetivo de preservar amostras dos ecossistemas amazOnicos, bem como propiciar o 
desenvolvimento ele pesquisa científica e programas de educaçAo ambientai e de tlXismo 
acoI6gico. O deuelo estabele~eu a cessA0 de uso do imóvel do INCRA para o IBAMA, 
como objeto de compensação de área de Reserva Legal dos projetos agro-exbativistas, de 
assentamento e de colonizaçAo, aiados pelo INCRA, de acordo com o os termos da Lei no 
4.771, de 15 de setembro de 1965. 

Por sua IocaIIZ8çêo e importAnda dBilbo do Corredor Ecológico, o Parque foi incMdo no 
Programa Áreas Protegidas da AmazOnia - ARPA, o que vem favorecendo o processo de 
seu planejamento e de sua implantaçAo. 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA : FATORES ABI6ncos E BI6ncos 

3.2.1 Aspectos Gerais do Trabalho 

A caracterização da "ea do Parque foi feita com base nos estudos do meio fisico 
(Nascimento et ai., 20(3), da vegetação (Ferreira et si., 20(3), da fauna (Messias e 
Bonavigo, 2003; Olmos et ai., 2003 e Vilara at ai., 2003) e da soda. :::ooomia (Cardozo et ai ., 
20(3), deseovolvidos a partir do levantamento de InformaçOas secundárias e dos 
levantamentos de campo, os quais constam como Anexos do Plano de Manejo. 

A primeira fase do trabalho consisbu na ca'"acterizaçio geral da paisagem, por meio da 
InterpretaçAo de lMTIa imagem de satélite (Landsat 7 ErM, cena 232_068, de 1W20(1), 
para a identificaçAo dos tipos de vaget8ÇAcI, rade de drenagem, topografia e ocupaçAo 
humana e definiçAo das 'reas a serem inventariadas. 

Os trabalhos de campo foram realizados em duas excursOes, COI'lfoi",e o apresentado na 
Tabela 3.1, durante as quais foram feitos lavantam8fltos em cinco diferentes locais ou bases 
de pesquisa: Igarapé São JoAo, Igarapé Tiradentes (Seila da Cutia), Rio Novo, Barreiro 
Ch"pador e Distrito de 5u"p(esa (Figura 3.2). 
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Tabela 3,1 Temas e locais pesquisa dos no Parque nas expediç6es de campo 

• , ... 
2 le'pelOiogIo 
loUnl.:. 
S<>e_ont....1o 

, ... 
Il0l''*" ' -0-
A"I' " " 011 

M .... "''''. 

' ''''I'2 ' 0i0g1o ,-
M .... _1<:0 
Uu público 

3 Rio frio .. , ... 
lotlnl .. 

"''''' ,'I' Dl SOC ___ 

1011'*_ 

M .... fIIlc;o 

UoopoOU" Soc ___ 

, ... 
3,2.1,1 Breve Descnçl o das BISes de Pesquisa 

Base 1 - I"arape 510 Joio ou Branco 

M.~o'" 2003 
Morço.,. 2003 
M.~G'" 2003 
M"~o'" 2003 

M.~o'" 2003 
MI~o OI 2003 
, .. ~o 012003 
MI~o 012003 

AOOlto ~. 2003 

A_tO" 2003 
"'_to" 2003 
"'_to ... 2CP03 
"'_to " 2003 

Julho" 2003 
"'_todo 2003 
"'_to,," 2003 
"'pto,," 2003 

",_to di 2003 

AljIOIlo di 2003 
AljIOIto'" 2003 
"'_lO" 2003 
"'_to .. 2CP03 

Esta base situa-se no extremo leste do Parque, próximo ao Igarapé São João, com altitude 
de 146 m. A região apresenta as seguintes fonnaç6es vegetais: Floresta de Terra Finne (de 
Platô e de Beioo), com rorte presença da palmeira patauá (Oel'lOG8tpus bataua); 
Campin.-ana e Cerrado. 

Para facilitar os levantamentos, foi implantado um sistema de transectos em forma de T, 
com 9,2 km de extensão. As trilhas, em conjunto, percorriam as várias fotmaç6es vegetais e 
as transiç6es entre estas. 

Bise 2 - Igarape TIradentes (Serra da Cutla) 

Esta base está local izada na regiAo da Serra da Cutia. próximo á margem direita do Igarapé 
TIradentes, no limite sudoeste do Parque. ~ uma região com grande divElfsidade de tipos de 
vagetaçAo e lransiç6es entre estes, tais como as Formaç6es R~tres, nos af\ofamentos 
rochosos das serras, Campinarana, Cerrado e Floresta Qrnbrófila Aberta de Platô e de 
Baixio. 

, 

---
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Figura 3.2 Localizaçlo dn bases de pesquisa para o diagnóstico do Parque 
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Nesta base foram estabelecid'lS diversos transedos nas formações do Morro da Cutiara, na 
Campinarana, ao redor da Sua, e na Floresta, em condiç:6es topogtálicas de pIatO e de 
baixio, Entre a base e o Mono da Cutiara, as trilhas passam por ftorestas com 
predominência das palmeiras pataué e abu'ldAncia de pitomba (Ta/isia e5Culenta), 

Bue 3 - Rio Novo 
Esta base está localizada ao norte do Parque, no interior da Reserva Exb'ativista Federal 
BalTelro das Antas, junto ê confluência do Rio Novo com o Igarapé Azul. 
Nesta regiAo predominam a Floresta Ombr6fila Aberta Submontwl ou Floresta de Terra 
FIrme, com total ausêocia da palmeira pataué, e a Floresta de Igapó. 

Base 4 - BarT'lliro Chupador 
Localizada na regiAo nona do Parque, próximo do timite com a Res&l'Va Exb'ativista Federal 
Barreiro das Antas. 
O "Barreiro Chupado(' li uma "68 PST'9f'I8, com cerca de 40 m x 30 m, onde o SOlO 
arenoso está exposto, a vegetação arbórea li baixa a a água li salobca. Tem essa 
denominaç&Q por atrair várias espécies de animais que vêm "chupar" os sais minerais 
presentes no local. 
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3,2,2 Clima 

O Parque esta localizado em uma região caracterizada por temperaturas elevadas duranle 
todO o ano, pequena amplitude térmica anual e alta amplitude térmica diária, As 
terTIflaratu"as médias anuais variam entre 24" a 25"C, 

A região do Parque, entre Guajélfá-Mirim e Costa Marques, apresenta os menores Indices 
anuais de pluviosldade do Estado de RondOni. , com a média anual variando entre 1400 
e 1500 mm. 

A umidade relativa média anual fica em tomo de 85%, osdlando entre 60 e 90% no inverno, 
quando os índices de precipitaçAo são menores, e entre eo e 90% no verão, quando 
normalmente 0C0I'Tem os maiores Indices. 

Segundo a classificação de KOppen, esse clima é do tipo Aw - cJima tropical chuvoso com a 
média da tempemt\X8, durante o mês mais frio, superior a 18"C (megatéilllico) e uma 
estaçAo seca bem definida, durante o inverno, QUando oco .. e na regiAo um moderado déficit 
hídrico, com indices S'priores a 50 mmlmês. 

3.2.3 Geologia 

Na da na do Parque, os terrenos geo4ogicamente mais antigos são constituíDos pela Suíte 
Intrusiva Alto Candeias (Mac), formados no mesoproteroz6ico, há CEIfC8 de 1,57 l)ilhOes de 
anos. Também no mesoproteroz6ico, fOllllaram-se a SeqOência Metavulcano-Sedímentar 
Nova BrlllSillndia (Mnb) e a Suíte Ignea Costa Marques, com idade em tomo de 1,1 
bilhOes de anos. Entre 967 a 1.098 milhões de anos, no neoproterozóico, constituiu-se a 
Fonnaçlo Palmeiral (MNp3), a qual ~ ertence às Se" s Dos Pacaás Novos e Uopianes, 
incllindo a Se"a da Cutia. 

Mais recentemente, no Cenozóico (65 a 1,8 Ma), foo",aram-se as Coberturas 
Sedimentares Indifentrlciadas (TQI), que estio distribuídas principalmente ao longo do 
sistema nuvial Guap'ri Mamorê, nas bacias dos rios Sotério e Novo. 

A geologia do Parque está demonstrada no mapa da Figura 3.3. As suítes Costa Marques, 
Rio Pardo e Rio Branco não aparecem individualizadas no mapa por estarem incluídas 
como intrusivas dentro do Grupo Nova Brasilàndia, na área do Pa-que. 

A geologia do Parque e sua região, descrita por bacias hidrográficas, é a seguinte: 

- A h eia do Rio Novo, localizada 80 norte da área, é constituída predominantemente pela 
Fonnaçlo Migrantínópolis, pertencente 80 ~ Nova Brasilãndia, r8p(eSSfltando os 
IEII'T8I"IOS geologicamente mais antigos (mesoproternzóico, em tomo de 1,1 Ga). Em seu 
médio ano, o Rio Novo passa a atravessar Coberturas Sedimentares Indiferenciadas, 
do Cenoz6ico. Os igarapés Azul e o Quatro Galhos, anuentes do Rio Novo, dentro da área 
do parque, nascem na serra da Cutia, que é constituída pela Fonnaçl o Palmeiral , de 
rochas arertíticas, datadas do ne 'lÇljoteroz6ico (900 Ma). 

- A Bacia do Rio Sotério, localizada na parte oeste do Parque, tem suas nascentes também 
na Serra da Cutia, sobre lerrenos sedimentares da FonnaçJo PalmeIral ; em seguida, 
passa para tenenos sedimentares indifefendados do Cenozóico, que se caracterizam por 
serem nas inundáveis, Próximo à divisa do Parque, o Rio Sotéfio, em seu médio CUI'SO, 

passa por terrenos gJ..,iticns da Sulte Ignea Costa Marques. 

- A bacia do Rio Cautario, ao sul, possui apenas três afluentes que nascem dentro da área 
do Parque, sendo eles os igarapés Colocação, r ... aoentes e São João ou Branco do 
C8utário, que também correm sobre terrenos da Fonnaç.io Palmeiral. Nas vizinhanças do 
parque (porçJo sul), em sua margem direita, o Rio Gautáfio passa pela Suíte Intrusiva 
Básica e Ultrab-isica Cacoal, que se apresenta em foo ",a de diques intrusivos nas rochas 
do leito, tanto no cautáfio, quanto no Rio Branco, 
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3.2,3.1 Seqílancia Metavulcano-Sedimentar Nova Brasillndia 

Na na do Parque, a SeqOência Met.1vulcartO-Sedim entar Nova BnsillndJa, ou Grupo 
Nova BrasUAnclia, é constituída por uma seqíiência de rochas metassedimentares elásticas 
da Fonnaçlo Migrantinópolis e também por rochas metafgneas bésicas da FOfmaç.lo Rio 
Pardo, intruslonadas por granitos das Sultes Intrusiva Alto Candeias (que aparece na 
porçAo nadaste da bacia do rio Novo) e Costa Marques (próximo da divisa com o Distrito 
de Surpresa). 

A Formaç.lo Mignmtinópolis esta representada pelas rochas supracrustais psamc> 
peliticas recomecidas como uma unidade t...-bIditica terrigeno-carbonética de mar prof1Jndo. 
SiIIs de metagabros, anfibolitos e, mais raranlente, metabasaltos são subordinados nesse 
domlnio; esta foImação aparece ao leste da ba:'e do rio Novo, onde se encontram as 
nascentes do mesmo. As rWl8s deste grupo exibem características estruturais e textlM"8is 
que refletem a atuação de um evento metamórfico-<lefOfTTlacional progressivo e 
heterogêneo, em condiç6es de alta lemperatlXa (em tomo de 720 graus) e baixa pressão. A 
esltuttlaçAo das roct'I8s foi imposta por um regime transgressivo de idade de 1,1 bilhO es de 
anos. Ciclos marinhos alternados com períodos de c:ontinentalizaçAo, que envolveram 
periodos de glaciaçoo e desertificaçao, são os responsáveis pela formação sedimentar 
dessa área. 

Datações U/Pb em zkcóes de paragnai,sses da Sec,-,ênoa Metavukano-Sedimelllar NOIIa 
Brasillndia sugerem a atuação de um importante evento tectono-metarn6l'fico regional de 
alto grau, com idade em tomo de 1,1 Ga, segundo Rizzoto, apud CPRM (2000). 

A Fonnaçlo Rio Pardo está represeotada, na porção central, por sills e stodl.s de 
metagabros, metadiaWsios e anfibolilos com .... tetcalaç:Oes s'Mtrdinadas de metaUbiditos 
margosos (gnaisses caldssi~câticos) e ,aHlllnente metat1A'biditos temgenos (paragnaisses e 
micaxistos finos). 

A Suíte ignea Costa Marques representa as railiaçÕ8S de rochaS granitóides que ocarem 
ao sul da serra dos Uopianes e que constituem as serras Grande e da Conceiçao, na 
planicie do rio Guaporé. Compreende ",alitos sub-vulcAnicos, graoófiros, OOlitos, fiodacitos, 
traquitos e diques de lamptÓfiros. Os corpos graniticos 000ITefTl, geralmente, na fuma de 
stodl.s elipsoidais ou circulares, parcialmente encobertos pelos sedimentos lateritizados 
terdânos. 

Há relaç:Oes de contato dos granitos com as vulcAnicas ácidas. Segtndo as evicUnciac de 
campo de Tooes et ai. (1979), os granitos parecem exibir contatos gradacionais com as 
rochas vulcltnicas, mas, também, relaç6es de intrusão nas mesmas. 

Os riod .. fitos sAo o tipo vulc3lico predominante e ocorrem preferencialmente 1\8 seua da 
Conceição e em menor propot"Çio 8Jlbe esta e a serra Grande. São nxJlaS maciças, com 
fenocristais de feldspatos e quartzo em matriz miaogranula-, com freqUentes rei; ..... s 
amiQdaloidais. Os quartzos pórfiros são capos de dimens6es reduzidas que ocupan as 
partes apicais da serra da Conceição e intrusivos nos biotita granitos (CPRM , 20(0). 

Na área do Parque, 8 Suite Costa Marques ap.w8Ce como pequena mancha na divisa com 8 
comunidade Surpresa e é responsável pela mancha de latossolo veiTTNItho-amarelo e pelo 
adensamento vegetal, verificado nas imagens de satélite. Esse adensamento é constituido 
por casta, .1Ci"aS e se enconb a entre o Igarapé das Antas e o Ig3f<Ipé Azul. 

3.2.3.2 FonnaçJo Palmeiral 

Esta unidade foi definida por Lobato (1966) 1\8 vila de PaJme;,al, sito rM1a nas margens do rio 
Madeka, no km 159 da BR - 364. Posteriormente foi estendida por SO"Z8 et ai. (1975), apud 
CPRM (2000), até as Serras dos Pacaás Novos e Uopial8s, por fazer parte da mesma 
bacia deposicional . Na"ea de estudO constitui a Se •• a da Cutia. 

Esta é famada por wberttns sedimentares COi'llineotais, coberturas sedimentares marinho
continentais paleo-mesoz6icas. .:: GOflStituida Pi ;, lcipalmente de at e 
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arenitos, cujas litofádes caracterizam um sistema fluvial "braided" proximal ou de leque 
fluvial. A fácies identificada indui ortocongiomerado maciço ou com estratificação incipiente: 
arenitos com estratificações cruzadas acanalada, tabular e sigmoidal; arenito com 
estratificaçêC! horizontal e arenito maciço. 

A fácies Gh é a fácies predominante do sistema. A presença de seixos até matacOes 
caracteriza uma carga de leito muito elevada, como ocorre em sistemas de canais fluviais de 
baixa sinuosidade. 

Nos corpos ou lençóis conglomerátioos, gerados durante eventos de alta descarga, são 
intercaladas lentes arenosas (fácies Sp e Sh), que se formaram como depósitos de canais 
menores (canais entre barras), durante períodos de baixa descarga. A alta variaÇAo da 
descarga e a capacidade transportadora variável do fluxo do dois falofes importantes que 
favorecem um padrAo de canais entrelaçados com baixa sinuosidade. 

Os arenitos dessa formaçAo são finos a médios, ocorreodo subordinadamente com traçOss 
grossas, com seleção moderada a boa, porém tomando-se mal seleciooados quando no 
interior de ortoconglomefados, apresentando, nesse caso, estratificaçao O'llZada tabular. 

As asrociaç6es faciol6gicas mostraJ1 que a sedim8fltaçOO ocorrida dlnlnte o MeS(> 
proteroz6ico, na borda oeste do Cráton Amazônico, teve inicio em ambi8flte fluvial , 
mudando depois para condiç6es marinhas e voltando, finalmente, para ambiente fluvial. Nêo 
há evidências de que a transgressão marinha tenha alcançado a Serra dos Pacaás Novos. 
No entanto, os sedimeotos marinhos IX'deriam estar oruttos na parte inferior dessa 
formaçAio, sem afloramentos na superfície. 

Estudos de paleocorrenles mosbaUi que a movirnentaçao dos materiais se da 
sistematicamente de NNE para SSW. Esse sentido da corrente é concordante com os 
padrOes encontrados nas fo"" aç6es Arco IrisIFor1lJna na Serra de São VlC8l"lte no Maio 
Grosso e Santa Bárbara, na Bolívia, levando a interpretar a existência de um grande canal 
fluvial desde o Estado de Rondônia, pas5ar1do pelo estado de Mato Grosso e chegando ao 
l8fTitório Boliviano, no MeS(>Neoproteroz6ico. 

Unhas de seixos também sIo visualizadas nas paredes da serra da Cutia (Foto 3.1), bem 
como amontoados de seixos (leoç6is conglomeráticos) sIo encontrados ao longo de canais 
e paleocanais na área (Foto 3.2). 

Foto 3.1 Incrustaçlo de seixos (conglomerados) nas paredes da Sei .a da Cutia 

FOIO _ Rodr1;iw .. 2003. 
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Foto 3.2 Conglomerados com seixos rolado s na calha do Rio Caulério 

FoCO PedrO ~ 2003. 

Bahia (1997), por meio da análise estrutural e da interpretação de imagens da Seu a dos 
Pacaás Novos (satél ite e radar), observou que o padrão estrutural dominante nessa região é 
de natureza essencialmente ruptif.dúctil , com fall'lamentos e fratlMllmentos relacionados aos 
Nneamentos (zonas de cisall'lamento) Arwas e Quatorze de Abril . 

A interpretação desses sistemas de fall'lameotos, realizada pelo autor, possibilitou a 
separaçAo de pelo menos três setores eslnrtlMllis que afetam os sedimentos da SemI dos 
Paraés Novos. A FonnaçAo Palmeiral, confinada numa estrutura distensiva, soh8\J 
defoolliSp/MlS em cooldiç6es rUptiJ.dUc:ti1 e, provavelmente no Cenozóico, uma il'lVilrSoio de 
relevo, o que determinou a sua atual configuraçAo morfoI6gica. 

De <ICOo"do com CPRM (1998), a relaçlo de contato entre a foonaçio Palmeiral e as demais 
U"idade I é prejudica1a pela existência de depósito de talus (pedimentos que d legam a 
avançar até níveis de meia encosta) e das (ot eMas detriticos lateriticas e e/uvio-<:oluviais, 
profusamente disbibuidas, com as seguintes constatações: 

• As rochas arenl ticas, sujeitas a dinAmicas, assU'TIiram características de 
metamorlitos quartizíticos de baixo grau. és vezes passando de arenito armseano 
para quartzito micáceo intensamente defouilado, a exemplo do que acontece ao sul 
da SesTa dos Uopianes, onde na base abrupta da escarpa aparecem afloramentos 
esporádicos, porém expressivos, de agregaoos quartzo-muscoviticos, c:orTU'IS em 
zonas de fall'las. Toda a área da Sedla da Cutia é formada, principalmente, por 
sedimentos 8(eoo-arcoseanos, com veios de quartizitos metam6ficos . 

• No que se refere " pr8sBfiÇ8 de rudoas ~ btnicM, estas ocouem em 
founa de diques e soleiras ($ills) .,trudidos em falhamentos. 

- ExposiçAo de gnaisses calcio-silicaticos foi detectada " montante do Igarapé 
Conceição, que nasce na Seila da Cutia. 

3.2.3.3 Suíte IntrusiVl Alto Candeias 

A Suíte Intrusiva Alto Candeias, composta por rochas graníticas. apresenta-se como um 
corpo de dimensões batolíticas (Maciço Alto Candeias) e dois plútons mais ao norte, 
segU'ldo SO"'la 8t ai. (1975), apud CPRM (2000), Leal el ai. (1976). lsolta fIt ai. (1976), 
baseados em dados ge x,OiiOlógicos, que a denominaram de Suite Intrusiva Alto Caldeias. 

O maior número de corpos constituintes dessa suite sillla-se ao norte do Maciço Alto 
Candeias, sendo ln1 deles o Ma:iço Massar1Q8rl8, além de outros corpos meoos 
expressivos. Na regilo do Paique, aparece na divisa deste oom a Terra indigena Uru.Eu
Wau-Wau, nas nascentes do rio Novo . 

11 

- - - - -



Eh_ J _ MIIi. IH UI"'." ,. Con_flo 
O contato com as rochas encaixantes é marcado por uma zooa de cisalhamento 
transcorreote dextral, no seu limite norte, enquanto que a borda sul é recoberta pelas rochas 
básicas da Formação Nova Floresta e pelas rochas sedimentares da Formação Palmeiral 
(Graben dos Uopianes). ~ composto predominantemente por granitos, em menor 
quantidade por aplitos e sieoitos. 

Na borda norte esses granitos exibem uma larga zona de cisalhamento, com transfoonação 
das rochas em protomilonitos e milonitos. Internamente, zonas discretas de dsalhamento 
dOctil também ocorrem, mas, em geral, mostram-se afetados apenas por lATIa tectônica 
rúptil (CPRM 2000). 

3.2.3.4 FormaçOes SlIperficiais: Coberturas Cenozóicas Continentais 

As Cobertu"as Cenozóicas reUnem os dep6sitos terciários e quatemáios OOIttinentais, 
distribuidos principalmeote ao longo do sistema fluvial Guaporé-Mamoré-AIto Madeira. cuta 
morfogêoese é controlada por fatores litol6gicos, dimãtioos e esp e cialmente tectOnicos. 

Os fatores tectõnicos responsáveis pela mcxfogênese desse importante sistema fluvial e, por 
extensão, de toda a paisagem cenozóica regional, estão relacionados às JTIO\>iI\lCntaç6eS 

neotect6nicas reflexas da OIogenia Andina. Também são resultantes da deformação 
intraplaca, gerada pela rotação da Placa Sul-Americana para oeste, que promoveu a 
reativação de linhas estruturais herdadas do Pré Cambriano e instalaçA<! de novas lmas de 
fmque>a. 

Esses depósitos 8Il(X)Jltra-n..se orga"1izados como Coberturas $edmootares Indilere.-..-iadas 
(TOi), Terraços Fluviais Pleistocênicos (01'1), Terraços Quaternários Arenosos (TOsa) e 
Depósitos de Planicie de InundaçAoICanal Fluvial 00 Aluviais (QHa). 

3.2.4 Geomorfologia 

3.2.4.1 Evoluçlo Geomorfológica Regional e local 

O relevo do estado de RondOnia, durante longos periados de tempo, sofreu severos 
processos de deru::laçoo, fato comprovado pela existência de extensas 5'l'erfícies de 
aplanameoto. 

O soerguimeoto do relevo, causado por movimentos tectOnicos oconidos durante o 
Cenozóico, associado às oscilaçOOs dimàticas ocorridas também nessa Era, teve como 
conseqOência novas fases de processos de incisão e de pe~naçãoIpediplanaçao, 
especialmente nas zonas ao redor dos principais rios. 

Os rios menores, freqüentemente, não têm terraços, 00, se os têm, são estreitos. As 
planicies aluviais desses rios são ativas, pois &lio periodicamente inlX1dàYeis. 

As planicies inundáveis Dos rios principais são ml.ito extensas e ativas, formando pântanos, 
barras de cordões sedimentares e sistemas de leitos de rios e meandros abandonados. Pelo 
menos dois niveis de te .. açtJs fora-n constatados, sendo que as vanaç6es de suas altitudes 
e extensOes estão 001, eladona las à situaçAo tect6i lioo'geoI6gica. 

A incidêocia de vârios rápidos, particularmente nos rios principais, indica que os rios se 
instalaram em rochas profundamente intemperiz.adas (predominantemente QnMlíticas e 
basálticas), até atingir as partes não alteradas dessa'S rochas. 

O tectonismo ocorreu e continua acontecendo em Rondônia, embora a area do Pa-que 
esteja localizada em terrenos estáveis do Escudo Brasileiro. 

Os varios movimentos tectônicos resultaram em deformações nas àreas aplanadas, 
escaqms e nas Sil'erfídes tabulales localizadas na região central, como também nas 
planícies aluviais e terraços dos rios principais. Esse fenOmeno causou algumas mudanças 
no direciollamento dos leitos dos rios, particularmente no centro-norte e nordeste do Estado, 
onde amplas e inativas planicies aluviais existem. 

12 



• 

EttaM l-AnIl • • lI' ! ~71'"" ~ 

3.2.4.2 Compartimentaçl o do Re levo Regional e Local 

De acordo com a compartimen'açAo do relevo do Sul da Amazônia, proposta pelo Projeto 
Radambrasll (ONPM 1978), o Parque po5sa.i iIflIas inseridas nos Planaltos Residuais do 
Guaporé, interdigitadas no Pediplano Centro Ocidental Brasileiro e areas de planície 
"uvial que fazem parte das Planlcies e Pantanais do Médio e Alto Guaporé, descritas 
OOirlO Slbsistema GuaporélMamot'é, componente do Sistema Fluvial do Rio Madeira. 

Os Planaltos Residuais do Guapod! englobam todos os planaltos lahlJlares, que se 
sobress aem dos tE!O'&l"lOS aistalinoS aplainados, como as Se".s dos Pareds, Uopianes e 
Pacaás Novos. Os arenitos da primeira são de idade ctet8cea, enquanto que os das duas 
I1limas relacionam-se ao Proteroz6ico Superior. Essas serras estAo alinhadas seglJldo a 
cireçAo geral NW-SE. 

Esses relevos se encontram separados um dO outro por inlerp Bnetraçoo de uma extensa 
SI 'Perficie rebflixada, definida como Pediplano Centro-Ocidental Brasileiro. 

A fei;àt::l geon'lOffoIógic caracteristica desses planaltos é constituída por relevos 
predominantemeote tabl.àres, geralmente marc9'1os por reboidos estruturais e ernsivos 
com desniveis altimétrio:Js. A Se .. a do Pacaás Novos posSli altitude máxima de 1230 m. A 
Se4l& dos Uopianes, localizada mais ao sul, tem altitude média proxima 90S 500 m e alti tude 
máxima de 650 m; as serras do entorno, Seit a da Cutia, do Desengano e do São João, 
fazem parte desse conPlto da S :"a do t.Jopianes. 

Regionalmente, as SeiTas dos Pacaás Novos e Uopianes devem ser entendidas como 
relevos invertidos, os quais, antes da inversão, deviam ser elevados. 

Cortonne o Radambrasil (DNPM 1978), é posslvel que, após o .. unamento do anticlinal 
elevado, tenha ocorrido uma reatiYaçAo tectOnica, causando o S08fOUimeoto dos blocos e o 
basculanento dessas ..... dades. Isso deve ter OCOIiído no Jurocretácico, ultimo período do 
tempo gecM60ico em que ocorreram movimentos tectOnicos rigorosos, cujos efeitos são 
enconlrados em várias áreas da AmazOnia. 

Na Seu dos UopianB$, os relevos tabl.Aares se posicionam na direção geral nordeste 
sudoeste e se dividem em dois conjuntos de blocos que se estendem ás margeos direita e 
esqoerda do Rio cautMo. 

De um modo geral, a Se .. a dos Uopianes apr8Seflta suas bordas muito dissecadas e sobfe 
os topos tabulares encontram-se relevos resid:ais (com aspecto ruiriforme), denominados 
de inselbefgs. 

A Serra da Cutia, localizada na margem direita do rio cautário, é umas das últimas partes 
elevadas dos Uopianes, em sua porção ocidental. 

O Pediplano Centro=Ocidentll Brasileiro recebeu essa denominaçAo por se tratar de uma 
,"",arfieie aplainada, situada na parte centro-ocidental do Brasil. Na região do Parque, 
compreende 8 mais extensa área de pedimentos detriticos encontrados em todo o Estado, 
isolando lm con;:....to de relevos dos Pla-laIIos Residuais do GuapClfé, constituído PB'8 Se .. 8 
dos UopiFnes e Paraás Novos (Foto 3.3). 
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Foto 3.3 Are. pediplanada e relevos dissecados, com as serras do $lo Joio e 
Oesenganoaoc':uc .. ::o'-______________________________________ , 

Trata-se de uma área pediplanada e relevos disSecaMs em internúvios tabulares, onde 
ocorrem solos rasos, compostos por sedimentos arenosos, com çnIJertuta vegetal de 
Savana e Campos. 

A maior parte da drenagem que corta essa área dentro do Parque se dirige, ao norte, pa-a o 
Rio NOIIo a, ao sul e leste, para o Rio Cautário. Uma vegetaçAo tipo ftoresta de galeria 
acomprha asu <renagem. 

Os Campos inundãveis ou Planlcies e Pantllnais do Médio e Alto Guapcri (denominados 
pela Tecnossolo de Planlcies Inundáveis do Sistema Fluvial do Madeira a Subsistemas 
Guaporé-Mamoré) &Ao formados pelas cheias periódicas da época das chuvas, quando 
ocorre a invasão das nas mais baixas pelas águas (Foto 3.4). Esses alagAdos se 
estendem através de grandes áreas Mins, intercalandc>se às áreas de matas. Nos rios 
secundários, o extravasamento pe'u mwgen5 se dá pela ól'icukbde de yazlo ........ 'bada 
p e los mesmos. 

Fotos 3.4 Campos e arvoretas em irea Inul\divel paio Rio Solério 

3.2.4.3 Geomorfologia do Parque Nacional Se. ta da Cuti. 

O Parque Nacional da Se". da Cutia apresenta as s&grJintes ro""as de relevo, conforme 
demonstram o mapa Geomort"oIógico do Parque (Figura 3.4) e o Anexo 3.2 
(Compartimeotaçâo GeomorfoI6gica do Parque). 
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• A SeITl: da Cutia, com 525 m de altitude no ponto mais elevado, regionalmente faz parta 
do domlnio dos Planaltos Residuais do Guaporé. No Mapa aparece com a sigla 51, 
superfic:ies tabulares em rochas seclimentann com coIJarturas ferruginosas (com baixa e 
métla dissecaç"o) e dep6sitos de talus asSOCiados ou surerfícies de aplanamente (02 -
FootsIopes). 

Essas feiç6es também aparecem no leste do Parque, nas imediações das serras do São 
Joio e do Desengano. O padrlo de formas predominantes é composto pot" inter1lüvios 
a'Tlplos e levemente tabuIaRIs, com fundos de vale gualmente ai Si !D5 e a-npIos. Pequenas 
planlcies IhNiaS fo""am-se em setores restritos da rede de drenagem. 

Esse sistema é fofmado por interthivios muito &lI,*",", com topos subnivelackls, convexos, 
amplOs, apresentando cobertlJ'as femJginosas. As vertentes são contínuas e longas, com 
segmentos retilineos. Os vales são amplos e al- ertos. A densidade de drenagem é de baixa 
a m6dia, com padrAo dominante do tipo subdend. ítioo. 

A SS2l& da Cutia é lm inseIbBrg, fuilliadO por arenitos pré-cambrianos da fOllltaçAo 
Palmeiral. 'oc=aImente, a parte radIOSa e~ta é altamente rriáveI, partir'll:»l8 e 
esfarelando com facilidade. 

Ffsicqaficamente a Seita da Cutia se apresenta com três corpos bésicos, com topos 
suaves, com rebordos erosivos 8i ,edt ... 1? ..... s e paredes desnudas (Foto 3.5). 

Foto 3.5 Vista da Se" a da Cutia e a oeste o Morro da Cutiara 

Foto LA_F." .... 2003. 

o primeiro corpo da serra é mais baixo que os demais. mas com a presença de pared60 
ingreme. com aproximadamente 30 metros de albJra. No pé da serra há um pequeno 
iganape. com leito composto por rochas soltas de arerito. com inaustaç6es de quartzo e 
ocorrência de seixos rolados. 

O segundo corpo da Serra encontra-se separado do primeiro por uma vertente íngreme. 
com paredões rochosos. O topo é coterto por laje de peOnl. com cot ertuta vegetal típica de 
celtado. Há lX!'Ia c.ac:tIoeira com pequeno volume de água, que deve se-" no periodo de 
estiagem. 

As encostas do corpo principal da Serra apresentam..se não !Ao Ingremes. sendo 
gradativamente escalonadas. com rochas que se esfacelam com facilidade. o que 
demonstra a vulnerabilidade desse ambiente (Foto 3.6). A paisagem é composta por 
árvores de C& 1 &do, com aItut8 h lferior a 5 metros. Aparentemente a área sofre açOes de 
ventos fortes, dada a quantidade de árvores enc .... ntradas, arranc&1as com raiz. O topo 
desse Il'1OI lO, com 525 m de altitude. encontra-se nas coordenadas UTM Q3aS 108 oeste e 
8702320 sul e representa o ponto mais alto do Parque . 
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Nos l1ês corpos da serra não foi constatada a ocorréncia de cachoeiras de grande pene 
(Foto 3.7) ou grutas interessantes para visitação, ape sar de as cavernas serem com~s em 
rel8'fOS residuais do c:c:H1unto UopiéWMIS. 

Fotos 3.6 e 3.7 Pared6es rochosos e pequena cachoeira na Se •• a da Cutia 

f,' . . .. ,lho -v.-.:zaJl 

Além destes, aparecem outros morros próximos, com altitudes que se aproximam de 350 
metros, tais como o morro da Cutiara (denominaçêo dada pela equipe de pesquisadores), 
ao oeste da Serra da Cutia, e outros morros isolados, sem denominaçao, ao leste desta, e 
na divisa nordeste do Parque. 

Conformando as escarpas erosivas da Selia da Cutia e São Joio, apwecem depósitos de 
talus (sopé) chamados de Iootslopes. Trata-58 de material regoIitico 8 arenoso om.ndo das 
encostas das serras 8 depositado, por gravitaçAo, nas partes mais baixas, às VAzes por 
longas extens6es (formando abas), em funçAo do espraia-nento por &lCoa-nento~ . 

• Os P\at6s (02), com aproximadamente 200 m de altitude, regionalmente fazem parte do 
Pediplano Centro-Oc:idental Brasileiro. No mapa aparecem CXlITIO "'Perficies de 
&pIanamento. A maior parte da área é classificada como 02221 - l''Perficie de 
aplainamento com altitude menor que 300 m, com nível de dissecaç'" m Uia. Nesse 
sistema, a s' .. erfieia varia de quase plana a ondulada, apresentando até mesmo colinas. 

As áreas mais altas possuem, geralmeote, melhor drenagem, com presença de manto de 
intempetismo mais espesso 8 forte processo de pedogêoese. Nas áreas mais baixas e 
vales, a drenagem toma-se imperfeita, o manto de intampe:ismo menos espesso e a 
pedogênese mais incipiente. 

Ao nordeste da área apa.«.eoTl agrupameOltos de Mot.os e CoIinaslinsetb e.gs (03), ~ 
podem ser baixos e médios (001) ou médios e altos (032). Esse sistema apresenta-se 
como uma área de colinas e "'0: .05 disse Mos pela açAo fluvial . .."..aimSilIe recebem 
danominaçAo de serras, em funçAo de desníveis de até 150 mabOS. ~m venentes 
convexas. As dedivk'ades médias variam entre 10 e 20%. A rede de t2etlaQem apresenta 
padlAo dendlitioo, com alta densidade de drenag em, em e!peci811 pelo grande rúnero de 
ca'18is de prrneira ordem e cabeceiras. Neua área estão as nascentes do Rio Novo a oeste 
e do rio Branco a leste. 

• Campos Inundavals ou Planlcles Inundavals (A3) de rios S8CUi'1dt:rios (A32) e principais 
(A31 ) pertencentes ao subsistema GuaporélMamoré. Regionalmente es.se relevo faz pa-te 
do Dominio AIMaI do MedEi: a e essas áreas são COi1lUlTlante c~ BitaS por canpos, com 
desenvolvimento lIorestal nas faixas ribeirinhas e são fo::::adas por Mil aços fluyjais (Al). 
o.stribuem-58 em tot1'lO das cotas altimélricas de 150 mebos. Aparecem em grande parle do 
te:.etlO elibe os anuer:tes dos rios Sotério, Novo (Igaape Azul) e Igarapé SAo João ou 

16 

• 

• 

• 

• 



En<»/III , - MM. M Ui 'SI I: ... CO ' "'oIIlçlo 

Branco, Em função da baixa declividade do terreno, por ocasião das d1eias, a área 
inUldável se estende para dentro da Saprflcie de ApIan8menlo, e .. be 200 e 300 m, com 
relevo plano. As áreas alagadiÇas têm elevada acumulaçao de argilas, 

Nas planlcles fluviais dos rios Sotério e Novo aparecem processos hidrorn6l'ficos em 
SI.tlst4*'flcie. O Rio Sotério apresenta leito divaga'lte na planlcie e baixa declividade, 

Os teh&ÇOS IIvviais compra ande." áreas atçadas algt.W1S mebos aciilla das pIantcies IIvviais, 
A morfologia corresponde a terrenos planos e sem dissecaç'o. Por suas caracteristicas 
genéticas, estão diretamente pssociados i rede de drenagem atual e sub$tual, podendO 
sofrer inJndaçêo nos periodos chuvosos. Apresentam veoetaçAo de porte arbóreo e 
artlostivo, com manchas de campinara, O material sup erlicial é franco--argiloso a argiloso, 
ocorrendo horizontes orgânicos em 5>T'erlic:ie, O embóname 110 é composto de areias e 
argilas depositadas em níveis acima do atual nivel da planlcie. 'ocmmeote podem estar 
Iateriz8das. Os solos são fl"apeados como GIei Oistr6fico, 

Os terraços fluviais que aparecem na área dos rios Novo e Sotétio foImam °bols6es', 
trechos onde o rio volta 8 ser largo, depois de um estreitamento repentino (em trechos de 
até 50 - 100 metros), Esses boIsOes sAo profmdos, com grande quantidade de peixes e 
ficam bem awjentes no periodo da se 'a , mas sua dinàmica, tanto física quantO bio6ógica, 
ainda é poLlN) c:onMecida 

3.2.4 Solos 

Os solos existentes no Parque estão em c:oncordãncia com o tipo de rocha dos quais são 
derivados, 

Os solos relacionados com a foi ",açAo Palmeiral apresentam matriz areoosalregolitica 
(NeossoIos RegoIiticos Oisb6ficos ou Regoossolos - EO) e Iifó!ica (Neossolos Utólicos 
Disb6ficos - RO), com pIanossolos disb6ficos (WO) associaaos, 

Já da tormaçao MigraoMópolis (Grl4lO Nova Btasilaocia) associada ã Suíte Intrusiva Alto 
Candeias resultaram os Latossolos Vt,,,, ,elho-amarelo EutJ6ficos (LlE), 

As IOJ '''ações Rio Pardo (intrusiva no Grl.4'O Nova Brasilàndia) e Rio Branco (intrusiva na 
Foonaçêo Palmeiral) originaram os LaIDssolos VEIlII,elho Eutróficos (LVE), distribuidos no 
centro da na 
Os Latossolos AmMeIo Distr6ficos (LAO) estão correIaciooados aos sedimentos Ceooz6ic:os 
indife.-enciados, prirripalmente com as Jateritas inc:onsoIidadas e os Cambissolos Oistr6ficos 
(CO) estAo correIacionados à Suíte Intrusiva Costa Marques (intrusiva no Grupo Nova 
Brasilàndia), 
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Por fim, os Neossolos Aúvicos OiStrórlCOS, ou solos Aluviais Oistrtlicos (AO), e os Cleissolos 
Oistróficos (CO) estão correlacionados à proximidade alou à innuência dos cursos d'água. 

Genericamente vários tipos de associaç6es pedoI6gicas podem ser ideotificadas e 
individualizadas, distribuidas confoll"e o Mapa de Solos apresentado na Figur. 3.5. 

Os resultados da análise quinica das amostras dos solos da Se ta da CvIia constam no 
Anexo 3.3. 

3.2.5.1 Vulner.bilidade i eroüo 

As propriedades dos solos são fortemente inftuerciadas pelo material de origem, 
constituW\do, portanto, a litologia um fator importante na aval iaçAn da vulnerabilidade natlJ3l. 
Solos arenosos originados de sedimentos arenosos, especialmente em àreas acidentadas 
ou na vizinhança das boi das de planaltos, oomo é o caso da SE .. I a da Cutia, são muito mais 
vulneráveis do que solos provenientes do rochas, que, por meio do processo de 
intemperizaçAo, oeram materiais mais finos em terras planas. 

O efeito da morloIogia ou fisiografia de uma paisegem sobre a degradação dos solos é um 
fatOf bastante complexo, especialmente porque existe a necessidade de determina" se uma 
dada área é receptora ou fomecedooa de á9Ja, tanto s"perficial quanto SlbtenAnea. 

é fato aceito e indi5O.Jlivel a necessid~ de preservar as cs"eceiras das bacias, com a 
finalidade de controlar o nuxo dos CIXSOS d'égua, evitando inu"1dações e eros6es nas áreas 
inferiores. O que acontece em uma determinada .... idade de paisagem terá efeitos sobre 
outras e vice-versa. 

O relevo, sua declividade, o comPlirlicnto das encostas, a (hsecaç"" e a fis.iogoafia, 
geralmente, do fatOfeS que exercem m;nada Fllluênda sobre a vulnembiljc1ade da 
paisagem à erosão hidrica. Todavia, tais fatores não são facilmente avaliados na ausência 
de medições diretas, podendo ser grosseiramente estimados de forma qualitativa. Afinnar 
que existe uma relação direta entre declividade e erosão pode não ser de todo verdadeiro. 
No eotanIo, no caso da Sella da Cutia, consldera'ldo a litologia da area, hé uma forte 
relação entre essas variáveis. 

As propriedades intrínsecas de um solo, com respeito a sua VlkleJal ilijade, são 
freqOeotemente mal enteodidas. Sem dUvida, solos arenosos ou solos com horizontes 
s' trerficiais arenosos, sobfe SlIbsoIos argilosos (podz6licos, ultisols, alfisols), quando 
localizados em terras de reiavo movimentado ou mesmo ondulado, freqüentemente são 
muito mais suscetiveis do que solos pesados, melhor estrutlJ3dos. Mas, para determinar a 
innuéncia das propried1des do solo na sua vulnerabilidade, nao basta determinar a sua 
texttxa. O que nOittlalmente nao se leva em consideraçAo, no caso dos solos tropicais, 
especblmente os do tipo latossólico (oxic) ricos em argila, é que tais solos podem possuir 
U'Tla miaoestrutura bem desenvolvida, graças é presença de sesqui6xidos que agregam as 
partículas (Ccx::hrane aI aI., 1985, apud Tecnosolo, 1998). A microestruturaçAo confere 
notável resistência à erosão ocasionada pela chuva, mesmo em encostas de declividade _a 
SegISldo a Temossolo (Rondônia /SECAM IPlANAFlORO 1998), a SlIscetibilidade à 
arosao é depl!fidente de fatores como o clima, a existência ou nao de coberl1.n vegetal, a 
fisiografia, o relevo e o tipo de solo. 

A Tabela 3.2 compara a dassificação dos solos da regiaio, conforme a nomenclatura 
utilizada pelo PLANAFlORO (Rond6nia /SEPlAN IPLANAFlORO 1998) e pela Embrapa 
apud Rondônia /SEOAM (2001), incluindo infoll liaçAo sobre a vulnerabilidade à erosão. 

No Pa~, foram constatadas manchas de erosao principalmente sobre os solos ROl , 'MJ2 
e em menor proporção sobfe LAD2 e llE, AO e GO. Essas manchas de erosão devem 
estar associadas às caracterislicas desses solos, à litologia e à declividade do terreno. 
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Com exceção das âreas com maior declividade e solos arenosos ou com problemas de 
drenagem, os solos da área do parque sAo, na sua maioria, latos solos, considerados pouco 
vulneráveis á erosão. 

O "Quadro oeoambiental da área do Parque", no Anexo 3.4, smtetiza e localiza a litologla, 
sua di~ica e a vulnerabilidade dos solos nas diversas áreas do Parque. 

Tabela 3.2 Clnsifica lo dos solos do Pa ue e sua vulnerabilidade iII .rosl o 

SlM9Ol.0 OESCRIÇAo PS.1\doro (19981 

.. 
,O 
,o. 
" 
'" ,o 

'03 

GD 

GOl 

"'" 
""'. 
""" 
LAOO 

l.A04 

lADO 

""''' LAD" 
Ll' 

Ll" 
ev, 

m, 
LVEI 

RO 

RO' 

AQ....O'2%, bem dr.., , ffllnCXl 

Csmblssolo Oislf6fico 

CO, 0-2%, m81 dren_, sr~, ~epo 

Csmbis" EI,II,óPk:c4 

CE,. 2-841o, bem dr~ 1_ 

Regos" Ois tróllco 

EO~ 2~ bem dren • S(giloeo, pedregoao 

Solo GIeI Oistr6fico 

GQ. Q.A..BIII ct fI_ 

l..atossoIo Anuo,. Oisbóflco 

~ G:2%. bem drlH!,.. srgila.o 

LAO 0-2% bem (h n. frllnC(l 

lAD. 04%,"'" dren , srlJ''oM 

LAO 0.2%, m8I dr.., , 1,,Il00 

LAQ.~bem dr."" tranoo 

LAO. 0-2%, mal dren . 111Il00 

LAO, 0-2%, bem dren , frsnoo 

LlltossoIo V.rrnelhooAmSfelo Eul16f1co 

LlE, o.~ bem dren ,.rgrIa.o 

LIIlos" V .. melho Eulrõrko 

L ve. 0-2%, bem dren., .. giloso 

LVE. 2-8'11.. bem dren.. _gila.o 

Solo ut6IJco OIsb6flco 

RO. 8-30%. exc_ dren , 'fenoso. muito -Pianos" Oiztról1co 

(1M) 

th A.060 
FIO\IIco o 

Cambls.olo o 

Csmbls"E 

Nza.060 
RegoIItIco o 

C ... "'1Ol0 O 

c. ....... 
Vermelho E 

,..,.....,. 
Ulólle> O 

PLIonosaolo O 

VUlNERABlU· 
OADE A 
EROsAo 

Norrr" __ _ 

u .... ;:==:. 

LI s -

NulalOOlmal 

NuI",normal 

Nulatnorm81 

""'''" 
NOImal 

...". 

Moder.dI a lorte 

WD 

WD' ..-.o 2-8% mal ,"n .. "~.',-____________ -,"',-,M1 .. _",,,,,-

21 



3.2.6 Hidrogl'1lfia 

Uma das ptincipais características do Parque Nacional Serra da Cutia está no fato de SM 
uma área com muitas nasceotes, formadoras de importantes tios. No rabofdo da Seila da 
Cuba nascem os tios que deságl'am nas sub-bacias do Rio Novo, do Rio Sotêrio e do RIo 
Cautário O pfimeiro faz parte da bacia do Rio Pacaãs Novos e 05 Ultimos da bacia do RIO 
Guaporé 
Os tios Cautário e Sotério e Pacaás Novos deságuam no Rio GuaporéJMamoré, que por sua 
vez lança suas águas no Rio Macleil'1l, na altura da cidade de Nova Mamoré. 

Conforme CPRM (1998), em mapeamento feito a partir de fotografias aéreas, na escala 
1;75.000, e trabalhos de campo, foram Identificados 508 rios de primeira ordem nascendo 
dentro da área do Parque. Esses tios formam ao lodo três sub-bacias principaiS (Figura 
3.6), cuja área de <*"enagem está descrita na Tabela 3.3, sendo consideradas sub-bacias as 
áreas individualizadas, onde a troca ele matéria e energia se dnge para um rio ponopal e 
área de drenagem, a área inclusa entre os divisores topográficos. Os rios de primeira ordem 
se caracterizam por serern as nascentes e gSP'llCnte S"CM1 no periodo de estiagem 
(abnLfoutubro), principalmente quando se .liCOo'ltram em terrenos sedimentafes arenosos 

Tabela 3.3 Área das bacias hidrogrificu do Parque 

s .. b..baeia ........ No. • rIM EIbo417 'o loboI cs.. bllln.aoda 

C.tlado DSG 
c:.rta CPRM .6rea dntn.l!da Itm .6 .... dntn.l!da em 

"m' em RO )(m' dentro do 
PlIrque 

Rjo NoooJPw 7" Novo. " 7 578.083 

'" 11131 .190 

Rfo Sol'"" 32 " 3.t61.530 n7,2OD 

... CO_ " " '823,200 127.725 , ... '" "" 2838.1 17 

3.2.6.1 Sub-Bacia do Rio Novo 

O Rio Novo é tributário do Rio Paesás Novos, pela sua margem esquerda. É um rio de 
qUinta ordem, drenando uma área de 1.931 ,190 kmz, com 364 afluentes que nascem dentro 
da área do Parque. Ao sair do parque passa pelas terras da Reserva Extrativista Barreiro 
das Antas. É um rio de águas esverdeada, e límpidas, por atravesSlW" una região de floresta 
preservada e com baixa atividade humana. Possui largura variando enle 50 e 70 metros, 
com baixa declividade, e é bastante sinuoso, com trechos meandrantes e outros mais retos, 
em fooçIo de fraturas rochosas. Em aIgtrIs trectlOS aparecem fixos, como 0$ do BaWité e 
do Indio, que dificultam a navegaçêo. Também apresefà vegetaçAo aquática, no seu 1e7to, 
formando as chamadas "coIctIas" ou "aouapés", que dfic:uIIa-n a navegaçAn em barcos 

pequ""". 
A navegabitidade também se torna dificil dur1ll1te a estaçAo da seca, principalmente entre 
juMo e novembro. 

Dentro do Parque, os principais aflueotes do Rio Novo .ao 0$ Igarapés Quatro Galhos, Azul 
e Talismã. 
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Figura 3.6 Sub-Bacias Hidrográficas do Parque Nacional Serra da Cutia 
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o Igarapé Quatro Galhos nasce na porção norte da Seila $lo JoIo, no âmbito de um 
batOliIO gfWlítia:l. Deixando a área granítica, passa pclf coberturas lat&riticas, com 
desenvolvimento geralleste-oeSle. 

O Igarapé Azul drena area de cot enlXas recentes, com desenvolvimento de sudoeste para 
noroeste. A partir da c:o"nuêf'lda desses dois afluentes, o Rio NOVO toma a direção noroeste, 
até desaguar no Rio P8Caás Novos, que, por sua vez., deságua no Rio Mamoré. 

O Igarapé TalismA esta localizado entre o Igarapé Azul e o Quatro Galnos. Oestac:a-se pelo 
fato de possuir, em sua área de abrangência, uma mina de água salobra que atrai os 
animais. Esse local de água salobra é denominado pelos moradores da regiAo de 
"c::tl'opador". Segundo Ferreira (2003), esta seria uma peqilena da'eIra, com c::erca de 30 x 
40 metros. ca cada por bambus, que se mesclam às diversas &5tl é : 'es arbÓI &as exisleiltes 
na área. Na estação seca, a área alagada fica com c::erca de 1 metro de proftn:Ik1ede, dai 
sua importAnc:ia para a f8l.W'I8 local. 

Em locais próximos, existem os c::hamados 'ba. imo, com soloS .-gjlosos e alta 
c::oncenbaçAo de sais, também mlito piocuados peles arWnais. A égua nos ba • . ' "0$ é 
muito turva, tem pH neutro e alta concentraçio de sais, c:onfolm8 o detectado no teste de 
condutividade especifica, rujo resultado foi 1.283. 

No período da estiagem esses igarapés ficam com uma lâmina d'água mulo baixa, com 
trechos secos e poços iote"" ediários, povoados de arraias e pu-aquês. 

3.2.6.2 Sub-Bacia do Rio Sotérlo 

O Rio Sotério tem suas nasoentesd:nbo da área do Parque, no rebordo da Seaa da Cutia e 
deságua no GuaporéIMamoré, acima do Distrito de 5u'pfesa. Drena :..ma área de m ,200 
km!, muito arrasada, de cobertura .. . . Tem aproximaMmen\e 100 km de 
CU'SO, na direção oeste raoeste. No seu mêoo CU'SO, quase na divisa do Parque, expõe 
rochas graníticas. 

Dentro do Parque, o Rio Sotério nAo é navepãvel, pe:rritindo o deslocamento apenas cem 
rabetas e pequenas canoas. Durante o período de d.eias, o rio transborda, formando uma 
graolde planície alagada, onde se 8I'lOOilbam baixios e canais abandonados. 
Seu principal anuente é o Igarapé das Antas (Foto 3.8), utilizado pelas popuIaç6es para 
chega' ti área do castanhal, localizada dentro do Parque, dlM'8nle o período da colheita da 
c:astama. 

Foto 3.8 Rio Sotério e sua confI .... l'ICi. com o Igarape das Antas 

foiof,. "-4'0 Roo:tigutf;. 2003. 

3.2.6.3 Sub-B.cia do Rio C.udrto 

O Rio Cautário nasN! lje; :110 da terra indígena Uru.Eu-wau-wau, no domínio granitia:l dos 
monos AJ'ai.MlXU, com <ireçAo norte.suI. Em seguida assume direçAo sudoeste, se9uindo 

24 



• 

e-". J - MM .. d. U"'''2~''' ~ 

pelo Wneamento de fall'las. Recebe alluentes que nascem nas encostas das serras do 
Uopia-les e dos Pacaãs Novos. 
Em seu pefCUI'$O de:obo do Parque, é al imentado por 78 nascentes. O Parque inclui apenas 
os afluentes da margem direita do rio Cautário, sendo estes o 19atapé SAo João ou Branco 
do cartário e os iga"4'É s Colocação e Tndentes. 
O Igarapé São João ou Branco (Foto 3.9) faz limite com o Parque em apenas 5 km e forma 
Lm8 divisa natlJ"aI com a terra indigena Uru-Eu-Wau-wau. 5IJes principais c ..... e:eiras estão 
nas serras do São João e do Oesenoano. ~ navegável no período das cheias e dosemtvv:a 
no Rio Cautârio. nos pontos um 0394858/8701886. Possui três cachoeiras, sendo a 
cachoeira do S a mais perigosa delas. A maioria dos seus afluernes não possui nome, 
sendo mais conhecidos os igarapés da Cruz de Ferro e Água Branca. 

Foto 3.9 Igarapé 510 ..loto ou Rio Branco na estaç,Jo chuvosa (fevereiro) e na 
estiagem (agosto) 

o Igarapé TIradentes possui águas claras e rasas. A maioria dos seus pequenos afluentes 
seca no periodo de estiagem. Apresenta seixos ro'aciM no seu leito, o que demonstra que 
esta drenagem já foi mais competente em periodos de clima diferente do atual. 

O gradiente de vazio é exb&Of'dinário, podendo ser totalmente navegável após a chwa B, 
em poucas horas, tomar-se muito raso. Sua água é de colonlÇAo 8SCl.K8, mostrando-se 
bastante piscoso. Possui OOla média de 10 metros de largura e seu flxldo, em boa parte, é 
rochoso. 

3.2.6.4 Densidade Hidrogrif"lCa 

A densidade hidrográfica é a (elaçAo entre o nUmero de nos de t.m8 bacia sobre a ârea 
drenada. A Tabela 3.4 apresenta a densidade defTlOlJãtica da área do P.-que. 

A densidade média de rios na ârea é de 0,179 rioIkrTI". No caso dos rios Sotério e cautârio, 
essa densidade se apresenta baixa, o que é normal para \eITenOS de baixa dectividaoo e 
com substrato de rod\as sedimentares arenosas. 

Tabela 3,4 Densidade dos rios por sub-bacia 

~ 

IletEII*i.ptor. 
"';m'l'lUIr um fio ....... ... '.' 1931 ,190 

" m."" ".22 0,091 

" 127,125 1,83 O.'" " .• .. Ule,Ü O 5.58 km2 0,119 

" 

-
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A área necessáôa para alimentar :.m canal é de 5,58 km"1rio. Sabe se que a densiQade 
hidlográfica está relacionada com a tipc:»ogia do slbstrato rochoso e a bJ;.<Igrafia do telieno. 
Terrenos arenosos necessitam de maior quantidade de área para a marJJtençAo de :.m rio, 
a exemplo dos rios Gautário e Pacaás Novos; áreas mais Inclinadas geram um nUmero 
maior de canais de drenagem. 
A Tabela 3.5 apresenta a descrição e o ordenamento das sub-bacias da ârea do Parque, 
com a dassifrcaçAo dos cz..nos d'água (riosflQéll"apésJnasrarrtes) de cada uma. Vale 
ressaltar que todos os rios de primeira ordem, q..ze se enconllan (erUo da área do P~, 
também nascem t' e nlro da área. 

0,_ 0,_ o,-
Sub..bK1a Alo Novo '" .. " • 
19a .. p6 Azul .. " 

, 
'" " 5 , 

" " " , , 
• • , , 

3,2,7 Vegetaçlo 

O Parque tem diferentes fisionomias vegetais, sendo predominante a Floresta Ombrófila 
Aberta Submontana, que oo:pa 62 .. da área total do Parque, seg"ida das Formaç6es 
Pioneiras FII.Niais (12,204), Floresta Ombf6fila Aberta Aluvial (9,9'11:) e Contato Cerrado e 
Floresta Ombf6fiia (7,9'11:). Outras """",aç.o&s presentes no Parque sIo as Campinaranas, 
Cerrados, Campos e a Floresta Ombl'ófila Aberta de Terras Baixas. com dominância de 
bambus. Também foi detectada, na parte oeste do Parque, :.ma pequena área oc"pada por 
vegetação secundâria arbórea, em processo de regeneraçAo, dominada por Ceaopia 
syadophytla (Tabela 3.6 e Figura 3.7). 

Tabela 3.6 Classes de vegetaçio encontradas no Parque 

Cc' os.._IRoo,P1.Or,ô6fJf 

Flor., ', 00,ot>f6" AIIe"~ 
FIlA ' ,()z,ot>f68 AbezU: di: T_ e . , 
Flor I PI. ()z,ô6J1o .. ' ti" So.t -'01"15 • 

FQop7I+c' : P'OIin Rr.MII M, n .. 
F .. c ;'cP\oP •• Rr.MII_ ,·,.-. .... u_ 
F .. a " Pioopj,lMI 'I(Oo.,.! · I ,) 

s .. _ Arborir_ (C , .. _ , ..... ." .. ) 
S.·.,. Flor ._ (C, ........ ) 
S_Gr1PmrI~""""11 (CI''Id' t.I+ __ 
s ..... Pwqw (Cempo CIo" '.) 

1"00. _,,,,... hpo, -+rJ 

., ' ,17 
n .. ,." 
" IM '" " . .., .... .. 0.02 

17 • .8l1li 61 .57 

='" ".., ,,'" o." 
,..". ,,,,. ..... , ... 
,.~ " ... 
5.'" '02 .. ., ,., 
'" O", 

"..., m 
,..." .... 

A Floresta Ombróflla Aberta Submontana, caraderistica das paistgens de muitas áreas 
amazOnicas (VaI~o et ai., 1991), ou Flotesta Pluvial Trq;>k"a! (Rkhards, 1996), pode 
apresentar quabo fad&9i5es áfe>"'8Illes: (1) Ik:westas at eilas com paim s''"8S, (2) f\oreSI.8S 
aO: ertas com bambus, (3) ftorestas ai- erlas com cipós e (4) lIOrestas Mertas com sororoc8S 
(Pires & Prance, 1965). SegIMldo Veloso et ai. (1991), as Florestas Ombrófilas Abertas 
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&ilmonlanaS ocomtm em atitudes que variam de 100 a 400 m, sendo u.nbêm 
denominadas de Roma de Tem Anna de Plat6 (Ceica de 200 m de altitude) e de Baillio 
(abaixo de 200 m). 

As Campinanlnas (contato euba Cerrado e Floresta), segundo Prance (19n), são 
formações ftorestais edtIficas, ligadas a solos ateO().srgilosos 8 arenosos. Em oeral, 
8p(8sentam-se dtcundando outras fomIações aba! las, sobre solos de areia branca, 
denominadas de campina, que OCOIi8lTl mais COITH.mente na regiAo do bÚtO e alto Rio 
Neg.o. Contudo, as campina"anas fora-n consideradas por Anderson et ai. (1975) como 
parte de I.nl gadiente ftoristico e estnmnII entre as campinas e as "orestas ombrófilas 
adjacentes, apresentam limites ~ com aus: florestas. 

O Cerrado (savana) é definido corno uma vegetação xerom6rfica, ptefereocialmente de 
clima estacionai (mais ou menos seis meses scms), que reveste solos lixiviados 
ah.minizados (IBGE. 1992). 

Os Cerrados amazilnicos, em geral, lêm extens6es pequenas, ocorrem em manchas 
isohtdas entre si e do collbÇletamenle envotvidos por á"eas de floresta, o que det8 .... ina um 
contato entre espê(es de savana e de floresta. A c:ompo:s.içAo ftoristica dos .. eitados 
amaz6nicos incftj espécies do Brasil Central e das Guianas. Os levantamentos fIoristieos 
realizar.\l"O$ nas grandes manchas de savana amazOnica confirmam a existência de uma 
gra1de variaçAo na oomposição fIoristica nas várias fisiorlOlllias do ...... ados (INPA, 1991). 

A região do Cerrado 8p(8senta as fisionomias Cerradão (Savana Arbófea Densa) e campo 
Cerrado (Savana Arbórea Abe.ta), distribuldas ao longo da Seiia da Cutia e, em pe quBnas 
manchas, nas ltreas da planide. 

As Fonnaçl)es Pioneiras Fluviais (Florestas de IrLlndaçAo ou de I~pó). na AmazOnia, são 
restitartes da submersAo de vastas áreas ao longo das margens dos rios (J:.nk, 1989) e 
apresentam caracteristicas inbínsOC?' resultantes de diferenças g: cmo! foIógicas ti 

hictol6gicas, como a nutuaçAo do nivel da água dos rios. compo5içAo fisico-química das 
águas, d:..açAo do periodo de iruodaçAo, tipos de solo e variaçt\es de relevo (Ayres, 1993; 
J ..... k. 1993). 

A vegetaçlo secundária ou área antropizada, resultante da interferência h:..-nana, limit&
se a Ima pequena área, com cerca de 480 hectares (0,2% da área total do Parque), 
localizada na potç:Io oeste do Parque, no Hmite com a Terra Indígena do Uru-Eu-W8u-Wau, 
em Iocat onde fu'Ido:iOU um antigo ~ri:"po, et andonado há cetea de 15 anos. 

O levantamento da vegetaçAo foi feilo com dois tipos de inventârios: (1) ComposiçAo 
ftoriRica. a fim de obter lSI"Ia lista de es,::éciB5 nas diferentes fisionomias do PiWqU8, ti (2) 
Inventário estrutural, para obtenÇão de partmebo5 ~tativos que awó~ na 
caractertzaçAo das fisionomias 81llOStradas. O inventario I'Ioristico foi realizado em diversos 
pontos, chamados de Pontos de Observação (POs), onde todas as espécies férteis (notes 
ou frutos) foram coletadas e identificadas. 

O inventário estrutural da vegetaç.Ao do Parque foi realizado por meio de transedos, 
utílizando o método de Ponto Cefibado Quaa_lle (Martins, 1993), recomendado para 
in"'2i.lá::ios de curta duraÇão, com o otljetivo de descrever o ambiente ou fomB~8r 
infoonaç6es para subsidia- o zoneamento de U"lidades de conservar;; Ao ($obre';1a e Batt:. 
1992). 

Em cada bansedo foram amosbaôJs entre 32 e 33 pontos, estando os pontos distantes 10 
m entre si . Em cada ponto foram inventariadas quatro plantas com <ümetro á altura do peito 
(DAP) > 10 em, totalizando 128 ou 132 individuos por transecto. 

Foram es'al"elecidos bansectos nas div8f$8s classes de vegetaçAo preseoI.es no Parque, a 
partir das quatro seglintes bases de Pesquisa: Igarapé sao João ou BrMco, Igarapé 
Tndeotes (Se la da Cutia). Rio Novo e Barreiro Ch"paoor. 

A lista de todas as espi! ~ies 8I'bófeas registradas no Parque, com identificaçAo dos locais de 
coleta, consta no Anexo 3.5. 
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3.2.7.1 Base 1 -Igarapé Slo Joio ou Branco 

Esta base ~se na região leste do Parque e nela foram inventariadaS as foonaçôes 
atb6reas da Floresta de TentI Firme (de PIat6 e de Raixio), Gampinafana e as formaç&!s 
abertas de Cerrado. 

A Floresta de TelTll Firme ou Floresta Ombrófi la Aberta Submootanl, amostrada nesta 
base, tem porte beiro, com dossel variando de 20 a 25 mebos, sendo a palmeira Patauá 
(OenocaipUs battJua) a esp t e. em B 'Vem mais comum (Fotos 3.10 e 3.11). 
Essa desse de vegetação é tarnbém caracterizada pela presuça da bananeifa..bnwa ou 
sororoca, Pflenakospermum Quianensis (SlrelWieceae), uma esç 11 tie pioi i e b que n B CQssita 
de dossel aberto para seu aescimento inicial, adaptada a colonizar ragi6es de solos mal 
drenados e clareiras naturais, resultantes da alta dinêmica natural da noresta dessa ~. 

As dareiras nattnis, C()fTUlS nessa regiao, irãcam a OCOitêflcia de perturbaç6es bastante 
intensas, as quais podem ser resullMtes de 1,,1'\"1 fen6meno COfI'\UTI na AmazOnia 
denominado "bIowdown-, caracterizaM por condiç~s atmosféricas que pt'Cl9idem a 
fOlitiaçAo de pequenos tomados localizados, de grande Impa:::to no dossel das norestas de 
terra firme. 

Fotos 3.10 e 3.11 FkH'esta ele Terra Firme com . palmein pataui eme:geale e detalhe 
da sororoca ou tNlnaneira-brul, n:ll regilo do ~~ SIo Joio ou Branco 

Na Flo resta de r erra Firme de Platô foram id&"tifkadas 59 espécies alb6reas. Contudo, 
05 levant.wnentos realizados nAo foram suficientes para amostrar o total de riqueza de 
r-splcles encollbadas, sendo islD lndiciKfo na cuva de novas flfkes em relaç:Io 80S 
pontos amostrados (curva do ('lletor), que nAo atingiu !.ma asslmota. IslD demonstra que o 
esforço de amostragem realizado nesse local roi insufICiente. Desta 101 " .8, novos inventâriOl 
S81'Ao neces sârios (Figura 3.8). 
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Figura 3.7 Distribuiçlo espacial das classes de vegetação do Parque 
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Figura 3,8 Curva do coletor no inventário da Floresta de Temll Finne, na regil o do 
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Igarap6 510 joi o OY BrancoAs espécies mais abundantes, freqUentes e com maior índice 
de valor de importAncia na Flofesta de T&mI Firme do Platô foram Eschweilera corilKSBe 
(lecythidaceae) e OenocaIJ)US bataua (Ate<'flC'Aae), enquanto as espécies com maior 
dominAncia roram Oenocarpus batsua 8 ASf*1r?spemIB ClJlBpanauba (Apocynaceae) 
(Anexo 3,5). 

Já na Floresta de Temll Firme de Baixio foram identilicadM 36 esp! : ies a:rb6feas, sendo a 
amostragem realizada suficiente para alcançar a riqueza de espédes encontradas, de 
acordo com a curva do coletor, que atingiu a assíntota. 

As espécies mais abl.ndantes e freqOentes nessa ftoresta de baixio fofarn OenocaJpUS 
bataua e PhenakO$fJSi",um guianen3is (Strtitziaceaa) e as mais dominantes roram 
Oenocarpus balaus e Qualea peraepJSis (Vcd .ysiac E ae), enqua'rto as 8SJl é ci ' p com m6"ss 
indices de valor de importAncia foram Oe:'IOC:aIJ)US bataua, Qualea paraensis a 
Phenakospermum guianensis, 

A curva de distribuiçio dos indMduos em (e!aç .... das dasses de DA? para as norestas de 
terra finne de platô e baixo do as CU"Y8S típicas para as b u tas de terra ~ na 
Amaz6nia, ou seta, em foilll8 de ' ,r invertido, com grande núnoro de ndividuos nas 
priroeiras classes de DAP, reduzindo crasticamento com o aY'Jlento do diametro (Figura 
3.9), 

Figura 3.9 Curva de distribuiçlo diamétrica na Flon'lSta de Tcwn Firme de PLató 
(esquerda) e de Baixio (direita), na regilo do Igarap6 510 Joio ou Bnrnco 
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As Campinaranas amostradas na regiAo do Igarapé SAo João ou Bl"anc:o sIo 
caracterizadas por apresentarem um dossel baixo, em torno de 10 m, ârvores com b",,-.c:oS 
de pequeno diametro e um sub.bosque aberto, mlitas vezes dominado por uma pterid6fita 
do gênero Sellagine/a e por lrn8 espécie com associaçAo mitili8cáfila, do gênero Tococa 
(Foto 3.12). 

Fotos 3.12 Diferentes feições da Campina,..n .. na regilo do Igarapé SIo Joio ou 

Na amostragem realizada foIa.n identilicatias 43 espécies, de 13 famílias, sendo que a 
curva do total de novas espécieS, em relaçAo aos pontos de 1W'I'IOSb'8j}em, atingiu a 
asslntota, demonstrado que o esfoiço amostral foi suficiente para determinar a riqtteZa de 
espécies nesse tipo de vegetaçao. 

As espécies mais abundantes e freqüentes na Campinarana foram Oenocarpus bata/Ja e 
PhenakospSillhJffl guianensis e as mais dominantes foram Oenocarpus bataua e Qualea 
paraensis, enquanto as esp!i:ieS com maiores indices de valor de importância fora<n 
Cencx:a1J'US batsua, Qua'ea paraensis e PhtHIakospennum guianensis. 

Esse tipo de fOlln8ÇAn vegetal lem poucas árYores com grande t;i:Ametro à alllJ'"8 do peito 
(DAp). A maioria dos individuos amostrados (61 '110 ou 18 das 43 espécies) apresentaram 
menos de 10 em de DAP (Figura 3.10). 

Figura 3.10 Curva de distribuiçlo diamétrica da Campinarana, na regilo do Igarapé 
Slo Joio ou BllIInco 
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Os Cerrados amostrados na região do Igarapé São João ou Btanco ......... rem em ambientes 
distintos. O primBiro consiste em I.ma vegetaçIo arbustiva de pBCjlJaOlO porte, aescendo 
sobre rochas, onde o lençol freático af\o(a no período de chJva. Neues locais são comuns 
as fui maç6es de espessos tapetes de gramíneas e ciperáceas crescendo em um solo 
arenoso e superficial, facilmente degradado pela ação humana (Foto 3.13). 

Foto 3.13 Diferentes fi sionomiills do Cemelo lliII do Igarap6 510 Joio ou Branco 

As rochas e o solo ficam praticamente expostos ao sol, sando dominados por diversas 
espécies de gramineas e dperáceas. Nas áreas alagadas 80 redor das rochas, destacam--se 
os gêneros Xyrl$, Macairea e BlÁbostyIis e algumas espécies de ~vivas, 
pri .. cipalmente dos gêneros EriocaUon, Paepafanthus e 5}In{1onanthus. 

O outro ambiente é adjacente ao primeiro e aprBserU I.m estrato arbóreo, pon!m de porte 
baixo, com dossel entre 5 e 10 metros de a/tI.n e potras espAcias arbóreas emergentes. 
Na 8ll1osba.1Bm realizada foram identi~adas 28 esp Belas de 13 famitias. A csva do (elator 
atingiu a assintota, derr'lcmtrando que o esforço de a-nostragem foi suficiente para õaMrtrrr 
a riqI'8za de espéCies nesse tipo de vegeteçAo. 

As espécies mais abundantes. freqOentes, dominantes e com os maiores indicas de valor de 
importância foram AntotWa sp. (~ae) e Ucania sp. (Chrysobalanaceae). Merece 
des' *,.J8 a grande don1inênda do gê!lBCO ATtrx"ia em raleçAo âs demais espécies, 
representa do mais de 5MIo de liOda a popuIaçAo amostrada. 
Esse tipo de foImaçio vegetal, wmo as Campi-annas, larrt Im 18m P"""'3" árvores com 
gralde diAmebo. altura do pito (DA?), SBndo que a maioria dos .. divida arzostJadoi, 
(84% ou 22 das 28 espécie 5) tem menos de 10 an de DAP (Figura 3.11). 

Ftgura 3.11 CUrvill de distribuiçlo di illmétrica do estrato iIIrb6reo elo Cerrado da regilo 
elo IgaJ1lp6 510 JoIO ou Branco 
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A composiÇAo noristica do. quatro tipos de veoetaçAo amostrados nesta base - Floresta de 
Terra Firme de PlatO e de Baixio, Campimnna e Cerrado - foi arnpatada por meio do 
Indice de similaridade de J8('A".8rd . Os resultados desse teste demonstraram haver 
similaidade apenas entre os ambientes adjacentes, como a Campinarana e o Cerrado, e 
enbe os dois gradientes topográficos da Floresta de Terra Ftrme (Pfatõ e Bebio). Contudo, 
mesmo entre estes, a similaridade foi bastante baixa, someote 16,3% e 16,3%, 
respBcti .. amente (Tabela 3.7). 
Esses restJtados mosba" que essas direr ..... es formaç:6es \le~rtajs n60 difaatl .... ElIas 
quanto a riqueza de espécies, mas também diferem quanto é composição das mesmas. 

Tabela 3.7 Indice de slmilarid~ entre os difer.iltes tipos de vegotaçlo amostrados 
na regllo cio Igarapã SIo Joio (bzu 1) 

li,,,,,,,, 
<OI""'" 

C-'In(llo:lr:ln.1 "'""'" I.F .PIJIó I .F. B:lhoo 
C;mpin:llala 

c._ 16.3 (8) 

I .F.Pb(l 3.5 ()) 3.6 <li 

I.F . B,1hd() 4.1 (3) 1.5 (1) 18.3{15) • 

T.F. ~ T_""" 

3.2.7.2 Base 2 - Igarapé Tiradentes (Se. i a da Cutia) 

Esta base está localizada na rega0 da Se1l8 da Cutia, próximo ao Igarapé Tiradentes, no 
limite norte do Parque. ~ 1XT18 região com grande divElBidade de tipos de vegetaçAo e 
transiçfJElS entre estes, denominadas de "contato·. 

Nesta base forwn estabelecidos diversos tranSB :105 nas to.mações do Mono da Cutiara, na 
Carnpinarwla, ao redor da Se ••• 8 na Floresta Ombr6fi1a Aberta, em condições topooráficas 
de P'ató e de baixio (FiguflI 3.12). 

FiguJ1I 3.12 Regilo do IgaJ1lpll TiJ1ldentes (base 2) mostrando o conjunto dos três 
morros quefonnam a Sem; da Cutia li, 2.3) e o morro da CutiaJ1l (4) 

o inventário da vegetaçAo da Seua da Cutia tomou-se inviável devido à distância, cerca de 
três dias de camiMada. eiltJe a base da Serra e o acampamento de pesquisa. O 
reconhecimento da Serra da Cutia foi apenas feito durante 05 sobrevOes realizados para o 
~r:imBnto do Parque, em }aneiro e agosto de 2003, quando alguns ambientes 
puderam ser identificados (Foto 3.14). 
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Foto 3.14 Paredões rochosos do ponto culminante da Sem da Cutia c om vegetaçlo 
adaptada a este ambiente 

A Sscra da Cutia. com altitude chegando a 525 m, deve conter grande riqueza e divers~ade 
de ~&Qstaç"', pois essas altitudes sACI e:\cep:b'l3is pata o bioma AmazOnia, onde 
predominam os terrenos com menos de 100 m (ctliC8 de 9O'JI. da área do bioma). Nesse 
contexto, essa VegataçAo &!IJtnontana tem alta prob>f" ilidade de conter .l8m Iltos da biota 
ainda descontJe :idos. 

Ja o Morro da Cutiara é um morro ,solado, ao oeste da Secra da Cutia, que foi assim 
d a nominado pela equipe de pesquis adofes. 

Esse morro é fomlado por paredões de rocha bastante abruptos. o que dificUta sua 
esca~ada , que só foi posslvel com a utilizaçAo do leito dos i;ar~ és intermitentes, que 
circundam alguns pontos da Soe 18 . 

O topo desse morro fica em Pno dos 200 metros de altitude, sendo formado por grandes 
lajes de peda, sobre as quais fatlla-.se \.ma vegetaçlo hertécea, com pt'8donWlênda de 
Iiql.IUlS do gtnsro PaJll iClIia e divei'sas espécies de bri6fitas, bI'oméMF e outras como 
P8nicum sp. (Poaceae), Mimosa sp. (FahaoeF), Pasra/um sp. (Pos"e' ' ), a pteridófita 
P!eridium aqcilinum e ballbu do gt- F M G' n "'18 O $Ok) ê b' '!ante raso. portanto, bastc:de 
hégil aos illot: ados hlrnanos (Foto 3.1 5). 

Foto 3.15 Esp!cies tlpicas do topo do Mono da Cutiara: liquens cio glnero PltrmeIia 
(a; c), briófrta (b) e a pteridófrta Prerldium aqulllnum :;,._ 
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Onde há Lm solo mais profundo, OCOIT& uma vegetaçlo arbórea de pa~eno porte, entre 5 

e 10 metros de altura (Foto 3.16). 

A estrutura do dossel é altamente variável, mas com poucas espécies emergentes. Uma 
outra cataderistica do topo do morro é a grande presença de taboca (Guadua sp.). 
Nesses ambientes, foram identificadas 49 espécies arbóreas, sendo Qua/ea sp.1 
(Vochysiaceae), Tapirira Quianensis (Anacardiaceae) e Macoubea sp. (Apocioaceae), 
MacroIobium sp.1 (Fabaceae) e Trictilia sp.1 (Me~ereaB) as espécies mais abund.-.tes e 
domina otes. 

A QJrv8 do coletor nAo atingiu I.n\a asslntota, mas, ao conttãrio, resultou quase em uma 
reta, demonstrando que a amostragem não foi insuficiente e que inventários 
complementares seria neC'lssários para que se COI"',Bça a ,;ql'eza de 8SJ:lÍdes presentes 
nessa Serra. Porém, ficou evidente que existe uma grande dominAncia de poucas espécies 
nesse tipo de vegetaç!o, sendo que 10 espécies correspondem a mais de 80% da 
abtM'ldância, dominência, freqOência e Indica de valor de importância. 

Foto 3.16 Aspectos da vegetaçlo herbácea, arbustiva e arbórea do topo do Morro da 
Cutiara 

r_l ........ r ......... . 2003 

Na Campinal'1lna, que circlJnda o Morro da Cutiara, foram identific!i!d<!s somente 25 
espécies. Contudo, a CUNa do coletor demonstrou que a amostragem realizada foi suficiente 
para detectar o conjunto da riqueza de 8Spé ~ies presentes nesse tipo de vegetação. As 
esp ê :ies mais abundantes e com maior Indica de valor de importAncia fotam lAautiri sp . 
(Melastomataceae) e Qt.!alea acumifl8ta (Vochysiaceae). Esta Ultima espécie apresentou 
maior dominAncia, em função do maior tamanho dos diâmetros. 

Compara"ldo os resultados obtidos nas duas Campinaranas inventariadas, uma na base 2, 
no entorno do Morro da Cutiara, e a outra da base 1, na região do Igarapé São Joio, nota· 
se que as eSIl écies Qe.1OCéItpUS bataua e PhenakospermtJm Quianensis apre sentaram maior 
densidade na base 1 e O. bataua e Q. paraensis, a maior dominência na base 2. 

ISIO demonstra que cada um desses locais, apesar do mesmo tipo de v~, apr8Hnta 
composiçAo noristica e eslrutu'a horizontal bem distinta, ií1dicando que as biotas associadas 
a essas carnpin.anwls também devem ser distintas e necessitam ser conservadas. Este é 
um fato imponante, com implicações para a CClns«vação e o zoneamento da área. 

Na Floresta de Terra Flnne de 8aixlo foram identificadas 60 espécies arbóreas, numa 
amostragem suficiente para alca'lçat a riqueza de espécies do tocaI. confonne a curva do 
coletor. 
As espécies mais abundantes foram OfJnoc8rpus bataua (palauá) e Pourouma mino, 
(Ceoop;acau), enquanto as a5pÉII::ies com maior dominAncia e Indice de valor de 
impoitinc:ia foram O«Joc;arpus bataus a C«hIir'IQ8 cateeeromis (Fabaceaa). 
As árvores de CedntNnga castenaefomis, denominada Ioc"'mente de cedlorana, tinham 
Qi811des diAmetros, com DAP variando entre 52.5 e 159 an (Foto 3.17 a Figura 3.1 3). 

" 

-



~l.MM_MIAH5",.dt~ 

Foto 3.17 e Figura 3.13 Exemplar de Cedrorana (Cedrellnga csstensetonnls) com o 
maior DAP da Floresta de Terra Firme do Parque e curva de distribulçlo diamétrica 
dessa mesma fonnaçl o 
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Na Floresta de Terra Flnne de Plat~ foram idefllificadss 60 espécies arbóreas, num 
primeiro transecto e 56 no segundo. 

As espécies mais abuldantes, freqüentes ti com maior índice de valor de importância nos 
dois transectos foram Oenocarpus bataus ti Phenakospermum gl.ianensis. A composição 
IIoristica dos dois transectos foi semelhante, porém, no primeiro transecto, Mouriri sp.' 
(Melastomataceae) e Lueheopsis sp.1 (Tiliaceae) apresentaram maior dominAnda e, no 
segundo, a dominância foi de Qualea paraensis, Oenocarpus balaua e ll'e.'leopsis sp. 

3..2..7.3 Bases 3e"- Rio Novo e Barreiro Chupador 

Nesta regiAo foram inventariadas 85 Florastas Ombr6fila Aberta Submontana, Florestas de 
Igapó e uma região denominada localmente de "barreiro chu~. 

As Florestas Ombrófil.s Submontanas ou Florest.s de Tem Finne, na ragiAo do Rio 
Novo, têm como lA'T\8 das prirrcipais c.atteristicas a auséoda da palmeira patauá 
(Oeno::::erpus bataua), tio treqJente wmo espécie tipica de dossel, no mesmo tipo de 
floresta, inventariada na base 1 (Foto 3. 18). 

Foto 3.18 Dossel d. Floresta de Tem Finne na regilo do Rio Novo, sem a palmeira 
palaui (OenocatpUs betaua) 

36 



EttcItr. 3_ ...... fI .. do Ui -_ '* Cor 77">IÇ'. 

Na Floresta de Terra Finne de Plat6 foram identificadas 08fC8 de 65 Mpécies 8fb6raas. 
Contudo, a amostl'89&m nAo roi sufideote pant demonstrar o lotai ela riqueza de espécies, 
conforme indicadO pela curva do coletor. 
As espécies mais ablXIdantes, freqQentes e com maior índice de valor de importAncia foram 
Tetf9(Jastris sfti$$lma (Burseraceae) e ScIeroIobium sp.2 (Fabaceae), enquanto as espécies 
dominantes foram Osteophloeum platys"eilllCJm (Myristicaceae), Tetmgastris altissima, 
Tetmgastris panamensis (Ekxseraceae) e BettholJetia 9"celss (~). 

Na Floresta de TIImI Firme de BaiJdo forMl idefltilíC?'1as 69 espécies arbóreas. A wrva 
do coletor demonstrou qJe a amosbagom nIo foi suficiente. 

As espédes mais abundantes e freqüentes foran Macrolobium bifoIium (Fabaceae) e 
Pouteria an6ma/a (Sapotaoeae), enquanto l.m8 das espécies dorTMna"Ites foi Couratari 
muItiffora (Lecythidaoeae). Isto ocorreu porque esta OOima espécie tem tümetros 
siglificativM'M3nte maiores do qJe as outras. 

As Florestas de Igapó (fOlTTlaçÕES pioneiras) no Parque locaJizam-se principalmente nas 
margens do rio NoYO e em ávefsos igarapés, em estreitas faixas de vegetação, ao longo 
das malgens, ge "almente de difícil &eessoe oride é oomum e até ~ a 0CQj,ê.1cia do 
bambu Guadua capitata, denominado localmente de "Ns}éltuba". 

As florestas de inundaçlo na Amazilnia são resultantes da submerslo de vastas áreas ao 
longo das margens dos nos (JlIlk, 1969) e apresentam caracteristicas intr fnSe(:Jls 
resultantes de diferenças geon1OI'foI6gics e hidrológicas, como 8 lIutl'açAo do nivel da água 
dos rios, composiçAo fisiooquimica das ásP-Jas , dU'açAo do período de inundação, tipos de 
solo e v8ri~s de relevo (Ayres, 1993; Junk, 1993). 

Nas Florestas de Igapó foram k'siltiliclldas 19 espécies, nas lWllOStragSilS realizadas 
(Tabela 3.8). Este é um rMnefO basta'lte reduz)do, se compa-ado com outros estudos 
realizados na AmazOnia brasileira. Ferreira (1999) enc:oubou de 55 a 109 espécies nas 
ftoI"estas de ioapó do rio Jaú no Estado do Amazonas. Contudo, vale ressaltar que a riqueza 
e diversidade de espé cies nessas lIorestas estão diretamente associadas 80 tempo de 
intX1daçAo (Ferreira 1999, 20(0). Somente pcM.. .... as esp !ides têm capacidade de toIefar os 
longos peô<Xlos de im.ndaçao a que estão su;eitas as Flornstas de Igapó, a-nostradas nos 
Rio Novo e nos igarapés Azul e Tatismã. 

Isto pode ser comprovado peta curva de novas espécies em relação aos pootos de 
a'TloslTagem. A CU"V8 estabilizou-se com somente 32 pontos, indicando a baixa riqL·eza de 
espé cies nos pontos amestrados (Figul"II 3.1.). 

Figur1I 3.14 Curva do coletor na Floresta ele Igapó no Rio Novo 
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Ferreira (1998) enconlJou o mesmo padrão nos inventários realizados nas ftorestas de igapó 
do Parque Nacional do Jaú, onde as CUNas de espécies novas em relação ã área 
amostrada estabilizou..se rapi(iamente no habitat deoominado de lago, submetidos a longos 
periodos de inundaçAo e COflseqOentemente baixa riqueza, enquanto em habitats como 
margem de rios e Igarapés, su)eilos a inI.ndaçóes intahledikias e cutas, a cuva não 
atingiu a assíntota. 

As espécies com maior densidade, treqOência, dominanda e Indica de valor de importAnda, 
na Floresta de Igapó, foram M8CroIobium &cacisafolium e Inga pundata (ambas da famiNa 
Feb8C8re), Butdachia prismatocarpa (MaI~), Cectopia l8tiIoba (Cecropiaceae) e 
Symme,ia panÍC'ubJta (PoIygonace.ae). 

Essas mesmas espécies também são citadas nos estudos realizadas por Ferreira (1999, 
20(0) nas norestas de igapó dos rios Taruml-Mirim e JaU, no Estado do Amazonas. 

O Rio Novo e os Igarapés dessa região apresentam uma outra caracteristica impoftante ~ 
é a forlli~Ao de grand n moitas de veoetaçAo ftutuante, daflorninaclas localmente de 
"colchas", as ~s mUtas vezes impossibilitam a rla't'e'IF çAo <h'lWlte a esl~ L, seca, entre 
julho e setembl'o, fechando praticamente o canal do rio , o qual chega a desapar&<:8f nas 
imagens de satélite. 

Entre as espé :ies mais comuns de maa6fitas aquáticas, fo""ad;)ras destas "colchas", estio 
Paspalum I'&'jlans, Ponte ' ria '8'Icedata e Cabomba sp. A Cabotma é bastante apreciada 
pelo peixe-boi amazOnico (Trichechus inunguis), freqüentemente avistado nesse rio, 
segundo informações dos moradores locais. Outra espécie caracteristica do rio Novo é a 
Victoria amazoma (Nympheaceae), mas com ocorrência limitada ao periodo da cheia, 
desaparecendo com a vazante do rio. 

Tabela 3.8 Esp6des e parimebos estruturais da Aoresta de Igapó do Rio Novo 

Ioga pund.:lLl " "'56 19. 1 5 9.99 18,57 
BurdlChb p!I$m.lk:K::3q)3 " 7.8 1 8.51 2." 6.29 
Cecropb b aloOO 9 7.03 8.51 0.79 , ... 
Symmefb pank:ubt:l , 5.47 ' .38 G.47 4.11 
t.txrobblrn bIf~k.Im , 3.11' ' .32 2.31 ,." 
Pot.tiN'la opo~ , 3.9 1 ' .32 '.02 3.41 

-"'" , 3.91 ' .32 O." 3.35 
...."......." , 3.12 ' .2< .. " 2.97 
Gwllerjg dodlel , 2." 3. 19 0.33 ' .95 
N9cUndra :mazonUIIl , 2." 2. 13 0.49 '.65 
PttIioc::l pus am:'IZOl'Un 2 ' .56 2. 13 0.20 ' .30 
Ca6$b 1,1a idr3 2 ' .56 .'" 02' 0.96 
T~~a 2 .... .. '" 0.18 O." 
Esd"lrNfliero 1~1J1fc4.) • 0.78 .... O" 0.71 
C)flQfIleil'a Iprucean:l • 0,18 .,'" 0.20 O." 
Ltyrd:l rIoor1:1 • 0.78 .. '" 0.09 O." 
LlJb.JMb ~na • 0.78 .'" O." O .. 

Outro tipo de vegetaçAo bastante típico no PMlue é a que ocorre ju'ito aos locais 
*nominados "baieiras". Estes sAo locais com solos argilosos, com alta COf\CefllJaçio da 
sais, muito utibarleG por a"limais COfl'lO arus, cutias, pec i , \'fIw'.os, poiOOS etc., em booy:a 

da raposição desses nubiantes, raros nos solos das florestas de terra firme na AmszOnia. 
Entre os diversos barreiros existentes na área do Parque, o que se localiza ao norte, no 
limita com a Reserva Extrativista Federal Balieilo (ias Antas, é o que mais chama a 
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atençlo, por suas águas salobras. Esse barreiro é denominado localmente de ·chupado(', 
pois dizem que os animais o prOCUf3T1 a fim de ch.Jpar o sal. 

A área central do chupa:Jor é aberta 8 muito pequena (30 x 40 m), sendo constituída de 
af"eia bnnca exposta A vegetaçAo cirCU"ldante à área arenosa é predominantemente 
lIorestal, com esp ê CES da F\ofesta de Igapó, porém de porte bastante baixo, provavelmente 
devido é pobreza de nutrieote no I0Io (Foto 3.19). 

Entre as principais esp i! ties estio, Simaba guianensis (SimarOUbaCUB), MacroIobium 
scaciaefolium (Fabaceae), Alchomee "uviatílis (Euphorbiaceae), Symmeria paniculata 
(PoIygonaceae), Pterocarpus amazonicus (Fabaceae). OUtras esp écies comuns do o buriti, 
Mauritia flexuosa, e a blritirana, Mauri6ella aculeata (Arecaceae), emergindo de grandes 
touceiras de tabocas e da Cyperaceae Sderia platensís. 

Também há una grande atxn:tancia de epifitas, sobre as árvores do ch"pab, com 
dominMcia das famílias Orchidaceae e Bromeliaceae, provavelmente constituídas de 
"pé eies endêmicas e ainda nIo dawitas pela ciência (Foto 3.20). Também foi ideatilicado 
nesse local um exempia'" do gêoiSro Gne/um, uma GiI1'll"lOSp8(lT bastante rara na 
Amaz6nia. 
Foto 3.19 Aspectos da v8Qetaçlo do barreiro chupador 

Foto 3.20 Espécies de orquideas (AI e bromélias (8) ertcontTadas no barreiro 
chupador 

Um dos elementos caracteristicos da vegetaçao do barreiro chupador é a grande quantidade 
de bambus, que fom'Iam extensas manchas e moitas, denominadas de tabocal (Foto 3.21 ), 
principalmente nas partes mais periféricas, onde atingem porte mais elevado do que na 
regiao cenbal, e formam verdadeiros túneis de acesso à região central, muito usados pelos 
lW'Iimais (Foto 3.22). 
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o relevo do chupador é plano e o mesmo é inundado periodicamente devido ã elevação do 
lençol freãtico, bastante superlicial , associado ao transbordamento do Igarapé T&boca, 
chegal'ldo a atingir cerca de 1 m de profu:'ldidade. M~ espécies pt'o,""zem adaptações 
~ para supoolaf essas imndaç6es, COil'lO a prockoçAo de raizes adventicias. 

Existe a possibilidade de existir lMll outro chupado;", a cerca de .. km deste, o qual aparece 
na imagem de satélite como uma mancha semelhante, de tamanho bem maior, ainda não 
visitada. 

Fotos 3.21 e 3.22 Túneis de bambus que circundam a regilo c! .. bal do barreiro 
c:hupador e pegadas de anta nas areias desse local 

3.2.7." Aspeçtos Relevantes 

O Parque Nacional da Secrs da Cutia possui grMde riqueza de espécies vegetais e 
ambientes. 

A$ Florestas Ombr6fi1as p.cer1as Submontanas, ou Flofetas de Terra Firme, são mais ricas 
em espédes, quando comparadas às demais Jo .... aç6es: Cecrado, CampinafllnS, Barreiro 
Ch"pador e a Floresta de Igapó. 

Porém, esse parAmetro deve ser considerado em conjlXltO com outros fatores importantes, 
como a composição de espS eies e 8 estrutura da vegetação. 

Nesse contexto, todas as formaç6es vegetais amostradas no Parque sAo bem distintas, com 
caracteristicas próprias e importantes para a conservaçAo, apegar da menor riqueza de 
espécies. 

Além dessas diferenças entre formações, 85 Florestas Ombrófilas Abertas Submontanas de 
difetentes lcXais (Igarapé $Ao JoIo, Se". da Cutia e Rio Novo) também demonstram 
dsti~u quanto à riqueza, à estruua e à ~içêo de esrecies. ProvavellTl8lUe, por 
esses locais possuirem caracteristicas fisicas distintas, suas biotas tem.n evoluido de 
foi ma também distinta. 

As Campinaranas e os Cemtdos sAo endaves a" ertos dentro das lIofestas ornbrófilas e 
podem represeotar possivel e.>:pa"lSlo dessas vegetaç6es dt.w1wlte peri'dK dimàticos 
anteriores, com grande possibilidade de conl8fem esp!:ies eodêmicas ou de distribuição 
restrita. Estudos realizados na Amazilnia brasileil3 têm indicado que os encIaves de 
vegetaç6es abertas, como cerrados e campinaranas, são os mais promissores em riqueza e 
diversidade de espécies 13135, ameaçadas e bioindtcadoras. Esses ambientes são 
Mtamente frágeis à inl8fVençAo hUTlMa e sua recup e raçAo é bastante lenta. 
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A veoetaçAo da região da Seila da Cuba e do Morro da Cubara merece destaque pela 
probabilidade de conterem espécies endêmicas, raras e ameaçadas de extinçAo, em função 
da complexidade dos habitats existentes e da fragilidade dos solos 

A região do barreiro chl.Ipador, além de apresentar vegetaçAo adaptada as caracteristicas 
muito próprias desse local, contém grande quantidade de espécies de bromélias e 
orquldeas, com alta probabilidade de serem endêmicas. 

No interior do parque, não foram encontrados locais ou dasses de vegetação ameaçadas 
pela inlervenção humana. Contudo, destaque deve ser dado à grande quantidade de 
clareiras naturais existentes nas lIorestas de terra firme amostradas, mostrando que essa 
região é submetida a uma grande dinArnica natural. 

Essa caracterizaçAo da vegetaçio do Parque, por limitação de tempo por questões 
sazonais, não incluiu algumas regiões importantes, tais como: 

• região denominada de Castanha!, próXIma do Rio Sotêrio e Distrito de Surpresa; 

- florestas periodicamente alagadas palas asP.'BS brancas do Igarapé SIo Joio, fIO limite do 
P8fque, denominadas de lIofestas de vérzeas; 

• Cerrados e Campinaranas alagadas pelas cheias do Rio Novo, no limEle do parque com a 
Resex Barreiro das Antas; 

• Barr~ro Chupador, durante a estaçêo das cheias. 

3.2.8. Mastofauna 

O Parque faz parte da região provavelmente menos conhecida cientificameole, dentro do 
Estado, mas, ao mesmo tempo, de significativa importAncia para a distribuiçAo de vários 
grupos de mamiferos, por tratar-se de uma região de transIÇão ecológica, Esla seria uma 
zona de contato eotre as regiões biogecgrMic.as ZZ4 e ZZS, propostas por Ferrari et ai. 
(1998). Nessa região, extremo oeste e sudoeste do interflUvio MadeEr&-Tapajós, existem três 
unidades de conservação de proteçAo integral totalmente inseridas na zona zoogeográfica 
ZZ4: o Palque Nacional Serra da Cutia, a Reserva BioI6gK:a Estadual Traçadal e o Parque 
Estadual Sana dos Reis. A Reserva Biológica Estadual do Rio Ouro Preto està no limite 
entre as zonas ZZS e ZZ4. A Reserva BioI6gica Federal do GuaPQ(é, apesar de estar 
inserida na região ZZ4, apresenta grande sobreposição com a Terra Indigena Massaco, o 
que compromete sua capacidade de conservação da biodiversidade em Ioogo prazo. 

No presente levantamento da mastofauna do Parque, foI'am registradas 20 espécies, por 
meio de censo, pelo método de recenseamento transecção linear - ~'inear transecf (Bumam 
1980) - e por vestigios, sendo também identificadas 11 espécies com potencial ocorrência, 
considerando outros regiSbOS eXIstentes 

Nesse método de censo utilizado, os dados são coIetados somente por meio de 
aVlstamenlos dos mamiferos, não havendo coletas de espéciMes. 

A idenbficação dos taxa em campo baseou-se no guia de campo de Emmons e Feer (1997) 
e Roosmalen et aI. (20(2) 

O càlculo das estimatIVas de densidade populacional foram expressas sob a forma de taxa 
de avistamentosl10 km percorridos, uma vez que a freqüência absoluta de avistamentos, 
para a maioria das espécies, foi balM8 e insuficiente para o càlculo de estimativas robustas. 

A Tabela 3.9 demonstra as épocas e os locais do censo, as fitofisionomlas amostradas e o 
esforço amostraI. No ambiente florestal , a presença das palmeiras patauá e pitomba 
proporcionava considerável oferta de frutos, ao Ioogo da trilha 
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Tabela 3.9 Esforço amostrai e filofisionomias amostra das no censo da maslofauna do 
Parque 

Slatema de TfMMs. FiklfI.lonomiu 

e-r .. ~~3) 
BeM S30 Jo6o ou 81'1t11co (!17411!12OO3) 

FIot.bI OmbfON. Aberta de Ter .. Forme oom 
Pelmelras 

Tran="S "> C«I'.oo/FIofeMa Omboóftll 

Cerr.tto 

3.2,8, t Mamíferos diurnos; riqueza de espécies 

••• .. 
11.5 11m 

1,2IIm 

20 "" 

81,7 

117~ 

95.' 

'.' 
" 

Foram registradas 20 espécies de mamíferos de mêdio e grande potte, durante 196,9 km de 
censo (81 ,7 km na base TIradentes e 117,2 km na base SAo João ou Brenco). 

Durante esse esforço amostrai, ocorreram 84 avistamentos expressos com taxa de 4,2 
aVlstamentos por 10 km percorridos (Tabela 3,10). 

De acordo com o método empregado, quanto maior o esforço amostrai, maior o nUmero de 
avistamentos aleatóriOs de espécies raras. Observando as rurva! do coletor dos sitios 
amostrais (Figuras 3.15 e 3.16), visualiza,se que o esforço amostrai empregado no Parque, 
em ambos locais, não foi suficiente para alcançar a assintota da (UVa, indicando que a 
riqueza de espécies do Parque certamente aumentará com o incremento de esforço 
amostrai na area. 

A fitofisionomia de transição savana--ftoresta apresentou uma taxa de avistamentos por 10 
km percorridos m..-to superior a das outras fitofisionomias do $Ao João ou Bntnco e 
Tiradentes (Tabela 3.10), além da grande riqueza 8!pB ~inca (quase 00\a espécie por km 
percorrido), o que mostra a grande importância dessa fitofisionomia para a manutenção e a 
conservação da mastofeuna diuma da área do Parque. 

Na base Igarapé Tiradentes, foram registradas somente oito espêdes, durante os 22 
avistamentos realizados, sendo obtida 00\a taxa de avistamentos de 2,7 avistamentosl10 
km. Essa baixa riqueza e abundância local pode ser conseqQência de diversos fatores 
ecológicos atuando sinergeticamente. 

Figura 3.15 Curva do coletor no censo da maslofauna na base Tiradentes 
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Figura 3.16 Curva do coletor no censo da mastofauna nl base Slo Joio ou Bnllnco 
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TIIJUI de a-mtamentosl10 km 2.' 5,12 <.2 

A elevada pressão de caça na área do entorno pode estar deplecionando as populaç6as elas 
espécies cinegétJcas da maslofauna diurna da regilo. A caça é pratica comlXll tanto elas 
comlrlidades indioenas, que, segundo infoo",aç6es de moradores locais, viviam na área .té 
a dê"ec1a de 1940, nos acampamentos de garimpeiros e assentamentos ilegais, como dos 
atuais moradores das áreas protegidas de uso sustentável, contíguas ao Parque. Entretanto, 
não há dados quanlttativos e qualitativos que comprovem esse potencial efeito deletério da 
presslo ele caça exercida por essas comunidades tradicionais, sendo necessário um estudo 
especifico para a adequada análIse dessa questão 

Outros fatores que certamente in"uenciararn o censo foram as con<iç6es dimãticas (verão. 
durante a expediçao ao São João ou Branco, havendo igarapés oompletamente secos ao 
longo do transecto da ftoresta) e 8S caracteristicas da trilha (grande ara. de baixio no 
Igarapé TIradentes, estando o transecto paroalmente inundado na coleta de março), pois 
esses nAo do ambientes preferenciais para muitas espécies de mamiferos terrestres 

A relaÇAo das espécies, familias e ordens ideobficadas durante o censo são apresentadas 
na Tabela 3.11, a qual também indica, para cada espécie, o nÜfnero de avistamentos e a 
taxa de avistamento por 10 km perCOlTidos 

A \aJl;a de 4,2 avistamentos por 10 km percorndos pode ser considerada como mediano
baixa, quando comparada com outras locaIid&1es amostradas durante a Segunda 
AproximaçAo do Zoneamento Soaoecon6rmco e Ecológico (Ferrari ef ai. 1998), mas fi 
ligeiramente superior às taxas obtidas nas outras UCs de Proteção Integral da regiAo, com 
exceçJo do Parque Estadual de GU8jaiá-Mirim (PNUD, 1995), que apresentou uma taxa de 
6,5 avistamentos por 10 km percomdos. como o demonstrado na Tabela 3,12. 

Na Terra Indigena Uru-Eu-Wau-Wau (Kondogeofgos e Lopes, 2002), a taxa de 
avistamentos também loi menor, provavelmente devido à pressAo de caça . 
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Quanto â nqoeza específica, com 20 espéCIes registradas, este foi o mesmo nUmero ae 
espédes encontrado na Reserva Biológica Traçada! (Ferrari e Lopes, 2001) , na qual o 
esforço amostrai também foi semelhante (169,6 km). 

Entretanto, a riqueza do Parque foi inferior à EIf ....... ,bada na Reserva Biológica Estadual do 
Rio Ouro Preto (ROP), com 23 espécies, e no Pall:f.le Estadual Guajarã-Mirim (PEGM), com 
21 espécies, nas quais o esforço amostrai foi bem maior (492,6 km e 323 km, 
respectivamente) 

Tabela 3.11 Resultados do C8f1S0 da mastofauna diurna do Parque incluindo o numero 
e a taxa de avistamentos para cada espécie 

"' ........ 
CIPLdodll 
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M)",-,~ rlmllnãJ" -- _ .. 
~"j,,'t' 'I S< lIpllg 

N_.dIoIm.~ eo. • . peto. 

lnICaCO-arlnha """"_. MICKO'pego 

SI l.i uttUf Mkd l 00.0. ---
Oh 

h 71 FI ..... • ... ~." ... ho. 
lor.e..x..' 

Cefi:>'bUf ~ ZOQUl-l~ 
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TIRADENTES 

3<º,}l) 

5(0.01) 

7,~.1) 

'" -
-

1(0,12) 

-
,4 OMI 
1 (0.12) 

"2 0.25 

1 (0.0&5) I (0,05) 

2<º-171 
25 (2.13) 30(1.50) 

11 <o.lMl I I(!tlill)l 

1 (0.0&5) I (0 .05) 

I (O (85) I (0.05) 

4 (0.34) 4 (0,20) 

1(0,065) 1 (O,OS) 

1 (0.085) 1 (O OS) 

- 1(0.05) 

2{O,I7J Ojg,JO) 

2(0,17) 3(0.15) 
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do censo da mastofauna dluma do Parque 

P.~tro P",,~ R8 R8 PEGM' T,I. 
Traçada" ROP' uEWW' 

Número de espécies 20 20 23 21 " Numero de avistamentos .. " m '" .. 
Taxa de avistamentos/tO km <2 4,07 3,' ',' 3 ," 

1 • R " ... ' I'!g;c· E.H t eM T..çt17'1: ! . Re_ e'c'lgiLl EsI j ' .. .,., Rio o..o~; " P.q.o E .. 1 ' oi 
Obojwl MIz~"; 4 · T ...... Sg''''IJrv,f;" ,w ___ , 

3,2,8.2 Mamlferos Diurnos : Primatas 

Um dos aspectos mais interessantes do censo realizado está nas diferenças encontradas na 
fauna de primatas das dirias bases pesquisaclas, no interior do Parque, 

No Igarapé Tiradentes nIo fonIm regtstradas as seguintes espécies: Ssimiri ustus, Alouatta 
seniculus, Ca/licttbus Immneus e Plth&cia irrnrata, 

A ausênoa de Sainiri ustus e de Pithecia irrrxata pode estar relacionada ao baixo esforço 
amostrai empregado na área, sendo a sua ocorrência mutto provável, pois essas espécies 
apresentam ampla distribuição, 

Já a ausência de A S8niculus pode indicar uma diferença de diStribuiçAo dentro da área do 
Parque, j á que a espécie tem uma distribuiçAo aparentemente disrrupbva no Estado de 
RoodOnia, COfTelacionada a falofes ecoIôgicos especificos (lwanaga, 1998), 

A aparente ausênCIa do Csl/icelxls brunneus é muito interessante, pois, apesar de este fa to 
poder constituir um renexo do baixo esforÇO amostrai, também pode consistir em um caso 
de parapatria (01./ mesmo simpatria) com a espécie cogenélica Callio&~ 10000ustus, a qual 
foi avistada na trilha de acesso (Fábio Olmos, com, pess,), Essa informação é bastante 
confiável em deCOfTência da experiência e do conhecimento do biólogo mencionado, sendo 
a mesma inc/uida na listagem de espécies do Parque, porém necessita de comprovação, 
visto a l7ande distáncia da área de distribuição geográfica proposta para a espécie 
(Roosmallen Bt ai" 2002) (Anexo 3.5) 

Outra espécie de primata que 8pafenlemente nlo ocorre na área dos dois sitios amostrais 
do Parque é Callithrix aff, flmiliae - soim·branco, que provavelmente ocorre na regilo do Rio 
Cautário, próximo à deS&rT1lXx:adtn do Igarapé $lo João 01./ Branco, e não ocorre na região 
do Igarapé Tiradentes, segundo infot tuaç6es de moradores locais, Apesar de nao avistada 
durante os levantamentos, essa esp6C18 também foi induida na listagem do Parque, na 
base São Joio, com base nas informaç6es OOnfitlV8ÍS de vários moradores locais, que 
prontamente a recoohec.efam em pranchas de livros, Essa provável diferença na área de 
ocorrênaa de C. emi/iae, dentro do Parque, ainda na -.. ssrta de confinnaçAo, 

Apesar de o pnmata C8/lithrix me/amua - sozm-marrom não ter sido registrado durante os 
trabalhos de campo, nem ter sido citado pela comunidade local, essa espécie pode ocorrer 
em algl.m8 área do Parque, visto ter Sido regislrada na Reserva Biológica Traçadal e M O 
exzstir nenhuma aparente barreira biogeognifica entra essas áreas, O limite de sua 
distribuição na região também pode estar relaoonado a fatores ecoI6gtoos especlf.cos, que 
devem ser devtdamente esclarecidos 

Desta forma, faz·se necessário definir até que ponto a região localizada entre a Serra dos 
Pacaâs Novos e dos Uopanes, e mais esped licamente do Parque, representa uma zona de 
contato ou de transição para a distribuição de diversas espéCies de mamíferos, 
reconhecendo devidamente a importâocia biogeográfica desta unidade de conservaçAo, 

A comparação dos resultados obtidos para os primatas do Parque, com resultados de 
censos semelhantes, realizados em outras áreas protegidas (Tabela 3,12) demonstra 
alguns fatos de interesse 
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A taxa de avistamentos de A. chame/c no Parque foi cinCo vezes maior que a das Reservas 
Biológicas e quase o triplo da obtida no PE Guajará-Mirim. Oeve-se ainda considerar que 
esse valor está subestimado, pois houve seis registros de vocalização sem ocorrência de 
avistamentos. Esse adensamento é de dificil interpretaçao biológica. pois há varios 
prováveis fatores IKXlk)gicos, agindo sinergeticameote, que poderiam estar influenciando o 
mesmo. 

A taxa de Cebus BpeNa obtida no P.-que (0,8) foi igBiramente inferior à obtida na RB 
Traçada! (0,94), mas superior às encontradas nas demais UCs de Proteção Integral (Tabela 
4). Esse dado também necessita de Investigações mais aprofundadas para uma adequada 
interpretação biológica. 

As taxas de avistamento de Saimiri ustus e Callicebus btunneus do Parque foram Inferiores 
as das UCs comparadas (Tabela 3. 13). No caso de S. ustus, sua densidade foi pouco 
interior à da RB Traçada! (0,05 e 0,06, resçe ,livameole), indicando que a espéCie del/e 
realmente apresentar populaç6es com densidades inferiores nessas areas, em relação às 
outras UCs comparadas. Entretanto, para confirmação desta hipótese, um estudo específico 
voltado ao dimensionamento de recursos alimentares disponiveis para a espécie, em todas 
as áreas comparadas, seria necessário. Já no caso de GaI/icflbus brunneus, cuja taxa foi 
bastante inferior à das outras UCs (inclusive da RB TraçadaI), é provável haver competição 
por recursos com a espéCIE! mgenérica C. torquatus. As outras áreas nio apresentaram 
simpatria nesse gênero. 

A ocorrência de CallirMx aff. emi/ias na RB Traçadal (Ferrari et ai., 20(1) corrobora a 
provável ocorrência dessa espécie no Parque, assim como outros registros da mesma em 
outras áreas da zona ZZ4, como na Reserva Extrativista Federal do Rio Ouro Preto (Ferra0 
er ai., 1998). 

Nessa Reserva tambêm foi registrado o sagOi-de<.ara-preta Mico nigriceps (Messias, 1999; 
20(1), registro este ~e expandiu em mais de SOO km a area de distribuiçAo geográfica 
proposta por Ferrari e Lopes (1992b). Dessa forma , pode se considerar que a distribuição 
geográfica dessa espécie permanece obscura, podendo, eventualmente, ocorrer em alguma 
área do Parque, visto o mesmo estar inserido na mesma zona zoogecgrafica da Resex e, 
em principio, sem que haja barreiras ecológicas impedindo a expansão da sua distribuição 
até a na do Parque. 

3.2.8.3 Mamlferos Diurnos : Nlo-Primatu 

O registro diferenciado de espécies de camJvoros, entre as duas áreas estudadas. como no 
caso da PanthtH8 ooca, Pume concoIor, Ptf1fOf'lUra brBsit"M$is e Eira barba,., avistadas 
apenas na base São JoAo ou Branco, e de Leopardus wiscfi, somente na base TIradentes, 
não são SUficientes para diferendar a composiçAo da mastofauna dessas duas áreas do 
Parque. As espécies de felinos são aipticas (noturnas, soIitltrias e de comportamento 
discreto), apresentam grande area de vida e ampla distribuiçAo geográfica, sendo rara a 
detecçAo das mesmas pelo método empregado. 

RessaJta-.se que todas as espécies de felinos ciladas são consideradas como vulneráveis á 
extinção, assim corno Pt9fOfNJra btasiliensis - arirama (Usta Vermelha - Brasil IlBAMA, 
2003 e Apêndice I da CITES). Essas espécias podem ser con.stderadas como io<tica<kltas 
da qualidade ambiental, visto serem sensíveis a pert!xb&CjÔ8S de origem antr6pica em seu 
habitat (Emmons, 1964), e necessitarem de grandes áreas de vida, bem como ambientes 
aquáticos não perturbados elou poluídos, no caso de P. brasiNensis. 

O registro de Pt9ronura txaslliensis durante o censo, ainda mais em l.KTl bando considerado 
grande para a espécie (média de 5 a 9 indivlduos conforme Emmoos a Feer, 1990) consiste 
10m indic&doo· da qualidade ambiental do Parque, assim como sua irr1port&1cia para a 
conservaçlo da biodivenidade brasileira. 

A mesma explicação dada para os avistamentos de felinos se aplica aos edentados, visto 
que sua baixa abuncllw:ia natural e hábitos aipticos (particularmente as preguiças) tomam 
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a taxa de avistamantos desse grupo mUito baixa, apresentando um padrão extremamente 
estocástico e de ocorrência rara, no de ',.. (er do esforço amostrai empregado. 

Um dado interessante foi o avistamento de espécies dif8fefltes de culia, em cada um dos 
locais de estudo: Dasyproc/a fuliginosa (CUIia-preta), vista na base Tiradentes, e D, 
I18riegata (cutia-marron), na base São Joêo ou Branco, o que fortalece a relevAncia 
biogeográfica do Parque. 

No caso de DasyptOCta, sAo necessários estvdos em vArios sítios do Parque, visando o 
esclarecimento da distribtiçAo dessas esp é cies (oQ enéricas e a confirmação da ocorrêocia 
de parlIpatria e/ou slmpabia, em diferentes áreas. Parece haver slmpatria entre essas 
up licies na regiAo do Igarapé r..jantes, visto que lAll membro da equipe (Bonavigo, com. 
pess.) avistou, taa do censo, 0018 cutia-marrom. Havendo esta confirmaçAo, o Parque _A 
a lnica, entre as UCs da região, com a ocorrência de simpatria nesse gênero. 

O registro de Sciurillus sp. - qualipuruzinho, apesar de a espécie nAo tef sido identificada, é 
de grande importância biológica, visto nAo haver registros anteriofes desse gênero nessa 
regiAo zooQBO\;JIãlica, e nem previsão de sua ......... Iêocia com ba-a nas distribuiç6es 
geogrilficas propostas. 

Um bando de 30 a 40 ináviduos de Tayas.su pscan - queixada ou pon:ão (Foto 3.23) roi 
avistado na base T:radentes. De acordo com emevistas informais com moradores locais, T. 
ps:an é freqOenlernsnte avistado na área, o que indica uma alia densidade populacional, 
visto Irata'-se de lAlla espécie migratória, que utiliza grandes áreas (Voss e Emmons, 1996, 
Bodmer, 1989). 

A densidade de T. pecari no Parque é praticamente similar ê encontrada na Reserva 
Biológica Traçada!, mas infericw às densidades enc:ootradas na Reserva Biológica do Rio 
0lM"0 Preto (0, 11) e no Parque Estadual G '8jri-Mirim (0,12) (M. Messias, no prelo). Esses 
dados podem constituir um indicativo da pressAo de caça nas áreas de entorno do Parque, 
visto serem essas UCs de uso sustentavel e Te"as Indigenas onde a atividade de caça é 
peittiilida. 

Foto 3.23 Queiuda (Tsyassu pecarl), no Parque 

FCIIP:P OIri :1. 2D03 

A caça poderia estar causando o declínio da densidade das populações da região, como 
indica o levantamento reaizado na TI UnrEu-INau-Wau, no qual fIA0 houve avistamentos de 
queixadas. O censo dessa TI roi realizado nas aldeias Alto Jaru e Alto Jamari, ao norte da 
Serra dos Pacaás NOYos - ZZ5, em transectos com a mesma extensão (6 km), mas com 
distintos esforços amostrais (48,0 e 195,2 krn respectivamente). 

A ausêocia de avistamentos de Tayassu pecari na base São Joio ou Bnlnco deve-se a 
fatores aleatórios, previstos no método (artefato da téCllica), visto que lAll bM:do grande 
visitou lAll balleiro localizado próximo da bilha da Floresta. 

Jà a outra espéde, Pecari tajacu - cateto ou porquinho, não foi avistada na base Tiradentes, 
o que também pode ser renexo da pressAo de caça eXCldda pelos moradores da Reserva 
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Extrativista vizinha. A base $ao João OU Bfanco, onde houve avistamentos de P tajacu. é 
menos acessível e povoada, havendo C8ftameflle menor prestA0 de caça na mesma 

A baixa densidade de P. taj&cu no Parque, em relaçOO às outras UCs de proteção integral 
da regiêo (Tabela 3.13), também pOOe coostibJir mais um indicabvo da existência de 
pressão de caça no entorno do Parque, ou até mesmo no seu IfIlerior. Nas outras UCs. o 
avistamflfllo de P. tajacu foi mais freqüente que o de T. pecsri, dados pertlJ'lentes aos 
encootrados por Emmoos (1984) em florestas neatropicais. 

Jé a M8zama americar16 apresentou alta densidade no censo do Parque, muito superior à 
taxa de avistamentos encontrada nas demais UCs da região (Tabela 3.13), o que pode ser 
interpretado como decorrente da alia disponibilfdade de recursos alimentares, 
particularmente na base Tiradentes, com muitas espécies arbóreas e palmeiras em 
fNtificaçAo. Na base Tiradentes, a taxa de avistameoto foi a mais elevada (0,49). sendo este 
um valor subestimado diante dos registros de ruidos de deslocamento, sem aVlstamentos. 

Quanto à M. gouazoupira, sua densidade, de 0,15, apres&ntou-se ligaÔi ... ente "Tarior à da 
Reserva Biológica Traçadal, de 0,12, mas muito superia âs das demais UCs (Tabela 3. 13). 
A int8l"pr8taçAo bioI6gic.a desses dados é sim~a'" à proposta pa'1I M. amerlçsna. 

Tabela 3.13 Taxa de avistamentos/l 0 km percorridos durante o censo da mastofauna 
dluma no Parque e outras áreas protegidas da regilo 

O'dom Familia """lo p,,,, O. O. PEGM J T.L 
~ Traçadal' OOP UEWW • • 

Xenannra M)'llloecoph8g1 "'- 0 ,05 0 ,05 - - -
d~ 1Iid«itrt-

Prima"tas Callitndlid&ll S9'i'!tn 0.25 0.30 0.39 0,18 0.20 
fL<$II"'()fis 

c.b<Ioe Ateies ctlal'lllk 1.50 0,30 O,. 0,50 0 ,74 

c.bus apela' .... ~ .. Q,&1 1,7 ." 
Sakni'i ustus 0,05 ' ,06 O,. 0,30 

AIooB" 0.05 - - .... O," 
NtJiCulus 

Pithedidae Call1cebus 0,10 ' ,36 0,33 o,n 0,04 ....... "' 
Pill'1&WIJ i ,Ot'8lli Y!1 . ..,' ,)O • ... 

c. ...... ~ FeIid&ll '-"", 0 ,05 - - - -".rfI .. 
Pa lI'l'Jeta 0/ ..... ~" - ' ,02 

PIIna OOIlO'OtV 0 ,05 ' ,06 0.02 I 
Mustelidne PrtHontn 0.05 - - - -

/:If8Si1lfHlsis 

Ei'a baita a 0.05 0.18 0,02 0,06 0.12 I 
Arliodactyl Tayassuidae Tayassu pacarf 0,05 0,06 0,1 1 0,12 -• 

Pacarl fa/8Cu 0,10 0,06 0 ,18 0;1 0,12 

Gefvidae M&_ 0,30 0.06 0,09 0.12 0.45 
emeciCa>'" 

"'" ..... 0 .15 0,12 0,02 0,06 .... 
" 
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Rodent~ Da$yprocts 0,10 O." 0,50 O,\le 0,37 -
Da$~S 0,10 --
""'""' 005 

1 _ Re_ . ' u'<Iglu [ .. ..." .. "","ti; 2 _ Re_ BI,+'",,1u [" t ... do RIo 0Ut0 ""'0; ) _ "arq .. E ..... ~ .. 
00, .. " ~.,.,,; . _ , .... Ir>dI:g .... UfUrEM,w....w_ 

A presença das cinco espéCieS do grupo de artiodâctílos no Parque, lodas cinegéticas, 
indica mais uma vez a boa qualidade ambiental da área, visto essas espécies constituírem 
impoitantes predadores e dispersores de sementes e innuenciarem o processo de 
regene.-açAo da I\oresta (Bcólier, 1969), apesar da dinAmica deste pocesso nas florestas 
tropicaiS ser amda pouco cor.'lscida (obs, pess,), 

O avistamento, fora do censo, de Mustela africat'l8, espécie reconhecidamente muito rara 
em toda bacia amazônica (Emmoos, 1984) e que ocorre em mata continua, parecendo ser 
sensível à fragmentaçAo de habítat (Voss e Emmons, 1984), indica QUe também os 
ambientes aquáticos do Ptw'que mantêm elevada qualidade, 

3,2,8,4 Vestígios e Registros Fora do Censo 

Para a realizaçkl do IB'lantamento das espécies OCOI'l'entes na área de estudo, foram 
considerados os vestigros er.....",ltrados (principahlldnte pBgadaS) e errtrevistas infonnals 
com membros da comunidade local, consideradas confiáveis, além de comunicaç6es 
pessoais de pesquisadores membros da equipe do plano de manejo, 

O objetivo do levantamento dessas inro .. liaç6es qualitativas foi o de complementar o 
inventário de apécies e nao de avaliar sua abl.ndància, Entrevistas com moradores podem 
5ef especialmente Uteis para a coori"olllaçAo da OCOfTência e ausência de lXTla dada espécie 
de uma área de estudo, sendo sua confiabilidade avaliada por meio do pronto 
reconhecimento das espécies em pranchas de livros ou pela pertinência dos comentãlios 
sobre biologia e ecologia das espécies mencionadas, demonstrando familiaridade com as 
mesmas, 

Na base Igarap6 TIradentes foram encontradas pegadas frescas de Tapirus temlstris -
anta, em dois locais próximos a um iga" intermitente, que corta o transecto, e de T, 
pecari - queixada - e Mazama gCJUazoupira - veado-roxinho ou catingueiro, 

Também foram encootrados dois buracos de tatu, proximos à trilha, sendo um deles de 
Dasypus kapler, e um carreiro de Mazama americana, próximo do final da trilha. 

Durante o censo roram asa lI:adas vocalizaç6es de Saguinus fusdcolJis - soim, em quatro 
ocasiOes, em dias e locais difenrntes, o que indica que a denSIdade dessa espécie deve ter 
Sido subesbmada peto censo 

Foram observadas as marcas de quatro deslocamentos de Mezema americana, durante o 
censo, sem que ocorressem avistamentos, evidenciando que, também para essa espécie, a 
estimativa de densidade populacional está subestimada, 

Vârrios avlstamantos roram reglsttados, fora do censo, 

O arquB6togO Josuel Ravam, técnico da SEOAM, com experiência de campo, comunicou o 
avistamento de dois adultos de TapiNs femtStris, dormindo, próximo ã Serra, ao leste da 
base, Este relato é relevante, Visto que essa espécie utiliza grande área de vida (mais de 
eo,ooo ha) e estil muito vutnerável à extinção local, devido a sua baixa taxa reprodutiva, 
acompN!hada de grande pressão de caça (Emmons, 1984), 

O assistente de campo Paulo BonavigO aVistou lXTla cutia v8l11.elha adulta, próximo da base, 
provavelmente pertencente à espécie Dasyprocta variegata A ldenbficaçAo dessa espécie 
necassita de confirmaçAo por meio de coleia e análises laboratoriais e genéticas 

No local denominado Barreiro Chupador, na divisa do Parque com a Reserva Extrativista 
Fedefat Barreiro das Antas, foram avislados dois individuos de Tapirus ferrestris e 
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registradas muitas pegadas de indivíduos dessa espécA!, de diversas faixas etarias, bem 
como pegadas de Pecari tajacu, Tayassu pe :ari e MazamB $p. Esses registros foram feitos 
pelo pesquisador Leandro F8f/'eira e pela equipe de soei<: uonomia e indicam a grande 
utifizaçAn da áfea por t>SÇêcies de artiodádi'os (Foto 3.24). Esse é uma.88 m~o rica em 
sais mineras, oo ... ceubados em lXNI PB11'808 mancha de solo arenoso e inundãveI, 
utiUzado para obtenção de sais minerais, fonte de miatl-nutrienles importantes para 
processos fisiológicos dessas espécies e manutenção do vigor fisico dos mesmos. 

Foto 3.24 Pegadas de anta (T.plTU. tfHT'e$trl5) jovem, na trell do - barreiro chupador" 

FOIo: I .. '""a F.I.1ra 

Na base Sl o joio ou Brllnco foram registradas pegadas de Tapirus terrestn's, na maioria 
das praias do fgarapé São Joio ou Branco, assim como diversos carreiros na area de 
campo. cortada pela bilha ele acesso ao mesmo. 

Também forwn regisbadas pegadas de Pteronura btasRienses, em dversas praias do 
mesmo igarapé e nos baT8ncos do mesmo, utilizados corno abrigos. 

Foram coIetadas fezes ele Panthera onca ou Puma concoIor, ao longo do Ita'lsecto na 
Floresta Ombr6fi1a Aberta. 

No decomtr do censo, foram registradas dJversas vocalizaçOes, sem avistamentos: seis de 
Ateies chamek, Ul\a de Cebus apeNa, quatro de Dssyprocl8 sp., oito ruídos de 
deslocamento de Mazaffla americana e um de M. gouazoupira. Esses registros indicam que 
as estimativas de densidade para essas quatro espédes podem ser consideradas como 
subestimadas. 

Nesta Mse, também ocorreram vArios registros fora do censo. 

A coordenadora da pesqtjsa observou Ul\ adulto de Hydtr:JcHris h)'Ô'tceris - capi'o'ara
na Bafa do Morcego, no rio Cautá-io. 

MonIdores locais identificaran prontamente, na pr.w'ICha do glÃS de campo da Louise 
EnYnoIlS (1990), Muslela afnicane (doni~ kXalmante denominsdo pof Iobi.oo
d'égua) e o soim-branco ou sagül-branoo, callitlrix aff . .. ,,'liae. $ol>'8 a OCOI'rência de 
Mw~Ja africana, indicam ser essa M~ !de relativamente comt.m em ãreas P"'!(X) 
habitadas, sendo observada tanto nas margens do rio cautário como em seus igarapés 
tributarias. Relataram ser pouco freqOente o avistamento de CsNithrix aff. em/ias, que 
ocorr&ria em uma região nAo mais povoada, localizada na montante do rio C8UIário, próximo 
111 foz do Igarapé São Joio ou Branco. 

Fãbío Olmos, biólogo pesquisador da equipe, observou Ul\ grupo ele quatro indivfduos de 
ca/lioebus torquatus (zogue-zogue) na bilha de acesso 111 base. 

Desta tOIliIa, considerando a maioria das espéti'S acima mendonadas e a presença de 
vestigios (pegadas), a bta de espêcíes de mamíferos de métio e grande polia, de potencial 
ocoliência na área do PallfJ8, 8OO1Bnta em dez taxa, totaIizando 31 espéti :5 (Anexo 3.6). 
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Essa lista nAo contém as espécies de primatas C8l/ithriK me/snura e Cal/icebus molocn; a 
pnmelra por motivos de precauçAo (pode haver fatores ecológiCOs que definam sua área de 
disbibuíçAo geográfica fora dos ~mjtes do Parque). e a segunda porque a Serra dos Pacaâs 
Novos, em principio, é considerada como uma barreira biogeográfica para essa espécie 
Essas espécies não foram reconhecidas pelos moradores IocaLs, 

3.2.8.5 Inventário Complementar 

Um levantamento das espél;ies de mamíferos oIo-voadores com distribuições geCVJláficaS 
conhecidas (na zona zOOQOOgráfica ZZ4) é apresentado no Anexo 3,7, em fa" .. a de um 
inventário complementar. Esse inventario foi baseado em Emmons & Feer (1997), Eisenberg 
e Redford (1999) e em levantamentos realizados na RB TraçMaI (Ferrari et ai" 20(1 ) e nas 
coIeç6es zoológicas do Museu Paraense Emilio Goekf (Belém), do Museu Nacional (Rio de 
Janeiro) e Museu de Zoorogia da UnIVersidade de São Paulo, realizados no contexto do 
levantamenlo da maslofauna da Segunda AproximBÇao do Zoneamento Socioecon6mico
Ecológico de Rond6nia (Ferrari ai aI,. 1997), 

Os dados estão organizados por ordem e a nomendatu'a segue Fonseca 81 ai (1996), 
exceto para 8 ordem Primatas, que segue RylancIs et ai. (2000) . 

3,2,8,6 Presslo de Caça 

Foram realizadas entrevistas com pessoas presentes nas Reservas Extrativistas Barreiro 
das Antas e Estadual do Rio Pacaãs Novos (moradores, pescadores, visitantes), pata 
avaliar a pressão de caça na regiAo do Parque, Foram aplicados 20 e 21 questionários, 
respectivamente, pela equipe da socioeconomia, 

Os resultados dessa pesquisa indicarwn 8 espécies como preferenciais, tanto para a caça, 
como para o consumo e a criaçAo. A Tabela 3.14 apresenta esses resultados, para as duas 
áreas pesquisadas, 

A espécie AfJoufj paea, apesar de ser t.ma das preferidas tanto para caça como para cama, 
ficou apenas em quarto I~ de preferência para a criaçAo, sendo a anta a espécie 
preferida para este fim, MUitos entr8V\stados expIicat<wn essa preferênoa por S8f este um 
animai bonito e manso, porém, isto pode 5ef, na verdade, uma conseqOéncia do alto valor 
que a mesma atinge (RS ' ,500,00 por um indivíduo adulto) no mercado de Guajará-Mirim 
(Leandro F8mlira, com, pess,), A anta ficou apenas em quarto lugar na preferêooa de carne 
de caça, dado lambém nIo cc e:ente com a preferência de criação, 

Tabela 3.14 Espécies preferenciais como caça, alimentaçlo e criação, nas resenlas 
extrativistas Barreiro das Antas (Resex1) e Pacaás Novos (Resex2) 
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As entrevistas dos Unicos cinco moradores da Resex Barreiro das Antas, localidade mais 
próxima do Barreiro Chupado( (Rio Novo), indicam acentuada pressAo de caça na área, 
sendo que dois dos entrevistados aânitiram que caçam todos os dias do mês e outro, 20 
das por mês (Foto 3.25). 

Apenas cinco entrevistados responderam sobre o rilmero de animais caçados por ano. 
Segundo estes, foram abatidos 102 indivíduos em um ano, o que representa uma média de 
20,4 animais abatidos para cada um desses cinco moradofes. Partindo do pressuposto que 
esta seta a média representativa para t001ns os 21 mo.-adores desse local, que afinnaram 
caçar duJa"rte todo o ano, seriam 428,4 mamiferos retirado$ de suas resps:;tivas 
populações, a ceda ano, só por essas 21 pessoas. 

Foto 3.25 Pele de j-ouatirica em casa de morador da Resex Barreiro das Antas, 
próximo ao - barreiro cflupador" 

Não foi possível estimar a pressAo de caça exercida sobre cada espécie, a partir desses 
dados, mas os mesmos sao suficientes para indicar que a pressAo de caça exl!fCida pela 
comunidade do entorno é e.ll:pressiva. 

Vãrios entrevistados aaeditam que o nUmero de mamfleros da regila estâ diminuindo e 
outros demonstraram preon'PsçAo com WW8SOt'eS, porque poderiam rEl(l!qir a q.altrs:te de 
animais caçados. 

Desta forma, a pressão de caça sobre as espécies de mamíferos do Parque e sua regiAo 
pode ser considerada como intensiva, podendo CflIJSar grandes declínios nas popujaçOes 
das esp ê cies dnegéticas, comprometendo o recrutaneflto desses popul9ÇÔ'5S, que, de tm 
modo geea, possuem taJullflP'odutiva oonsiderada bailca. 

Ainda se descomece a capacidade do Parque como área nuclear de reposiçAo desses 
animais e suas populações. 

3.2.9. Avifluna 

No levantamento das espécies de aves OCOi ,e;:tes no PatqUe Nacional Stiia da Cutia, 
foram registradas 218 espécies de aves, nos habitats amostrados na regila da base Igarapé 
SAo Joio ou Branco, e 195 espécies nos habitats da regiAo da base Igarapé TIradentes 
(Serra da Cutia), num total de 280 espé cies de aves. Desse total , 250 espécies leram 
encootradas no interior do Parque, sendo 30 esp é cí E 5 detectadas no seu entorno ir •• ediato, 
a maioria ao longo do rio Cautário e , também, na Reserva Extrativista F8'$eral do Rio 
C8utário. 

A lista das espécies, com nome científico e comlXO, o tipo de ambiente onde foram 
encontradas e suas estimativas qualitativas de abundAnda conslam no Anexo 3.8. 
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O levantamento foi feito por meio de regislros visuais e auditivos (levantamento qualitativo), 
complementados por capturas com redes de neblina, nas regi6es das bases Igarapé SAo 
Joao ou Branco e do Igarapé TIradentes. 

A parte norte do Parque não foi levantada, mas as informaçóes disponiveis referentes oi 
Reserva Biológica do Traçadal (Olmos 2001) fonIm vtitizadas para fazer inf«éncias sobre 
as matas de terra firme da regiao do Rio Novo. 

A Tabela 3.15 demonstra os cinco ambientes pesquisados e a riqueza de espécies 
IllgIsttada em cada um. 

Tabela 3.15 Riqueza de comunidades de aves em cinco ambientes do Parque e 
entorno imediato 
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3.2.9.1 Riqueza da Avifauna por Ambiente 
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Dos habitaIs amostrados no Parque, as Matas de Terra Firme da área do Ig8l"apé 
Tlr8dentes, mais diV8B8S e estNbJradas, apreseot.arM'l 147 espécies, (52% do total de 280 
espáci8s detectadas durante este trabalho), com notáVeiS 41 espécies exdusJvas desse 
ambiente. 

Em comparaçAo, as Matas de Palmeiras tiveram 132 espécies, ou 47% do total. Destas, 30 
foram exdusJvas desse ambiente. 

Muitas das espécies compartilhadas pela Mata de Palmeiras e pela Mata de Terra Firme 
(especialmente Fum8liidae e Thamnophilidae) esljo, na primeira formaçto, associadas às 
proximidades de igarapés, onde há uma associação florestal mais diversa do que a 
moo6tona formaçao de palmeiras e sororocas, que domina as áreas mais afastadas. Assim, 
essas espécies parecem procurar um microhabitat distinto da Mata de Palmeiras 
propriamente dita. 

HabitaIs ribeirinhOS são o terceiro habitaI mais fico em espécies (79 ou 28%, 44 sendo 
exdusivas desse ambiente). Além de várias espécies aquáticas (como patos e garças, mas 
também passeriformes como OcIXhomis littoralis, incluindo algumas associadas a praias 
fluvi8ls (Vane/lus cayanus. Rynchops '*18', Phaetusa sirry-'sx), estas incluem varies 
espécies 'errestres' que parecem preferir as matas de vérzea (Sdafena naevia, Monasa 
nigrifrons, Brotog9ris spp.) ou ambientes sucessionais criados por inlKldaç6es 
(Thamnopn'us doJialus, Thryothorus genibartJis, Cacicus cela etc.). 

A Savana teve 39 espécies (14% do total) , sendo 16 exdusivas (Tabela 3.15 e Anexo 3.8). 
A Mata de Palmeiras e sua transição com a Savana podem, de certa forma, ser 
considerados ambtentes complementares, dada a grande SImilaridade na composiçio das 
suas comunidades de aves. A Transição SavanaIFloresta teve um total de 57 espêcies (7% 
do total ), mas apenas oito foram encontradas apenas ali. Essa fonnaçao pode ser 
considerada como uma camPlnarana típica, apresentando vârias espécies associadas a 
essa vegetaçao, como Xenopipo alronilens e Rhytiptema immunda. Curiosamente, 
Henitriccus niromus. considerado um esp B clalista de camplflaranas, foi encontrado apenas 
na Mata de PalmeIras da base TIradentes. 

Os resultados das capturas com a utitizaçao de redes de nebtii"18 eSlao apresentados nas 
Figuras 3.17 a 3.19 
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Na regiAo da base São João ou Branco, no mês de março, foram feitas 81 capturas de 27 
espécies de aves, em duas linhas de redes instaladas na Mata de Palmeiras (0,08 
capturalhora-rede) e 46 capturas de 17 espécies. na Savana (0,076 capturalhora-rede), Na 
região da base Tiradentes, em agosto, foram feitas 215 capturas de 52 espécies (0,168 
~rede) na Mala de Terra Firme. 

A taxa de captura obtida para a Mata de Palmeiras é a metade d9Q'Jela obtida por OWnos 
(2001) na RB Traçada!, em Mata de Terra Firme,e e por Olmos e Silveira (2002), em Mata 
de Terra firme com muito babaç". na Tena Indigena Uru-Eu-Wau-W9u (0,15-0.17 
capturasJhot&.rede em ambas as localidades). Esse valor também foi similar é taxa de 
captlXa obtida no P. E. Guajri-Mirim (Brasil IPNUD 1995). Em comparaçAo, a taxa de 
captlXa obtida na Mata de Terra Flillte do Parque é muito semelhante àquela de ambientes 
similares, em outros locais do Estado de Rondôria. 

O nUmero de espécies captu"adas na Mata de Pahneiras (27 esç!(es ao longo de 976 
honIs..reda, 0,027 ~écieJhora) foi bem mano..-, em cornparaçAo com a RB Traça1a' (37 
espécies ao longo de 1.163 horas-rede; 0,031 espécie/ho(a) e, notavelmente, na mata com 
babaç"'i do PI Jamari, TI Uru-Eu-Wau-W&u (36 espécies ao longo de 520 horas-rede; 0,069 
espéde/honl), já em outra bacia tjdrográfica. Por outro lado, as 56 espécies captlJ'"adas na 
Mata de Terra Filme, ao longo de 1.273 hofas-rede (0,043 espêcielhora) sugerem uma 
riqueza mediana, que pode ser comparável i das outras ireas de Mata de Terra Firme. 

Figura 3.17 pon:entagens de cada espécie capturada com redes de neblina na mata 
com palmeiras. no interior do Parque 
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Figura 3.18 Porcentagens de cada espécie capturada com redes de neblina na mata de 

Terra Firme, no interior do PlI"que 
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Figura 3.19 Porcentagens de cada espécie capturada com redes de neblina na Savana 
do Parque 
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Embora dados orilX'ldos de uma amostragem limitada corno esta devam ser encarados com 
cautela, as baixas taxas de captu'a e de riqueza de espécies nas matas dominadas por 
palmeiras, no ParQUe, concordam com as observaç6es qualitativas, que indicam uma 
ftoresta comparativamente pobre em espécies, provavelmente devido à estrutura 
simplific&da, oriUlda da dominânàa por palmeiras e sorororas. 

As espécies mais capturadas na Mata de Palmeiras foram Hy10phyfax pesei/inata (um 
insetivoro do c:hAo da ftoresta e seguidor de COITeiç6es), o insetivOfO de solo Corythopis 
tcxquata, o arapaç' I G/yphoIhyncIIus spifUfUS e o pequeno frugil/OfO PfpnJ rubrocapiIIa. A 
última espécie é beneficiada pelo grande nUmero de Melastomatac:eaB, em IIorestas mais 
abertas. 

Por outro lado, as matas de terra firme, dessa parte sul do Parque, que são bem mais 
representadas na vizinha Reset'Va Extrativista Fede,aI, têm avifaU'la bem mais rica e 
diversa. 

Na Mata de Terra Firme, do sol do Parque (base São João), as espécies mais captuadas 
foram HyIophylax poBcilinota, Lspidoihryx nattereri (un pequeno frugívoro de SlI~bosque) e 
R/Jegmatorllina hoffmansi (outro insetivoro do cMo da floresta e seguidor de OJi reiç6es). As 
espécies seguidoras de correiç6es tiveram uma grande participaçAo nas captlXtls. 

Na RS Traçadal, que pode ser considerada representativa da mata de terra firme 
encontrada no norte do Parque, as espVes mais captL6adas foram HyIophytax pcecilinota 
(Foto 3.26), GeoIr)9on montana (um pombo que come sementes e tn.rtos caídos no solo) e 
Af1f1mon tacitumus (que se alimenta de insetos e eventuais sementes no solo da floresta). 
Na RS Rio OUro Preto (Oren e Aleixo. 1999) as espécies mais capturadas foram 
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G/yphortrynchus spiruftJ$, Thamnomanes satuminus e Thamnophilus aethiop$, todos 
inseti'lOl'OS de sut>.bosque. 

Foto 3.26 HyIophylllx poecllinoUfêmell. na base 510 Joio 

Inferências sobre a avifauna da parte norte do Parque (na do Rio Novo) podem ser feitas a 
partir de levantamentos anteriores, feitos na Reserva BioI6gica do Traçada!. Esta abrange 
éreas de "oresta inU'ldávej (igap6), mata de terra firme e encIaves isolados de savana, 
parcialmente inundável, similens a trechos encontrados no Parque. 
Na RB Traçadal foram encontradas cerca de 50 espédes Mo detectadas na parte sul do 
Parque (conforme os Anexos 3.7 a 3.8). Não há razão biO~Bográfica ou ecológica para que 
Mo ocollam no parque. Parte dessas espécies está associada aos habitats aquáticos ou 
ribeirinhos (AiWa cocoi, A s/bit, Anhinga anhlnga. BusarellU$ rigricollis, Jacana j8cana, 
Helkxris fuIica, A/ClI!l1lOes cajanea, GaNinago paraguaia8, Piara ninuta, PtIiIohydot' lictOl) e 
abutres (Ssrcoramphus papa, ClIthartes burrovianus) , lodos amplamente distribuldos no 
BrasH. 
O Rio Novo deve abrigar praticameote todas as espécies associadas aos habitais ripários e 
que não foram encontradas na parte sul do Parque. 
Um grupo interessante é constituído por espêchs de aves ftorestais, eSflBci" mente os 
9'aldes frugivoros Am ma:&.>, PKJnites lel/cogaster, Deroptyus 8Cdptrinus, Capilo da)f, 
Pferoglo$sus inscriptus, P. bitotquatus, Cotinga cayana, C. meynana, e os insetíllOl"Os 
Myrmolherula sclateri, M. surinamensis , M. manetriesii, Microrhopias quixensis, MY",Uldza 
atrothonu, Dendrexetasfe$ rufigula, Xiphoftlynchus guttatus, Vireolan;us I8ucotis e 
HyIophilus hypoxanthus. 
Algumas aves nolUmas, o"",m.". Nyctibius ae618reus, N. gri.S8US, Citxeba huht.M e C. virgeta, 
também fonwn detectadas no Traçada!, mas nAo na parte S\J do Parque. 
Duas qlécies de savana e outros habitats alle:1IOS detectadas nos andaves de savana do 
Traçada! (na época do inventário, parcialmente inundadas), mas ainda não no Parque, sAo 
Formiciv0r8 rufa (um registro s .... preendente) e Thamnophilus foIquatus. NOIIos estudos no 
Parque devem revelar a presença destas, nas manct\as de savana que se estendem ao 
leste pata a TI Uru-Eu-Weu-wau. 
Considerando a evidência proporcionada pe&a RB Traçw1a!, a avifauna do Parque facilmente 
excede 350 es~ écie 5, prova'. B' :Iante aproximarldo-se de 400. 

3.2.9.2 espécies Bioindicador .. e Endêmicas 
Três. grupos ecológicos da avifauna AmazOnica podem ser considerados bioindice<kYes de 
alteraç6es ambientais, por sofrerem acentuado declínio em nas impactadas pelo homem 
(ThioILay, 1992; $touffer & Blanegaard, 1995): inseti'iOios terrestres, insetívoros do sub
bosq.Kt e seguidores "profissionais" de b illigas de cor: eiçAo. 
Na regiêo da ba' e Sêo Joio ou Branco foram registrados qJatro seguidofes 'profissionais' 
de fofTnigas de correiçêo (Rhegmatorlina hoffmannsi, Phlegopsis nigromaculata, 
Dendrocincla marula e HyIophylax poecilinota) , enquanto que, na base do TIradentes, todas 
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essas espécies também foram enCOfltradas e mais Dendrocolaptes concoIor (Foto 3.27), 
representando a totalidade das espécies desse grupo ecológico, conhecidas para essa parte 
do interflUvio Madeira - Tapajós ($ick, 1997; Aleixo e Dren, 1999). 

Foto 3.27 Dendocolaptes concolor, na base Igarapé TIradentes 

Embora as espécies seguidoras de COlleiç6eS sejam muito mais diversas na Mata de Terra 
Firme da área do Igarapé Tlfadentes, em comparação às Matas de Palmeiras do Igarapé 
São João ou Branco, suas participações relativas nas capbJras por redes de neblina foram 
muito similares (16 e 15%, respectivamente). 

A baixa diversidade dos seguidores de correições, na Mata de Palmeiras, pode ser um 
resultado fortuito da limitada amostragem inerente a esse tipo de trabalho ou talvez aql'elas 
esçédes realmente não ocorram na área, mas é interessante notar que HykJphyiax 
poscilinota foi a segunda espécie mais capturada nas redes de neblina armadas naquele 
habitat e isto, talvez, deva-se à ausência de competidores. De fato, observaç6es confirmam 
que H. poecilinota se mantém em habitats onde os outros membros de sua guilda estão 
ausentes. 

Um fato que chamou muito a atenção foi a grande pobreza de aves de rapina na area do 
Parque. As razões para isso podem ser apenas espan~adas. Por outro lado, embora sua 
abundância seja baixa, há uma consideravel representatividade de insetivoros terrestres 
(como SderuflJS flJt;gu/aris, Mym;eciza atrothorax, Myrmothera campanisoma, Formicarius 
colma, Fomicarius analis etc.) e do sub-bosque e níveis mais baixos da copa (Dendnxincla 
f~iginosa, D. menia, Hylexetastes unifomlis (Foto 3.28), Phi/ydor spp., Hytoctisles 
sub~atus, Automolus SJlP., Ilflmtriccus zosterops (Foto 3.29), H. mnor, Ramphotrigon 
flJficauda, COf)lthopis torquata etc.). Embora muitos tenham sido registrados na Mata de 
Palmeiras do São João ou Branco, ali parecem 0C0Ill!f antes dos endaves de mata mais 
diversa, ao longo da drenagem dos igarapés, do que na floresta dominada por palmeiras, a 
qual domina boa parte da área do Parque que foi estudada. 

Foto 3.28 e 3.29 HemltrlccU5 mino,- e Hylexetastu uniformís n. base Igarapé 
Tlradentes 

A raridade do Mutum-<:avalo (Mitu tuberosa) , com apenas um grupo de três exemplares 
observado muito próximo ao igarapé S. João ou Branco e uma pena rem encontrada ja fora 
do Parque, na trilha de acesso ao Igarapé Tiradentes, sugere que as populações dessa 
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espécie possam ter sido depletaclas pela caça de subsistência. feita pelas popIjaçOes das 
reservas extrativistas vizinhas. POfém, essa evidêocia não é conclusiva. Uma hipótese 
alternativa é de que o tipo de floresta presente (SSJl Bcialmente 8 Mata de Palmeiras) nIo dê 
.suporte a popuIaç6es maiores dessa espéde. O mesmo pooie ser ~o sobre os ,iacamins, 
PstJphi8 vffic:fs, e azulonas, Tinamus tao, regislrados naquele habitat apenas uma vez. Por 
outro lado a Mata de Terra Finne tem uma notável diversidade de Tinamidae, sendo 
também comlXlS Tinamus spp. e Crypturellus spp. 

O Patque abriga popo'aç6es da maioria das espécies e SlIbeSfécies de 8Y9S endêmicas ou 
Qu.-e erodêmicas do jnterftUvio Madei"a - Tapajós, como ~ (aurifroas) bates (Foto 
3.30). CB~lJ$ torquatus augustus, Xiphorl7ynchus elégans, De;)dfOOC'aptes concoIor, 
Hyfexetastes urWfomWs, Myrmotherula Iongipenris ochrogyna, MyrrnothenJIa Ieucophthalma 
phMonota (Foto 3.31), Rhegmalomina hoffmannsi e Lepidothrix (antes Pipra) nattereri 
gracilis (HaffElf, 1974, 1997; Craaaft. 1965). De fato, praticamente todas as espécies desse 
~ prováveis para a regiAo foram encontradas. 

Fotos 3.30 • 3.31 Plcumnus (.urlfrons) ~ ,.. bue Ig&nIpé SIo Joio, • 
MY"ffotheru'a Ieucophtha/ma, na base Igarapé Tiradentes 

Dado o !)"3U de diferenciação genética e morfométrica geogréfica exibida por grande parte 
das espécies da avifauna AmazOnica, muitas subespécies endêmicas representam 
linhagens independentes, que merecem reconhecimento em nivel especifico (Hackert, 1993; 
Isler et a/., 1997). 

As manchas de campo, presentes no interior do Parque, representam áreas isoladas de 
uma ~iOflOlllia que é mais corl"lum no sul do estado, embora a fisionomia e a rsoclaçAo 
faunistica sejam bastante distintas cios cerrados da regilo de V~, por exemplo . 
Diversas espi! ties caracteristícas de habitats abenes, não-ftorestais (Rynchotus ruf&scens, 
Ramphastos toco, Forrricivora grisaa, Me/anop8ff1ÍB tOfQuata, EI8eni8 cristata (Foto 3.32), 
TacIlyphonus phoenidus, (Foto 3.33), Xenopipo atl'Ol'itens etc.), foram encoobadas durante 
es lrabalhos de campo, muitos desses registros representando extens6es sigrVficalivas na 
distribuiçAo comecida dessas Mp ê ties (comentadas em Registros Notáveis). 

Foto 3.32 e 3.33 TlIchyphonu$ phoenlclus fêmea e EllHHIhI Crlststlf, na base Igarapé 
510 joio 
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As savanas ou cerrados do Parque provavelmente COI'IStituem o atribulo de maior 
singularidade dessa Unidade de ConS8fVação e devem ser objeto de levantamentos 
complementares, uma vez que forneceram o maior número de registros relevantes durante 
este trabalho e, com toda a probabilidade, devem abrigar outras esr lides de igual 
relevAncia, 

3,2.9.3 Aves de Tabocals 

As florestas dominadas pof ba'nbus ou tabocs 5 da Amazônia abrigam l.m gupo de aves 
bastante partirular associado a esses ambientes. De forma geral, essas aves possuem 
disbibuiçAo mwo fragmentada sobre t.ma vasta área, reftelindo a f 011 na descontinua de 
OCOfTênc:ia desses tabocais (P8f1I.er et ai., 1997). 

Uma mancha de ftoresta dominada por bambus foi detectada na pa1e norte do P8f~, na 
área do chamado "8atTeiro~, na realidade U'Tl barreiro associado a fontes de ~ 
com maior concentraçAo de sais. Além de mamrferos de grande porte, a área é visítada pof 
grandes grupos de psitacfdeos (especialmente PyrrtJU/8 snethJageae e P. per/ata) e 
aacideos (como Penelope jacquacu, Mitu tuberosa e Pipile nalte.-en). Também foi ali 
doamentada a intel'aÇAo entre antas e AfoIothrus 0t)I'ZiKInIs, ~ pnx;u'8 parasitas no pêlo 
dos animais. Essa up fleie só tinha sido vista fora do Parque, na sua parte sul. Não foi feito 
ne •• un inventário esre cífico rwae área do"Chc'P~. 

As aves de tabocais ainda sAo pouco conhecidas em Rond6nia. No entanto, observações 
feitas no Parque Estadual Guajará-Mirim, ao norte do Parque, mostnlram a oco .. ênc:ia de 
espécies de aves associadas a bambus, tais como DrymophiIfa dsvmei, Simoxenops 
ucayalae e Ramphotrypotl fu5Cicauda, sugecindo sua provável ocorrtncia no Pa-que. OWos 
8Spedalistas de bambu, além das asrlides citadas, já foram registrados em RondOnia, na 
região de Cachoeira Nazaré, como Synallaxis cabanisi, AutomohJs dorsais, Cy,,1biaímus 
sanctamariae, Ramphofrygon megacephBJa e PoedIotricc~ capita/i! (P8I'tI.er fIt aI., 1997). 

3.2.9 •• Registros NOÜveis 

ClyptUlflllus obscc'stus ssp. - voe tI'zao;t u deua espieie foram ouvidas és margens do 
Igarapé SIo joio ou BnInco. No Brasil, além da raça lipica, encontrada na Mata Allantica, 
podem ser encontradas mais duas na regllo amazOnica (Pinto, 1978; Peters, 1979; dei 
Hoyo et ai., 1992). Crypturellus obsoletus griseWentris (Salvadori, 1895) é raramente 
registrada na região do Rio Tapajós, enquanto que Crypturelfus obso/etus h)'noctnM;ea 
(Micaoda-Ribsiro, 1938) é GOCikcic',o apenas do alto Rio Madeira, nos rios J~P.aná e 
Jamafi. Essa Ultima raça é conheCida por pouquíssimos exemplares e, embora seja 
altamente provável que os indviduos registrados pertençam à raça C. o. hynochracea, 
deve-se ressaltar que a diagnose dessa raça. considefada atualmente como válida (Pinto, 
1978; Peters, 1979; dei Hoyo fIt ai., 1992), é das mais complicadas. O próprio Mi4l1loda
Ribeiro (1938) ressalta que ela é "exadamente egual ao de Crypturus griseill'BfWriS'. As 
ditereoças sIo mais notáveis no porte e no tamanho dos d:b. Desta bma, sAo 
ne:essàrias mais celetas para que se estabeleÇa, com maior segU'tt0Ç8, o status 
taxon6mico das fomas amazõnicas, espe cialmente aquelas de Rond6nia. 

Rynchotus rufa scens - pelo menos dois Individuos foram ouvidos VOi lizando na manhã e 
tarde do dia 19J03, na savana. Amplamente disbibuida nas focmaçOes abertas, indlindo 
algumas savanas amazOnlcas (Humaitá, Salta do CachimbO, M8I'8jó; Blake, 1977; Sick, 
1997), o registro dessa esp6cie no Parque parece ser o primeiro para a regiAo centro-suI de 
Rond6nia. A focjlia dos campos de HlMT\aitá (Amazonas) seOa R. r. cati"flae, enquanto que 
em Mato Grosso 0C0I'Te a forma tipica. O status taooOOmic:o das aves do Parque ne:essita 
ser avaliado. 

Motphnus gtianensis - IMT\ exempla' foi cbs«vado na mata ribewillha do Rio Caq-ária, 
próximo à vila de Canindé, dentro dos limites da Reserva Extrativista Estadual, em 14103. 
Outro registro, também do mocfo claro, foi feito praticamente no mesmo local, em 02108. 
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Esse grande gavião é escasso (mais raro que Harpia harpijB) e em Rondônia só havia sido 
regislrado em Cachoeira Nazaré (Stotz et ai., 1991). 

Orfa/is gliffata - esse aracui foi registrado em Rondônia na área do Forte Príncipe da Beira 
(N8lXIlblxg, 1930) e em matas ribeirinhas dos rios ().Jro Preto, Pacaás Novos e seus 
aftuentes (AleiJco & Dren, 1999; Olmos, 2001). Na área do Parque foi ob5efYado nas matas 
ribeirinhas do Igarapé São João ou Branco, comendo goiabas, jU"lto ao barracão, e também 
ao longo do rio Cautário, na área das Res8fVas Exlrativistas. As obServações conlirmam sua 
associação estreita com ftorestas ribeirinhas. 

Aratinga aU1B8 - Bsse penquto tem vasta disbibuiçãn nas sal/anas do Brasil, mas nao havia 
sido regisbaoo em Rood6nia.. Pequenos gnJt'l"S fonIm obS91"r'ados em março na savana e 
ao redor do barracAo, lIIs margens do Igarapé São Joio ou Branco, onde comiam goiabas. O 
registro foi doct.mentado fotograficameole (Foto 3.34). 

Foto 3.34 PeqUBIlOS grupos de periquitos Anrtlnga IufUII, n. blrse Ig.,..pé SIo Joio 

Brachygalba lugubris - observada diversas vezes em mata ciliar do Igarapé São Joio ou 
Branco e transiçAo ftoresta-savana, em março, e uma vez na noresta ribeirinha do Rio 
Cautário, em agosto. Em Rondônia, hal/ia sido encontrada apenas em Cachoeira Nazaré 
(Stotz et ai., 1991) e Urupá, n . Uru-Eu-W8u-VlJau (Olmos & Silveira, 2(02), a localidade 
anterior mais próxima sendo o norte de Mato Grosso (Naumburg, 1930). 

Ramphastos toco - um exemplar foi longamente observado, pousado em uma árvore na 
borda da savana, na tarde de 19103. Esse exemplar possuía o bico notavelmente curto, em 
comparação com os exemplares observados mais ao sul (Pantanal, Maio Grosso). Esse 
parece ser o primeiro registro da espécie para RondOnia, embora provavelmente OCQ'la no 
sul do estado. 

Afelanopareia tOlfluata - um par foi observado na saVa"la, próxima ao IgMBPé São Joio ou 
Branco, no cja 23103. A espécie nAo foi registrada anteriormente em Rondônia, embora seja 
conhecida dos cerrados de Maio Grosso e de Santa Cruz, na Bolívia. A poputaçAo do 
Parque eoconlta-se isolada e seu status taxon6mico é m&f9C9ÓOi' de maior atençAo, pois 
sua vocaIizaçAo parece ser distinta. 

ThamnophíJus stictocephalus (Foto 3.35) - o complexo de raças atribuidas à Thamnoptilus 
punctarus foi recenlemente revisto (Isler et ai. 1997), com algumas deias sendo elevadas ao 
nlvel especifico. Um exemplar dessa espécie foi capturado e fotografado em março (à 
direita) após ser atraido pelo p/ay-back de uma gravação feita em Mato Grosso, e dois pares 
observados em agosto, um na ' campinarana', entre a floresta de palmeiras e a savana. e 
outro no ertUnnhado de um extenso "'OVJ down. 

Antes registrado em Rond6nia, apenas nos Campos do Urupa e no P.I. Mo Jamari, Terra 
Indígena Uru-Eu-W8u-WSu (Olmos e Silveira, 2002), esses novos registros representam 
uma sqúficativa exteosAo de sua distribuição. A presença dfl"a BSflécie no estado de 
Rond6nia preenche uma g<Wlde 18ClX\8 na distribuição desse complexo de espécies. 
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Formic:ivora grisea - espécie associada aos habitais de savana ou vegetação baixa, foi 
facilmente encontrada na savana, Formkivora grisea, mostrada na Foto 3.36, é uma fêmea 
fotografada na savana do São Joio ou Branco e parece não ler sido reportada para 
Rond6nia, exceto na RB Traçadal (Olmos, 20(1), embora ocorra no norte de Mato Grosso 
(NalnlOO"g, 1930). 

Foto 3.35 e 3.36 Thamnophifu$ stJctocepha/us e Formlclvors griSN, na base Igarapé 
SloJolo 

Xenops m/lari - um exemplar foi observado acompanhando 1nI bando misto, em mata de 
palmeiras, próximo ao acampamento do Igarapé São João ou Branoo, no dia 1M:l3, e outros 
registros similares foram feitos em mata de terra finne, pr6ximo do Igarapé Tiradentes, Ao 
leste do Rio Madeira, essa espécie havia sido registrada ar anas no Rio Cururu (Pará), 
CadKX:ila Nazaré e Alto Jamari (Rond6nia: 5totz et si., 1997: Olmos e SiIvWa, 2002). 

D:scon)d'Iuta stictc,'as.laa - 00I154: ... do ccmo ratO ou kx sIm I nte inc:ornun no SlJb.b«':sq'8 
das matas de terra firme (Ridgely e Tudof, 1994), foram captU"ados três exemplares desse 
arapaçu na Mata de Terra Rnne, em agosto (Foto 3,37). Antes conhecida apenas até 
Borba, foi encontrada no baixo Ji-Parané, p , E. Guajará-Mirim , RB Rio Ouro Preto e RB 
Traçada! (Stotz et ai" 1997: BraslIlPNUO, 1995: Aleixo e Dren, 1999; Olmos, 2001). A regilo 
do Ig..-apé TMadentes constitui o novo ~mjte scJ da distribuiçAo da espéde. 

E/aenia cristata - espécie associada a savanas naturais e razoavelmente cormns nas 
savanas do Parque, onde foi captl.W8da nas redes de neblina. Antes, era conhecida em 
RondOria arenas em VIilena (Naumburg, 1930) e RB Traçada! (Olmos, 2001). Na vizinha 
BoIivia, foi registrada ar eoas em 1992, na Se::aria de Huanctta '3 (Bates et ai., 1992). 

Leptopogon amaurocephalus - um único individuo foi capt ...... na mata de terra firme, mas 
outros foram ouvidos no mesmo habitat. Previamente conhecido em Rood6nia apenas de 
Cadloeira Nazaré (Stotz et ai" 1997), também foi coletado na RB Rio Ouro Preto (Aleixo e 
Oreo, 1999) e na TI U:u-Eu-Wau-Wau (Olmos e Silveira, 2(02). As aves de ROt'ldOria 
parecem pertencElf à ro:iila peruvianus, antes conhed1a apenas do Rio Juruá (Stotz et si" 
1997), Os registros mostram uma distribuiçlo ampla no estado. 

HellitJictus striaticollis griSBl'::eps - considerada restrita à margem leste do T~ 
(1ocaIida1 B tipo Saotarém), essa fo: ... a se distingue pelas estrias poo:co OOIlSpicuaS na 
g&rga"1ta e peito e pela pI:.magem mais esverdeada. Os exemplares de H. striatic:c"JMis 
capllXados na savana do Parque (Foto 3.38) COOCOfeIam com 8 diagnose de grissic:eps. A 
coleção do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP) possui exemplares 
que concordam com grissiceps, oriundOS de Mato Grosso, sugerindo que essa to: .. 18 pode 
ter uma distribuição mais ampla do que a atualmente con-'18 cida. 
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Fotos 3.37 e 3.38 Deconychurtl stk:tohtema e Hemltrlccu!J 6trlatlcollls IIrlseiCeps 

HerrWIriccus ninimus - espécie com disbibuiçAo ampla na AmazOnia, mas muito pontual e 
descootinua do TOCI'Wltins ao leste do Peru (RidgeIy e Tudor, 1994; SicX, 1997, obs. pesa,). 
esta assodwta às ca-npinaranas. No Parque essa es~ é :Ie foi ouvida diariamente, na Mata 
de Palmeiras (mas não na de tedla fw'me). ao longo da trilha entre o Igarapé TlI'adentes e o 
Morro da Cutiara, As aves responderam ao play-back de H. minimus, gravado no norte de 
Tocantins (Ananás), mas não se aproximaram o suficiente para que fossem doOlmenladas, 

Rhytiptema immunda - espécie assodada a keas de ca-npina e outras formações sobre 
sotos de areia bra"lca, na AmazOnia, Um exemplar foi observado na bansiçAo tIoresta de 
palmeiraslsavan&. habitat muito simitar a uma campina, no dia 23103. Reconhecivel pelo 
porte nitidamente mais horizontal e olhos maiores, o indivfduo observado tinha iris clara, 
azulada. Este é o primeiro registro da espéCie para RondOnia e o mais ocidental. As 
localidades mais próximas estão no Alio Xingu e 5en'a do Roncador. norte de Mato Grosso. 

casionis rofa - um exemplar foi folOgiatado na transiçAn tIorest&-savana. em 12 de agosto 
(Foto 3.39), Antes regislrada em Rond6ria arenas em CaJOOBira Nazn (Stotz et ai" 
1997), este é o segundo registro desse migraote meridional para o estado. 

Xenopipo atronitens - ao sul do Amazonas, é encontrado em fonnaç6es arbustivas e 
florestas de galeria. sendo os registros mais ocidentais em Borba, no Madeira. e Rio CUIUU 
(Hellmayr. 1910; $ia, 1997). Dois exemplares foram coIeIados na SBilW'lia de Huanchaca, 
BoHvia, sendo os l.inicos registros para aquele pais (Bates et ai" 1992). Um mad .... e uma 
fêmea adultos foram capttndos no campo hidlomOrfico da ResetVa Biológica Traçadal, em 
23 de janeiro de 2000, e COfIStituem os primeiros registros para Rondônia. ampliando a 
dislribuiçio brasileira da espécie em cerca de 975 km para oeste (Olmos, 2000), No Parque 
foi captIXado. com freqüência, na savana onde 18mb 11m foi observado alimentando-se de 
frutos de ClU5Ía sp. A Foto 3,40 mostra uma fêmea. 

Fotos 3.39 e 3.40 Cuiomis rur. e XenopIpo .uonitens (fltmu) 

NBoo:hfJ!kIon tibialis - seis exemplares foram observados, voando baixo sobre 1Sll8 lirea 
descampada de savana e, depois, sobre um igarapé pr6ximo (mas no interior da noresta), 
no dia 15103, O padrlo de coIoraçto observado concorda perfeitamente com N, tibialis, Este 
parece ser o primeiro registro da espécie para Rood6nia, Na AmazOnia oriental brasileira, a 
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espécie era conhecida aranas do Aae, embora haja registros do norte da BoIivia (Par1<er a 
Remsen, 1967; TOO1ar e Rose, 1989). 

Tangara cal/ophrys - no Brasil essa espécie é conhecida apenas do Acre e Amazonas e da 
fronteira com a Colômbia 80 ~ do alto Amazonas, médio Purus e médio Ju-ua (lsIer e Isler, 
1999). Um exemplar foi observado como parte de lm bando mlltiespecífico de Ttvaupinae, 
que induia T. chilensis, T. nigrodncta, T. gyrola , HemHhraupis flavk:ollis e Cyanerpes 5pp., 
na mata de palmeiras, já próximo do Igarapé SAo JoAo ou Branco. 

Cyanel})8s nitidus - em Rond6nia era conhecida ~enas da regiAo 001& (Cachoeira Nauri, 
Stolz et 8/., 1997). Na regiAo do $Ao João ou Branco era lm membro comum dos gn!pOS 
multiespBciricos de Tlnupinae, k>mIgeando na tramiçAo savana-ftoresta (alimeotando-S8 
de frutos de uma Loranthaceae), e na própria savana, onde foi observada vârias vezes, 
alimeotando-se de frutos de Clusia sp. 

CyallOC:omx chrysops (Foto 3.41 ) - a foIiha tipk:a é encontrada no norte da Argsiltina, 
Uruguai , Paraguai e leste da Bolivia (Chiquitos, Santa Cruz) a , no Brasil, do Rio GfWlde do 
Sul até Mato Grosso do Sul. Esta é SlIbstituida nos baixos Madeira e Tapaps por C. c. 
diesingü, uma forma bastante distinta (Hel lmayr, 1910; Pinto, 1944). Foi observada 
coml.m&nte na savana (lm exempla'" coletado e agora no MZUSp) e na "aresta, Inck.:sive 
na mata ,iLai,iN do Igarapé $Ao JoAo ou Branco. ClAlosamenl&. nao foi otlse .... ada na 
regiAo do T:radentes, em agosto. Anteriotmente, lm gJ\4lO de três inávido.!os foi observado 
na mata de transiçAo com o campo, na ReSBI'Va BioI6gica do Tra:; &dai (Olmos, 20(0). A 
espécie também já foi registrada no PE Goajarã.Mirim (BrasiVPNUD, 1995), mostrando que 
o extremo oeste da distribuição brasileira da espécie situa-se em RondOnia, mas as 
afinidades taxon6micas dessas aves p eu nane Mm iriCBi las e merecem maiores estudos. 

Tacllyphonus pho6nicius - com distribuiçAo disjunta e localizada em savanas, na Amaz6nia, 
essa espéCie foi observada e vários individues capturados, na savana, em março. Os únicos 
registros anteriores p<n RondOnia provêm de V~hena, coIetados dtnnte a BXJlediçAo 
Roosevelt-Rondon (Naumblirg. 1930), e da Reserva BioI6gica do Traçadal (Olmos, 2(XXl , 

esp é cimas no MZUSP). 

3.2.9.5 Aspectos Relevantes 

Apesar do ariter preliminar do inventário avifaunistico realizado, o minero de espécies é 
comparável com aquele encontrado em trabalhos com esforço amostrai sem&lhlr:te, em 
outras panes de RondOnia , COlHO o Parque Estadual de Guajal"á-Miím (PNUD, 1995), RB 
Rio 0Is0 Preto (Qren e Aleixo, 1999) e RB Traçadal (Olmos. 2001). EnquwIto no Parque 
foram encontradas 280 esrécies, em duas etapas de lrabalho (mas com l.m8 eq:.ipe 
reduzida de orritóIogos), 147 foram assinaladas no PE Guajaré-Mirim, 247 na RB Rio Ouro 
Preto e 241 espécies na RB Traoçadal. 
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Stotz aI aJo (1997) encontraram 459 asç seiss de aves em GacllOeha Nazaré. no nordeste de 
Rondónia, que constitui uma das localidades com maior riqueza de aves da Amazônia 
brasileira. A discrepância entre Cachoeira Nazaré e as demais localidades estudadas, em 
RondOnia, deve-se ao longo tempo (cerca de 3 meses, ao longo de 2 anos) 8 intensidade do 
trabalho realizado ali por uma equipe de tamanho considerâvel (7 pessoas, 7 linhas de 
redes de neblina, com 10 a 40 redes cada). 

As informaç6es sugerem que a amostragem preliminar e espacialmente localizada. como 
feito no Parque, documenta cerca de 50-70% das espécies que provavelmente OCOIT&m na 
área, e essa limitação deve ser coosiderada ao ser fazer comparaçOes entre áreas e mesmo 
no planejameoto de novos trabalhos. Como iã indicado, os dados dos levantamentos feitos 
na R8 Traçada! sugefem a ocorrência de, pelo menos, mais 50 espécies de aves no 
Parque, além das 280 registradas no seu interior e eotomo imediato, com probabilidade de 
d :e~r a 400 esp é ti e 5, â medida que se acmlulem novos estudos. 

Apesar das limitações, a amostragem pode ser considel'8da representativa dos habitais 
estudados, e isto se deve, principalmente, à complementaridade das metodologias 
utilizadas: registros visuais e auditivos e a uti~zaçAo de redes de nebtina. Deve ser também 
considerado que, em março, boa parte das espécies estava vocalmente pouco ativa, em 
período de muda de penas p6s-reprodutivo, o que aumentou a inportãncia das redes de 
nebtina, especialmente no levantamento na savana. 

Nao foram detectadas atividades humanas que possam estar afetando a avifauna. No 
entanto, a área sudeste do Parque e aquelas ao longo dos rios Novo e Sotério são bastante 
acessíveis (como demonstrado pela presença de um antigo garimpo na primeira) e assim 
vutneráveis à pressão de caça, que pode ser desastrosa para espécies como grandes 
cracideos e gavi6es. De fato, o mutum-fava, Crax g/obulou, com registros histórICOS nas 
várzeas do GuaporéIMamoré e Madeira (IndUndo a regiao da Cachoeira do TeotOnio) 
parece ter sido extinto em Rond6nia por essa atividade. O falo de o Parque estar cercado 
por comU'lldades que têm na caça uma atividade importante faz com que o controle das vias 
de acesso, assim como a infollllaçAo das comunidades vizinhas quanto às restrições 
existentes sobre a área, sejam prioridades. 

O Parque preserva lXI'Ia avifaU'18 única e típica da parte oeste do interlhivio Madeira
Tapajós, com a 11800e marona de seus taxa endêmicos. Por estar Plalicamenle no limite 
oeste desse inlerflUvlo e a oeste do divisor 8COI6gico representado pela Serra dos Pacaás 
Novos, sua importllnoa é maior ainda, pois abriga populaçOes limítrofes que são, 
possivelmente, geneticamente bem diferenciadas. Estudos Muros são importantes para 
verificar gradientes de variação genética nas duas vertentes da Serra dos Paesás Novos. 

Apenas três outras lridades de consEIfVaç'o de proteç'o integral se inserem no extremo 
oeste do inter1luvio Madeira·Tapajós: o Parque Estadual de Guajará-Mirim e as pequenas 
ReseNas BioI6gJC8s do Rio 0U"0 Preto e Traçada' (a REBlO federal do Gl'aporé tem sua 
perenidade ameaçada devido à grande sobreposição com uma Terra Indígena). Essas 
características singulares garantem a importânci&-chave dessas quatro áreas de 
preservaçAo em nível mundlat. 

É possível afirmar que a parte sudeste da UC (Igarapé São João ou Branco) é 
compalabvamente pobre em espécies de aves, o que ê raftexo dos hal'itats estudados 
durante esta etapa dos trabalhos. A savana apresenta avifauna nattnlmenle mais pobre 
(embora altamente sing~ar e importante do ponto de vista biogeográfico), enquanto a 
"oresta dominada por palmeiras e sororocas, conforme se distancia dos ioarapês, 
definitivamente Mo apresenta a diversidade de nichos de uma floresta de terra firme, mais 
estruttxada Nota-se ainda que a mata dominada por palmeiras parece ser um habitat 
marginal para boa parte das espécioes de aves IIorestais. A vasta maioria das espêcies 
noreslais loi regiStrada nas matas mais diveBificadas, proximas ao igarapé São Joao ou 
Branco e seu afluente, junto ao acampamento-base. As matas mais afastadas desses 
cursos d'água, que eram bem mais ricas em patrTlelras e 5OI"OfOC8S, eram 
surpreendentemente pobf'as em espécies e individuos. 
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Censos da avifauna e capturas com redes de neblina indicam que as savanas apresentam 
uma avifauna muito particular, embora comparativamente pobre em espécies. Seu caráter 
de &ncIave, com popuIaçOes isoladas de espécies de áreas abertas, e a fragilidade de sua 
Ct.ltl artura v898tal e solos indicam que esse habitat deve S8( prioritariamente preservado, 
ooblndc>se atividades que propiciem a em-to e aumentem o risco de fogo. 

Como esperado, as Matas de Terra Firme apresentaram a maior riqueza e o maior nÚl"nSfo 
de espécies exclusivas, em comparaçAo com outros habitats. O fato de as áreas sob 
influência de grandes CU'"SOS d'6gua, corno o Cautário e 19a-apé Az~, e das matas de terra 
firme eXIstentes entre o Rio Cautário e os atuais ~mites do Parque terem ficado fora do 
Parque, para constitu irem a Resex Federal do Rio Cautário, excluiram da proteçAo do 
Parque os melhores e mais diversos habitats para aves ftofestais existentes na região. 
Algumas espécies importantes, como o escasso gavião Morphnus Quisnensis, foram 
obset'ladas apenas fora do Parque. 

A alaçAo da Res8JC Barreio das Antas ta'nt 6m retirou do Parque um SIStema de balT8lros 
impoitantes p8l1ll a 'BUlB, como fontes de sais minerais e .-gilas que adsorvem toxinas, 
local para pesquisas cientificas e potencial atraçlo IlXistica, como pontos de observação da 
fauna. Essa foi uma perda muito significativa, pois se sabe que barreiros alJaem aves 
(especialmente psitacideos como araras e papagaios) de áreas bastante distantes e têm 
importância regional 

3,2.10 Herpetofauna 

A herpetofauna de Rondônia é bastante complexa, conforme Avila-Pires, 1995. No Parque, 
a fauna de répteis e anfíbios foi leventa dura"tte duas expedições de coleta, nas quaisloram 
identificadas 28 es~ ! cies de lagar1os, 41 de serpentes e 29 espécies de anfíbios. 

A primeira expedição ocorreu entre 15 e 24 de março de 2003, na ãrea da base Igarapé 
São joIO ou Branco, também denominada Colocação Estrela, no extremo leste do parque. 
A segunda ocorreu entre 15 e 27 de agosto de 2003, ;Unlo â base Igarapé TIradentes, nos 
arredores da Se ,a da Cutia. 

Na base Iga-apé SIo João ou Branco (Estrela), os trabalhos foram desenvolvidos por metO 

de procura visual , quantificafldo..se o esforço de coleta na forma de tempo/no de coletores. 
Os diversos ambientes foram percorridos. tanto de dia como à noite. O esforço total de 
coleta foi de 97 ho4'asJpessoa (66h30 de coletas diurnas, 3Oh10 de coletas noI\.rnas) na 
mata, incluindo um trecho relativameote ~ BqnllO de CIWflpina; e 52 horasIpessoa (4&1 de 
coletas di:.mas, 6h de coletas notLrnas), no Cenado. 

Para répteis, a freqOência das chuvas nesse periodo foi :.m fator ~mitante . Mesmo para 
anfíbios, que apresenlBm lMT1 maJor nUmero de espécies reproduzindo no início do perlodo 
das chuvas. 

Na base Igarapé TIradentes (Se, ,a da Cutia), os trahs'ro$ forwn desenvolvidos em área de 
mata, com um pequeno esforço de coleta em area de Cerrado, em direçto â Serra da Cutia, 
onde apenas um exemplar de Tropidurus d . oreadicus foi coletado. 

Os levantamentos foram desenvolvidos por meio de procura visual, resultando run esforço 
total de coleta de 189 horasIpessoa, das quas for1WT1160 horas de coleta diurna e 129 horas 
de coleta noturna. Também forlWT1 utilizadas armadilhas de intefcepçio e ~ I ela r pittalls'). 

A amostragem de répteis e anfibios demanda um tempo relativamente longo de coletas. O 
baixo número de espédes encontrado reflete, ao menos em parte, uma deficiência no 
esforço amosltal, corno mostra a curva cum.iativa de esp ê : it'.s (Figufli 3..20). 
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Figura 3,20 Curva cumulativl de espécies de Infibios, Ilgartos e serpentes 
registradas nas duas ireas estudadas 
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Ao mesmo tempo, o rendimento das coletas, nas duas localidades, foi bem abaixo do 
esperado, o que poderia indicar, especialmente para lagartos, uma baixa densidade de 
espécies nessas áreas, No caso de anfibios, o menor número de espécies na base 
Tlf8dentes, onde o esforço aroostraJ foi maior, possivelmente está relacionado a diferenças 
sazonais. Já com relaçOo às serpentes, apenas estudos de lonOa dlX8ÇAo conseguem 
amostrá-Ias adequadamente. A Tabela 3,16 mostra o nUmero de esr:k ss por ~ 
amosbadu. 

Tabela 3_16 Número de espécies da herpetofauna por grupo encontrado nas duas 
ireas estudadas no Interior do Parque 

a".e.r.1a asn TIra ....... 

Lagartos " 12 

Serplnlls • " Jaca"s , , ....... 23 " Esfo o amostrai " Oh 289h 

3.2.10.1 Répteis 

A relação das espécies de répteis encontr3-se na Tabela 3.17, que la'nbém inclui, a lituJo 
de comparação, as esp 6cies ImOStradaS no Parque Estadual Guaiará-Mirim (PEGM), 
durante um levantamento de cerca de três meses. 

Sendo o PEGM e o Parque relativamente pr6:o:imos, em lermos de Amazônia, podef-se-ia 
esperar uma semelhança faunistica entre essas áreas. Os dados, contudo, parecem 
contrariar essa e:o:pectativa, especialmente considerando as espécies mais comuns em cada 
"oa. 
I ilglrtOS: as espécies Ameiva ametva e AnoIis fuscoauTatU$, as ~is estão entre as 
espécies mais comuns no PEGM, assim como na maior parte da Amazônia, não foram 
amostradas durante o estudo nas áreas do Parque, e Ganatodes hUf1I8(ãlis , outra espécie 
usualmente comum, nao o foi na base TIradentes. 
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Por outro lado, AnoIis tnJnSV'8fSalis se mostrou razoavelmente c:ornom nesta última área, 
quando usualmente é um animal apenas moderada'nente abundante. 

Outra indícaçAO interessante, sobre a áferença entre essas áreas, é a presença das 
espécies de Kerntropyx, Enquanto no PEGM estão presentes na mata K. attamaZOfIH:a e K 
calcarata , na base SAo João ou Branco foi encootrada arenas K. calcaram e, na base 
Tiradentes, K. cak;arata e K, peMceps (Foto 3.42). Essas duas últimas espécies sAo 
alopábicas, na maior parte de sua distribuiçAo, com K. caL':.rata distribuída no leste da 
Amaz6nia. K. peMcePS. no oeste, Já K. altamazonica vive próxima aos rios e igarapés, 
havendo, Msse caso. uma condici<na"lte ecolQgica 

Foto 3.42 Exemplar de Kentropyx pelvicf1PS (TCAP 3135) e de Ano/is tnlnsVfH'SlJlis 
ITCAP 3050) reg istrados na base Igarapê TIradentes 

F_ T.,.. Ay" F't'H, 2003, 

Nas áreas das duas bases estudadas. foi encontrado um total de 17 espécies. com a9Jmas 
difetenças entre as areas, como demonstram as Figuras 3.21 e 3.22, 

A Foto 3.43 mostra l.WI'l exempiar de Gonatodes hase~, lIfiCOi,bado nas ti,,?· bases 
pesquisadas, 

Figura 3. 21 Esp6ckts de lagartos registradas na base 510 Joio ou Branco (Estrela) 
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Figura 3.22 Principais espécies de lagartos registradas na base TIradoiltes 
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Especial ateoçlo deve ser dada aos endaves de ce",aôo, deolTo do Parque, na base SAo 
Joio ou Blallco (Cok>cação Estrela), incluindo os locais de Lajedos rochosos, os quais 
abrigan uma fauna diferenciada dnluela das matas. Trata-se de popuI&Ç6es isoladas, que 
podefao trazer infomlaç6es de interesse para o con'1ecimento da histólia evolutiva recente 
do estado de Rondônia e das interações entre a região amazônica e o cerrado. 

Nas áreas cobertas com gramíneas, foi encontrada uma espécie diferoote de Kentropyx , 
possivelmente ainda não desaita, embota .iã observada também em outras nas de 
Cerrado, em RondOnia. 

Foto 3.43 Exemplar de Gomrtodes htlsemtln/ oocontnldo nas bases 510 joio ou 
Branco (Estrela) e TIradentes (TCAP 3119) 

F ..... : T_ ÁwI& PinM. :2IXI3, 

Nas regiões de lajedo, também ocomt Tropidurus d . oreedcvs, os quais formam 
populações isoladas, em várias partes do estado, desconhecendo-se ainda o quanto se 
assemelham entre si. É possível que cada uma dessas poputaç6es}á tenha se diferenciado, 
em algum grau, da espécie-parental Tropidurus oreacfcus, Apenas estudos mais 
detalhados. envolvendo análises moleculares, poderAo aclarar essa questão. 

Nessa mesma área de lajej(), também klnm ooIetados exemplares de Ameiva, ~a e-spécio 
n.io pode ser definida, podendo se tratar de A. ameiva ou pertencer a uma populaç"o 
difereriçiada. É bastante interessante o fato, já comernado, de que a espécie não foi 
encontrada na área de mata. Enfim, as áreas de cei rado parecem apresentar lXIl8 fauna 
distinta daquela da mata, ao redor, rormando popuIaç6es isoladas. 
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As espécies Tupinambis teglixin e Eunsctss murifKJS foram simplesmente observadas e nao 
coIetadas, na base Igarapé São João ou Branco (BKe Estrela), 

Serpentes: as s8rpeOtes sAo um grupo recomecidamente difícil de amostrar no campo. Isto 
se deve essencialmente aos hábitos s&eretivos da maioria das espécies e aos padrOes de 
coloração, geralmenle cripticos, que as caracterizam. Somando-se a esses fatores, o curto 
período de tempo para as amostragens resultou em um baixo número de espécies 
coIetadas, apenas 9 espécies. É bem provável que o montante de espécies registrado ainda 
nIo demonstre toda a diversidade de $8fJl2iite.s pnrente no Parque Naciol"laI da Serra da 
Cuba. 

As nove espécies coIetadas no Parque pertencem a duas famílias de serpeoles, Colubridae 
e Elapidae. 

As famílias Viperidae e Boidae foram registradas somente na base do Igarapé São JoAo ou 
Branco, 

Nenhum exemplar das famílias Leptotyphlopidae, Typhlopidae e Anomalepididaa foi 
registrado patlI a área, provavelmerne, devido ao hábito de vida subterrAneo e ao pequeno 
pane dessas serpentes. 

Oito das nove espécies de serpentes coIetadas estão incluidas entre os coIubrideos, familia 
onde se encootrs o maior nUmero de serpentes neotropicais, sendo elas: TanriHa 
me/anocephala, HftIicops angulatus, Hydrops martii, OlfyrhopuS fonnosus, Dmpanoides 
anomalus, Taeniophallus ocdpitalis, Chironiw; exoletus e Leptodeira annulata. 

As armadilhas de queda têm-se mostrado eficientes em trabalhos de longo prazo e 
especialmente eficazes para lagartos. É considerado um método seletivo, embora seja 
recomendável em lev ..... tamentos faLnisticos. Somente uma serpente foi amostrada por 
meio desse método: Tada ms.'alroc&phllla (TCAP 3(60). Trata-se de uma espécie de 
peQlleno porte, que se alimenta de quil6podes. A variação ITlOirol6gica que o táxon Tentilla 
me/ai1OC9pha1a apresenta é muito grande, o que sugere a possibilidade de se tratar de um 
complexo de espécies. 

As demais serpentes foram coletadas ocasionalmente ou por meio da procura visual , 
métodos eficazes na amostragem de serpentes. 

Os três exemplares de IWA'icops angulatus (TCAP 3099, 3107, 3109 e Parque 07) foram 
todos coIetados em atividade, d168nte e noite, associados aos ambientes alagados, como 
igarapés e poças da água, dEilbO da mata, nos dois locais de pesquisa. Esta é uma 
serpente icti6fa;a e batracófaga, comumente enca ib ada na ba ri. emazOnica, mas também 
registrada para outras locaIiciades de C8i1ado do Brasil Central. O exemplar TCAP 3107 foi 
encontrado em um igarapé, aJirnentanc»se de um peixe. Esta espécie ê uma das mais 
comLnS no estado do Pará e vive claramente associada aos corpos d'água da região. 

Hydrops martii é uma espéde considerada semi=aquática e icti6faga. Apresentou=se menos 
freqUente no Parque, sendo co6etado apenas um exemplar em atividade, a noite, em um 
igarapé da base Tifadentes (TCAP 3106) 

Na base 19arape TIra:'entes foi (eletado dtnnte e norte, debaixo de um tronco caldo na 
mata, um exemplar de Oxymopus fotmosus (TCAP 3(82), conhecida populail"ente como 
· falsa cobra=coral". ~ uma esp 11 ~ie de porte mMio que pode ser encontrada ativa, tanlo de 
dia quanto de noite. Martins e Oliveira (1998) celetaram exemplares ativos à noite, no chio 
da mata primária e pr6ximo aos corpos d'água. Vários autores rererem-se a essa espécie 
como notuma, primariamente terrestre e ocasionalmen\e aiptoz6ica (OueIlman, 1978; 
Cunha e Nascimento, 1978; M.-1ins e Oliveira, 1998). Poucos são os dados sobre 
alimentação, embora OueUman (1978) tema encontrado um lagarto (Arthrosaura) no 
estOmago de um exemplar. É inofensiva, embora seja opistóglifa. 

Drepanoide$ enomalus (TCAP 3(66) é uma espêcie que apresenta uma poptAação isolada 
na Amaz6ria, segundo CU"Iha e Nascimento (1993). Esta esplicie foi el"rCoilbada à norte, no 
eMo da mata da base TIradentes. Esta espécie alimenta-se de ovos de 1= BqI.'en05 lagartos, 
como Gonatodes e miaoteideos. 
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Foi coletado, na Reserva Extrativista Rio Cautârio, um exemplar de TaeniophaHus occipítalis 
(TCAP 3051 ), enlre 11 e 15 horas, no foIhiço da mata. É uma espécie diOO\a, primariamente 
criptozóica e ocasionalmente tefleslre. Está presente em ambientes ftonIstados, mas 
podendo ser encontrada em áreas abertas ou alteradas, como capo e iras. Segundo Martins 
e Oliveira (1998), é lrn3 se'l= ente que se alimenta de lagartos (Co.'eoo·!: ::1}'fus, Leposoma, 
Prionodactytus e Pryc:hog/ossus) e anuros (Cunha e Nascimento, 1978; Dixon e $oirj, 1986; 
OueIlman, 1978). 

Chirorius exoletus (TCAP 3122) é um aJluoodeo diurro, de corpo ~, de hábitos 
~coIas e terrestres, oviparo e que se alimerta predominantemente de anuros, mas 
eventualmente pode alimentar·se de roedores e lagartos. Um exemplar foi coletado às 
13h20 horas, na trilha da base TIradentes, em ambiente de mata. É uma serpente muito 
freqCiente em lodos os ambientes, como mata primária, capcleiras e igapós, sendo 
facilmente obsBIVada em arbustos e arvores. 

Na Amazôria, a esp iI~ie Leplot '. ira annulata (TCAP 31SS), também conhecida vuIga,mente 
por jararaquinha (falsa), o",OIIe em todos os ambientes (mata priméria, capoeira e campo), 
entretanto, em Rondônia, está presente somente em campos e savanas. Na base Igarapé 
TIradentes, foi coletada a noite (2OhSO horas), em ambiente seco, sobre folhas da 
samambaia. Sua dieta é composta por rAs e pequenos Iag * los que vivem no chAo da mata 
(Cuma e Nascimento, 1993). 

A única espécie rea lmente p e ionhenla foi coletada na base Igarapé Tiradentes e pertence à 
família Elapidae. Trata-se de dois indivíduos de Microros surinamensis (TCAP 3176 e 3179), 
espécie coMecida popu!<WmBnIe como ~coraI-verdadeira~ (Foto 3.44). O exemplar TCAP 
3176 foi coletado à noite (21h33 horas), dormindo sob tronco, na égua. O exemplar TCAP 
3179 foi ootetado de cia (11h30 hotas) em igarapé, a 10.20 an de proruMidade, sob 
vegetaç.Ao. É uma espécie que VÍYiI em igarapés e ambientes alagados, alimentando-se de 
peixes. Apresenta uma coIoraçAo aposemâtica, formando triedes ao longo do corpo e 
grMde porte, sendo faci~iiente confU'Xida com outras eSj: ! des de c:oral verdadeira e falsas 
corais. Esta espécie possui um veneno de aç.Ao nelXOtóxica e os acidentes por eta 
causados são muito graves, exigindo socorro médico rápido para aplicaçlo de soro
antiofidioo. 

Foto 3.44 Exemplar de coral··..e.dadeira Micrurus surln.mensis (TCAP 3176). 
encontndo na b.Jse TInlide"tes 
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Durante os levantamentos da ictiofauna, fora'n comumente encontrados, no Rio Novo, 
exemplares de cangapara (Phrynops geoffroanus) , no seu período de desova. Os ninhos 
efam feitos em barrancos, com profundidade em tomo de 60 em, contendo em média 25 
ovos redondos. Este parece ser um quelOnio comum na região e sua identificaç1io foi 
realizada pelos Or. Richard Vogt (Laboratório de Quelõnios do INPA). 
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3.2.10.2 Anfíbios 

Durante os levantamentos, foram coletados 138 espécimes de anfíbios, os quais totalizaram 
29 eSjlilcies, pertencentes a 7 familias, todas da ordem A0\X8. As espécies e os gêneros 
dslribuidos por família estio sunarizados na Tabela 3.18. 

Tabela 3.18 FamUias, gêneros e espécies de anfíbios registrados no Parque 

a . .... ros Esp l cM 

EMooIdM " 02 

Dendrobalidae " OI ..,.... " 13 -
I ...... OOl9iY'idae " ao • 
Mluoh)'lidae 02 02 

h"M " " Ranidae " 01 

T< ... 15 " 
Embora o maior número de Individuos (83) tenha sido registrado em agosto, na átea do 
Igarapé TIradentes, a maior riqueza de esp 6c1es (23) foi observada em março. na área do 
Igarapé São Joio (base EstnKa). A maior parte das eSjlé~ies registradas em mayo pertence 
à familia Hylidae (Foto 3.45), o.ta ausência de registro em agosto pode se de~er ao clima 
seco, predominante nessa épcY:a do iW'lO. 

Foto 3.45 Exemplar de Hylll geogrtlphlclI (TCAP 3115) encontrado na base Igarapé 510 
Joio ou Branco (base Estrela) 

f ...... T ...... Á.III Pht., 2003. 

Os locais e as datas de coieta, bem como os habitats das esp é~ies observadas, estão 
re!adonados na T&beJa 3.19 
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Tabela 3.19 Espécies de anfibios registradas no Parque, com numero de exemplares, 
local e habitat da captura 
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No levantamento da ictiofauna do Parque foram et'looilb&1as 143 eSllI!tia, pertencentes a 
100 gêneros, 32 tamilias e 10 adens, (X)fTl 10 esçê :i: 5 ainda em fase de id!.ltjticaçAo, 

Ao todo, foram ocletados 2,464 exemplares, sendo 613 exemplares coIetados com 
malhadeiras, 619 exemplares coIetados com a redinha, acrescidos de aproximadamente 
71 4 exemplares também coletados com redinha, durante o desenvolvimento do P,ojeto 
Capararil Ec:oporé (na mesma época), e 316 exemp(ares coIetados com os demais 

--''''''. 
As coletas foram feitas no mês de março, nas regiões da base SAo JoAo ou Branco -
incluindo os ig8l"apés do sistema Cruz de Ferro (águas escuras) e &anquinho (águas claras, 
cristalinas) - e no Igapó Jatobá (médio rio cautátio, fOfa do Parque) na base Igarapé 
TIrad!ntes e, no mês de julho, na base Rio Novo, 

Nesses ambientes foram utilizadas 10 maIladeiras de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 e 
120 mm e entren6s opostos, somando 409,7 rnZ de área de captU"a, com despesca a cada 6 
h"' ... 

As pescarias realizadas com malhadeiras capb.laram 613 exemplares pertencentes à 
aproximadamente 100 esp\ cies: 31 8S4lêties na ána da twe sao JoIo, 32 es~êcies na 
área do Igapó Jatobé, 42 esp6cies na base Rio Novo, com exemplares em comU"ll entre 
essas três áreas, As demais espécies (entre 40 e 50 espécies) foram capturadas por 
redinha e puçá, sendo que aproximadamente 10 dessas ainda estio em fase de 
identificaçAo, 

A CapU'a por Unidade de Esforço (CPUE) por nUmero de inciviÓJOS foi 0,25 
exempl~124h para sao JoiaICruz de Feno; 0,24 ~sIr'n'l24h para o Jatobé 
(mês de março): e 0,27 exempiaraslm1124h no Rio NOV<:I (mês de julho), Na área Jatobá foi 
posslvel calcUar a CPUE por biomassa com 38,75Qfm'124h, aiXTMIntando 1*'8 
100,3gIn'i'124h na coleta feita para do Plcjeto CBf a -ari, Pa"a o Rio Novo este vaklr foi de 
53,88gfrnZI24h, 

Santos (1991) eocontrou para o Guaporé valores entre 0,10 exemplaresJrnZ124h e 
8,74g1m'124h no mês de março, inferiores ao encontrado neste trabalho, e elevadOs em 
setembro, periodo da seca, com 1,1 exemplares/m2124h e 281",nrI24h, 

Os valores de CPUE variam considefavelmente cu,fame o peóodo hidrol6gico, facilmente 
obS8f'Vado para a área do Jatobá, Os maiores rendimentos de pesca exp Brimental 
registrados até o momento para e AmazOnia do do Parque Estadllal do Cantão (TO), com 
161,4glnrI24h e 1,59 exemplaresJTTrl24h. 
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As captlXêlS com redinha (10 metros de largura por 5 metros de altura ti malha de 0,3 mm) 
restringiram-se ao Igapó JatObá ti Rio Novo, com a coIela realizada entre macrófitas 
aquáticas do gênero Eichhorria spp (aguapé) e capirn nutuante (Foto 3.4&). 

Foto 3.46 Arrasto de praia no Rio Novo, com redinha 
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As CUNas do ooIetOf. que indicam o rn:tnero CUTlulalivo de Mp é ~ies capha'"artas em flXIÇAo 
do esforço amostrai, nAo mostram uma teildência â estabilizaçlo, indicando que um maior 
esforço de pesca poderá enriquecer consideravelmente 8 riqueza de espécies encontrada 
(Figura 3.23). 

Figura 3.23 Curva do cc»et:or da pesca amostrai com malhadeiras na regilo da base 
Slo joio ou Branco (1) e da base Rio Novo (2) 
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Todo o material coletado encontra-se d epositado no laboratório de Dinâmica Populacional 
de Peixes, no Centro de Pesquisas em Biologia Aquática do INPA (Foto 3." 7). 

Foto 3.47 Parte do material coletado deposlUdo na coleçlo de peixes do Instituto 
Nacional de Pesquisas da AmazOnia (as COf'eS nas tampas indicam as 6reas de coleta) 
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Os resultados do inventário da ictiofauna do Parque, bem como a lista de presença/ausência 
das espécies, para cada local amostrado, ancontram-se nos Anaxos 3.9 e 3. 10. 

As PlopOiç6es das ornens dos peixes capU'ados com malhadeira, no Parque, demonstram 
lA'Tla acenbJada predominAncia da ordem CharadfOlliles (74,4%), seguida de SiluJiformes 
(11 ,4%), Pen:::ifonnes a GymnotifOlmes (6,6% cada uma). 

Esta proporçAo oonfefe com a encontrada por Santos (1991) pa'lI RondOria (7.914 
exempla'"es, pertencentes a 334 espécies, 38 famllias e 9 Otdens, sendo 1n espédes da 
ordem Charadfoonas e 118 espécies Silurifoonas, juntas representando 75% do total) , mas 
difere da composição gE!(aI esperada para Amazônia, visto que Low&-McComeIl (1987) 
enconltou 43% Characifoo ... es, 39'1(, Silurib ... es e 3% Gyn-.ootifo" .. es. 

3.2.11.2 Diversidade e Abl.Jndlncia das Espécies 

A Tabela 3.20 apresenta valores estimados para os indicas de Div«sidade (ShMnoo
'Manar), AboodAncia (Simpson's) e Heterogeneidade (Evenass Simpson's). 

O Rio Novo revelou o maior indica de diversidade de Sharv1on-Wener (4,82), segl.Ü:l pelo 

igaapé SIo Joio (4,68) e Jatobé (4,00), loca'izMos em áreas no ~rme do Parque. Vaores 
registrados para o Rio CIMUi-Uma (2,18), M.....-ajai (4,41) e Trombetas (6,18) (Felleira et si., 
1988; Ferreira, 1993 apud Relatório do Parque Estadual do Cantão) indicam que a 
diversidade eocoottada na regiAo do Parque Serra da Cutia pode ser considerada alta, 
diante da rápida avaliação realizada Santos (1991) relata que o maior indica de dfvlnidade 
er,co .. bado entre as ba=jes G .. Rp<ri Mamoré, Jama1-Machado foi na regiAo do Rio 
Guapoi'é (3,26), no mês de novembro. 

Tabela 3.20 Indices de d iversidade e número de indivlduos da ictiofauna capturados 
no Parque, por local amostnldo 

As com ..... idade'S também se diferenciaram quanto à heterogeneidade. As duas esp écies 
mais abundantes, Pss:1rogaster essequibensis (ili6fago) e IIe .. iG<1l.'$ amazonum 
(Herbivoro), que jU"ltas foram responsáveis por 42,28% das caphKas na a.-ea do Jatobá, 
tiveran essa al:u1dAncia de'o'ido ao perIodo hidrológico, no qual E!(JCOilba.-am refúgio e 
alimento no local amostrado. Este feto indica que a diversidade local poderia ser realmente 
menor, quando comparada !li area do Sio JoêuICruz de Ferro. Coletas realizadas pelo 
projeto Caparari (Ecopoié) têm revelado variações na abunclãncia de diferentes espécies, 
confollile o ponodo hidrológico. 

Na .ea do Rio Novo, nAu houve pnrdomnincia de ssplldBS, sendo que as mais 
abundantes pertencem ao grupo de espécies com reproduçAo caracterizada por desova 
parcelada, a SE!( discutida posteriormente , no item sobre reprodução. 

As áreas do Rio Novo e Igarapé Sio JoAo revelaram os maiores valores de eqOitaâ'idade 
(0,408 e 0,579, respe.tiv.-nBflW), acompanhados pei)$ mÚlns indioe'S de diversidade 
enoo .. bado (4,82 e 4,68, raspe · livamente). $Ao sistemas q..oe sofrem inI'Iuênâa dos igarapés 
Quatro-Galhos (acesso inviabilizado), BnIoquinho e Cruz de Ferro (difidl acesso), com 
dinâmica de alagamento fortemente innuenciada pelas chuvas pontuais nesses ambientes. 
Esforços de pesca direcionados a Assas regiões possivelmente resultariam em um 
acréscimo ao inventá1o, bem como cha-K:es de encoJlbarMpécias end!micas. 
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No Rio Novo foram captlUdas 14 espécies de exemplar liIico e no Igarapé São João 16 
espécies foram também representadas por um único exemplar. Uma dessas espécies de 
exemplar Unico foi idsatificada como Pime!c"'lIa sp 'onga", Posteriol1henle, a maioria dos 
exemplares dessa espécie foi capturada no Rio Novo, Até 8 realizaçAo deste levantamento, 
existiam poucos exemplares dessa eSll écie capturados na Amaz6nia, sendo pouco comum 
na pesca experimental, possivelmente devido à seletividade dos aparelhos de captura e 
locais de OCOfTêocia. Ainda nao possui taxonomia bem definida, mas o material j8 està 
sendo analisado e o nUmero de exemplares agora coIetados peilltitirá a desaiÇAo da 
espécie (Ora, L(cia Rapp Py-Oaniel, c:on'IUfWcaçAo pessoal). Vale ressaltar que a 95péde 
motivou pe~s"""""es de clversos locais do mundo a visitar o I aoorat6rio de DinAmica 
Populacional de Peixes, du'ante ... Congresso Internacional de Herpetofauna e 1ctiof31S18, 
em 2003. 

Nas capturas com redinha, houve preclominllncia de Hypopygus /epturus (37,9%), com 
Inclice de SIlannon-\o\'iener de 2,90, no I~apé Jatoba, e de Hyphessobrycon aff. vilmae. no 
Rio Novo, com Indica de 3,44. Porém, esses dado'll não podem ser comparadoS com os 
de::los acima de'.ido às diferenças na metOOOlogia de ccleta. A identificaçAo de 
Hyphessobrycon aff. vUmae precisa ser confirmada, pois essa espécie tem registros de 
clstribuição no alio rio Juruena, Brasil. 

A diversidade dos diferentes ambientes amostrados (diversidade Alfa) pode ser semelhante, 
mas cada local teve sua composiçAcl especifica de espédes e, c:onseqOentemente, sua 
importància na compos;çAcr. da diversidade Beta da regiAo. 

~ Importante ressaltar que a dificuldade de acesso aos locais nAo permitiu uma amostragem 
mais adequada e a visita na área do "chupador", onde possivelmente oconam espéCieS 
ainda nAo registradas para a região ou endêmicas. 

De fa •• oa geral, os dedos irrio em que em (-Ia lado do parque os ambientes são diferenles 
em sua composição fisionómica e limnol6gica, o Que pode justificar a existência de 
comunidades diferendadas por microbacia, ne :essitando-se de um maior esforço de 
amostragem para lI'na avaliação mais adequada e completa. 

3.2.11.3 Espécies Endêmicas e Indicadoras Ambientais 

Existem possiveis espécies endêmicas nos locais estudados. 

Pfmefr.xJe/1tJ sp "Iongl~ (Foto 3.48), assim balizada até o momento, é uma eSllécie rara, 
até então com poucos exemplares capttrados na Amaz6Ba e este inventàlio pellllitirà a 
descrição da esp ê de (agora com 9 exemplares: Ora. lUcia Rapp Py-Dariel, COITUljceçAo 
pessoal). 

Foto 3.48 Pfmelodelkl sp - 'onga", coletada no Rio Novo (250 mm de comprimento 
padrlo) 
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Leporlnus sp (Foto 3.49) é uma espécie típica de regi6es de corredeiras e necessita de 
revisto \aJl;onõmica (Or. Geraldo Mendes dos Santos, comunicação pessoal). 

Foto 3.49 Leporinus sp (formalizado) coletado no 19anlp6 SIo JoIo 

As espécies do gênero Chalo8us da regiAo do Guaporé estão em processo de revisão 
\aJl;onOmica por apresentarem ITIOifología distinta, com exemplares pertencentes a mIB~S 
já existentes, envolvendo ChaIceus erythrurus, Cha/::eus maClolepidotus, CMtI: s us sp. 
(Foto 3.50) da regUlo do Guaporé e capturado no Parque (Or. Jansen Zuanon, comunicação 
pessoal), PosteriOlTTl8n1e confirmada como espécie nova, foi descrita por Zanata e ToIado
Piza (2004) como Chalo8us guaporensis. 

Foto 3.50 ChalcfICJS sp (formalizado) coletado no Igapó Jatobã, base Tiradentes 

HypopYtJus lepturus (sarapó), abundante na coleta de rodinha no Jatobé, é uma espécie 
de pequeno porte com caracteristicas bioI6gicas e ecológicas peCt.íares. Essas 
caracterist;, 85 peilllitem que a espécie seja considerada como UTI bom modelo para 
estudos sobre grandes rios que S8fVem como barreiras geogtéficas para a di5pefSão de 
espécies de peixes de pequeno porte. Essa espécie não tem capacidade de cruzar sistemas 
aquáticos de grande porte como os rios e , possivelmente, COIlstilui populaç6es distintas em 
eM a l.rn8 das ma-gens. Também é sensivel as modificações ambientais, sendo mais 
coml.Wn em locais pouco impactados (Or. José ANes Gomes, COIT1UlicaçAo pessoal) . 

Hemlodus amazonum (Foto 3.51), até este levantamento, era l.Wna espécie considerada 
restrita a Guiana e Peru, nAo tendo sido catalogada para a Amazônia, possivelmente por 
sua semelhança com HerRodus unimarulatus, espécie capturada no Rio Novo e no projeto 
Caparari, já registrada para a bada do Guapofé. Diferem pelo n(mero de esarnas na linha 
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lateral e paJeio de colorido. H. amazonum com 51~ escamas acima e abaixo da linha 
lateral e I'ladadeira caudal ave",'elhada e H. unimaculatus com 61-n escamas na linha 
lateral e nadadeira caudal preIa e amarelo dafo. A segunda fase desse projeto na região do 
rio Novo contribuiu foocSamentalmente para um levantamento mais completo sobre a 
distribuiçAo dessa esJl:lt:ie e de Pbn':xisA's sp "longa" na região. Ambas ocoliem nos 
CU'SOS d'égua sentido cabeceira (SAo Joio ou 8lanco e Rio Novo). 

Foto 3.51 Hemlodus 8f1'Ntzonum coletado no Rio Novo (180 mm de comprimento 
padrlo) 

Gymnotus sp teve um e.x:emplar capturado na base Rio Novo, sendo possivelmente U'Tl8 

nova espécie, em processo de revisAo. A diversk'edEt e abundAnda da ordem 
Gymnotifoltl:es nas capturas pot' redma é notória nas coletas rea~zadas , indicando o alto 
grau de preseNação desse ambiente. 

As capturas realizadas na área da base Igarapé Slo João (1- excursão) revelaram apenas 
clIas esp6cies pertenceotes a dois gêneros da famllia Curimatidae, dos quais um foi 
daramente abundante, Psectrogasleressequibensis, e arenas um único indivi~ coletado 
de Curimat9lhl aff. me)eri (longa). Na 2" eXCUBAo, na base Rio Novo, fora7I coIetadas 
outras espécies dessa familia , já capturadas nas bacias dos rios Jamari-Machado e 
Guapor&.Mamoré, distintas quanto i irea de ocorrência e conheddas pot' realizar 
migrações de pequenos trechos, especialmente em funçao do período reprodutivo. Entre 
elas agora temos: Curimatá :.itatta, Curimatella aff. albuma, Cyphochsrax aff. spirulopsis, 
todas jâ registradas no ZSEE-RO. 

Hemlodus amazonum foi a segunda espécie mais capturada na região, a qual junto com 
Ps6ctrog8ster essequibensis, perteoce ao grupo de espécies forrageiras, capturadas na 1-
excursão. A capt:sa abundante dessas duas espécies pode ter oconido em funçAo de as 
coletas lerem sido realizadas durante o período reprodutivo de muitos peixes, quando 
muitas esp b es realizam mig~6es reprodutivas para dentro e para fOfa desses ambientes. 
Este fato poderia estar modificando a CXJmpOSiçAo das comooidades avaliadas, mas 
indicando também áreas importaltes pa'lI 8 reprodução das espéCieS toliageiras, que 
sustentam a biomassa dos piscivOiOS. A ~ exCU'sAo, no Rio Novo, nAo revelou abmdância 
de nenhuma esp :Ide em particular, estando a distribuição I'Iomogênea, mas a ocorrência foi 
favorável para as espécies que apresoolam desova parcelada. 

Semaprochilodus Insign/s (Foto 3.52) foi coletado apenas no Igarapé SAo João ou 
Branco. Foram quatro exemplares, entre estes uma fêmea no estádio mal de reprodução. 
Existem infOOlilaç5es flAo.oficiais de CJJB essa espécie foi introduzida na regiAo entre os 
anos de 1985 e 1990. Santos (1991) também comenta que Semaprrxhilodus spp 010 
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ocorreu nas bacias Mamoré-Guaporê durante suas coletas, mas se aglomeravam nas 
cachoeiras tentando ultrapassá--las. 

Foto 3.52 SemaprochHodus Inslgois (formaliZlldo) coletado no Igal1lpê SIo Joio ou 
Bnoco 

3.2.11 .4 Alimeotaçlo 

Smzaproclzílo<IZIsltulRnis 
rp.. 1117 mm 

Os peixes utilizam diversas fontes de alimento e foram dassificados em categorias tróficas 
de acordo com as obsetVaç6es feitas em campo: Pisclvoros, Carnivoros. 
OníVOfoslFrugivOl OS, HerbiVOfOS, lliófagos. O eSf:ecbo alimentar de una espécie depende 
primeiramente da capacidade de capturai" e ingerir o alimento disponível e posteriormente 
da dislX>flibilid!lde do alimento no ambiente. Desta fOlllla , a dieta de uma espécie pode 
variar de acordo com a oferta, nos diferentes períodos ao longo do ano, mas dentro de sua 
capacidade mortofisiológica de explorá-la. 

A análise foi realizada por nUmero de individues em c&da categoria tr6fica. 

Na enchente cheia (1- excursAolmarço) os Onívoros foram a categoria mais representativa 
(48,5'" e 38,7'110) nos dois pontos amostrados. Os HemiVOfos ocuparam a segUlda e 
tElloeira coIocaçio no São JoaoICruz de Ferro (14,9 '" e 13,9'110), enquanto que no Jatobá 
foram os lliófagos (26,1 "') e Hetbívoros (16,8"') . 

Foi notória entre os Onivoros a participaçAo de espécies que utilizam fontes de alimento 
prov9f"Iientes da planicie, na erzChente cheia, especialmente frutos como dos gêneros Cissus 
spp (WaoeF), lJJffa spp (Currubitaoeae), CMdsnn spp (Melastomatacaas), 0d0nt0ca/)'8 
spp (Menispennáceae), Cymaba spp (Ma-oubace8e, consumida especialmente pelo gênero 
Brycon spp), entre outras (Ferreira e Ramos, comuncaçAo pessoal). 

~ rara a OCOIIê.lda de minhocas em conteúdos estomacais de peixes, mas a disponibilidade 
de 0Iig0chetas (identifiCf!das por Sandra T &pia) no sistema São João.'Cruz de Ferro pei 11 ritiu 
encontrâ-Ias nos conls(;dos estomacais de espéciES que normalmente nêo se aWmenlam 
desses animais, como Leporinus d . fl"idEâci , Cichlasoma bolMof1S8 e, CIXiosamente, 
PseudopIatystoma fasciatum, sempre em grandes quantidades, com grau máximo de 
repleçM estomacal. Mariposas, lagartas e besouros também foram encontrados nos 
gêneros BI)'COn e Cha/oeus. 

Para a anáise global do \T8U de gordl68 (00) dos exemplares, cXII"I!iderou.se 00 " O 
(ausência de gordura), 1 (até 25'" da capacidade), 2 (25'" a 50% da capacidade), 3 (75'" a 
100% da capacidade) e, para avaliação do grau de repleçIo estomacal (GR), considerou-se 
GR: O (vazio), 1 (quase vazio), 2 (parcialmente cheio), 3 (repleto). 
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Foi possivel concluir que na erd,ente cheia 70, ' % dos exemplares observadOs 
9p(esental'am alimento (GR :: 1, 2 ou 3) e 69% desses mesmos indivíduos apresentavam 
grau de gordlxa (00) igJaI a zero (Figura 3.24). 

Figura 3.24 FreqOência relativa dos graus de repleçlo (GRIN=87) e gordura 
(GGIN-100) nos exemplares capturados por malhadeiras na enchente-<:heia do mês de 
março de 2003 
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o Grau de Gordun! (GG) 
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Já, na vazante.sece (2" e~ jUho), 82,8% dos eslOmagos dos exemplares capturados 
no Rio Novo apresentaram-se vazios ou com pouco alimento em fase final de digestão. Os 
carnívoros (e: :t:e 40 e 50%) e os Or:ÍIIOt'OS (28 e 35%) foram os mais representativos, todos 
com pouco ou nenhum al imento no estOmago 

Este fato indica que a regiAo é importante local de alimentaçAo para as espécies 
encontradas e QUE! possivelmente apresentavam-se com pouca gordura devido ao gasto de 
energia com a reproduçAo, como foi o caso das espécies Hemiodus amazonium, HopIias 
ma/abaricus, Lepon'nus d , friderid, Parauchenipferus ga/eatus e Psectrogaster 
&ssequibsllSis, Na vazanle.seca (Rio Novo), 28,6% dos exemplares obsefvados 
apresentaram grau de gord\n igruarI a zero e 71 ,4% apresentatam gorôJra 1 ou 2 (Figura 
3,25), 

Figura 3.25 Freqüência Relativa dos graus de repleçlo (GRIN- S6) e gordura (GGIN- 98) 
dos exemplares capturados por malhadeiras na vazante-seca do mês de julho de 2003 
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3.2.11.5 Perlodo Reprodutivo 

A determinaçlo do sexo e estimativa macroscópica da matlXaçAo ovariana das fêmeas foi 
realizada considerando-se os seguintes estádios: 

- ImatlXo (1): ovários virgens, ritamentosos. translúcidos e sem sinais de vaso~artzaçao. 

Não é possiV91 obsllfVaf OY6dtos a olho 00. 

- Maturação inicial (2): ovérios maiores, intensamente veso..arizados, geralmente de cor 
rósea, com ov6citos em desenvolvimento, vislveis a olho nu, mas pequenos, de foIma que o 
ovário f'IIo se apresente totalmente distendido e IUrgido. 

- Maturaçlo aVlnj'ada (3): os ovários apreseota-n-se hlgidos e bastante distendiclos , com 
CNÓcitos maduros e gtaides, ooopaldo cerca de 2/3 da cavidwte i 'oméôca, mas nAo M 
fiberaçAo com leve pressAo do abdome. 

- Em reprodução (4) : os ovários contêm os ov6citos, mas se apresentam menos túrgidos, 
pois }li se iniciou a liberação dos ov6citos. observando sua saida com leve pressão no 
obd6men. 

- Esvaziado (5): ovários n6cidos, hemcw.égicos e com mamboaoas distendidas, sem os 
ovócitos ou com poucos o~ ~;tos grandes e disp Brsos. 

- Em repouso (6): ovários recuperados para inidar o próximo ciclo de matlXaçAo, rinos e 
firmes. de cor rósea. Apresentam-se maiores e menos delgados que os ovários dos 
indlviduos imatlXOs. 

A análise dos dadM ~B.ltlitiu observar que 14 (20,3'11.) das 69 espécies capturadas por 
malhvans na endrsnte drsia erlCOitba.,am-se em atMiNS8 reptoduliva. Dentre as fêmeas 
capt\lad8s nos pontos SAo .IoIoI'Cruz de Ferro, 22,8'" estavam • rb e os estâdtos 3, 4 e 5 e, 
no igapó Jatobá. 43,7% das espécies apreser:taram estes estádios e a concentração de 
fêmeas em maturação inidal foi maior que 50% dos exemplares coIetacIos (Figura 3.26). 

De b . rra geral, as fêmeas fora" mais abundantes do que os machos na encI alte di8ia 
(96:16) e vaza"lle-seca (86:16) e ba ixa capIlnt de individuos imaturos (5), sendo necessário 
observar com mais detalhe o comport;wnento das espé~ies em reIaçAo a esse parAmetro, já 
~ grupos com desova parcelada apresentaram proporções de 1:1 na enchenta dreia e 
vazante-seca, com exceçAo para Serrasa/mus rhombeus (16:3). 

Figura 3,26 FreqOfncla dos estAdios de ml'tUraç.lo ovariana das fêmeas por local de 
aptuno 
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Na vazante-seca, 61 ,2'*. das fêmeas apresentaram-se nos estádio 6 (repouso) ou 2 
(mabnção inicial), e os exemplates em reproduçIo (28,2) pertenciam ao grupo de espécies 
que apresentam desova parcelada. com exceçio de LBporinus cf. friderid. Esta ütima 
espécie é um onívoro cujos parâmetros biológicos são hacamente regidos pelo pulso de 
inurdeç"º (Torrente.Vilata, 2003) e possivelmente pode ler atrasado seu período 
re~tivo por algum falor ambiental (Foto 3.53). Oeve-se enfatizaf qlJEl a descriçlo 
laKonOmica dessa esp !ll;ie não confere totalmente com e descriçIo para LepotinlJ$ foosrici 
da AmazOnia. Além de maior porte e altura, o rUnern de 9S< emas do pedÜ'lCulO caudal não 
confere com a chave de ideutir. *,'0 e possui um padlAo de. -0I0000 distinto do enconbado 
nas demais regi6es. 

O predomínio de fêmeas em espécies de peixes é uma tática comum , principalmente entre 
os Characiformas, que representaram 78,7% das capturas (Santos, 1982; Vazzoler, 1996; 
RubiallO, 1999; Carvalho et ai., 2002; Lago e Bittencourt, 2002; Torrente-Vilara, 2003). 

Pode se afirmar que as "eas de entorno do ~ abrigam cursos d'água importantes para 
a atimElntaçAo, reproduÇAo e descanso das 8SJlél:ies coIetadas Na á'ea do Rio Novo, 
captuaram-se indivrduas imab.Jros, o que pode indicar a existência de áreas de berçário 
próximas do local . 
Foto 3.53 Fêmea de Leporinus fricHJrlcl com górladas esvaziadas (estádio 5), com 
destaque panl a lguns ov6citos (ac ima). e macho da espécie pronto panl reproctuçl o 
(abaixo ) 

3.2. 11.6 Ocorrência de OutnlS Espécies Aqu' ticas 

Na região do Jatobá fOfam capturados também exemplares de duas espécies de carmrio 
de égua doce pertencentes à Família Palaemonidae: Palaemonetes ivonicus e 
Macrobrachium je/sldi, com lMT\8 grande quantidade de fêmeas em reprodução no mês de 
junho, e uma espécie de caranguejo veill.elho (OOocardnus bage/), da Família 
Picodactilidae. 

A ide"lificaçM foi realizada JlBI"'5 Or. Rictnd Vogt (I aboialório de Quelónios) e Or. Célio 
Guimaltes (I atxvalOOO de Garcinologia). ambos pe5q.lisadores do INPA. 
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3.2..11.7 Aspectos Relevantes 

Os Q.W'SOS d'água perter.ce.1tes as éreas-limite do paf'lJ8 Nacional Se"a da Cutia 
apresentam ictiofauna peCl~iar, com altos valores de diversidade para a rápida avaliação 
realizada. A presença de formas jovens, aparentemente ooncentradas próximas às 
cabeceiras (área do Igarapé Cruz de Ferro e Rio Novo), indicam possiveis áreas de 
berçàrio, fLndamental fase do cido de vida das BSJléciK As fo""as ~ concentraram
se em dreçIo à porçIo média do Rio C81drio, na .na do Jatobá. 

O alimeoto disponivel e CQIlSl.mido pelos peixes no ambieote é responsável pelo ac:Umulo 
de gordlSSS, convertido posteriormente em energia para a reprodução e o crescimento 
(Vazzoler, 1996). Provém não só da planície, mas IMtbém das encostas das S8fT8S, 
carreados para o ambiente aquático pelas fortes chuvas no pefiodo de frutificaçAo, como 
observado pela equipe no periodo de end.ente dela. A avalieçAn do material coletado 
ps ... lits infofmar 'lJ8 os exemplares das espacies atngem lMtamos muitas vezes 
superiores aos registrados até entAo para outras àreas da AmazOnia (Foto 3.54). Essas 
informaç6es precisam ser investigadas e COlloboradas com 8 Jiterattxa dispooivel, mas 
estio relacionadas à disponibiidade de alimento e podem siglffica" taxas de aescmento 
s' T eriores a outros locais. 

Foto 3.54 Pseudancn trlmsculatus com comprimento (175 mm) acima do espen::do 

., 

Na AmazOnia, as espécies da ictiof8t118 roOi ... almente realizam grandes ou pequenas 
migraçl<es reprodutivas, nos períodos de 8fd.ente deis, em direçAo aos;randes afluentes, 
de acordo com o comportamento de cada e$fé cie. Este fato, associado às fortes ch.Nas 10 
período, resulta em carreamento dos ovos e larvas para as planleieS alagadas Oagos de 
várzea ou igapós), onde a maioria dos jovens se estabele::e. Esse comportamento nAo I'icou 
evidente nos estudos reaUzaatos nessa região, havendo algumas evitUncias de que as 
esp' c'es poderian apresenta" algumas diferenças no pa1:ão de oompcwtamento 1esaito. 

As coletas realizadas na enchente d sia (março) mosb'wam 16 est: a ciu se reproO:.tlie;Io na 
região do Igarapé Cruz de F8O'o, área acima das corredeiras do I~pé $Ao Joao ou 
Branco. Este fato se repeliu na vazante--seca Oulho), para a área do Rio Novo, também no 
seotido deceira dos rios, onde foram captwadas 5 espécies em reproduçAo e 3 em fase 
final de repmduçêo (esvaziadas), 7 delas com desova parcelada, ou seja, libefanwn vários 
lotes de ov6citos ao longo do cido sazooe' (enchente, cheia, vazante, seca). 

Este fato isolado poderia justificar a importlncia de intensifica" estudos na ragiAo do pa~ 
e proteger $l..as áreas de entorno que abrigam os anos de águas diviSOfeS, principalmente 
tendo em vista que as espéciES podem utilizar as imediaç6es em alguma etapa do cido 
reprodutivO. Modifi< eç"'R$ ambiertais nessas regiões poderio ocasionar alterac;:loes no tido 
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reprodutJvo e sobrevivência dos jovens, modificando a composição da ictJofauna e os 
indices de diversidade. 

Outro argumento para des&nvolver políticas de proteçao na região de entorno seria a 
composição do material capturado pela redima, realizada no médio Rio Cautârio. Estudos 
realizados na Amaz6rva central (PPl309CWINPAJPro;eto catalAo) demonstram que parte do 
material capturado com esse aparelho é composta de exemplares jovens, de espécies de 
médio e grande porte como os aracos (Anostomidae), branquinhas (Curimatidade), 
sardinhas (gênero Triporlheus). No enta"lto, as coletas realizadas com auxilio de redinha 
nas maaô4'itas aquâlicas captUl'IIfWTl, ale o momento, apenas espê~ies de pequeno porte 
(Projeto Caparari). ~ pouco provava! estar ocorrendo seletividade no aparelho de captura, 
mas possivelmente os jovens pertencentes aos grupos citados acima têm preferência por 
outras áreas (rio aelma), na busca por alimento e refúgio para o crescimento. A comunidade 
local confirma as obsefvações em campo, informando nIo conhecer OS "filhotes" das 
espécies que consomem diariamente (CoIocaç'" Jatobá) 

As espécies capturadas pela redinha têm um alto potencial para a aquariofilia, sendo 
possrvel inchnr como atividade Mística em Muros projetos de implementaçAo do 
Ecoturismo. 

Embora existam estudos concentrados na reruperação de áreas degradadas, a forma mais 
econ6mica de garantir os reaJrsos naturais anda é a preservaçAo. Ausênda de estudos 
dentificos que identifiquem os locaiS estratégicos que as espécies utilizam para completar 
Set.lS ciclos de vida fragilizam os estoques da pesca da ragito e os demais recursos do 
ambiente, ~ importante ressaltar que não existem estudos limnológicos sobre essa regiAo 
que perrl1llam definir corretamente a caracterizaçlo de suas éguas. 

Estudos IX>steriores a este devem ser realizados, com acompanhamento sazonal, e as 
observações no que se ref8fe ás COITIlXIidadeS locais demonstram claramente a 
necessidade de intensificaf imediatamente medidas eficazes de fiscalizaçAo na regiAo, 
envolvendo de forma efetiva não só 05 órgaos fiscalizadores, ações municipais e estaduais, 
mas principalmente a pa1ieipaçAo da comurV<tade local. 

3.3 SITUACÃO FUNDIÁRIA 

A maior parte da area do Parque se encontra em processo de transferência patrimonial da 
uniAo para o IBAMA, sendo que a procuradoria jurídica do INeRA indicou a necessidade de 
maior detalhamento soca e nova vistoria da área, pois existem cerca de 53.000 hectares 
fora do limite do Pa-que, Seringal Perseverança. já com titulo defiribvo fornecido pelo 
INeRA. 

Uma pericia realizada nessa área, em 2002, calculou um valor de indenizaçAo de RS 240,00 
por hectare, levando em cons.ideraçlo algumas variáveis, tais como a qualidade do solo 
para agno .. lltura, as espécies lIorestais de valor econOmico, infra-estrutura existente e 
distancia do m8fcado consumidor, entre outros. Essa parias foi soIiotada pelo Ministério 
Pltllico, para subsidiar uma açAo de indenização, a fim de incluir essa area nos limites da 
Terra Indigena Uru-Eu-Wau-W3u. Também existe a possibilidade de essa área vir a ser 
anexada ao Parque 

Outra perícia foi realizada pelo INCRAllBAMA, em t.ma área com m8lOl" potencial para 
aqui5lÇlo e indusAo nos limites do Parque. Essa area tem C6ica de 14.500 hertares, sendo 
basicamente uma região de relevo acidentado. O valor indicado pela parieia para a 
negociaçao dessa área correslX>ndente a RS 50,00 por hectare, considerando a inaptidão 
para agricultura, a difICUldade de acesso e a distância do mercado consumidor. 

Uma questao nova surgiu, dlKante os trabalhos de Inventário para este Plano de Maneto, 
com a descoberta de que a sede do Seringal Perseverança (Barracão Estrela) está dentro 
dos limites do Parque. O IBAMA ja tem essa infonnação e devera regulamentar a situação 
8Iltes da demarcação definitiva do Parque. 
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3.4 FOGOS E OUTRAS OCORR~CIAS EXCEPCIONAIS 

Na regiAo do ParQUe é comum o fen6meno denominado de "bIowdown" ou queda de vento. 
Esse fenômeno ocorre quando as condiç:Oes atmosféricas sIo propicias para a formação de 
pequenos tomados localizados, com ventos de até 100 km por hora. Esses ventos causam 
grandes impactos no dossel da floresta de tetra finne, arrarJCaolClo muitas vezes 8S árvofes 
pela raiz, Tal fenômeno também tem sido regiStrado em outras UCs da AmazOnia, como o 
Pat"qU8 Nacional do Jau, no Rio Negro, no Estado do Amazonas (IBAMA 2005). 

Durante os levantamentos da vegetaçio do Parque, para aste Plano de Manejo, os efeitos 
desse fenOmeno puderam ser observados pela grande quantidade de clareiras naturais, 
dominadas pela bananeira-brava (Phenakospermum guianensis • Strelilziaceae), uma 
espécie adaptada li colonizar regiões de dareiras provocadas pela queda de árvOfes. Essas 
dareiras oc"pada'§ por banarlei.-.brava foram observadas na Região do Iganlpé São João 
ou Branco, na f'Ioresta de tetTll finne de baixio e, na regilo do Igarapé Tiradentes. nos 
Cerrados, pr6:dmo ao coriunto de morros que formam a Serra da Cutia e no topo das 
Serras. 

3,5, ATlVlDADES DESENVOI..VlDAS NA UNIDADE DE CONSERVAÇAO 

3.5.1. Atividades Apropriadas 

3.5.1.1 Fiscalizaçlo 

Toda a atividade de fiscalizaçAo vem sendo feita pelo IBAMA, com apoio da Gerência 
Executiva ti , por meio do Escrit600 Regional de Costa Marques, Recentemente o IBAMA 
também vem dando apoio à FUNAI na coibição de invas6es na T.1. Uru-Eu-W8u-wau, no 
limite leste do Parque. 

Tanto Costa Marques como Guajará-Mirim contam com Esaitórios Regionais e Postos da 
SEDAM, que podem dar apoio tanto com fiscais como com equipamentos, tais como 
veiculos, alguns equipados com lIuto-track (Iocaiização via satélite), barcos e mot0f8S. 

Em Costa Marques. hâ um pronto apoio da Policia Militar. Policia Civil (cadeia) e um 
Ministério Público sensivett caiU ambiental. 

O Esaitório Regional de Costa Marques tem uma V-Sal: cu:ec:tada ao SlPAM, 

As Reservas Extrativistas contam com radiocomunicaçAo, que servem tanto para denUndas 
como para apoio durante as operaç6es, 

Os principais problemas ocoliem na regiAo do entorno do Parque, com invasões de 
posseiros ou açOes predatórias tiQadas a caça, pesca ou desmatamentos, os quais se 
refletem no Parque, difia.zltar:do a m<n.rteoçio de sua integridade e das demais areas 
protegidas da região. 

Desta forma, há uma mobiUzaçAn regional para a organizaçAo integrada das areas 
protegidas Instituindo o Mosaico Selia da Culia, incluindo o PN Serra da Cutia, Juntamente 
com o PN Paceás Novos, 8 RB Traçadal, as Reservas E:dralivistas Pacaas Novos. Estadual 
e Federal do Rio C8utário 8 Barreiro das Antas e as Tls UnHIo-wau-wau, Pacaãs Novos. 
Rio Negro Ocaia, Rio GuapDi é e Sagarena. Uma das propostas dessa organizaçAo é o 
Programa de Proteçlo Integtlldo para o Mosaico, 

Esse Programa de Proteçio, a partir do levantamento dos pontos de ' ameaças', eslara 
estabelecendo estratégias coriuntas, otimizando recursos, equipamentos e. pri:~palmente, 
pessoal, por meio de lm prognlma oçerativo anual (cornbustivel, diárias para servidores e 
policiais), 

Na prãtica, ;a se raalizam atividades integradas de proteç.Ao, mas de fOli:i8 fragmeotada, 
sem uma rotina estabelecida, 
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Com esse Programa serAo celebrados compromissos que viabilizem, na pratica, uma 
VigilAncia Comunitária (VC), em que os extrativistas e indigenas farAo as rondas, 
informando qualquer irreglJaridade detectada para o IBAMA, SEOAM e FUNAI. 

PanI a Vigilância ComI.WUlãria será disponibi~zado combustivel, rancho e manutençAo dos 
equipamentos. Quento ao pagamento de diénas, um grupo aceitaria trabalhar sem diAnas, 
partindo do pressuposto de que a Area é deles, enquanto outros argumentam que estariam 
deixando de trabalhar em soas terras para proteger um bem comum, 

Em princiPIO, as responsabilidades serão divididas da seguinte fOIll,a: 

Ârea Sul - Reserva Extrativista Cautário - sendo a ECOPOR~ responsável pela VC, com 
apoio do IBAMA Costa Martlues (CM) e SEOAM CM, na fiscalização. 

Ârea Oeste - Rio Guaporé e Rio Pacaas Novos - FUNAI Guajará-Mirim responsável pela 
VC e apoio do IBAMA Guajará-Mirim (GM) e SEOAM GM 

Âreas Norte e leste - Equipe do PN Pacaás Novos responsável pela VC e apoio na 
fiscalização da FUNAI, IBAMAlJi-P8I'w. 

3.5.1.2 Pesquisa 

As pesquisas realizadas atê o momento no Parque foram relaoonadas ao Plano de ManejO 
do Parque. Contudo, existe uma grande perspBdi~a de novos esllJdos resultantes da 
implementação do Plano de ManeJO, para os quais seria importante haver um coo~êoio com 
as Universidades. 

Existe a possibilidade de con~ênio entre o IBAMA e a Universidade Federal de Rondônia 
(UNIR) por meio de seu campus avançado em Gua!ará-,.rhnm a fim de peililltor que os alunos 
ligados a essa urVvBfSidade POssa'Tl desenvolver atovidades de pesquisa no Parque. 

A ONG ECOPOR~ atrJa no Vale de Guaporé e já realizo:.: pesquisas na área em parceria 
com a 'WNF, entre as quais o Programa de ECOIuismo I\BS Reservas Extrativistas de 
Pedras NBgilas e CUTalinho (periodo de 1999 a 2(03) e Diagll6sticos para o Ordenamento 
da Pesca e do TlXismo no Vale do Guaporé (entre 2001 e 2(05) 

Uma parceria entre o Mosaico Serra da Cuba, a ECOPOR~ e os Departamentos de 
Geografia e Biologia da UNIR está buscando recursos para o desenvolvimento de dois 
projetos: 

- "levantamento e MOfIItoramento da Favna CLnegêtica na Área do Mosar:o', prevendo a 
aplicação de questionários em todas as comunidades (censo para eslimab~a populaCIonal 
da falKla cinegética), o treinamento de um membro de cada comllflldade para coletar 
informações som a caça mensal (monitor de caça) e avaliaçAo da pressão de caça, além 
de reLXIlÕes de base nas comul'lldades para senslblfização e apoio 

O mesmo proJeto prevê um plano piloto de man8jO de caça, prova~elmente I"I!.Ima TI, pois as 
Reservas Extrativistas ainda contam com Plano de Uso Múltiplo aprovado 

, "Inventário da Ictiofauna dos RIOS Soténo e No~o", ~i sando dimensionar o potencial 
pesqueiro e tLJl'isbc.o desses nos 

Esses prOjetos foram elaborados com o apoIO das comuf'lldades da região, que vêm 
percebendo a dimrnP.llçAo dos esloqves de caça e pesca 

3.5,1.3 Conscientizaçlo Ambiental 

Atualmente não estêo sendo desenvolvidas ab\/Jdades Irgadas á educaÇêo ambiental na 
área do Parque Contudo, os técnicos do IBAMA de RondOnia, por meIO do Pn:::jeto do 
Corredor Ecológico Guaporéntenez-Marr'lOfé, realizaram oficinas de sensibilizaçAo ambiental 
nos muniCipios rncluldos no corredor, antes da CIlaçAo do ParqlJ8 
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Entre as oficinas realizadas, duas foram nas cidades de Costa Marques e Guajará-Mirim, na 
região da UC. Um dos principais obfetivos dessas oIícinas é demonstrar para as lideranças 
poIiticas e comunitárias que atuam na região os aspectos positivos da preservação e do 
manefo dos rearsos natns. 
A ONG ECOPORÉ, durante o desenvolvimento dos projetos anterioonente citados, realizou 
oficinas em 15 comunidades das margens brasileira e boliViana do Rio Guaporé, entre 
Pimenteiras e Guajará-Mirim, e três orandes oficinas nos Municípios de Pimenteiras, Costa 
Marques e Guajart-Mirim. 

Desde o inicio de 2006, tem havido intenso intercAmbio entre a Secretaria de Meio Ambiente 
de Guajará-Mirim e o Escritório do Parque, com intUto de fortalecer as relações 
interinstitucionais para Muros projetos em comum. como lliveiros de mudas, arbonzaçao 
pUblica e criação de um parque municipal. 

Em abril de 2006, foi firmado um convênio entre a Prefeitr.n de Guajará-Mirim e o NUdeo de 
EducaÇão Ambiental-NEA, do IBAMA de Porto Velho. Esse convênio prevê a rea..aperaçAo 
das margens de um igarapê do Município, com a reconstituiçAo da mata ciliar, conta-1do com 
a participação de estudantes e moradores da região. 

Por meio do SUb-Componeote 2.4 - Participação Social, do Programa ARPA, o qual visa 
integrar as ~aç6es que vivem no enloll"lo de unidades de conservaçAo de proteç.io 
integral na gestão dessas ãreas, incentivando a gestão participativa e apoiando iniciativas 
de cunho econ6mico e ambientalmenle sustentáveis, que minimizem os Impactos restritivos 
de uso dos recursos impostos pela UC, os povos indigenas, seringueiros e ribeirinhos que 
vivem no entemo do Parque vêm sendo mobilizados e poderão beneficiar-se. 

Em dezembro de 2004. aconteceu a primeira "Oficina de P,ojetos de DesenvolVimento 
Comunitãrio para o Entorno do Parque Nacional Se .. a da Cuüa", quando foram identificadas 
as principais atividades produtivas alternativas para geraçAo de renda na região. 

Em abril de 2005, foi realizada U'Tla expediçêo às comunidades a serem beneficiadas pelos 
projetos, contando com a participaçAo de consultores das àreas de agriculturafexttativismo, 
ecotunsmo, artesanato e viabilidade econOmica, com o objetivo de validar e 4Jlofundar as 
decis6es resultantes da oficina de dezembro de 2004. 

Em junho de 2005, houve a segunda "Oficina de Projetos de Desenvolvimento Comunitário 
para o Entorno do Parque", durante a quat as propostas das atividades produtivas 
alternativas foram rediscutidas e validadas pelas lideranças locais e priorizadas segundo o 
critério de maior nUmero de pessoas a serem beneficiadas. 

Em janeiro de 2006, após um periedo de reestruturação do FUMBIO, representantes do 
FUNBIO, UCP - Unidade Coordenadora do Programa ARPA (MMA), ..........vF-Brasil e IBAMA 
estabeleceram estratégias para a retomada das atividades e, desde março de 2006, o 
Comitê de Projetos, juntamente com ONGs locais, eslAo COIlStruindo uma proposta para a 
8X&noç"o dos projetos. 

A coordenaçAo das atividades de participeçAo comunitâria do PN Seu& da Cutia ficará a 
cargo do Comitê de Projetos, com o apoio da Chefia da UC e do FUMBIO, até a criação de 
ConselhO Consultivo do Parque, e serà executada por ONG local a ser contratada. 

3.5.1.4 RelaçOes PublieaslDJvulgaçJo 

Como o Parque ainda não possui um programa de relaç6es públicas e de divUgaçAo, 
apenas algumas atividades e5pOfédicas foram realizadas nesse sentido. 

Em agosto de 2003, du'"ante os levantamentos de campo para a elaboração do presente 
Plano de Manejo, uma equipe da Kanindé e da Rede GIoOO de televisAo passaram dois dias 
no "Barreiro Chupad~ prCJdlqindo um pioglWTl8 para o Globo Repórter, demonstrando a 
grande importância desse local como um refúgio para a fauna local. 

90 



~ 3 _ __ ". Unid_ do Consor_.çIo 

Também durante a elaboração do presente Plano de Manejo, foram proferidaS diversas 
paleslfas sobre o Parque, eotre as quais merecem destaque a paleslfa para o grupo técniCO 
do Sistema de Proteção Ambientai da AmazOnia (SIPAM), em RondOnia, e uma Mesa 
Redonda sobre a ImportAncia das Unidades de Conservação, promovida pelo IBAMA e pelo 
MusetJ Paraense EmUio Goeldi, no Para, durante a semana do Meio Ambieote. 

Em JUlho de 2004, na Semana do Meio Ambiente, a analista ambiental do IBAMA fez uma 
apresentação para professores e allAlOS dos cursos de btoIogia, geogfafia e engenharia 
lIorestal de RondOnia, além dos fI.noonários do IBAMA, relatando as atividades de 
elaboração do Plano de Manejo do Parque. 

Para a indusJo do Parque na publicaçêo "Parques Nacionais do Brasil" e em um OVO, o 
fotógrafo Araquém Alcantara fotografou e filmou a região, durante uma expediçAo pela parte 
oeste do Pa-que, no Distrito de Surpresa e RIO Sotério, e na parte norte, pelo RIO Novo e 
Igarapé das Antas. 

Uma identidade VIsual para o Parque e materiais de divulgaçAo serAo criados por meio de 
lma conSlJtoria espBdfica, em contratação. 

As reuniOes do sub-componente 2.4 do ARPA, em deseovolvimento na região do Parque, 
Iofam diV\Jlgadas no jornal virtual do FUNBlQ, e o POA 2006 do Parque, incluindo os 
prOjetos do ARPA, foi diYUlgado por meio de uma entrevista ptl"a a TV Record de R0nd6nia 

3.5.1.5 Visitaçlo 

A principal caracteristica que diferanda a categoria de manejo Parque NadonaI das demais 
categorias de ProteçAo Integlal (Estaç6es Ecológicas e Reservas Biológicas) é a 
possibilidade de visitaÇAo pública. Desta foIllla , um Parque Nacional deve possUIr atrativos 
que motivem o deslocamento das pessoas para visitá-lo. Esses atrativos pcx:Iem ser naturais 
e cultuais. 

O principal atrativo do Parque é a Serra da Cuba, pois os pnropas atrabvos naturais da 
regiAo estio localizados fora da área do Parque. O acesso a essa Se .. a ê bastante dificil , 
010 havendo, atualmente, qualquer tipo de visitaçAo. 

Durante a elaboração deste Plano de Manejo, foi ai: eeta uma trilha, com cerca de 20 km, 
que chega ao 19arapê TltlIdentes, onde foi instalado lm acampamento de pesquisa panI dar 
acesso ã reglAo da Serra. Essas trilhas possibilitam uma vido parcial da Serra da Cutia, 
mas nAo representam nenhum tipo de uso tradicional , ou valor histórico, e o setJ traçado, 
além de longo, nAo foi planejado com a finalidade de atender ao uso turístico ou recreativo. 
Para a VlSrtaçAo, essas trilhas deverlo ser redesemadu e equipadas com estruturas 
apropriadas 

O Distrito de Surpresa, localizado junto ao RIO Guaporé e ao lado do Parque, apresenta 
potenCIal para ViSitação Além da vizlrllança com o Parque, encontra-se junto a Terra 
l l'ldioena Sagarana e a 2h30 h de distância da Aldeia de RicNdo Franco, ambas com 
atrativos culturais e produção de artesanato de boa qualidade. A comUllldade de Surpresa jã 
vem recebendo turistas regionais e esta esperançosa em relaçAo ã capacidade do Parque 
de atrair mais visitantes. 

O acesso entre Surpresa e os limites do Parque se da por estrada com cen:;a de 30 km, de 
dificil tráfego. E, nessa area de entrada no Parque, este apresenta uma estrutura lipiCa de 
Floresta Aluvial , quase que permanentemeote alagada. 

O acesso ao Distrito de Surpresa é por via ftuvial , tanlo a partir de Guajarã-Mirim como de 
Costa Marques, em ba"cos regionaiS, com percurso de aproximadamente doze horas. Em 
barcos com motor de popa, esse trecho pode S8f percorrido em menos de seis horas 
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3.5.2 Atividades ou Situações Confl itantes 

3.5.2.1 Caça e Pesca 

Em,,.. ] __ IN"' 1, "" di CO ',,-'.çf. 

O Parque está cercado por reservas extratrvistas e terras indigenas, com comuridades 
residentes que têm na caça Lm8 atMdade importante para sua Slbsisllonaa 

Entrevistas e questionários aplicados ao longo dos rios Cautário e Novo, durante a 
elaboraçAo deste Plano de Manejo, demonstraram que a press!io de caça na regiAo é 
grande, advinda principalmente das comunidades que vivem nas Reservas Extrativistas do 
Barre:ro das Antas e pacaas Novos, ao norte, e do RIO cautário. ao sul, de comunidades 
Indigenas (paceh Novos, G'I~é e fndios de Ricardo FI9IICO) e também do Distrito de 
Surpresa, no limite oeste do Parque. 

As plincJpais espécies caçadas por ordem decrescente de preferência alimentar são: paca 
(Ag0u6 peca), cutia (Dasypnxta), porco-do-mato (Pecari tejacu) , anta (TapitlJS terrestris), 
guaoba (AIJouata S9.lIiGu/US) e macaco-aranha (Ateies chamek). 

Há relatos de rnoradores locais de abates de até 10 antas, em uma única caçada, S&ndo 
QUe um individuo adulto chega a ser vendido por R$ 1.500,00, no mercado de Guajará, 
Minm 

O Parque tem como caracteristica importante a preseoça de diversos barreiros, locais onde 
podem ser er:cc:ntrados grandes concentrações de mamíferos, como antas, paeas, veados e 
porcos-do-mato, que são atraidos pelos sais minerais desses locais. O barreiro denominado 
Chupadof, localizado no limite com a Reserva Extrativista do Barreiro das Antas e facLlmente 
acessado pelos igarapés Talismã e Taboca, foi o local do interior do Parque onde foi 
constatada atiVidade de caça, sendo comLm a entrada nos Wmites do Parque, anda não 
demarcado. 

Não foram detectadas atividades hu'nanas que possam comprovadamente estar afetando a 
avílauna do Parque, No entanto, as áreas situadas ao longo do Rio Cautário, Rio Novo e Rio 
Sotéoo sAo bastante acessíveis e assim vulne:'áveis á pressAo de caça (Foto 3.55), que 
pode S8f doe -astrosa para espédes como gandes aacíde os e gaviOes 

Foto 3.55 Matança de jacarés próximo de Guajará·Mirim, do lado boliviano 

folo: lo... h t, I ! .. 2003 

Com relaçAo á pesca, ainda dIsante os levantamentos no Rio Novo, para este Plano de 
Manejo, a equipe de Ictic::fau"IS, jU"llamente com a fI.nc:ioo6ria do Parque, abordlnm 12 
embarcações praticando pesca ilBgal e predatória (Foto 3.5&), A pesca estava sendo feita 
com a utilização de malhadeiras, algumas com 100 mm entren6s, capazes de capturar 
individuos jovens, de diversas espécies, Nessa operação também foi abordada uma 
embarcaçao de reaeio, com tuiatas realizando pesca amadora, dizendo-se autorizada a 
entrar e pescar na .ea, mas sem comprovante da autorizaçAo. Essa açAo de tiscahzaçAo 
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resUtou em processos administrativos para um funcionãrio da SECAM e um no Ministéôo 
PUblico COI,ba um funcionário da FUNASA. 

Essas atividades de caça e pesca devem estar afetai ido as populaÇOes da fauna regional e 
tOiC ; Ti evidente a necessidade de me 'ns estudOs e rT.onitorarnemo, assim como de 
maiores inI'OIII,açt"-eS para as comun'd ; :XS vizinhas e ooilb21B das vias de acesso. 

Foto 3.56 Apreensão de rede predatória no Rio Pacab Novos, em agosto de 2003 

3.5.2.2. InvasOes 

Occtrem principalmente nas reservas exbatMstas e tellas indígenas, no enlomo do Pa~ 
(Foto 3.57). 
Em 2003. uma força tarefa envolvendo organizaç6es nAo-iJovernamentais e diversos 6fgaos 
governamentais, como o IBAMA, SECAM, Ministério PUblico e Polidas Federal e Militar, 
promoveram a desintrusão das reservas extrativistas fedaral e estadual do Rio Gautãrio, 
invadidas por diversas familias pertencentes à entidade Associaçlo dos Trabalhadores 
Rurais 10 Estado de Rondônia (ASTARON). Essa açAo resultou na primeira condenaçao por 
crime ambiental no Estado contra o grileiro Oanizel Mesabarba. 

Foto 3.57 Invado na Reserva Extrativrsta do Rio cautário, com acampameilto e corte 
de palmito 

F_' 00 <li> PNsc. 2003 
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Outra área de conflito fica na limite oeste do Parque, no Distrito de Surpresa, onde o 
processo de oo'Paçlo ccmeça a aTleaçaf o Paique, com a venda irregu' .... de terras, 
abertlxas de ramais de estradas sea.ndtirias para o assentamento de pop.JIaç6:0s nxais, 
acompanhados de crescente processo de desmatamento e invasões em busca de caça e 
extração de madeira, Apcq3( de ocorrerem fora dos lirMes do P.-que, essas ações têm 
reflel,:;os sobre a conservaçAo da área. 

Durante 2004, ocorreram várias invasões na Terra Indigena U~E~wa~W84J, incIusMt no 
limite com a Reserva Extrativista do Rio Cautário, onde há denúncias de que o responsável 
pela invasAo seria o mesmo aiminoso, Oarizel Mesabarba, vulgo Niquirtzo, já processado 
anteOoi",erlte. 

3.5.2.3. Extraçl o Mineral (Garimpo) 

Nas proximid- j ' - do 19ampé SAo Joio ou Sra iCe, da sede do Saling. Perse',ti1aoça 11 do 
limite com a Terra Indígena do U~E~wau-wau foram eocooIrados alguns vestigios de 
garimpo de ouro (Figura 3.27). Esse garimpo foi desativado há cerca de 15 anos. mas 
restam ainda no local vllirulos, gnzpos geradores, tambores para armazena'T1lll"to de 
combustivel, entre outros eq.Bpanentos. 

Figura 3.27 Localizaçlo do garimpo abandonado, no interior do Parque: 1 - Se cte da 
Faxenda Estrela; 2 - Carreador; 3 - Clareira na area de garimpo 

Também pellll8n11--e lnl8 estrada denominada localmente de "C8tT6ab". construída para 
ligar o garimpo a sede da Fazenda Estrela (Foto 3.58), 11 uma grande dareira. atualmente 
em processo de regeoeraçIo (Foto 3.59). 

Fotos 3.58 11 3.59 Carreador e ' nu do garimpo abandonado, no extremo I: te do 
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Em abril de 2003, foi idenllficado UTI Alvará de Pesquisa de MlI'Iério de 0Lr0, concedido pelo 
DNPM (Departamento N8CIOf'Ia1 de ProduçAo Mil'lefal), datado de 8 de agosto de 2001 , 
autonzando a pesquisa mineral dentro da ârea do Parque. Em abril de 2004, o minerador 
Vicente Osowsk tentou if'llCl8r sua pesquisa de ouro, porém seu alvará vencia em agosto 
Ele não conseguiu realizar a pesquisa a seu alvará caducou. PDI" conta desse alvará, a 
procuradoria do IBAMA entendeu que o minerador tinha o direito de retirar seus 
equipamentos de dentro do Parque. Toda a dOClJmentaçAo sobra a aiaçao do Parque foi 
enviada ao DNPM - PVH, porém, em novembro de 2004, o mesmo minerador obteve outro 
Alvará de PesqUisa de Cassiterita, pwa a mesma área, mas este foi anulado. 

3.6. ASPECTOS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE DE CONSERVACAo 

3.6.1 Pessoal 

Durante a elaboração deste Plano de Manejo, o Parque contava somente com um 
funcionário do lBAMA, a Analista Ambiental Ulian Hangae, graduada em Geografia, 
aprovada no concurso realIZado em 2002 e loIada na Sede do IBAMA de Costa Marques, 
responsável pela adITllnistração da UC desde novembro de 2003 

Em novembro de 2005, por me:o de concurso publico, dois Analistas Ambientais vieram 
compor a eqUipe: Het ert Ronoon Pereira Silva, biólogo, e José Roberto Leite Ribeiro, 
advogado, sendo a chefe Ulian Haogae removida para a DIREClBrasllia. 

O Analista Ambiental Antonio Mauro GuimarAes dos Anjos, biólogo e mestre em Botánica, 
assumiu a chefia do Parque, designado por portaria de 5 de dezembro de 2005. 

Durante o ano de 2006, o quadro fmcionaI do Parque devera incorporar mais dois 
servidores de nível médio, mediante remoçA0, para atender á demanda do esaitório e 
auxiliar no trabalho de campo, principalmente QU8nto á navegação nos rios. Desta forma o 
Parque terá cinco funcionários efetivos. 

3.6.2 Infra-Estrutura, Equipamentos e Serviços 

O Parque ainda não dispõe de infra-estrutura própria. Toda a atividade administrativa é 
realizada no Escrit6rio Regional do IBAMA de Costa Marques, onde há uma sala para a 
administração do Parque e onde está alocado todo o matenal pennaneote pertencente á 
Unidade, confoilll8lista abaixo: 

- 1 veiculo (to)'ota bandalf8nte emprestado - cautelado) 

• 2 compuladotes com nobreak 

- 1 notebook e caixa estanque 

- 1 impressora multifuncional 

- armários, arquiVO, mesas para computadOl", cadeiras, mesa para reuniAo 

- 2 aparelhos de ar-condiClonadc 

- 2GPS 

- equipamentos de campo redes de selva, lanternas, binóculos, bUssolas 

- 1 filmadora digital com cartoo de mem6na 

Os seguintes equipamentos foram aprovados no POA de 2005 

- 1 veiculo 4x4 

- 1 barco de aluminlO - voadelra 

- 1 molDl" 40 Hp, 1 motDl" 25 Hp e 1 motDl" 8 Hp (rabeta) 

• 1 TV 29' 



. 1 videocassete 

. 1 data sttow 

3.8.3 Estrutura Organincional 

O Parque tem como gerência técnica a DIREC - Diretoria de Ecossistemas do IBAMA, em 
Brasília, e como uOOade gestora (administrativa e financeira) a GefêocIa ExerutJVa I do 
IBAMA, em Porto Velho, RondOnl8, cuJO gerente executivo, no momento da elaboração 
deste Plano de Manejo, era o Sr Osvaldo Ll.ls Pittaluga e Silva. 

A sede administrativa do Parque, durante o período de 2002 a 2005, foi no mUnicípio de 
Costa Marques, junto ao Escritório Regional de Costa Marques. Em janeiro de 2006, a sede 
administrativa foi transferida para o municipio de Guajwá-Mirim, onde os Analistas 
Ambientais Ant6nio Mauro G Anjos, Hebert R. P. Silva e José Roberto L. Ribeiro residem e 
estio lotados 

Os tundonários e equipamentos do Parque ocupam uma sala de 4 Jf 4 m2, cedida pelo 
Escritório Regional de Fronteira do IBAMA, em Guajará·Mirim. Nesse escrit6rio, dividem as 
mesmas InstalaçõeS a Resex Batreiro das Antas, a Resex do Rio Cautârio e a Rasex do Rio 
Outo Preto, todas federais e subordinadas ao CNPT / DISAM /IBAMA 

3.6.4 Recursos Financeiros 

A fonte de recursos do Parque é o Programa Áreas Protegidas da AmazOnia (ARPA), plano 
do GoVêltlO Brasileiro que tem como otj9ll'iOS a criaçêo e a consoIidaçAo de unidades ele 
conservação na Amazônia brasile.ra 

O Projeto ARPA conta com recursos do Governo Brasile.ro e do Global EnVll"OfYTI6ntal Fund 
(GEF). WJIIF·Brasil e do Instituto de Crédito para a Reconstrução (KM'). 

O Parque está inserido no Sub-Componente 2, que inclui as !tI!IM. em Unidades de 
Cooservaçao de ProteçAo Integral Recém-Criedas, dSl1bo do ~, até o momento, foram 
destinados para o Parque cerca de 240 mil reais, conforme o POA 2005. 

Dentro do Programa ARPA, o Sub-Componente 2.4, que visa a "ParticipaçAo Comunitária", 
também está benefICiando o Parque e seu entorno. 

3,6,5, Cooperaçlo Institucional 

Existem projetos de pesquisa propostos que, se viabilizados, serao desenvolvidos por meio 
da cooperaçAo técrka entre a UNIR, IBAMA., FUNAI, SEOAM e ECOPQR';. 

Existe ainda uma COOjJ araçto entre o IBAMA de RondOria, de Brasilia e as demais 
instilU1Ç6es que p8(1Jdpam da implantaçAo do Corredor" EooI6gico Gu~enez-Mamoré 
(Desento no Encarte 1). 

A estruturaçAo do Mosaico Sua da Cutia conta com a ~raçIo de instituições 
governamentais federais (IBAMA e FUNAI), estaduais (SEDAM e equipes das UCs 
estaduais) e assocIIK;~S locais, como a ECOPQR';. 

A Kanindé - AuodaçAo de Defesa EIr\l>Ambiental, jI,a'ltMnente com o YMIF-8fas~ , 

participou diretamente na elaboraçlo do presente Plano de Manejo. 

3,7 DECLARACAO DE SlGNIFICÃNCIA 

A importinda biol6gtca do Parque Nacional Serra da Cutia é significabva, prinapalmente 
devido à sua heterogeneidade ambiental. O Parque possui regi6es com altitiJdes superiores 
a 300 m (pico culminante com 525 m, na Serra da Cutia), Floresta Ombr6fi1a com grande 
quantidade de andaves de vegetaçAo aberta, tais como Campinaranas e Cerrados, com 
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espécies da fauna e nora raras na Amazônia e restritas a esses ambientes, além dos 
peC\~lares balT8iroS. 

Urna das prinopalS pa1IcuIaridades do Parque para a preservação da nqueza e composição 
de espécies da fauna e da flora do os andavas abertos de veoetação de Cerrado. 
Campinatanas, os Tabocais (florestas de bambus) e 85 vegetações submontanas e 
rupestres nos topos da Sana da Cutia. 

No topo do Morro da Cutiara, a cerca de 200 metros de altitude, foiam encontradas diversas 
espécies de bri6fitas (musgos) e bromélias crescendo nas rochas, com possibilidade de 
serem endêmicas. 

Os Cerrados do Parque, devido ao seu Cériter de endave, formanõo populaç6es isoladas 
de espécies de áreas abertas, circundados por vegetação t'\o(estal e grande fragilidade de 
sua cobertura vegetal, devem ser considerados prioritârios para a pr8servaç .... sendo 
COIbidaS todas as atividades que propiciem riscos (de erosio, de fogo etc.) 

Os inventários de aves e de répteis indICam que esses ambientes, apesar de apresentarem 
menor riqueza do que os ambientes ftorestais anostrados, apresentam uma fauna bastante 
singular óo ponto de vista biogeogr8fk:o. O registro da espécie Rynchotus fUmscens no 
Parque parece ser o primeiro desta espécie na região ceolro-sul de RondOnia, apesar de a 
mesma ser amplameote dislJibuida em outros Cemtdos amazOnicos, na região de Humaitá 
(Amazonas), Seita do Cadumbo e Ilha do Marajó (Pará) 

Outro exemplo marcante foi o registro de um periquito Amlinga suma - com vasta 
distribuiÇão nos Cerrados do Brasil, ainda não detect&do no Estado de Rondônia e 
observado em pequenos grupos nos Cerrados do 19anpé SAo JoAo ou BrwK:o. 

O inventário das aves do Parque incluiu malS de 20 espécies com registros notáveis. 
induindo taxa endêmicos ou novas 0C0i rêndas como Morphnus guianensis, Ramphastos 
toco, Melanopareia tOfQuata , Thamnophilus stictocephaJus, Xenops milJeri, Hemitriccus 
striaticollis grissir:eps. OfI~CJt1ychUflJ stictoJaeffl8, Rhytiptema immunda, Casiomis rufa, 
Neochefc1on bbtalis, Tachyphonus phoenicivs e Tangem ca/lopllrys. 

Entre os répteis, exemplares do gênero Kentropy;c têm alta probabilidade de serem ainda 
desconhecidos para a ciência. 

Com relaçêo à 1ctiofaU'\8, esp ê :ie nova e endêmICa do gênero Pime/odeR. foi coletada no 
RJO Novo e uma OlIb"a espécie, Herriodus emBzonum, n60 havia SIdo até o momento 
registrada no Estado de Roodónia, tendo popuIaç6es restritas ao Peru. Também merece 
registro a ocorrênda de ChaIoeus guaporensis, uma espécie rara. descrita em 2004. Culta 
constataçAo intSfes.sante diz. respeito ao ta'namo dos exemplares de várias espécies 
coIetadas, mUitas vezes superiores aos registrados até então para outras áreas da 
Amazônia, o que ainda preCIsa ser investigado. 

A área do Rio Novo, após a connuência com o Igarapé TalismA, ê extremamente importante, 
poiS representa Ulla das forma.çOes geológICaS mais anllgas da Amazônia, do periodo 
Meso-ProterozÓlCO. É una região com alta probabilidade de endemismos e de espêcies 
ainda não descntas pela CIência. Também merece destaque un sistema de diversos lagos, 
em seqUência, denominados localmente de "boIs6es·, ai existentes, os quals sAo 
lntercooectados por canas rasos e estreitos, com densa vegetação aquática flutuante, 
denamlnada localmente de ' coIcha' Entre as espé:ies malS importantes estao Cabomba 
sp., espécie bastante apreoada por Trich9chus munguis (pevce-boi), e a V"JCtoria amazonica 
(Nympheaceae). 

Outra reglão de extrema Singularidade, no Parque, é o ' Barreiro Chupado('. Esse barreiro 
tem caraderísticas pe:ullares, associadas à eXlsténcia de uma fonte de água salobra, que 
atrai uma grande qua'ltidade de aRmas vertebrados e invertebrados, mesmo durante a 
época seca. quando se mantém com égua. Esse local, apesar de pequeoo (cerca de 30 x 40 
m) apresenta caracteristicas de solo (areias e argilas com alta concentraçao de sais) e de 
vegetação (árvores esparsas, de pequeno porte, com raizes e!.C0f8S e tabocais) que 
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necessitam de estudos aprofundados. Nessa área foi identificada uma das espécies de 
gimnospefTJl8 do gênero Gnetum. rara na AmazOnia. 

Por estar localizado em una das regiOes menos conhecidas da AmazOnI8 e sendO esta uma 
área de contato entre duas regiões biogeognif\cas, ZZ4 e ZZ5, propostas por Ferran 6t ai. 
(1998), o Parque também possui grande relevância para a conservação da fauna amazOnica 
e compreensão da distribuiçAo das espécies, especialmente da mastofauna. Exemplos 
interessantes são as diferenças encontradas entre a fauna de primatas das regiões dos 
igarapés $Ao JoAo e TH3dentes e o proyãvel caso de parapatria eJou simpatria de duas 
espéoes de cutia· Dasyprocta ftMginosa (cutia-preta) e D. variegata (cutia-marron), 
idenbficactas dentro do Pa-qUB. Havendo essa confirmaçlo, o Parque será a unica entre as 
UCs da regiio com a ocorrênaa de simpatria neste gênero. Também merece destaque a 
presença de quatipuruzlnho Sdurillus sp., ainda nAo identificada, mas certamente uma nova 
ocorrência para a região. 

Essa sua Ioca.ijzaçlo, praliCM"lwulte no limite oeste do interlIUvio MadeÍl&-Tapaj63 e a oeste 
do diYlsor ecoI6gico representado pela Seita dos P .... aás Novos, possibilita a ocorrênaa de 
populações limftrofes, com probabilidade de serem geneticamente bem diferenciadas. Este 
fato reforça a imponAncia do Parque, que, tontamente com o Parque Estadual de Guajara. 
Minm e as pequenas Reservas Biológicas do Rio Ouro Preto e Traçada!l , .são as unicas 
unidades de cons&rvação de proteçAo integral inseridas no extremo oeste desse interfllivio 

Considerando a relação do Pa-que com as demais ãreas protegidas da regllo, este também 
cumpre a funçAo de estabelecer conectividade ambiental entre as mesmas. O Parque, 
juntamente com o PN Pacaâs Novos, a RB Traçadal, as Reservas Extrativistas Pacaás 
Novos, Estadual e Federal do Rio Cautilrio e Barreiro das Antas e as TIs Uru-Eu-Wau-Wau, 
Pacaás Novos, Rio Negro Ocaia, Rio Guaporé e Saga-ana, estão se estrul1.a'8nc1o como o 
Mosaico Serra da Cutia, estai alecendo irlStâ'1cias de gestão int&\jllada e partlCipatlYa, 
compatibilizando e otimizando atividades e funções. 

Este Mosaico é de flndamental importênc:ia para o estabelecimento do Corredor EcoI6glco 
Binacional Gu~teoez.Mamcri. Por estar praticamente no limite oeste desse interlllivio 
e a oeste do divisor ecoI6gico representado pela Serra dos Paea" Novos, sua ImportAflCIa 
é maior ainda, pois abtioa popujaç6es limibofes que são, possivelmente, genelica-nente 
bem diferenciadas entre o Brasil e 8 BoIivia. 
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ANEXO 3.1 

Decreto de Criação do Parque Nacional Serra da Cutia 

DECRETO DE 1° DE AGOSTO DE 2001. 
Cria o Parque Nacional Serra da Cutia, 
no Município de Guajará-Mirim, Estado 
de Rondônia, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, 
de acordo com o art. 225, § 10, inciso 111, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art, 
11 , da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, 
DECRETA : 

Art. 10 Fica criado o Parque Nacional Serra da Cutia, localizado no Municipio de Guajará
Mirim, no Estado de Rondônia, com o objetivo de preservar amostras dos ecossistemas 
Amazônicos, bem como propiciar o desenvolvimento de pesquisa científica e programas de 
educação ambiental e de turismo ecolôgico. 

Art. 20 O Parque Nacional Serra da Cutia possui uma área total aproximada de duzentos e 
oitenta e três mil, seiscentos e onze hectares e setenta ares, com sua delimitação baseada 
nas cartas topográficas de Folhas SC.20-Y-C-III, SC.20-Y-C-VI , SC.20-Y-D-1 e SC.20-Y-D
IV, em escala de 1:100.000, editadas pela DSG, com o seguinte memorial descritivo: inicia
se no Ponto P-01 , de coordenadas geográficas de latitude 11°25'09"S e longitude 
64°15'40"W, localizado na confluência do Igarapé Sete Galhos com o Rio Novo; dai, segue 
pela margem esquerda do Río Novo, no sentido da montante, confrontando com a Reserva 
Extrativista Pacaás Novos, por uma distância de 28.755,00 metros, até o Ponto P-02, de 
coordenadas geográficas de latitude 11"24'25"S e longítude 64002'00"W; dai, segue por uma 
linha seca, com azimute de 71°16'12", limitando com a Reserva Extrativista do Pacaás 
Novos, por uma distância de 6.354,00 metros, até o Ponto P-03, de coordenadas 
geográficas de latitude 11"23'17"S e longitude 63°58'39"W; daí, segue por uma linha seca, 
com azimute de 201"29'00", limitando com o Seringal Perseverança, por uma distância de 
14.164,20 metros, até o Ponto P-04, de coordenadas geográficas de latitude 11°30'18"S e 
longitude 64°01 '29"W; daí, segue, por uma linha seca, com azimute de 144°25'48", limitando 
com o Seringal Perseverança, por uma distância de 8.508.73 metros, até o Ponto P-05, de 
coordenadas geográficas de latitude 11°34'05"S e longitude 63°58'47"W, situado à margem 
direita do Igarapé São João; daí, segue pela referida margem, no sentido da jusante, 
confrontando com a Terra Indígena URU-EU-WAU-WAU, por uma distâncía de 4.952,32 
metros, até o Ponto P-06, de coordenadas geográficas de latitude 11 "36'14"S e longitude 
63°59'26'W , situado na confluência de um igarapé sem denominação; dai, segue pela 
margem esquerda do referido igarapé, no sentido da montante, por uma distância de 
9.311 ,40 metros, até o Ponto P-07, de coordenadas geográficas de latitude 11°38'45"S e 
longitude 64°03'17"W; daí, segue por uma linha seca, com azimute de 256°50'32", por uma 
distância de 2.322,80 metros, até o Ponto P-08, de coordenadas geográficas de latitude 
11"39'00"S e longitude 64°Q4'33"W, situado na cabeceira de um igarapé sem denominação; 
daí, segue pela margem direita do citado igarapé, no sentido da jusante, por uma distância 
de 9.119,00 metros, até o Ponto P-09, de coordenadas geográficas de latitude 11°42'41 "S e 
longitude 64°06'58"W, localizado na confluência do Igarapé Colocação; daí , segue pela 
margem esquerda do Igarapé Colocação, no sentido da montante, por uma distância de 
12.410,00 metros, até o Ponto P-10, de coordenadas geográficas de latitude 11°44'21 "S e 
longitude 64°12'02"W; daí , segue por uma linha seca, com azimute de 225°27'52", por uma 
distância de 13.411 ,80 metros, até o Ponto P-11 , de coordenadas geográficas de latitude 
11°49'25"S e longitude 64°17'20"W, situado na cabeceira de um igarapé sem denominação, 
tributário do Rio Sotério; daí, segue pela margem direita do referido igarapé, no sentido da 
jusante, por uma distância de 25.747,20 metros, até o Ponto P-12, de coordenadas 
geográficas de latitude 11°54'24"S e longitude 64°28'03"W; daí, segue por uma linha seca , 
com azimute de 00000'00", limitando com a Terra Indígena Rio Guaporé, por uma distância 
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de 3.617,52 metros, até o Ponto P-13, de coordenadas geográficas de latitude 11°52'28"S e 
longitude 64"28'04"W, situado na margem direita de um igarapé sem denominação, tributário 
do Rio Sotério; dai, segue pela margem direita do referido igarapé no sentido da jusante, 
confrontando com a Terra Indigena Rio Guaporé, por uma distância de 5.090,34 metros, até 
o Ponto P-14, de coordenadas geográficas de latitude 11°5O'44"S e longitude 64"30'04·W, 
localizado na confluência do Rio Sotério; daí, segue pela margem direita do referido rio, no 
sentido da jusante confrontando com a Terra Indígena por uma distância de 68.782,30 
metros, até o Ponto P-15, de coordenadas geográficas de latitude 11°42'49"S e longitude 
64°52'51 "; situado na confluência de um igarapé sem denominação; dai, segue pela margem 
esquerda do citado igarapé, no sentido da montante confrontando com a Terra Indigena Rio 
Guaporé, por uma distância de 5.177.56 metros, até o Ponto P-16, de coordenadas 
geográficas de latitude 11°41 '26"S e longitude 64°50'41 "W, situado na confluência do 
igarapé sem denominação; daí, segue pela margem esquerda do citado igarapé, no sentido 
da montante, por uma distância de 23.973,00 metros, até o P-17, de coordenadas 
geográficas de latitude 11"37'46"S e longitude 64°40'54"W; daí, segue por uma linha seca, 
com azimute de 111°57'30·, por uma distância de 3.838,48 metros, até o Ponto P-18, de 
coordenadas geográficas de latitude 11°38'32"S e longitude 64"38'56"W, situado na margem 
esquerda do Igarapé Azul; daí, segue pela margem esquerda do citado igarapé, no sentido 
da montante, por uma distância de 29.376,70 metros, até o Ponto P-19, de coordenadas 
geográficas de latitude 11°38'00"S e longitude 64"25'25"W, daí, segue por uma linha seca, 
com azimute de 11]040'51", por uma distância de 2.130,00 metros, até o Ponto P-20, de 
coordenadas geográficas de latitude 11°38'37"S e longitude 64"24'21"W; situado próximo à 
cabeceira de um igarapé sem denominação; daí, segue pela margem direita do referido 
igarapé, no sentido da jusante, por uma distância de 4.138,00 metros, até o Ponto P-21 , de 
coordenadas geográficas de latitude 11"38'46·S e longitude 64"22'22"W, situado na 
confluência de um igarapé sem denominação; daí, segue pela margem direita do igarapé 
sem denominação, no sentido da jusante, por uma distância de 10.469,60 metros, até o 
Ponto P-22 , de coordenadas geográficas de latitude 11°34'28"S e longitude 64°21'08"W, 
situado na confluência de um igarapé sem denominação; daí, segue pela margem direita do 
referido igarapé, no sentido da jusante, por uma distância de 21 .954,00 metros, até o Ponto 
P-23, de coordenadas geográficas de latitude 11°27'28"S e longitude 64"29'21 "W, situado na 
confluência do Rio Novo; daí, segue pela margem esquerda do referido rio, no sentido da 
jusante, confrontando com a Reserva Extrativista Pacaás Novos, por uma distância de 
30.126.60 metros, até o Ponto P-01 , ponto inicial desta descrição, perfazendo um perímetro 
aproximado de trezentos e quarenta e três mil, setecentos e trinta metros e cinqüenta e 
cinco centímetros. 
Parágrafo único. Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA 
responsável pelos procedimentos necessários à cessâo de uso gratuito do referido imóvel 
ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -IBAMA. 

Art. 30 Caberá ao IBAMA administrar o Parque Nacional Serra da Cutia, adotando as 
medidas necessárias à sua efetiva implantação. 

Art. 40 As terras contidas nos limites descritos no art. 20 deste Decreto serâo, nos termos 
da Lei no 4.771 , de 15 de setembro de 1965, objeto de compensação de área de Reserva 
Legal dos projetos agro-extrativistas, de assentamento e de colonização, criados pelo 
INCRA. 
Parágrafo único. O IBAMA e o INCRA, em conjunto, no prazo de noventa dias, baixarão as 
normas para a efetiva implementação deste artigo. 

Art. 50 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 1° de agosto de 2001 ; 1800 da Independência e 1130 da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
José Sarney Filho 
Raul Belens Jungmann Pinto 
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ANEXO 3.2 

Compartimentação Geomorfológica do Parque Nacional Serra da Cutia 

Planícies aluviais e 
depressões Terraços fluviais (A 2) Terraços attos não dissecados (A 211) 

Planicies inundáveis Rios principais (A 31) 
(A 3) Rios secundários (A 32) 

Unidades denudacionais Footslopes (O 1) Dissecação baixa (O 11) 

Dissecação média (O 12) 

Dissecação atta (O 13) 

Superfícies de aplanamento Nível I (300 m) com dissecação baixa a média 
(O 2) e nenhum ou esporádicos inselberg e tors (O 

2210) 

Nível 11 « 300 m) com relevo plano e 
evidências de superfícies com couraças 
ferruginosas. (O 2211) 

Nível 11 « 300 m) com dissecação média e 
nenhum ou esporádicos inselbergs (O 2221) 

Nível 11 « 300 m) com dissecação média e 
muitos tors e hi/locks residuais (O 2222) 

Agrupamentos de morros e Aberto com colinaslinselberg baixos e médios 
colinas (O 3) (O 31) 

Denso com colinaslinselberg médios e attos (O 
32) 

Unidades em areais 
brancos e escoamento 
impedido 

Unidades estruturais! Superfícies tabulares Planas com ferricrete cap rock (5110) 
denudacionais (51) Em rochas sedimentares com baixa dissecação 

(5 111) 

Em rochas sedimentares com baixa média 
dissecação. (5 112) 

FONTE.TECNOSOLO/OHV.l998 
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GEOMORFOLOGIA CUTIA 
_ A2,1 - TERRAÇOS ALTOS NÃO DISSECADO 

A31 - PLANICIES INUNDAvEIS E VAlES RIOS PRINCIPAIS 
A32 _ PLANICIES INUNDAvEIS E VALES SECUNDARIOS 
012 - FOOTSLOPES DISSECAÇÃO M~DIA 
02210 - SUPERFlclE DE APlAINAMENTO NlvEL 11 (<300m) 

N 

02211 _ SUPERFlclE DE APLAINAMENTO ESPORÁDICOS INSELBERGS TORS 
CJ 02221- SUPERFlclE DE APlAINAMENTO 11 « 300m) COM DISSECAÇÃO M~DIA 
_ 02222 _ SUPERFlclE DE APlAINAMENTO 11 «300m) COM DISSECAÇÃO M~DIA MUITOS TORS E HILLOCKS RESIDUAIS 
_ 031 _ AGRUPAMENTO DE MORROS ABERTOS COM COLINAS I INSELBERGS BAIXOS E M~DIOS 
_ 032 _ AGRUPAMENTO DE MORROS DENSOS COM COLINAS I INSELBERGS M~DIOS E ALTOS 
~ S110 _ SUPERFlclES TABULAiRES PlANAS COM FERRICRETE CAP ROCK 
_ S111 _ SUPERFlclES TABULAiRES EM ROCHAS SEDIMENTARES COM BAIXA DISSECAÇÃO 
_ S112 _ SUPERFlclES TABULAiRES EM ROCHAS SEDIMENTARES COM BAlXNM~DIA 
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Tabela 4.7 Coordenadas geográficas dos limites da zona de amortecimento do Parque 28 

Tabela 4.8 Quadro de pessoal necessário para a implantação do presente p.m. 45 

Tabela 4.9 Relação dos equipamentos e materiais necessários para a implantação desse 
Plano de Manejo 49 

Tabela 4.10 Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais Internas (AGGI) por programas 
temáticos 88 

Tabela 4.11 Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais Externas (AGGE) por programas 
temáticos 93 

Tabela 4.12 Enquadramento das ações da Área Estratégica Interna 1 - Entrada do Parque, 
por temas 99 

Tabela 4.13 Enquadramento das ações da Área Estratégica Interna 2 - Rio Novo - Igarapé 
Talismã - Azul, por temas 102 

Tabela 4.14 Enquadramento das ações da Área Estratégica Interna 3 - Igarapé São João ou 
Branco, por temas 103 

Tabela 4.15 Enquadramento das ações da Área Estratégica Interna 4 - Serra da Cutia, por 
temas 104 

Tabela 4.16 Enquadramento das ações da Área Estratégica Externa 5 - Distrito de Surpresa, 
por temas 105 

Tabela 4.17 Enquadramento das ações da Área Estratégica Externa 6 - Rio Novo - Igarapé 
Azul, por temas 107 

Tabela 4.18 Enquadramento das ações da Área Estratégica Externa 7 - Rio Cautário - São 
João ou Branco, por temas 109 

Tabela 4.19 Enquadramento das ações da Área Estratégica 8 - Posto de Fiscalização da BR 
429 km 62, por temas 110 

Tabela 4.20 Enquadramento das ações da Área Estratégica Externa 9 - Costa Marques, por 
temas 111 

Tabela 4.21 Enquadramento das ações da Área Estratégica Externa 10 - Guajará-Mirim, por 
temas 112 

vi 



Encarte 4 - Pla,.,.jamento 

ENCARTE 4 - PLANEJAMENTO 

4.1 PROCESSO DE PLANEJAMENTO 

O Plano de Manejo do Parque Nacional Serra da Cutia foi desenvolvido de acordo com o 
"Roteiro Metodológico de Planejamento: Parque Nacional. Reserva Biológica e Estaçi!o 
Ecológica". estabelecido pelo IBAMA (2002). 

Conforme esse Roteiro. o planejamento do Parque. contido neste encarte número 4. foi 
elaborado com base nas informações dos três encartes anteriores e nos resu~ados de uma 
oficina de planejamento com a participaçi!o de diversos setores da sociedade. uma reunii!o 
de planejamento com os pesquisadores e várias reuniões técnicas. 

O primeiro encarte apresentada a contextualizaçi!o intemacional. nacional e estadual da 
Unidade. O segundo apresenta uma análise da regii!o do Parque. baseada em dados 
secundários e primários. com ênfase nos aspectos socioeconõmicos. O terceiro encarte 
.'presenta a análise da UC. também baseada em dados primários e secundários. Em 
cc'njunto. esses três encartes constituem o diagnóstico que subsidia o planejamento. 

O presente planejamento parte de uma visão geral do próprio processo adotado e 
apresenta. em seguida . uma avaliação estratégica da Unidade Otem 4.3). A partir da 
avaliação estratégica foram estabelecidos os objetivos específicos de manejo (item 4.4). 

Com base nessas etapas anteriores foi definido o zoneamento (item 4.5) e. com base nos 
objetivos de manejo e no zoneamento. foram estabelecidas as normas gerais do Parque 
(item 4.6). as áreas de atuaçilo e as ações e normas específicas para cada área (item 4.7). 
Posteriormente. as áreas de atuação (áreas estratégicas) foram enquadradas de acordo 
com os diversos programas de manejo (item 4.8) . Finalmente. foi elaborado um cronograma 
fisico-financeiro. com a estimativa dos custos das ações propostas (item 4.9). 

4.1.1 Definiç30 da Base Cartográfica 

A base cartográfica utilizada foi a disponível para o Estado de Rondõnia: FOLHAS SC-20-Y
C (Rio Mamoré) e SC-2o..Y-D (Serra Uopianes) na escala 1 :250.000 do IBGE e DSG. 
Para os mapas temáticos foram utilizadas as informações mais atuais disponíveis. geradas 
pelo PROJETO ZSEE-RO - Zoneamento Socioeconõmico e Ecológico de Rondônia. por 
meio do Sistema Geral de Informação em GIS ARC/INFO - CONSÓRCIO TECNOSOLO -
DHV - EPTISA - 2002. 
Para a elaboração do mapa de áreas desmatadas e georreferenciamento. foram utilizadas 
imagens de satélite Landsat. TM 7. de 2001 . disponibilizadas pelo INPElSIPAM. e o banco 
de dados do IBAMA. FUNAI e SEDAM para os limites das áreas protegidas. 

A primeira versão dos mapas foi elaborada em 2003. pelo consu~or em geoprocessamento 
contratado. Leandro Ferreira do Valle . 

Em outubro/novembro de 2005. a Empresa Arcplan foi contratada pela WWF Brasil para 
estabelecer consistência nas informaçôes anteriormente geradas. revisar as fontes. 
padronizar os layouts e elaborar os mapas relacionados ao planejamento da UC. concluindo 
a elaboraçi!o dos mapas para o Plano de Manejo do Parque Nacional Serra da Cutia e para 
o Sistema de Informaçi!o Geográfica - SIG da unidade. em versão ARCVIEW. 

4.2 HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO 

O Parque Nacional Serra da Cutia. criado em 2001 . é um Parque relativamente novo e este 
plano de manejo. iniciado em outubro de 2002. dentro da cooperação técnica entre o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. o 



WWF-Brasil e a Associação de Defesa Etno-ambiental - Kanindé, representa seu primeiro 
instrumento de gestão. 

O processo de elaboração do plano de manejo seguiu as dez etapas previstas no Roteiro 
Metodológico estabelecido pelo IBAMA, em 2002, e, conforme o descrito no item 
"Apresentação", no Encarte 1, contou com momentos participativos, incluindo uma oficina de 
planejamento, com a participação de atores sociais, governamentais e não-governamentais, 
reunião técnica de pesquisadores, além das reuniões técnicas de planejamento. 

O processo de criação do Parque, descrito no item 3.1.3 do Encarte 3, que culminou com a 
criação concomitante das reservas extrativistas federais do Barreiro das Antas e do Rio 
Cautário, ficando o Parque incluído entre essas duas reservas, resultou uma situação 
bastante especial, com implicações diretas no planejamento do Parque. 

A primeira delas diz respeito ao uso público, pois na delimitação das três unidades de 
conservação os principais atrativos ambientais da região ficaram fora dos limites do Parque. 

Esse fato , aliado às dificuldades de acesso, limita consideravelmente as possibilidades de 
uso público da área, o que determinou que, no planejamento, fossem privilegiadas as 
atividades mais restritas e controladas, com fins educativos. 

Essa decisão se refletiu no zoneamento, o qual deixou de conter uma zona de uso intensivo. 
A visitação, com as características acima descritas, poderá ser realizada na zona de uso 
extensivo e também, dependendo de estudos posteriores, na zona primitiva. 

No planejamento da zona de amortecimento foram previstas, entre outras atividades, o 
apoio ao desenvolvimento do ecoturismo regional. 

Outro fato com implicações sobre o planejamento resulta da própria localização do Parque, 
rodeado por áreas protegidas de uso sustentável , o que cria uma situação de dependência 
entre a conservação do Parque e os diversos usos dos recursos praticados nesse entorno 
imediato, onde a caça, a pesca e o extrativismo vegetal são a base da subsistência dos 
seus moradores. Soma-se a isto o fato de essas áreas serem institucionais, determinando 
que muitas das ações identificadas e propostas como prioritárias para a zona de 
amortecimento estejam condicionadas aos potenciais acordos e parcerias inter
institucionais, a serem estabelecidos. 

4.3 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Com base no conhecimento e análise do Parque e seu entorno, subsidiado pela Oficina de 
Planejamento Participativo, pelo diagnóstico dos pesquisadores e reuniões técnicas da 
equipe de planejamento, foram identificados e analisados os fatores internos e externos que 
podem impulsionar (pontos fortes e oportunidades) ou dificultar (pontos fracos e ameaças) a 
consecução dos objetivos de manejo. 

De um modo geral, foram mantidos os fatores elencados na Oficina de Planejamento 
Participativo, bem como a pontuação de relevãncia e gravidade desses fatores (positivos e 
negativos, internos e externos), conferida pelos participantes da Oficina. Essa pontuação 
representa a valoração dos fatores, pois traduz o número de votos dado a cada fator, pelos 
participantes. Os fatores considerados muito semelhantes foram reunidos e os menos 
pontuados foram excluídos. 

A idéia fundamental foi a de embasar a definição das ações que deverão minimizar as 
fraquezas e valorizar as forças diagnosticadas, bem como facilitar a identificação das áreas 
estratégicas para as quais deverão ser direcionados maiores esforços. 
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4.3.1 Anãlise dos Fatores Internos e Externos 

Os fatores intemos são aqueles inerentes à UC ou fatores endógenos. Os externos são os 
que fazem parte do contexto regional , estadual ou nacional em que a UC está inserida, 
também denominados de fatores exógenos. 

Os fatores elencados estão dispostos em ordem de relevância decrescente (número de 
votos entre parênteses), de acordo com a pontuação obtida na votação dos participantes da 
Oficina de Planejamento Participativo. 

4.3.1.1 Fatores Internos 

I) Pontos Fortes 

Silo os fatores que poderllo contribuir para o alcance dos objetivos de criaçllo da UC. 

• Área fundamental para a conectividade do Corredor Ecológico Guaporé
ItenezlMamoré (22) 

• Área para pesquisas e formação humana das universidades locais (principalmente) 
(21) 

• Heterogeneidade de ambientes naturais e raros na Amazônia (17) 

• Conservação da biodiversidade (17) 

• Parcerias estabelecidas (15) 

• Área imprópria para assentamentos humanos e exploração econômica (13) 

• Plano de manejo já em andamento e em parceria IBAMA I Kanindé I WWF-Brasil 
(12) 

• Ausência de ocupação humana permanente e sttuação fundiária resolvida (11) 

• Ecoturismo como a~emativa econômica para a região (9) 

• Funcionários comprometidos com a UC (9) 

• Área do Parque em ótimo estado de conservação (8) 

• Localização facilttando a conservação (7) 

Grande número de nascentes no PN (5) 

• Zona de reprodução da fauna (5) 

") Pontos Fracos 

São os aspectos considerados como problemas e que poderão impedir ou dificultar o 
alcance dos objetivos de criação da UC. 

• Fa~a de infra-estrutura (proteção, uso público, pesquisa, gestão) (27) 

• Dificuldade de acesso ao PN devido à distância e á sazonalidade (22) 

• Pouco conhecimento da área e das espécies do Parque (18) 

• Demarcação inexistente (17) 

• Dificuldades para proteção e fiscalização ineficiente (14) 

• Interferências políticas (12) 

• Parque em município (Guajará-Mirim) diferente do principal vetor de pressão (Costa 
Marques) (11) 
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• Propenso às invasões (11) 

• Ambientes de alta singularidade e relevância fora do Parque (8) 

• Dificuldade de comunicação (8) 

• Pressão de caça (6) 

• Pouca beleza cênica (5) 

4.3.1 .2 Fatores Externos 

I) Oportunidades 

São os principais aspectos do contexto (regional, estadual ou nacional) que poderão 
contribuir para que o Parque cumpra com seus objetivos. 

• Recursos e interesse do ARPA e instituições para implementação da área (23) 

• Interesse das Universidades e inst~uições em realizar pesquisa na região (20) 

• Existência de ONGs ambientais e etno-ambientais que atuam em Costa Marques e 
Guajará-Mirim (17) 

• Existência do pólo de ecoturismo na região e crescente ecoturismo no entomo (16) 

• Patrimônio cultural e sítios arqueológicos no entorno (pesquisa e uso público) (13) 

• Conscientização ambiental de segmentos da população do entomo (10) 

• Comprometimento da Promotoria de Costa Marques e outras instituições com as 
causas ambientais (9) 

• Projeto de vigilância comunitária (8) 

• Existência do corredor ecológico Guaporé/ltenez-Mamoré e mosaico (7) 

• Conhecimento de ervas medicinais por seringueiros e índios (7) 

• Produção e comercialização de artesanato na região (6) 

• Existência do ICMS Ecológico (6) 

• Treinamento em sistemas agroflorestais nas comunidades de entomo (5) 

11) Ameaças 

São os principais aspectos do contexto regional, estadual ou nacional que poderão impedir 
ou dificunar o alcance dos objetivos de criação do Parque. 

• Decisões e interesses políticos e econõmicos sobrepondo-se aos técnicos e 
científicos (23) 

• A política de manejo das reservas extrativistas do entorno é confl~ante com a 
conservação do Parque (caça, pesca, exploraçllo florestal) (23) 

• Pouco compromisso dos órgãos ambientais estaduais e municipais em ajudar no 
apoio das atividades de fiscalização do Parque (23) 

• Fiscalização insuficiente nas principais vias de acesso à UC (BR 429, estradas 
vicinais, carreadores, rios, igarapés) (22) 

• Incentivo à invasão das áreas protegidas por parte de pollticos locais e do INCRA 
(15) 

• Fana Plano de Manejo das reservas extrativistas contíguas ao Parque (14) 
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• Predominância da visão utilttarista e imediatista dos recursos naturais em detrimento 
da visâo conservacionista (11) 

• Fa~a extensão rural e florestal adequadas para a região da UC (10) 

• Corrupção (9) 

• Invasões e demarcação de terras (grilagem) no entorno do Parque (8) 

• Descontinuidade das politicas públicas (8) 

• Exploração de madeira sem plano de manejo nas reservas extrativistas (7) 

• Fa~a envolvimento da comunidade local (6) 

4.3.2 Avaliação dos Fatores Diagnosticados e Diretrizes de Ação 

Para facilitar a avaliação estratégica da UC e a identificação do foco das ações de manejo 
necessárias, os fatores diagnosticados como pontos fortes e pontos fracos, oportunidades e 
ameaças foram sistematizados conforme seu grau de importância (votos dados na Oficina) 
em relação à conservação dos atributos do Parque. Acompanha esta sistematização uma 
avaliação das principais origens dos fatores analisados (Tabela 4.1). Os principais agentes 
de origem foram identificados como: atributos naturais (N) , sociedade (5) , gestores do 
Parque (G) e as políticas públicas (P), tanto nas esferas locais quanto na federal. 
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Tabela 4.1 Classificação e origem dos fatores diagnosticados 

AMBIENTE INTERNO 

PONTOS FORTES: 

Área fundamental I para • conectivIdade do 
Corredor Ecológico Guaporólltenez-Mamoró 

2. Area para pesquisa. e formaçlo humana da. 
universidade. local. (principalmente) 

3. Heterogeneidade de ambientes naturais 8 raros 
na Amazônia 

4. Conservaçlo da biodlveroidade 

5. Parcerias 8stabelladas 

6. Área imprópria para assentamentos humanos 8 

exploraçlo econômica 

7. Plano de manejo já em andamento e em parceria 
IBAMA I Kanlndó I VWI/F 

8. Ausência de ocupaçlo humana permanente e 
situaçlo fundijri. reaolvida 

9. Ecoturismo como alternativa econOmica para a 
reglAo 

10. Funcionários comprometidos com a UC 

11 Área do Parque em ótimo estado de 
conservaç;lo 

12. Localizaçlo facilitando a conservaçAo 

13, Grande número de nascentes no PN 

14. Zona de reprodução da fauna 

VOTOS 

22 

21 

17 

17 

16 

13 

12 

11 

9 

9 

8 

7 

5 

5 

ORIGEM 

N 

N;G;P;S 

N 

N;G; P 

Gj P; S 

N 

P; G; S 

PiS 

G 

N;S 

N 

N 

N 

AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDADES: 

Recursos 8 interesse do ARPA e institulçOes 
para implementaylo da irei 

2. Interesse das Universidades e InstituiçOes 
em realizar pesquisa na regilo 

3. EXlstlncia de ONGs ambientais 8 etnO a 

ambientais que atuam em Costa Marques e 
Guajará-Mirim 

4. Existência de póle de ecoturismc na reglle e 
crescente ecoturisrne no entorne 

5. Patnmônlo cultural e slbos arqueológicos no 
entorno (pasqUlsa • uso público) 

S. ConsclentizaçAo ambiental de segmentos da 
populaçlo do entomo 

7. Comprometimento da Promotoria de Cesta 
Marques 8 outras InstltulçOes com as causas 
ambientais 

8. Projeto de viglllncia comunitária 

9 Exlstinei. do corredor ecológico 
Guaporê/ltenez-Mamoré e mosaico 

10. Conhecimento de ervas medicinais por 
seringueiros e Indioa 

11 Produçlo e comercializaçAo de artesanato 
na regli1lo 

12. Existência do ICMS Ecológico 

13. Treinamento em sistemas agrcflerestalS nas 
comunidades de entorno 

VOTOS ORIGEM 

23 

20 

17 

16 

13 

10 

9 

8 

7 

7 

6 

8 

5 

P;G; S 

P;S; G 

S 

N;P; S 

S;G 

S;P 

PiS 

G;S 

N;P;G 

5 

S 

P;S 

PiS 



énc.rte 4 • PI.nej.menfQ 

AMBIENTE INTERNO VALOR ORIGEM AMBIENTE EXTERNO VAL ORIGEM 

OR 
~ 

- PONTOS FRACOS: AMEAÇAS 

1 Falta de infro-eolrutura (pro"'çlo, uao público, 27 G Oeasoe •• In.renea polibcoa • econ6mico. 23 PjS;G 
~ui ... gestAo) 8Obrepondo· .. a08 t6cnlcos e cientifico. 

2 . Dificuldade de acesso ao PN devido' distância e 22 P; N 2. A polltica de manejo das reservas extrativistas 23 P;S 
" sazonalidade do entorno é con"itante com a conservaçlo do 

Parquo caça, oca , expio raça o florostal) 

3. Pouco conhecimento da irea • d •• e.p6c:I •• do 11 P;G 3. Pouco compromlaao doe 6rglol ambiental, 23 P 
Parque estaduais e municipais em ajudar no apoio da. 

abvidadel do fi0C8lizaçlo do Porque 

4. DemarcaçAo Inexistente 17 P;G 4. FiscalizaçAo Insuficiente nas principais vias de 22 P; G 
acesso à UC (BR 429, estradas vtcinais, 

carreadores, rios, Igarapés) 

5 . D,ficuldades para protoçlo o flocal, •• çao 14 G;P 5. Incendvo à Invaolo das liroa. protegidaS por 11 P 
Ineficiente parte do pollticos locais e do INCRA 

6. InterferAncias politicaa 12 G;S 6. Falta Plano de Manejo das Reservas 14 P 
Extrativistas contíguas ao Parque 

7 Parque em municlpio (Guojará-M,rim) diferonte do 11 S;P 7. ProdomlnlnCla da vl8lo ublrtanoto o Imodillbste 11 P;S 
principal votor do prosolo (Cooto Marques) do. reCUl"108 naturais em detrimento di vialo 

con .. rvacionlata 

8. Propenso às InvasOe. 11 P;S 8. Falta extenslo rural e "orestal adequadas para 10 P; S 
a regiAo da UC 

9. Ambiente. de alia singularidade e rolevlno,. fora a P;N 9. Corrupçlo 8 P;S 
do Parque 

10. Dificuldade de comunicaçAo 8 G; P 10. InvasOes e demarcação de terras (grilagem) 8 P;S 
no entomo do Parque 

~ 

11 . Presslo de caça 8 S;P;G 11 ExploraçAo de madeira sem plano de m.nejo a P 
"aresta I nas Reservas Extrabvistas 

12. Pouca beleza cênica 5 P 12. Descontinuidade das políticas públicas 8 P 

13 Falta envolvimen1D da comundade local 6 S 



Com base na análise da Tabela 4.1, foi possivel destacar alguns aspectos relevantes : 

Dos 14 pontos fortes inerentes ao Parque, oito estão diretamente ligados à condição natural 
da área, ressaltando a importancia do bom estado de conservação da biodiversidade, da 
heterogeneidade existente e da sua localização estratégica para a conectividade ambiental 
do Corredor Ecológico e constituição de um mosaico de áreas protegidas. Porém, os pontos 
fracos demonstram que a conservação desses atributos do Parque não está garantida, 
sendo necessárias fortes ações de gestão, estabelecimento de políticas públicas mais 
eficazes, em nivel regional, estadual e nacional, e maior envolvimento da sociedade. 

Os pontos fortes e as oportunidades também demonstram a existência de boas iniciativas, 
tanto de aNGs como de instituições públicas. e o estabelecimento de parcerias, que devem 
ser reforçadas e ampliadas. 

Sendo este plano de manejo o primeiro instrumento de gestão do Parque, era de se esperar 
que os principais pontos fracos identificados representassem a carência de ações de gestão 
ou manejo, tais como a total ausência de infra-estrutura, de demarcação, de condições para 
fiscalização e pesquisa. Alguns fatores negativos apontados advêm de equivocos do 
processo de criação do Parque, como a falta de atrativos que favoreçam o uso público (que 
seria um dos objetivos primários da área) e a baixa representatividade de ambientes 
reconhecidos como de grande singularidade e relevância. 

Porém, as maiores ameaças ao cumprimento dos objetivos do Parque vêm de seu entorno, 
para o qual as políticas públicas têm sido insipientes, equivocadas ou não aplicadas, 
havendo, também, pouco envolvimento social. 

4,3.3 Diretrizes de AÇãO 
A partir da avaliação estratégica da unidade foi possível estabelecer as seguintes diretrizes, 
a serem utilizadas como orientadoras na definição das ações de manejo: 

a planejamento do Parque deve prever o fortalecimento dos mecanismos de 
conservação e proteção para além dos seus limites, notadamente na zona de 
amortecimento, no mosaico de áreas protegidas e no Corredor Ecológico 
Guaporélltenez-Mamoré, incluindo várias ações pró-ativas de gestão. 

- A educação ambiental e o incentivo ao desenvolvimento socioeconõmico do entorno, 
principalmente com atividades caracteristicamente compatíveis com os objetivos do 
Parque e das demais áreas protegidas da região, são fundamentais para o 
fortalecimento da conservação da biodiversidade do Parque. 

- a estabelecimento de parcerias inter-institucionais e de ações que influenciem 
políticas públicas e busquem o envolvimento da sociedade deve ser tratado como 
prioridade. 

- O bom estado de conservação da biodiversidade e a heterogeneidade ambiental que 
caracterizam o Parque devem estimular e favorecer ações vo~adas para a pesquisa e 
o monitoramento. 

4.4 OBJETIVOS ESPECíFICOS DE MANEJO DO PARQUE NACIONAL SERRA DA 
CUTlA 

Considerando os objetivos do SNUC (artigo 4° da Lei nO 9.985/2000) e da categoria de 
manejo Parque Nacional, que, segundo o artigo 11 da mesma Lei do SNUC, visa "a 
preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 
possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de 
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educação e interpretaçao ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo 
ecológico' , e considerando a especificidade dos atributos ambientais e da biodiversidade do 
Parque Nacional em questão, foram estabelecidos os seus objetivos específicos de manejo, 
abaixo relacionados: 

- Preservar uma área de contato entre duas diferentes zonas biogeográficas (ZZ4 e 
ZZ5 '), regiao de transição ecológica com um papel significativo na zoogeografia de 
vários grupos de mamíferos. 

- Contribuir para a conectividade ambiental do mosaico de áreas protegidas que compõe 
o Corredor Ecológico Binacional Guaporé/ltenez-Mamoré. 

- Preservar a Serra da Cutia, em especial os ambientes com altitudes superiores a 200 
m, excepcionais para o bioma Amazônia, cuja vegetação herbácea dos paredões 
rochosos e a Floresta Ombrófila Sub-Montana têm ana probabilidade de conter 
elementos da biota ainda desconhecidos. 

- Preservar áreas de enclaves de Cerrado, com espécies vegetais restritas a esses 
ambientes e a fauna associada. 

- Preservar ambientes únicos, os 'barreiros', locais com solos argilosos e alta 
concentração de sais e o local denominado "barreiro chupador", com solo arenoso e 
fonte de água salobra, ambos muito procurados pelos animais. 

- Preservar a espécie de gimnosperma do gênero Gnetum, rara na Amazônia , 
encontrada no "barreiro chupador". 

- Preservar as cabeceiras dos rios Cautário, Sotério, Novo e São João ou Branco, 
principalmente em função do alto grau de endemismo das espécies de peixes. 

- Contribuir para a manutenção do sistema hídrico estadual, principalmente das bacias 
Mamoré e Guaporé. 

- Preservar o habitat da ariranha Pferonura brasiliensis nas planícies alagadas do 
igarapé São João ou Branco. 

- Proteger as espécies de mamíferos raras ou ameaçadas de extinção, tais como: 
quatipuruzinho Sciurillus sp. (nova ocorrência para a região) , gato-maracajá Leopardus 
wiedii, onça-pintada Panthera onca, suçuarana Puma conc%r, ariranha Pferonura 
brasiliensis e tamanduá-bandeira Myrmecophaga tridacty/a. 

- Proteger as espécies raras e ainda pouco conhecidas, como os primatas zogue-zogue 
Callicebus torquatu e soim-branco Callitrix aff. Emiliae. 

- Preservar a avifauna típica da parte oeste do interfiúvio Madeira-Tapajós, com grande 
número de taxa de endêmicos ou de novas ocorrências como Rynchotus rufescens, 
Morphnus guianensis, Aratinga aurea, Ramphastos toca, Me/anopareia torquata, 
Thamnophi/us stictocepha/us, Xenops mil/eri, Hemitriccus striaticollis griseiceps, 
Deconychura sticto/aema, Rhytiptema immunda, Casiornis rufa, Neochelidon tibialis, 
Tachyphonus phoenicius e Tangara callophrys. 

- Proteger os répteis do gênero Kentropyx e as espécies raras de peixes como 
Pime/odella sp "longa" e Gymnotus sp (provavelmente novas para a ciência) , 
Hemiodus amazonum (nova ocorrência para a Amazõnia) e Cha/ceus guaporensis 
(descrita como espécie nova em 2004). 

- Proteger as concentrações de macr6fitas denominadas "colchas", que servem de 
berçário para várias espécies da ic\iofauna dos rios Novo e Sotério. 

, FERRAR I et aI. "Ma stofauna~ In: Di~gn6stico Socioeconómico Ecológico do Estado de Rond6ni" 8 Assistência TiK:nic. p.r. 
Formulsçio d" Segunda Aproximllçio do Zoneamento Socioecon6mico Ecológico. Porto Velho: SEDAM I PLANAFlORO. 
1998. 
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- Proteger populações da fauna cinegética nativa como o mutum Mitu tuberosa, paca 
Agouti paca, cateto Pecari tajacu, veado Mazama sp., anta Tapirus terrestris, cutia 
Dasyprocta sp., primatas (várias espécies) e queixada Tayassu pecari. 

Incentivar a pesquisa científica em consonância com as prioridades de manejo e 
monitoramento do Parque, Mosaico de Áreas Protegidas e Corredor Ecológico. 

Desenvolver programas de educação e interpretação ambiental no interior do Parque, 
no entorno e na região, visando maior entendimento sobre a importência do Parque e 
da conservação ambiental em geral, estimulando o envolvimento da sociedade nos 
esforços de conservação. 

Incentivar o desenvolvimento socioeconômico sustentável e integrado nas 
comunidades do entorno, por meio do apoio às atividades consideradas localmente 
adequadas, como o desenvolvimento do ecoturismo, o artesanato, a implantação de 
sistemas agroflorestais. 

4.5 ZONEAMENTO 00 PARQUE NACIONAL SERRA DA CUTIA 

O zoneamento é um instrumento técnico de gestão pelo qual a UC é ordenada em porções 
(zonas) homogêneas quanto às suas características naturais e, principalmente, em termos 
de destino de uso. Está conceituado na Lei 9.985/00 (SNUC) como "definição de setores ou 
zonas com objetivos de manejo e normas específicas, com o propósito de proporcionar os 
meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de 
forma harmônica e eficaz". 

Portanto, o zoneamento da UC deve facilitar o cumprimento de todos os seus objetivos de 
manejo, favorecendo a conservação e minimizando conflitos. Cada Zona pode atender a um 
ou vários objetivos de manejo. 

4.5.1 Critérios do Zoneamento 

Para definição do zoneamento do Parque foi considerado, em primeira instância, a Lei 
Federal nO 9.985 de 18 de julho 2000, que institui o SNUC, e o Roteiro Metodológico de 
Planejamento (IBAMA 2002). 

Considerou-se ainda: (a) os objetivos da categoria de manejo Parque Nacional; (b) os 
objetivos específicos de manejo do Parque, constantes neste encarte; (c) os relatórios 
temáticos dos pesquisadores; (d) os resultados da oficina de planejamento; (e) os resultados 
da reunião de pesquisadores; (f) as propostas das reuniões de planejamento; (g) os 
diagnósticos apresentados no encarte 3; (h) a localização do Parque entre reservas 
extrativistas e terras indígenas e seu pequeno limite com o distrito de Surpresa e (i) as 
dificuldades de acesso. 

O Zoneamento do Parque Nacional da Serra da Cutia resu~ou em uma divisão territorial 
simples, cuja principal função foi garantir a preservação dos ambientes naturais ainda pouco 
protegidos na Amazõnia , constituídos por ecossistemas com alta riqueza biológica, alta 
variabilidade ambiental, alto grau de conservação, com potencialidades educativas, porém 
com difícil acesso e sem atrativos especiais para a visitação. 

O conjunto dessas características singulares determinou o estabelecimento de uma grande 
Zona Intangível (38,43%), com maior restrição de uso, circundada por outra grande Zona 
Primitiva (59,65%) e uma pequena Zona de Uso Extensivo (1 ,92%), onde o Parque faz limite 
com o distrito de Surpresa e onde o acesso é um pouco mais facilitado. A área e 
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porcentagem ocupada por cada zona no contexto geral do Parque podem ser visualizadas 
na Tabela 4.2 e na Figura 4.1 . 

Tabela 4.2 Área ocupada por cada zona e seu percentual em relaçao à àrea total do 
Parque 

ZONA 

1- Intangivel 

Pnrndiva 

Uso Extensivo 

ÁREA (ha) 

109037.8554 

169226,5827 

5438.0944 

% 

38.43% 

59,65% 

1,92% 

No interior do Parque. a única área alterada e que requer recuperação corresponde ao local 
de um antigo garimpo, que por sua pequena extensão e localização não foi definida como 
uma zona, sendo incluída na área estratégica interna Igarapé São João ou Branco. 

A implantação de infra-estrutura de baíxo impacto, apenas para fomecer conforto, segurança e 
oportunidades educativas para os visitantes, foi prevista para a Zona de Uso Extensivo. 

4.5.2 Zonas de Manejo do Parque Nacional da Serra da Cutia 

4.5.2.1 Zona Intanglvel 

Definição 

É aquela onde a primitividade da natureza penmanece o mais preservada possível, não se 
tolerando quaisquer a~erações humanas, representando o mais a~o grau de preservação. 
Funciona como matriz de repovoamento de outras zonas onde já são penmitidas atividades 
humanas regulamentadas. Esta zona é dedicada à proteção integral de ecossistemas, dos 
recursos genéticos e ao monitoramento ambiental (IBAMA, 2002). 

Esta área apresenta alto grau de riqueza biológica, em diferentes ambientes naturais (Floresta 
Ombrófila de Terra Firme de Platõ e de Baixio, Campinaranas, Cerrados, Floresta de Igapó e 
seus ecótonos, inúmeras nascentes e a Serra da Cutia, com a~itudes chegando a 525 m), 
com grande potencial de endemismos, pouco conhecimento cientifico e a~o grau de 
conservação, favorecido pela dificuldade de acesso. 

Objetivo geral 

O objetivo básico do manejo é a preservação, garantindo os processos da evolução natural e 
facilitar as atividades de pesquisa cientifica direcionadas para a conservação desse ambiente 
sem a~erar as características naturais. 

Objetivos específicos: 
- Preservar os ecossistemas de Floresta de Terra Firme, Campinaranas, Cerrados e seus 

ecótonos. 

- Proteger nascentes dos rios e igarapés das sul>-bacias dos rios Novo e Sotério. 

- Proteger a parte superior da serra da Cutia, acima de 300 metros de altitude. 

- Garantir a continuidade dos processos naturais de sucessão ecológica dos 
ecossistemas, em especial os enclaves de cerrado. 

- Conservar a diversidade de relevo, desde as planícies aluviais às elevações 
denudacionais da serra da Cutia, fonmada por arenitos pré-cambrianos da fonmação 
Palmeiral , protegendo os ambientes frágeis associados. 
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Figura 4.1 Zoneamento do Parque Nacional Serra da Cutia, incluindo a região do Parque, a zona de amortecimento e as áreas 
estratégicas 
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Normas 

- As atividades serão limijadas à pesquisa científica , ao monijoramento e à proteção. 

- A pesquisa ocorrerá exclusivamente com fins científicos, vo~ados preferencialmente para 
os atributos singulares ocorrentes nesta zona e desde que não possa ser realizada em 
outras zonas. 

- Não serão permijidas quaisquer instalações de infra-estrutura. 
- A fiscalização ocorrerá de forma sistemática. 

- As atividades permijidas não poderão comprometer a integridade dos recursos naturais. 

- Não será permijida a visijação; 

Descrição da Zona Intangivel 

A zona intangivel localiza-se na parte central do Parque, ocupando 109.037,85 hectares, que 
correspondem a 38,43% da área total da unidade. Para a identificação dos seus limijes foram 
utilizados os cntérios de importância da proteção das nascentes dos igarapés em diferentes 
bacias hidrográficas, da proteção dos enelaves abertos de vegetação de cerrado e campinaranas 
e da preservação de regiões com a~ijudes superiores a 300 m, conforme o memorial descntivo a 
seguir: 

Memorial descritivo: foi arMrado o PONTO INICIAL 1 na confluência do Igarapé Azul com seu 
ú~imo afluente do lado esquerdo antes da confluência do Igarapé Azul com o Igarapé das Antas, 
sob as coordenadas 64°36'41.96"W /11 °41 '09.38"S . A partir daí, o limije da zona segue pelo 
afluente acima cijado até o PONTO 2, com coordenadas 64°35'47.22"W / 11°46'07.10"S, de 
onde se segue em linha reta até chegar ao curso d'água (PONTO 3), com as coordenadas 
64°35'57.74"W /11 °47'35.16"S. Segue-se pelo divisor de águas do Rio Sotério e do Igarapé Azul 
até um curso d'água afluente do Rio Sotério nas coordenadas 64°31'35.16"W / 11 °48'54.96"S 
(PONTO 4) , de onde se segue pelo mesmo divisor de águas até um curso d'água afluente do Rio 
Sotério nas coordenadas 64°30'46.34"W / 11°49'10.38"S (PONTO 5). Daí, segue pelo mesmo 
divisor até encontrar-se com o Rio Sotério nas coordenadas 64°28'35.93"W / 11 °49'51 .1"S 
(PONTO 6). Segue-se a montante do Rio Sotério até as coordenadas 64°16'27.97"W / 
11°45'15.41"S (PONTO 7) , de onde o limije continua seguindo o divisor de águas até um afluente 
do Rio Cautário nas coordenadas 64°15'10.92"W / 11 °45'05.39"S (PONTO 8) , que segue em 
linha reta até as coordenadas 64°14'OO.68"W /11 °45'30.24"S (PONTO 9). A partir desse ponto , 
segue pela curva hipsométrica 240 até as coordenadas 64°11'30.77"W /11 °42'56.05"S, que é o 
PONTO 10. Segue-se em linha reta até o ponto cotado 260 nas coordenadas 64°12'36.73"W / 
11°41 '14.97"S (PONTO 11), de onde segue em linha reta até o ponto cotado 225 (PONTO 12), 
seguindo pelo divisor de águas até o ponto cotado 220 nas coordenadas 64 °07'42.92"W / 
11°40'05.58"S (PONTO 13). Deste ponto, o limije segue em linha reta até o PONTO 14, nas 
coordenadas 64°06'24.11"W /11 °39'43.31 "S, seguindo o divisor de águas até a nascente de um 
curso d'água que deságua no Igarapé Quatro Galhos, sob as coordenadas 64°Q4'13.05"W / 
11 °38'19.36" (PONTO 15), seguindo em linha reta até o ponto cotado 220 (poNTO 16), de onde 
o limrte da zona segue pelo divisor de águas até as coordenadas 64°02'07.98"W /11 °34'16.51"S, 
que é o PONTO 17, que vai até o ponto cotado 210 mais próximo a norte (PONTO 18). A partir 
daí, segue-se até o curso d'água que deságua no Igarapé Quatro Galhos (PONTO 19) de onde o 
limije da zona segue até o Igarapé Quatro Galhos (PONTO 20) seguindo a sudoeste até o ponto 
cotado 208, que é o PONTO 21 , de onde parte-se em linha reta na direção noroeste até o ponto 
cotado 210 (PONTO 22). Do ponto 22, segue-se em linha reta até um curso d'água que deságua 
no Rio Novo, no PONTO 23, seguindo na direção sul até uma confluência de rios triplice 
(PONTO 24). Deste ponto, segue-se em linha reta até o ponto cotado 203 (PONTO 25) , seguindo 
a sudoeste até uma confluência de rios tríplice (PONTO 26), seguindo a sudoeste até uma 
confluência de rios a jusante de um curso d'água que deságua no Rio Novo (PONTO 27), de 
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onde se segue a noroeste até as coordenadas 64°25'48.24"W I 11"40'11 .15"S (PONTO 28). 
Deste ponto, segue-se a oeste em linha reta até o ponto cotado 215, sob as coordenadas 
64°29'32.67"W I 11°41'12.83"S (PONTO 29), de onde o limite da zona segue pelo divisor de 
águas em direção ao Igarapé Azul até o ponto cotado 180 (PONTO 30), indo posteriormente em 
linha reta até o Igarapé Azul (PONTO 31), que segue em linha reta até chegar novamente ao 
PONTO 1. 

Na Tabela 4.3 são apresentados os pontos referenciais indicados na descrição para a 
identificação dos limites desta zona em campo. 

Tabela 4.3 Coordenadas geogrâficas dos limites da zona intangivel do Parque Nacional 
da Serra da Cutia 

PONTOS X Y 
1 64"36'41 .96W 11 "41 '09.38"S 
2 64"35'47 22W 11"46'07.1"S 
3 64"35'57.74W 11 "47'35.16"S 
4 64"31'3516W 11"48'54.96"S 

5 64"3O'46.34W 11 "49'1 0 .38"S 
6 64"28'35 93W 11"49'51 .1"S 
7 64"16'27.97W 11 "45'15.41 "S 

8 64"15'1092W 11"45'0539"S 

9 64"14'OO.68W 11 "45'30.24"S 
10 64"11'30.77W 11"42'58.05"S 
11 64"12'36.73W 11 "41'14.97"S 
12 64"10'17.96W 11"4O'21.86"S 
13 64"07'42.92W 11 "40'05.58"S 
14 64"06'24 11 W 11"39'43 31"S 
15 64"Q4'13.05W 11"38'19.36"S 
18 64"03'04.52W 11"35'44.75"5 

17 64"02'07.98W 11"34'16.51"S 
18 64"02'2854W 11"32'43.14"5 
19 64"Q4'44.71W 11"31'36.34"S 

20 64"12'235W 11"27'33.51"S 

21 64"15'09.21W 11 "3O'26.94"S 

22 64"18"066W 11 "29'38.12"5 
23 64"18'36.51 W 11 "31 '14.91"5 
24 64"19'04 36W 11"34'55 13"5 

25 64"18'57.07W 11 "37'48,1"5 

26 64"21 '11.55W 11"38'45.49"S 
27 64"22'45.78W 11 "40'33.42"S 
28 64"ZS'46.24W 11"40'1115"5 

29 64"29'32.67W 11"41'12.83"5 

30 64"31 '58.29W 11"40'43.7"5 

31 64"34'17.92W 11"41'29.96"5 

A Figura 4.2 mostra detalhes da zona intangível, com a localização dos pontos utilizados na 
definição de seus limites, os quais também constam no memorial descritivo. 
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Figura 4.2 Localização da Zona Intangrvel do Parque Nacional Serra da Cutla 
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4.5.2.2 Zona Primitiva 

Deflnlçlio 

É uma área natural com pequena ou minima intervenção humana. contendo espécies da 
flora e da fauna ou fenômenos de grande valor cientifico (IBAMA, 2002). 

No Parque, esta zona tem caracteristicas muito semelhantes à zona intangivel, 
apresentando alta riqueza biológica, em diferentes ambientes naturais (Floresta de Terra 
Firme, Florestas Alagadas, Campinaranas, Cerrados, barreiro ·chupador" e a serra da 
Cutiara), com alto grau de conservação. 

Esta zona circunda por todo perimetro da zona intangivel, como uma faixa de proteção 
menos restritiva. 

Objetivo geral 

Preservar o ambiente natural e ao mesmo tempo facilitar as atividades de pesquisa cientifica 
e educação ambiental permitindo formas controladas de recreação. 

Objetivos especlficos 

Garantir a continuidade dos processos naturais de sucessão ecológica dos seus 
diferentes ecossistemas. 

Preservar a flora e a fauna restritas aos ambientes abertos, tais como os cerrados e as 
campinaranas. 

- Proteger os ambientes de barreiros e barreiros chupadores. 

Preservar as nascentes dos rios e igarapés dos rios Cautário, Sotério e Novo. 

Proteger ambientes de ocorrência rara, como os campos inundáveis dos rios Sotério, 
Novo e do Igarapé São João ou Branco. 

Possibilitar a realização de pesquisas cientificas em ambientes naturais pouco 
alterados. 

Possibilitar a educação ambiental com visitação de mínimo impacto. 

Normas 

- As atividades serão limitadas à pesquisa cientifica, ao monitoramento, à proteção e à 
visitação restrita e de mínimo impacto. 

- As atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos recursos 
naturais. 

- a fiscalização será periódica, principalmente para a prevenção da atividade de caça e 
com maior intensidade na época em que o nível dos rios está alto, facilitando o acesso 
ao Parque. 

Não serão permitidas quaisquer instalaçôes de infra-estrutura, a não ser a sinalização 
dos limites da unidade e postos de acampamento para fiscalização e pesquisa. 

Somente será permitida a visitação guiada, com técnicas de mínimo impacto, mediante 
aprovação do programa de visitação pelo IBAMA. 
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- A interpretação dos atributos desta zona se dará somente por meio de folhetos ou 
outros recursos indiretos. 

Descriç:lo 

A zona primitiva compreende uma faixa entre a zona intangível e os limites do Parque, com 
exceção da região oeste, onde faz limite com a zona de uso extensivo. Ocupa 169.226 ,58 
hectares que correspondem a 59,65% da área total do Parque. Esta zona contém uma área 
impactada por antiga atividade de garimpo, que, devido ao seu inexpressivo tamanho , não 
se constitui em zona de recuperação, sendo porém previsto a sua proteção e o 
monitoramento do seu processo de recuperação natural. 

Memorial Descritivo: os limites extemos da zona primitiva são praticamente os mesmos 
dos limites do Parque, os quais, conforme o Decreto de criação do Parque, inicia-se no 
Ponto P-01 , de coordenadas geográficas de latitude 11"25'09"S e longitude 64°15'40"W, 
localizado na confluência do Igarapé Sete Galhos com o Rio Novo; daí, segue pela margem 
esquerda do Rio Novo, no sentido da montante, confrontando com a Reserva Extrativista 
Pacaás Novos, por uma distância de 28.755,00 metros, até o Ponto P-02, de coordenadas 
geográficas de latitude 11°24'25"S e longitude 64002'OO"W; daí, segue por uma linha seca, 
com azimute de 71°16'12", limitando com a Reserva Extrativista do Pacaás Novos, por uma 
distância de 6.354,00 metros, até o Ponto P-03, de coordenadas geográficas de latitude 
11°23'17"S e longitude 63°58'39"W; daí, segue por uma linha seca, com azimute de 
201"29'00", limitando com o Seringal Perseverança , por uma distância de 14.164,20 metros, 
até o Ponto P-04, de coordenadas geográficas de latitude 11°30'18'S e longitude 
64°01 '29"W; dai, segue, por uma linha seca, com azimute de 144°25'48", limitando com o 
Seringal Perseverança, por uma distancia de 8.508.73 metros, até o Ponto P-05, de 
coordenadas geográficas de latitude 11°34'05"S e longitude 63°58'47"W, situado á margem 
direita do Igarapé São João; daí, segue pela referida margem, no sentido da jusante, 
confrontando com a Terra Indígena URU-EU-WAU-WAU, por uma distância de 4.952 ,32 
metros, até o Ponto P-06, de coordenadas geográficas de latitude 11°36'14"S e longitude 
63°59'26"W, situado na confluência de um igarapé sem denominação; daí, segue pela 
margem esquerda do referido igarapé, no sentido da montante, por uma distância de 
9.311.40 metros, até o Ponto P-07, de coordenadas geográficas de latitude 11°38'45"S e 
longitude 64°03'17"W; daí, segue por uma linha seca, com azimute de 256°50'32", por uma 
distância de 2.322,80 metros, até o Ponto P-08, de coordenadas geográficas de latitude 
11°39'OO' S e longitude 64°04'33"W, situado na cabeceira de um igarapé sem denominação; 
daí, segue pela margem direita do citado igarapé, no sentído da jusante, por uma distância 
de 9.119,00 metros, até o Ponto P-09, de coordenadas geográficas de latitude 11°42'41 "S e 
longitude 64°06'58"W, localizado na confluência do Igarapé Colocação; daí, segue pela 
margem esquerda do Igarapé Colocação, no sentido da montante, por uma distância de 
12.410,00 metros, até o Ponto P-10, de coordenadas geográficas de latitude 11°44'21"S e 
longitude 64°12'02"W; daí, segue por uma linha seca, com azimute de 225"27'52", por uma 
distâncía de 13.411 ,80 metros, até o Ponto P-11 , de coordenadas geográficas de latitude 
11°49'25"S e longitude 64°17'20"W, situado na cabeceíra de um igarapé sem denominação, 
tributário do Rio Sotério; dai, segue pela margem direíta do referido igarapé, no sentido da 
jusante, por uma distâncía de 25.747,20 metros, até o Ponto P-12, de coordenadas 
geográficas de latitude 11°54'24"S e longitude 64"28'03"W; daí, segue por uma linha seca, 
com azimute de 00°00'00", limitando com a Terra Indígena Rio Guaporé, por uma distância 
de 3.617,52 metros, até o Ponto P-13, de coordenadas geográficas de latitude 11°52'28"S e 
longitude 64°28'04"W, situado na margem direita de um ígarapé sem denominação, tributário 
do Rio Sotério; daí, segue pela margem direita do referido igarapé no sentido da jusante, 
confrontando com a Terra Indígena Río Guaporé, por uma distância de 5.090,34 metros, até 
o Ponto P-14, de coordenadas geográficas de latitude 11°50'44"S e longitude 64°30'04"W, 
localizado na confluêncía do Rio Sotérío; daí, segue pela margem díreita do referido rio , no 
sentido da jusante confrontando com a Terra Indígena até o Ponto P-15, de coordenadas 
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geográficas de latitude 11 °46'40"S e longitude 64 °49'34'W, confluência do igarapé sem 
nome (limite com a zona extensiva, ponto 5) , daí, segue em sentindo montante ao referido 
igarapé até o Ponto P-15A, nas coordenadas geográficas de latitude 11 °44'18"S e longitude 
64°47'39"W (ponto 4 do limite da zona extensiva), e segue-se em linha reta até o curso 
d'água afluente do Igarapé da Antas, Ponto P-16, nas coordenadas geográficas de latitude 
11 °42'43"S e longitude 64°47'40"W (ponto 3 do limite da zona extensiva), daí segue a 
jusante até a confluência com o Igarapé da Antas, Ponto P-16A, nas coordenadas 
geográficas de latitude 11 °41 '26"S e longitude 64°49'16"W (ponto 2 do limite da zona 
extensiva) ; a partir daí os limites extemos da zona de uso primitivo voltam a ser os mesmos 
do limite da Unidade, seguindo a montante pela margem esquerda do Igarapé das Antas até 
o Ponto P-17, de coordenadas geográficas de latitude 11"37'46' S e longitude 64°40'54'W; 
daí, segue por uma linha seca, com azimute de 111°57'30', por uma distância de 3.838,48 
metros, até o Ponto P-18, de coordenadas geográficas de latitude 11°38'32"S e longitude 
64°38 '56' W, situado na margem esquerda do Igarapé Azul; daí, segue pela margem 
esquerda deste igarapé, no sentido da montante, por uma distancia de 29.376,70 metros, 
até o Ponto P-19, de coordenadas geográficas de latitude 11"38'06'S e longitude 
64°25'25"W; dai, segue por uma linha seca, com azimute de 117°40'51 ', por uma distancia 
de 2.130,00 metros, até o Ponto P-20, de coordenadas geográficas de latitude 11°38'37"S e 
longitude 64°24'21 'W, situado próximo à cabeceira de um igarapé sem denominação; dai, 
segue pela margem direita do referido igarapé, no sentido da jusante, por uma distância de 
4.138,00 metros, até o Ponto P-21 , de coordenadas geográficas de latitude 11°38'46'S e 
longitude 64°22'22' W, situado na confluência de um igarapé sem denominação; dai, segue 
pela margem direita do igarapé sem denominação, no sentido da jusante, por uma distância 
de 10.469,60 metros, até o Ponto P-22, de coordenadas geográficas de latitude 11"34'28"S 
e longitude 64°21 '08' W, situado na confluência de um igarapé sem denominação; dai, segue 
pela margem direita do referido igarapé, no sentido da jusante, por uma distância de 
21 .954,00 metros, até o Ponto P-23, de coordenadas geográficas de latitude 11"27'28'S e 
longitude 64°29'21 ' W, situado na confluência do Rio Novo; daí, segue pela margem 
esquerda do referido rio, no sentido da jusante, confrontando com a Reserva Extrativista 
Pacaás Novos, por uma distância de 30.126.60 metros, até o Ponto P-01 , ponto inicial desta 
descrição. 

Os Pontos P-15, P-15A, P-16 e P-16A são os referentes aos limites com a zona de uso 
extensivo, e são os únicos diferentes do memorial descritivo dos limites da Unidade. 

Os limites internos desta Zona Primitiva são os mesmos já referidos para a Zona Intangível. 

A Tabela 4.4 apresenta os pontos referenciais indicados na descrição para a identificação 
dos limites desta zona em campo. 
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Tabela 4.4 Coordenadas geográficas dos limites externos da zona de uso primitivo do 
Parque Nacional da Serra da Cutla 

PONTO X Y 

1 64"15'40"W 11'25'09"5 

2 64"02'OO"W 11'24'25"5 

3 63"58'39"W 11 "23'11"5 

4 64'01'29"W 11"30'16"5 

5 63' 58'27"W 11 "34'05"5 

6 63'59'26"W 11'36'14"5 

7 64'03'17"W 11 "36'45"5 

8 64"04'33"W 11 "39'00"5 

9 64"06'58"W 11"42'41 "5 

10 64'12'02"W 11"44'21"5 

11 64"17'20"W 11 "49'25"5 

12 64"28'03"W 11"54'24"5 

13 64"28'04"W 11 "52'26"5 

14 64'3O'04"W 11'50'44"5 

15 64"4974"W 11'46'40"5 

15A 64"47'39"W 11"44'18"5 

16 64"47'40"W 11 "42'43"5 

16A 64' 49'16"'W 11"41 '26"5 

17 64"4O'54"W 11 "37'46"5 

16 64'38'56"W 11'38'06"5 

19 64"25'25"W 11"38'06"5 

20 64"24'24"W 11"38'37"5 

21 64"22'22"W 11 ' 38'46"5 

22 64"21'06"W 11"34'26"5 

23 64"29'21"W 11 "27'26"5 

4.5.2.3 Zona de Uso Extensivo 

Definição 

É aquela constITuída em sua maior parte por áreas naturaís, podendo apresentar algumas 
alterações antrópicas, sendo passível de intervenções controladas. A zona definida como de 
uso extensivo tem como premissa a utilização do ambiente pelo público, de forma 
controlada. 

Objetivo geral 

Propiciar espaços para o desenvolvimento de programas de sensibilização, informação, 
educação ambiental e recreação, sem comprometer os atributos naturais. 

Objetivos especificas 

- Conservar os ambientes de terra firme. 

- PossibilITar a realização de atividades de visitação, educação ambiental, proteção, 
pesquisa científica e monitoramento ambientai. 

- Propiciar a visitação aos ambientes de terra firme (incluindo o castanhal) e florestas 
inundáveis. 
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Oferecer ao visitante a oportunidade de conhecer a área de contato entre o 
ecossistema terrestre e fluvial. 

Propiciar a recreação por meio de caminhadas em trilhas interpretativas. 

Normas 

São permitidas as atividades de pesquisa científica, mon~oramento , proteção e 
visitação pública de baixa intensidade. 

- A fiscalização será periódica. 

- As atividades permitidas deverão ocorrer com o mínimo impacto ao ambiente natural. 

É permitido o uso público (educação, interpretação e recreação) de baixo impacto e 
baixa intensidade, tanto em relação ao número de pessoas, quanto à presença de 
infra-estrutura e outras facilidades. 

- Somente será permitida a vis~a guiada. 

- A sinalização admitida é aquela indispensável para a proteção dos recursos naturais 
do Parque e para a segurança do visitante. 

- A infra-estrutura permitida é aquela indispensável às atividades previstas; onde houver 
alagamentos periódicos ou constantes, as trilhas poderão ser suspensas (passarelas 
sobre palafrtas). 

- Serão desenvolvidas atividades de educação ambiental, de divulgação e valorização 
do Parque e conservação da natureza. 

A Figura 4.3 mostra detalhe da zona de uso extensivo, com a localização dos pontos 
utilizados na definição de seus limites, os quais também constam no memorial descritivo. 
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Figura 4.3 Localizaçao da Zona de Uso Extensivo do Parque Nacional Serra da Cutia 
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Descrição 

A zona de uso extensivo localiza-se na porção oeste do Parque, junto ao perímetro da 
unidade que faz limite com o Distrito de Surpresa. Incluiu uma área de castanhal , 
antigamente utilizada pela comunidade para a coleta de castanhas, e o seu acesso, por via 
terrestre, dá-se pelo ramal 30, que chega ao río Sotérío, abaixo da confluência com o 
igarapé das Antas. É a área do Parque de mais fácil acesso e, por isso, contém a Area 
Estratégica Interna Entrada do Parque, para onde estão previstas as atividades de uso 
público, administrativas, de pesquisa e de proteção, com a possibilidade de construção da 
infra-estrutura mínima necessária para o desenvolvimento dessas atividades. Esta Zona 
corresponde a uma área 5.438,09 hectares, representando 1,92% do total da área do 
Parque, conforme memorial descritivo a seguir: 
Memorial descritivo: foi arbitrado o PONTO INICIAL 1 na confluência do Igarapé das Antas 
com o Rio Sotério. A partir deste ponto, segue-se pelo Igarapé das Antas até um afluente 
deste nas coordenadas 64°49'16.01 "0 f 11 °41 '26.52"S (PONTO 2). A partir dessas 
coordenadas, o limite segue a montante do acima citado afluente do Igarapé das Antas até 
as coordenadas 64°47'40.15"0 f 11 °42'43.59"S (pONTO 3). A partir do Ponto 3, o limite 
segue em linha reta até o curso d'água que deságua no Rio Sotério (PONTO 4). O limite 
desta zona segue a jusante desse curso d'água até o ponto em que este deságua no Rio 
Sotério (PONTO 5). Do ponto 5, o limite segue o curso a jusante do Rio Sotério até atingir 
novamente o ponto iniciai. 

Na Tabela 4.5 são apresentados os pontos referenciais indicados na descrição para a 
identificação dos limites desta zona em campo. 

Tabela 4.5 Coordenadas geográficas dos limites da zona de uso extensivo do Parque 
Nacional da Serra da Cutía 

PONTO X Y 

64"52'53.21 "W 11"42'5O.08"S 

2 64"49'1601"W 11 "41'26.52"5 

3 64"47'40.15"W 11"42'43.59"5 

4 64"47'39.96"W 1 ' "44'18.78"5 

5 64"49'34.74"W 11"46'40.12"5 

4.5.3 Sfntese do Zoneamento do Parque Nacional da Serra da Cutla 

As diferentes zonas estabelecidas para o Parque, identificando os critérios utilizados para a 
definição de cada zona proposta, a caracterização ambiental (meios bi6tico e abi6tico), os 
principais conflitos e os usos permitidos são apresentados na Tabela 4.6. 
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Tabela 4.6 Quadro slntese do zoneamento do Parque Nacional da Serra da Cutia 

ZONA INTANGIVEL 

CARACTERIZAÇAo GERAL 

DESCRIÇAo CRITERIO DE ZONEAMENTO MEIOS PRINCIPAIS 
MEIO FlslCO MEIO BI6TICO SOCIOECONOMIC USO PERMITIDO 

OS 
CONFLITOS 

Zona Intanglvel - Grau de conservaçao: Alto - a - Relevo com - Floresta Ombrófila • Ausência de - Nlo há - Proteçlo 

109.037.85 hectare. 
dificuldade da acesso favorece a altitudes entre 100 a Aborta do Terra populaçao residente 

- Pesquisa cientlfica conservaçlo 525m Firmo , de platô e de 
(38,43%) baixio restritiva 

- Representatividade: Alta - por -Inúmeras 
abranger único local com até 525 m nascentes - Campinaranas 

de altitude 
• Afloramentos - Cerrados 

- Riqueza de espécie.: Alta - arenlticos altamente 
- Ambientes com associada à heterogeneidade dos friáveis 

ambientes espécies ra ras I 
- Latossolos ameaçadas, novas 

- Variabilidade ambiental: Alta predominantes, oom ocorrências e atto 

- Acessibilidade: Baixa - nlo existem 
baixa vulnerabilidade potencial de 

caminhosltrilhas de acesso 
endemismos 

ZONA PRIMITIVA 

CARACTERIZAÇAo GERAL 

DESCRIÇAo CRITERIO DE ZONEAMENTO MEIOS 
MEIO FlslCO MEIO BI6TICO SOCIOECONOMIC 

PRINCIPAIS USO PERMITIDO 
OS 

CONFLITOS 

Zona Primitiva - Grau d. conservaçlo: Alto - - Serra da Cutiara , - Floresta Ombrofila - Ausência de - Presslo de caça , - Pesquisa e 

169.226,58 hectares 
favorecido pela dificuldade de com paredões Aberta de Terra populaçlo residonte principalmente na monitoramento 

acesso e ausência de populaçao arenfticos altamente Firme , de platO e de regiAo do ~barreiro 

(59,65%) residente friáveis baixio chupado r" e nos - Proteçlo 

- Representatividade: Alta - inclui - "Chupador" com - Floresta Igapó-
limites com as Resex - Uso público restrito 

ambientes únicos como a serra da solo arenoso e mina Campinaranas - Presa nça da - Educaçlo ambiental 
Cutiara e o "chuoador" de áQua salobra peQuena área 
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• Riqueza de espécie.: Alta - como • Cerrados 
degradada por antigo 

conseqüência da diversidade de 
garimpo 

ambientes ~ Ambientes com - Ameaças de invado 
espécies raras I por garimpeiros, 

• Suscetibilidade: Média I Alta - ameaçadas, novas grileiros e para roubo 
devido à promo de caça ocorrências e alto de mogno 

- Potencial pa ra pesquisa e 
potencial de 

educaçlo: Alto - devido à 
endemismos 

variedade de ambientes e • 6orçlrios da 
ecossistemas Ictiofauna 

ZONA DE USO EXTENSIVO 

CARACTERIZAÇAo GERAL 

DESCRIÇAo CRITÉRIO DE ZONEAMENTO MEIOS PRINCIPAIS 
MEIO FlslCO MEIO BIOTICO SOCIOECONOMIC USO PERMITIDO 

OS 
CONFLITOS 

Zona de Uso Extensivo • Grau de consorvaçlo: Alio - . Planlcies • Florosta Ombrófi la - O acesso ao • Areas do • Pesquisa e 

5.436,09 hoctaros 
favorecido pela ausAncia de inundávois (at6 150 Aborta de Torra Parque polo distrito de8rTlatamento no monitoramento 

populaçlo residente m al~tudo) o PlotO. Firme, do plotO o de de Surpresa poder' entorno do Parque 
(1 ,92%) (menos de 300 m) balxio resultar • ProleçAo 

• Ropresontawidado: Média I Alta - positivamente para o . Coleta de castanhas 
• Educaçlo ambiontal 

por incluir florestas alagadas ti um . Florestas alagadas desenvolvimento do • Caça pra~cada castanhal (Igapó) distrito pelos moradores de • Uso públ ico 

• Suscotibllidade: Média I Alta - por . Castanhal Surpresa controlado 

fazer limite com o distrito de 
Surpresa, única 'rea do entorno 
que nlo é UC ou terra indlgena 

• Acessibilidade: Média - pela 
proximidade com Surpresa 

. Potencia l para educaçlo e 
visitaçlo: Médio - favorecido pela 

variedade de ambientes e 
ecossistemas, mas dfficultado pela 

dificuldade de acesso 
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4.5.4 Zona de Amortecimento 

Definição 

A Zona de Amortecimento (ZA) é definida pela Lei N° 9.985 I 2000 como ' 0 entorno de uma 
Unidade de Conservação onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 
específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade" (art. 2" -
XVIII) . 

Objetivo geral 

A Zona de Amortecimento do Parque visa minimizar os impactos negativos das atividades 
humanas existentes no Distrito de Surpresa e nas áreas protegidas adjacentes (reservas 
extrativistas e terras indígenas) e manter a conectividade ambiental entre essas áreas. 

Objetivos especificos 

Como parte de um plano de gestão integrada para a conservação biológica do Vale do 
Guaporé, a Zona de Amortecimento do Parque tem como funções básicas: 

- Evitar possíveis conflitos de atividades socioeconômicas com os objetivos do Parque, 
apoiando aquelas que busquem sinergia para o desenvolvimento sustentável local , 
fazendo valer, também, normas específicas de ocupação do solo e uso dos recursos . 

- Manter grandes blocos de habitat capazes de garantir a viabilidade das populações de 
espécies nativas. 

- Permitir a conexão entre esses blocos por meio de unidades de diferentes categorias 
de manejo, formando corredores para garantir a continuidade dos processos 
ecológicos. 

- Proteger mananciais e nascentes dos pequenos rios e córregos, fundamentais para a 
manutenção dos processos ecológicos e serviços ambientais, atuando ainda na 
conectividade dos diversos mosaicos de habitat. 

- Amortecer a pressão da ocupação humana, principalmente aquelas que podem gerar 
impactos ambientais e, conseqüentemente, ameaçar a conservação da biodiversidade 
do~~ue ' 

4.5.4.1 Critérios Utilizados no Estabelecimento da Zona de Amortecimento 

Os critérios usados para a inclusão de áreas na Zona de Amortecimento do Parque 
consideraram: 

a) localização dos vetores atuais e potenciais de maior pressão humana, principalmente 
situados ao longo das rodovias BR 429 (Presidente Médice-Costa Marques) e BR 425 (Porto 
Velho e Guajará-Mirim); 

b) presença de áreas protegidas (reservas extrativistas e terras indígenas) com uso direto 
dos recursos, constituindo quase todo o entorno do Parque; 

c) áreas com potencial para atividades de caça, pesca, desmatamento, agropecuária e 
mineração; 
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d) possibilidades de conexão entre ambientes naturais das áreas protegidas contíguas; 

e) presença de locais de significativa beleza cênica, potenciais atrativos turísticos não 
existentes no interior do Parque; 

f) presença de unidade de conservação de proteção integral, Reserva Biológica Estadual 
Traçadal, separada do Parque por uma reserva extrativista; 

g) presença de importantes cursos d'água, fundamentais para a preservação dos processos 
de migrações, desovas e alimentação da ictiofauna; 

h) localização do antigo seringal , em processo de regularização, com possibilidade de 
inclusão no Parque; 

i) localização da área prevista para a expansão urbana do distrito de Surpresa. 

4.5.4.2 Descrição 

Os municípios que integram a zona de amortecimento do Parque Nacional Serra da Cutia 
são G uajará-M irim e Costa Marques. 

Esta zona inclui parte do distr~o de Surpresa, da Reserva Extrativista Estadual Pacáas 
Novos e das terras indígenas Uru-Eu-Wau-Wau e Pacáas Novos e inclui totalmente os 
limites das reservas extrativistas federais do Barreiro das Antas e do Rio Cautário, a 
Reserva Extrativista Estadual do Rio Cautário, a Reserva Biológica Estadual do Traçadal e 
as terras indigenas Sagarana e Guaporé. Perfaz uma área total com de cerca 1,1 milhão de 
hectares, com sua delimitação baseada na escala de 1 :250.000, conforme demonstra a 
Figura 4.4 e o seguinte memorial descr~ivo : 

Memorial descr~ivo : inicia-se no PONTO 01 , de coordenadas geográficas de lat~ude 

11°13'3S"S e longitude 64°SS'Sl "W, localizado na confluência do Rio Pacaás Novos com o 
Rio Novo; dai, segue pela margem esquerda do Rio Pacaás Novos, no sentido da montante, 
por uma distãncia de 71 km, até o PONTO 02, de coordenadas geográficas de latitude 
11°11 '31 "S e longitude 64°17'03"W, localizado na confluência do Rio Pacaás Novos com o 
Igarapé São João; daí, segue pela margem esquerda do Igarapé São João, no sentido da 
montante, por uma distância de 67 km até o PONTO 03, de coordenadas geográficas de 
latitude 11°14'36"S e longitude 63°44'4S"W; daí, segue por uma linha seca, no sentido 
Sudoeste, por uma distância de 10,2 km, até o PONTO 04, de coordenadas geográficas de 
latitude 11°20'02"S e longitude 63°4S'29"W; daí, segue por uma linha seca, no sentido 
Sudoeste, por uma distãncia de 20,3 km, até o PONTO 05, de coordenadas geográficas de 
latitude 11°29'20"S e longitude 63°4S'09"W; daí, segue por uma linha seca, no sentido 
Sudoeste, por uma distância de cerca de 23,S km, até o PONTO 06, de coordenadas 
geográficas de latitude 11°41 '06"S e long~ude 63°49'SS"W no rio Cautário; daí, segue pela 
margem direita do rio Cautário, no sentido da jusante, por uma distância de 9,5 km, até o 
PONTO 07, de coordenadas geográficas de latitude 11°43'OS"S e longitude 63°S4 'OS"W no 
limite leste da Reserva Extrativista Estadual do Rio Cautário; daí, segue por uma linha seca 
no limite leste da Reserva Extrativista Estadual do Rio Cautário, no sentido Sul , por uma 
distância de 16 km, até o PONTO OS, de coordenadas geográficas de latitude 11°Sl'03"S e 
longitude 63°SS'l S"W; daí, segue por uma linha seca, no sentido Sul , por uma distância de 
10,3 km, até o PONTO 09, de coordenadas geográficas de latitude 11°Sl '32"S e long~ude 
64°00'39"W no limite sul da Reserva Extrativlsta Estadual do Rio Cautário; dai, segue por 
uma linha seca, no sentido Sudoeste, por uma distância de 19 km, até o PONTO 10, de 
coordenadas geográficas de latitude 11°SS'44"S e long~ude 64°0S'21 "W no limite sul da 
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Reserva Extrativista Estadual do Rio Cautário; daí, segue por uma linha seca, no sentido 
Sudoeste, por uma distância de 22,5 km , até o PONTO 11 , de coordenadas geográficas de 
latitude 12"05'27"S e long~ude 64°18 '32"W no limite sul da Reserva Extratívista Estadual do 
Rio Cautário; daí, segue por uma linha seca, no sentido Sudoeste, por uma distância de 6 
km, até o PONTO 12, de coordenadas geográficas de la1itude 12"06'39"S e longitude 
64°21 '27"W no lim~e sul da Reserva Extrativista Estadual do Rio Cautário; dai, segue por 
uma linha seca, no sentido Sul, por uma distancia de 4,3 km, até o PONTO 13, de 
coordenadas geográficas de latitude 12"08'45"S e long~ude 64°21 '33"W no limite sul da 
Reserva Extrativista Estadual do Rio Cautário; daí, segue por uma linha seca, no sentido 
Sudoeste, por uma distancia de 5 km, a1é o PONTO 14, de coordenadas geográficas de 
latitude 12"10'13"S e longitude 64"23'47"W no lim~e sul da Reserva Extrativista Federal do 
Rio Cautário; daí, segue por uma linha seca, no sentido Sul, por uma distância de 9,4 km , 
até o PONTO 15, de coordenadas geográficas de lat~ude 12"15'14"S e long~ude 
64°23'49"W no lim~e sul da Reserva Extrativista Federal do Rio Cautário; daí, segue por 
uma linha seca, no sentido Leste, por uma distância de 5,6 km, até o PONTO 16, de 
coordenadas geográficas de lamude 12°15'12"S e long~ude 64"26'54"W no lim~e sul da 
Reserva Extrativista Federal do Rio Cautário; dai, segue por uma linha seca, no sentido 
Sudoeste, por uma distância de 6 km, até o PONTO 17, de coordenadas geográficas de 
latitude 12"16'42"S e longitude 64"29'35"W na confluência da Reserva Extrativista Federal 
do Rio Cautário com o Rio Guaporé; daí, segue pelo lim~e Brasivaolívia, no Rio Guaporé, 
no sentido da jusante, por uma distância de 45,6 km, até o PONTO 18, de coordenadas 
geográficas de lat~ude 12°0S'46"S e longitude 64°44'1 O"W, localizado na confluência do Rio 
Guaporé com a Terra Indígena Rio Guaporé; daí, segue pelo lim~e Brasil/Bolívia no Rio 
Guaporé, no sentido da jusante, por uma distância de 47 km, até o PONTO 19, de 
coordenadas geográficas de latitude 11°49'SS"S e long~ude 6S000'S9"W, seguindo o limite 
da Terra Indígena Sagarana; daí, segue por uma linha seca, no sentido Leste, por uma 
distância de 4,S km, até o PONTO 20, de coordenadas geográficas de latitude 11°49'48"S e 
longitude 64°S8'44"W no lim~e da Terra Indígena Sagarana até a confluência com um 
Igarapé de nome desconhecido; daí, segue pela margem esquerda do Igarapé sem nome, 
no sentido da jusante, por uma distância de 17 km, até o PONTO 21 , de coordenadas 
geográficas de latitude 11°41 '4S"S e long~ude 6S000'41 "W, localizado na margem esquerda 
do Rio Sotério no limite leste da Terra Indígena do Pacaas Novas; daí, segue pela margem 
esquerda do Rio Sotério, no sentido da jusante, por uma distancia de 7 km , até o PONTO 
22, de coordenadas geográficas de latitude 11039'12"S e longitude 6S002'SS"W, localizado 
na margem esquerda do Rio Sotério no lim~e oeste da Terra Indígena do Pacaas Novos; 
daí, segue por uma linha seca, no sentido Nordeste, por uma distância de 27,7 km, até o 
PONTO 23, de coordenadas geográficas de latitude 11°28'32"S e longitude 64°S2'S6"W 
cortando a Terra Indígena do Pacáas Novos até o lim~e com a Reserva Biológica do 
Traçadal ; dai, segue pela margem esquerda do Igarapé São Francisco, no sentido da 
jusante, por uma distância de 30 km , até o PONTO 01 , ponto inicial desta descrição. 
Na Tabela 4.7 são apresentados os pontos referenciais indicados na descrição para a 
identificação dos limites desta Zona em campo. 
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Tabela 4"7 Coordenadas geográficas dos limites da Zona de Amortecimento do Parque 

PONTO X Y 

64"55"51W 11°13"35"5 

2 64°17"03W 11°11"31"5 

3 63"44"45W 11"4"36"5 

4 63"45"29W 11 "20"02"5 

5 63"48"09""W 11"29"20"5 

6 63"49"58"W 11°41"06"5 

7 63054"05W 11°43"08"5 

8 63"55"15"W 11051"03"5 

9 64'OO"39W 11051 "32"5 

10 64"08"21 "W 11058"44"5 

11 64°18"32W 12"05"27"5 

12 64"21"27"W 12'1l6"39"5 

13 64"21 "33W 12"08"45"5 

14 64"23'47"W 12"10'13"5 

15 64"23'49W 12"15'14"5 

16 64"26'54"W 12"15'12"5 

17 64"29'35W 12"16'42"5 

18 64°44'10"W 12"05'46"5 

19 65'OO'59W 11°49'55"5 

20 64OSS'44"W 11°49'48"5 

21 65'OO'41W 11°41 '45"5 

22 65"02'55"W 11039'12"5 

23 64052'56"W 11"28'32"5 
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4.5.4.3 Normas para a Zona de Amortecimento 

O Parque Nacional Serra da Cutia, com exceção da pequena extensão em que faz limite com 
o distrijo de Surpresa, encontra-se totalmente inserido entre outras áreas protegidas como as 
reservas extrativistas (Federal do Barreiro das Antas e do Rio Cautário e Estadual Pacáas 
Novos) e terras indígenas (Pacáas Novas, Uru-Eu-Wau-Wau e Rio Guaporé). Esta sijuação, 
em princípio, é posijiva e beneficia a conservação do Parque, principalmente porque essas 
áreas, no momento, apresentam uma densidade demográfica muijo baixa. Porém, todo esse 
conjunto de áreas protegidas permite o uso direto dos recursos, com conseqüências para a 
conservação da biota do Parque e da região, tomando necessário que esses usos sejam 
disciplinados. Apesar de a Lei do SNUC estabelecer no parágrafo 1° do artigo 27 que ' o 
Plano de Manejo deve abranger a Unidade de conservação, sua zona de amortecimento e 
os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida 
econômica e social das comunidades vizinhas', qualquer regramento ou restrição para esta 
zona de amortecimento terá que ser de consenso com os demais órgãos responsáveis , no 
caso CNPTIIBAMA, SEDAMIRO e FUNAI. 

Sendo assim, a maior parte das normas a seguir representa apenas propostas a serem 
discutidas em busca do consenso necessário. 

- As atividades a serem implantadas na ZA não poderão conflijar com os objetivos 
específicos de manejo do Parque, nem comprometer a integridade do seu patrimônio 
natural. 

- As comunidades residentes na Zona de Amortecimento do Parque deverão ser 
inseridas nas atividades de educaçao ambiental, integraçao e a~ernativas de 
desenvolvimento previstas neste plano de manejo. 

Deverão ser formalizadas parcerias locais para o desenvolvimento de programas de 
Educação Ambiental para os moradores dessa zona, visando, entre outros objetivos, a 
correta utilizaçao e a conservação dos recursos naturais. 

- A rotina de fiscalização do Parque deverá incluir incursões e rondas na Zona de 
Amortecimento, principalmente nas vias de acesso e no km 62 da BR 429, em parceria 
ou convênio com as demais instituições de interesse. 

- O monitoramento do uso do solo na Zona de Amortecimento deverá ser sistematizado 
por meio da utilização de imagens de satélites atualizadas semestralmente, no mínimo. 

- Todas as atividades turísticas que ocorrerem dentro da ZA devem obedecer aos 
preceijos do ecoturism02• 

- Não serão permijidas as atividades de pesquisa e lavra mineral dentro da Zona de 
Amortecimento. 

Na ZA não será perrnijida a criação de abelhas de espécies européias e africanas. 

Em um raio de 2.000 m em todo o entorno dos limijes do Parque (até que estudos 
posteriores estabeleçam ajustes nesse limije) , haverá uma ' faixa de exclusão', onde 
ficam vedadas as seguintes atividades: caça, pesca, manejo florestal, abertura de roça 
e de pastagem, agricu~ura e pecuária. Essa faixa deverá compor as zonas de uso mais 
restrijivo das UCs contiguas. 

- O processo de licenciamento dos empreendimentos e atividades a serem 
desenvolvidos na Zona de Amortecimento (tais como projetos de manejo florestal, de 
manejo de fauna e de pesca, licenças de desmatamento) deverão conter parecer da 
gerência do Parque. 
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- o processo de licenciamento de empreendimentos que aHerarem o ciclo hidrológico, 
como hidrovias e hidroelétricas, nos rios da ZA, deverá conter parecer da gerência do 
Parque. 

- A reserva legal dos lotes dos assentamentos do Distrito de Surpresa deverá ser 
demarcada no limne contiguo ao Parque. 

- Os casos não previstos pelas normas especificadas neste Plano de Manejo seguirão 
as normas estabelecidas na legislação pertinente, podendo, também, a presente 
normatização ser complementada de acordo com a Diretoria de Ecossistemas e 
demais instnuiçôes. 

4,6 NORMAS GERAIS DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

São apresentadas a seguir as normas gerais para a unidade de conservação, as quais 
representam os princípios que estabelecem, regulamentam e esclarecem as atividades a 
serem desenvolvidas no Parque Nacional Serra da Cutia: 

- Não serão permnidos o ingresso e a permanência na Unidade de pessoas portando 
armas, materiais ou instrumentos destinados a corte, coleta , caça, pesca ou a 
quaisquer outras atividades prejudiciais á fauna ou à flora, salvo aqueles necessários à 
pesquisa, proteção e manejo, desde que portados por pessoas inerentes a essas 
atividades. 

- A infra-estrutura da Unidade será limnada àquela necessária ao seu manejo, utilizando 
tecnologia ambientalmente adequada e materiais de baixo impacto visual que 
mantenham a harmonia com a paisagem, observando aspectos arquitetônicos 
pertinentes. 

- A fiscalização da Unidade deverá ser permanente e sistemática, abrangendo a 
totalidade da área e seu entomo, de acordo com as diretrizes estabelecidas no 
presente Plano de Manejo. 

- Os equipamentos a serem utilizados na fiscalização deverão obedecer às normas 
legais, incluindo materiais adequados de comunicação e de segurança. 

- As pesquisas cientificas realizadas na Unidade serão realizadas de acordo com as 
normas do IBAMA, as disposições legais vigentes e as normas indicadas neste Plano 
de Manejo. 

- Todas as coletas cientificas realizadas no Parque deverão ser depositadas em 
coleções cientificas instnucionais, preferencialmente localizadas na região Amazônica . 

- Os avistamentos (observação direta) de espécies da fauna, principalmente as espécies 
cinegéticas , deverão ser registrados. 

- Ficam proibidas a caça, a pesca, a coleta e a apanha de espécimes da fauna e da 
flora , em todas as zonas de manejo do Parque, ressalvadas aquelas com finalidades 
cientificas , desde que autorizadas pelo IBAMA. 

- Não será permnida a introdução de espécies exóticas no interior do Parque e a 
reintrodução de espécies da flora e da fauna somente será permnida quando 
autorizada pelo IBAMA, orientada por projeto específico. 

- Não será permnida a presença, mesmo em cativeiro, de animais domésticos no interior 
da Unidade, salvo a serviço da administração. 

- Não será permitida a criação de animais nativos em cativeiro, nem a soltura no interior 
da Unidade. 
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As atividades de visitação deverão seguir as normas estabelecidas nas Ações 
Gerenciais Gerais e aquelas especificas de cada área estratégica interna. 

Os visitantes e os pesquisadores deverão ser informados sobre as normas de 
comportamento e segurança. 

- Todo lixo gerado no Parque deverá ser recolhido e adequadamente destinado para 
fora dos seus limites. 

4.7 PLANEJAMENTO POR ÁREA DE ATUAÇÃO 

O planejamento por áreas de atuação tem como objetivo estabelecer espaços especificos 
para o manejo do Parque, tanto em seu interior quanto exterior (zona de amortecimento e 
reg ião da UC), mediante a definição de áreas estratégicas, de ações a serem desenvolvidas 
em cada uma destas áreas, e de sua organização de acordo com os programas temáticos 
previstos (IBAMA, 2002) . 

Áreas de atuação são espaços específicos de gerenciamento da Unidade de Conservação. 
O planejamento por áreas de atuação facilita a espacialização das ações gerenciais gerais 
de manejo, definindo onde os diferentes temas serão desenvolvidos. 

Inicialmente, apresentam-se as Ações Gerenciais Gerais, voHadas para o estabelecimento 
de estratégias que abrangem o Parque (ações internas) e sua zona de amortecimento e 
região (ações externas), organizadas de acordo com os programas temáticos. 

Posteriormente, são apresentadas as ações especificas previstas para cada uma das áreas 
de atuação internas da unidade, denominadas Áreas Estratégicas Internas , e para as 
áreas de atuação externas, denominadas Áreas Estratégicas Externas. 

4.7.1 Ações Gerenciais Gerais (AGG) 

4.7.1.1 Ações Gerenciais Gerais Internas (AGGI) 

As ações gerenciais gerais internas são inerentes à área da UC, diretamente subordinadas 
à sua administração. Foram definidas ações para os seguintes programas temáticos: 
Proteção , Pesquisa e Monitoramento, Educação Ambiental e Operacionalização. 

Para cada tema, são relacionadas abaixo as atividades, as subatividades, quando 
existentes, e normas a serem implementadas. 

A-PROTEÇAO 

Objetivo: 

- Proteger os recursos naturais, as instalações e os usuários do Parque, de forma a garantir 
o cumprimento dos seus objetivos. 

Este programa deverá contar com um Coordenador, com as seguintes atribuições: 

Implementar e coordenar as ações do Programa Temático de Proteção e Manejo do 
Parque Nacional Serra da Cutia, visando prevenir e reprimir atividades conflitantes 
com os objetivos do Parque. 

Estabelecer escalas de serviço e as rotinas mensais de vigilância e fiscalização e 
demais ações de proteção. 
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- Elaborar o manual de procedimentos de fiscalização da UC. 

- Sistematizar as informações e alimentar o banco de dados do Sistema de Proteção no 
SIG do Parque. 

- Operacionalizar as parcerias para a proteção da UC. 

- Programar as operações especiais de fiscalização. 

Realizar reuniões semestrais de planejamento das atividades e reuniões mensais para 
avaliação e ajustes. 

- Elaborar relatórios mensais e semestrais das atividades, além do relatório anual de 
avaliação da área temática . 

• Atividades I Subatividades I Normas 

1. Detalhar e implementar o sistema de proteçilo do Parque Nacional Serra da Cutia. 

1.1 Sistematizar rotinas de vigilãncia e fiscalizaçilo (manual de procedimentos) para controle 
e proteção do interior do Parque e dos seus limites. 

- Todas as ações que não estiverem em acordo com as normas do Parque, tais como 
caça, pesca, extração de quaisquer materiais que nilo seja para pesquisa autorizada, 
porte de armas, constnuem infraçOes. 

- No caso de flagrantes de crimes ambientais, seus autores devem ser autuados e 
conduzidos á autoridade competente, sem destruição das provas, para as providências 
cabíveis . 

1.2 Estabelecer as principais rotas de vigililncia e fiscalizaçilo e identificá-Ias em mapa 
específico, incluindo as regiOes de maior pressilo, tais como limites com Surpresa, limites 
com as Reservas Extrativistas Pacaás Novos e Barreiro das Antas e ao longo do rio Novo e 
os acessos por água. 

- As rotas deverão ser estabelecidas com base na proposta contida na Figura 4.5. 

1.3 Elaborar mensalmente a rotina de vigilância e fiscalizaçilo, definindo responsáveis , 
escalas mais adequadas, logística necessária e locais prioritários, incluindo a zona de uso 
extensivo, com potenciais visnas. 

- A rotina de fiscalização deverá ser elaborada pelo Coordenador de Proteção, em 
conjunto com o chefe do Parque. 

- A fiscalização deverá ser executada em horários aleatórios, incluindo finais de 
semana, por via terrestre , aquática e aérea. 

- Os fiscais deverão estar devidamente uniformizados e com identificação. 

1.4 Adotar estratégias de vigilância e de fiscalização integradas e complementares, 
abrangendo o Mosaico de Áreas Protegidas, juntamente com o CNPT/IBAMA, a SEDAM 
IRO e a FUNAI , envolvendo, quando possível, ONGs e comunidade. 

1.5 Organizar estratégia de destinação de materiais e animais apreendidos. 

- Todo material recolhido durante a fiscalização deverá ser documentado e receber 
destinação adequada. 

1.6 Implementar um sistema de atendimento às denúncias. 
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- As denúncias deverão ser comunicadas à coordenação da fiscalização. 

2. Relatar e sistematizar as informações obtidas na fiscalização. 

2.1 Sistematizar os relatórios apresentados pelos fiscais e vigilantes. 

- Para os relatórios deverão ser utilizados os formulários de campo no padrão existente 
(DIREC/IBAMA). 

2.2 Incorporar os dados sistematizados ao banco de dados do Parque, 

- O pessoal do Parque deverá ser treinado para o uso dos formulários de campo e do 
banco de dados, 

3, Operacionalizar cinco bases para dar apoio à vigilância e fiscalizaçâo: uma na entrada do 
Parque (limite com Surpresa), duas no Rio Novo-Igarapé Talismã - Azul , uma no Igarapé 
São João ou Branco e uma na Serra da Cutia (Áreas estratégicas intemas). 

- As bases de apoio da Serra da Cutia , do Rio Novo-Igarapé Talismã - Azul e do Igarapé 
São João ou Branco serão apenas locais preparados para facilitar o acampamento, 
com estruturas tipo "pascana" ou "chapéu-de-palha". 

- As bases também darão apoio à pesquisa e ao monitoramento, 

- O detalhamento de cada base está apresentado nas respectivas áreas estratégicas, 

4, Dotar o Sistema de Proteção com os seguintes equipamentos e materiais: 

- Uniformes completos (calça, bermuda, camisa, colete, boné, bota, capa de chuva) . 

- Sistema de comunicação, com bases fixas e móveis, rádios portáteis e gerador de 
energia para os rádios (por célula fotovoltaica) . 

- Microcomputadores de última geração, sendo um tipo desk top, com impressora e um 
tipo lap topo 

- Meios de transporte por terra : dois veiculos com tração 4 x 4, com auto track, carreta , 
farol de longo alcance, engate e guincho; duas motos. 

- Meios de transporte por água: uma Voadeira de 6 mts com motor de 25 hp, uma 
Voadeira de 10 mts com motor de 60 hp, uma Rabeta com 8 hp, 

- Kit Fiscalização, composto de telefonia via satélite, Gps, trena, binóculo infravermelho, 
lanterna, farol de longo alcance e bateria, rádio de comunicação portátil, conjunto de 
formulários, manual e material de divulgação, mochila impermeável. 

- Kit Acampamento, composto de barraca tipo iglu, rede de selva, lona, fogareiro, prato, 
talher, panela, ferramentas, faca, facão, corda. 

- Kit salvatagem para pequenas embarcações (até 5 m ou com menos de 12 m, sem 
convés fechado, sem cabine haMável, sem propulsão mecânica fixa e com motor de 
até 30 hp), coletes salva-vidas (classe V ou 111) , manual do proprietário, termo de 
responsabilidade, luzes de navegação, rádio VHF fixo ou portátil, identificação no 
casco, obrigatório por determinação das Normas da Marinha (NORMAN 03, 2002) , 

- Kit de primeiros socorros, 
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- Os equipamentos adquiridos poderão ser utilizados para cobrir as necessidades de 
vigilância e fiscalização fora do Parque e também atender a outros programas do 
Parque como pesquisa, mon~oramento e educação ambiental. 

5. Planejar e realizar sobrevôo semestral para patrulhamento aéreo do Parque e da zona de 
amortecimento. 

5.1 Sobrevoar, sempre que possivel, o Mosaico de Áreas Protegidas e a área brasileira do 
corredor ecológico bi-nacional Guaporé Iltenez - Mamoré. 

5.2 Georreferenciar os pontos de interesse levantados e as fotografias. 

5.3 Incorporar os pontos georreferenciados e fotografados levantados no sobrevôo ao banco 
de dados - SIG. 

6. Criar um sistema de segurança e controle para as áreas utilizadas pelo Programa de 
Educação Ambiental. 

- A segurança dos vis~antes e dos ambientes vis~ados deverão ser garantidos. 

- Qualquer local de visitação deverá ser temporariamente fechado quando existir indícios de 
risco eminente ao vis~ante ou ao Parque, ocasionado por condiçôes climáticas ou outras 
causas naturais elou antrópicas. 

7. Providenciar destinação adequada de todo o lixo recolhido ou gerado no Parque. 

8. Treinar e capacitar o pessoal envolvido com a fiscalização e a vigilância. 

- Os treinamentos deverão abranger minimamente: o uso dos formulários de campo e 
do Banco de Dados, a utilização adequada dos equipamentos, o atendimento de 
primeiros socorros. 

- A capacitação para o adequado exercício das funções de vigilãncia e fiscalização 
deverá abranger minimamente: técnicas de abordagem, técnicas de prevenção e 
formas de aplicação da leí. 

- Os fiscais deverão ser treinados para que, além da fiscalização, exerçam uma 
atividade educativa e de orientação aos visitantes e populações que residem no 
entorno do Parque. 

9. Identificar os lim~es do Parque nas áreas de acesso não permitido. 

9.1 Colocar placas e marcos nos lim~es com o distrno de Surpresa, com as reservas 
exlrativistas Estadual Pacaás Novos e a Federal Barreiro das Antas e ao longo do rio Novo 
e São João ou Branco. 

- Devem ser escolhidos os locais mais estratégicos. 

Na implantação dos marcos e das placas não devem ser abertas clareiras elou 
aceiros. 

- As placas deverão ser de dois tipos: identificação dos limites e de informação (com 
normas do Parque). 
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10. Formalizar e reforçar parcerias com órgãos públicos, tais como Polícia Militar e Batalhão 
Ambiental , Policia Federal , FUNAI , SEDAM, Ministério Público e com ONGs ambientais e 
locais, para auxiliar na vigilância e fiscalização. 

Deverá ser estabelecido um padrão formal de relacionamento e comunicação entre a 
coordenação de proteção, a chefia do Parque e as instituições parceiras encarregadas 
da fiscal ização e vigilância. 

Deverá ser elaborado formulário único de registro e controle das atividades, em 
comum acordo com as instituições parceiras. 

O Corpo técnico da UC deverá repassar aos parceiros as orientações sobre o 
funcionamento da UC, as normas e rotinas de fiscalização; e, caso seja necessário, 
solicijar o apoio de técnicos do IBAMA de outros locais (Gerex, Sede) para tanto. 

B - PESQUISA E MONITORAMENTO 

Objetivos: 

- Incentivar e coordenar a realização de pesquisas científicas de interesse para o Parque e 
para conservação ambiental. 

- Aprofundar os conhecimentos sobre os recursos naturais da área do Parque e suas inter
relações. 

- Fornecer subsidios técnico-cientificos para o monitoramento e demais programas de 
manejo do Parque. 

- Acompanhar a evolução natural dos recursos naturais do Parque, avaliar e manejar 
possíveis impactos de causas naturais ou antrópicas. 

- Monitorar os resultados das atividades de educaçâo ambiental. 

Este programa deverá ter um coordenador com as seguintes atribuições: 

Implementar e coordenar as ações do Programa Temático de Pesquisa e 
Monitoramento. 

- Criar e divulgar uma política de incentivos/atração para o desenvolvimento de 
pesquisas e monitoramento. 

Operacionalizar as parcerias estabelecidas. 

- Subsidiar a Chefia da UC na avaliação e encaminhamento dos processos de 
licenciamento de pesquisas na UC. 

Estabelecer o cronograma de realização de pesquisas em andamento e as previstas 
na UC. 

- Acompanhar, sempre que possível, as pesquisas e as coletas de material biológico 
(em conjunto com a coordenação de proteção). 

- Zelar pelo cumprimento das metodologias e técnicas de observação e coleta 
apontadas no Plano de Pesquisa da instituição/pesquisador. 
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Enc.rte 4 - Planejsmento 

Organizar e incluir as informações das pesquisas no banco de dados do SIG do 
Parque. 

Realizar reuniões semestrais de planejamento das atividades e reuniões mensais de 
avaliação e ajustes. 

Elaborar relatórios mensais e semestrais de atividades, além do relatório anual de 
avaliação da área temática. 

- Cobrar resultados das pesquisas realizadas. 

Exigir relatório técnico dos pesquisadores. 

B 1 - Pesquisa 

Atividades I Subatividades I Normas 

11 . I mplantar um sistema permanente de fomento á pesquisa científica na UC, por meio de 
convênios e acordos de cooperação com universidades e instituições de pesquisa, no 
âmbito regional , nacional e internacional. 

11 .1 Divulgar o Parque como área propícia para pesquisas, inclusive de longa duração, 
sobre o Bioma Amazônico. 

Deverá ser elaborado um folheto informativo caracterizando a unidade e suas 
potencialidades para pesquisa, o qual servirá para uma primeira apresentação do 
Parque para instituições nacionais e internacionais. 

Essas informações também deverão ser disponibilizadas na página do IBAMA na 
INTERNET 

11 .2 Fornecer infra-estrutura e apoio logístico aos pesquisadores previamente autorizados 
pelo IBAMA, também facilitando o seu deslocamento no Parque e na região, de acordo com 
a disponibilidade da UC. 

Deverâo ser estabelecidas normas de uso das estruturas de apoio à pesquisa, com 
termos de responsabilidade. 

- O pesquisador deverá avisar sempre com antecedência suas datas de ida ao campo. 

Por motivo de segurança, os pesquisadores deverão ser acompanhados por 
funcionário do Parque. 

- Antes de cada expedição, o pesquisador deverá preencher, na sede do Parque, um 
formulário informando seu cronograma e roteiro diário de trabalho, visando medidas de 
segurança. 

12. Criar estratégias para que os pesquisadores da área do Parque compreendam a 
importância dos resultados do seu trabalho para a tomada de decisões de manejo e 
contribuam diretamente com alguns programas. 

12.1 Solicitar o apoio e a participação dos pesquisadores no planejamento do 
monitoramento (desenvolvimento de metodologias, fornecimento de dados etc.), nos 
programas educativos (palestras, cursos, material impresso, dados para interpretação etc.).e 
na divulgação científica (palestras, conteúdo para mídia de divulgação científica etc.). 

12.2 Solicnar que, além dos relatórios de praxe, os pesquisadores elou inst~uições também 
disponibilizem um resumo executivo da pesquisa realizada, em linguagem simples, para ser 
utilizado em programas de divulgação e de educação e informação ambiental para visitantes 
e comunidades do entorno. 
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Enc.rtrt 4 . Planejamento 

12.3 Promover oficinas e outros encontros abertos, com a participação dos pesquisadores, 
para a apresentação da produção cientifica relacionada à UC. 

13. Realizar treinamentos específicos, visando inserir as comunidades como parceiras nas 
atividades de campo. 

14. Organizar expedições para o reconhecimento de campo das áreas remotas do Parque, 
ainda não conhecidas. 

- Essas expedições deverão ser organizadas em parceria com instituições de pesquisa, 
podendo ser solicitado o apoio do exército. 

15. Incorporar ao banco de dados do Parque as pesquisas e seus resu~ados , com sistema 
que permita identificar as lacunas do conhecimento, importantes para o cumprimento dos 
objetivos específicos definidos para o Parque. 

- Todos os projetos e relatórios de pesquisas deverão permanecer arquivados em local 
único e ordenado na sede administrativa do Parque. 

16. Disponibilizar para os pesquisadores todos os dados existentes sobre o Parque e a 
região que possam ser importantes para o desenvolvimento dos projetos. 

17. Incentivar o desenvolvimento das seguintes linhas de pesquisa, definidas durante o 
planejamento do presente documento: 

- Inventário das áreas do Parque ainda não amostradas, priorizando o castanhal , 
florestas de igapó e baixios de terra firme, ao longo dos rios Novo e Sotério, as 
florestas de várzea do Igarapé São João, cerrados e campinaranas alagadas do Rio 
Novo e a biota das áreas mais elevadas da Serra da Cutia. 

Levantamentos de campo para o detalhamento do mapa de vegetação da área do 
Parque. 

- Aprofundamento dos estudos dos meios físico e biótico do ambiente denominado 
' barreiro chupador'. 

- Estudo complementar da fauna e da flora dos enclaves de cerrado, especialmente da 
avifauna, já com registros relevantes nesses ambientes. 

- Avaliação da composição genética da avifauna única e tipica da parte oeste do 
interflúvio Madeira-TapajÓS, a oeste do divisor ecológico da Serra dos Pacaás Novos, 
com populações limítrofes e potencialmente diferenciadas. 

Investigação sobre a relação da avifauna das áreas de cerrado do Parque com a de 
manchas similares na TI Uru-Eu-Wau-Wau. 

- Avaliação das conseqüências da pressão de caça existente na região sobre as 
populações da fauna conservada no Parque, especialmente mutum Mitu tuberosa; 
paca Agouti paca; cateto Pecari ta jacu; veado Mazama sp.; anta Tapirus terrestris; 
cutia Dasyprocta sp.; macaco (várias espécies) e queixada Tayassu pecar, indicando o 
melhor tamanho e formato da faixa de exclusão de caça na Zona de Amortecimento. 

- Aprofundamento dos estudos sobre a distribuição das espécies de mamíferos a fim de 
definir se a região localizada entre a Serra dos Pacaás Novos e a Serra dos Uopianes, 
onde o Parque se localiza, representa uma zona de contato ou de transição para a 
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distribuição dessas espécies, reconhecendo devidamente a importância biogeográfica 
da área do Parque. 

- Avaliação dos recursos alimentares do primata mão-de-ouro Saimiri ustus. 

Confirmação da ocorrência dos primatas zogue-zogue Callicebus torquatu e soim
branco Callitrix aft. Emiliae na área do Parque e estudar sua ecologia. 

Confirmação da ausência de soim-marron Callicebus melanura e sagüi-de-cara-preta 
Mico nigriceps. 

Confirmação e identificação das áreas de simpatria e parapatria, dentro da área do 
Parque, de duas espécies de cutia Dasyprocta fuliginosa e D. variegata. 

Estudos sobre os invertebrados e pequenos mamiferos, incluindo o grupo dos 
quirópteros, ainda não pesquisados. 

- Estudos sobre a espécie de Kentropyx, possivelmente ainda não descrita, encontrada 
em áreas herbáceas do cerrado. 

Estudos sobre o ciclo reprodutivo da ictiofauna. 

Investigação das causas que determinam o maior tamanho dos peixes amostrados no 
Parque em relação aos de outros locais. 

- Aprofundamento dos estudos sobre as concentrações de macrófitas denominadas 
' colchas', que servem de berçário para várias espécies da ictiofauna do Rio Novo. 

Inventário das espécies adequadas para a aquariofilia e indicadoras da qualidade da 
água. 

- Aprofundar estudos em limnologia para a caracterização das águas e da composição 
do Zooplêncton e Fitoplêncton. 

Identificação e delimitação das possiveis áreas de reprodução e de crescimento dos 
peixes, por meio da localização e da identificaçl!o de ovos e larvas. 

Identificação do tamanho dos peixes na 1" maturaçl!o sexual , como parâmetro para 
definição dos periodos de defeso e medidas de manejo da pesca local. 

Estudos sobre a alimentaçâo natural dos peixes e a sua importância na dispersão de 
sementes e manutenção da biodiversidade da área. 

Identificação dos pontos singulares e/ou vulneráveis: mapeamento dos umirizais do 
alto Igarapé Azul, localização de outros prováveis ambientes semelhantes ao barreiro
chupador e inventário dos sítios de terra preta nos rios Sotério e Novo. 

- A definição das linhas prioritárias de pesquisa deverá ser periodicamente revisada pela 
direção do Parque, juntamente com pesquisadores com experiência na região e 
especialistas convidados. 

- Deverão ser considerados os aspectos científicos e os de ordem prática, voltados para 
a geração de subsídio às decisões de manejo da UC. 
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Encarte <I • Planejamento 

B 2 - Monitoramento 

Atividades I Subatlvidades I Normas 

18. Implantar um sistema permanente de monitoramento ambiental da UC, por meio de 
convênios e acordos de cooperação com universidades e instituições de pesquisa. 

- Esse sistema deverá coordenar o cronograma, as atividades, as coletas e tratamento 
de dados, o recebimento dos relatórios e as ações decorrentes dos resuttados obtidos 
de todo o monitoramento execu1ado no Parque. 

19. Planejar, implementar e coordenar o Sistema de Informações Georreferenciadas (SIG) 
da Unidade. 

19.1 Incorporar no Banco de Dados as informações obtidas no programa de monitoramento 
e nos demais programas (proteção e manejo, pesquisa, educação e interpretação ambiental, 
operacionalização e integração externa), mantendo um Banco de dados único. 

- O Banco de Dados da unidade deverá estar integrado ao Sistema de Informações de 
Unidades de Conservação do IBAMA (SIUC). 

- A coleta de dados deverá ser georreferenciada, sempre que possivel. 

20. Propiciar cursos de treinamento para o pessoal destinado a efetuar a coleta de dados 
para o monitoramento. 

21 . Monitorar a regeneração natural da área do antigo garimpo na Área Estratégica Interna 
São João ou Branco. 

22. Registrar todos os avistamentos (observação direta) de espécies da fauna , 
principalmente as cinegéticas. 

- Deverão ser anotados, sempre que possível, os dados biológicos (identificação, sexo, 
faixa etária) e, obrigatoriamente, os ecológicos (data, horário, local, número de 
indivíduos) . 

23. Monitorar o comportamento do público participante dos programas educativos e a sua 
aceitação das atividades propostas. 

- Esse monitoramento deverá ser feito por meio do registro de observações diretas e 
aplicação de questionários. 

24. Incorporar os registros e demais resultados do monitoramento ao banco de dados da 
Unidade e encaminhá-los ao Sistema de Monitoramento da Biodiversidade (SIMBIO) do 
IBAMA. 

c - EDUCAÇAO E INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL 

Objetivos: 

- Envolver estudantes, professores, moradores da região, funcionários do Parque e 
possíveis parceiros em programas que propiciem, ao mesmo tempo, troca de saberes e 
maior compreensão do meio natural e cuttural em que vivem. 
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Encllrte 4 . PlllnejllmMto 

- Propiciar aos estudantes, professores e moradores da região vivências práticas que 
possibimem maior entendimento sobre a importãncia do Parque e da conservação ambiental 
em geral, estimulando seu envolvimento nos esforços de conservação. 

- Divulgar e justificar as normas do Parque. 

Este programa deverá ter um coordenador com as seguintes atribuições: 

Implementar e coordenar as ações do Programa Temático de Educação e 
Interpretação Ambiental , zelando para que sejam executadas de acordo com o 
planejado. 

Buscar parcerias e apoio para o planejamento e desenvolvimento das atividades 
educativas (apoio logístico, recepção e condução de visitantes, interpretação 
ambiental) . 

- Coordenar a elaboração, produção e distribuição de material educativo e informativo 
referentes ao Programa e à UC. 

Incluir a Educação Ambiental em todas as atividades de manejo da UC. 

Elaborar, juntamente com as parcerias, um guia de procedimentos para as atividades 
de educação e interpretação ambiental no interior do Parque e fazer cumpri-lo. 

Realizar reuniões semestrais de planejamento das atividades e reuniões mensais de 
avaliação dos resuHados e ajustes. 

Elaborar relatórios mensais e semestrais de atividades, além do relatório anual de 
avaliação da área temática. 

- Organizar e incluir as informações oriundas do Programa no banco de dados do SIG 
do Parque . 

• Atividades I Subatividades I Normas 

25. Dotar o Parque de uma base de apoio ao programa e um local apropriado - Centro de 
Visitantes, para recepcionar e reunir grupos de pessoas participantes das atividades de 
educação ambiental (conforme o descrito no item 4.7.2.1 - 1 - AEI Entrada do Parque). 

26. Dotar a área de visitação controlada do Parque de trilhas interpretativas que possibilitem 
caminhadas orientadas em seus diversos ambientes. 

Deverão ser avaliados os locais mais adequados da zona de uso extensivo para a 
implantação de duas trilhas interpretativas, uma em ambiente aquático (rio ou igarapé) 
e outra na mata alagada (conforme o descrito na AEI Entrada do Parque). 

- Deverá ser estudada a viabilidade de implantação de uma trilha para caminhadas 
orientadas na zona primitiva (conforme o descrito na AEI Serra da Cutia) . 

27. Planejar e implantar um sistema interpretativo com especificidades para diferentes 
públicos (alunos e professores da rede formal de ensino, comunidades indígenas e não 
indígenas), incluindo atividades no centro de visitantes e nas trilhas interpretativas, com 
materiais didático I interpretativos de apoio (banners, painéis, ftanelógrafos, fantoches , 
contos, jogos, mapas, folhetos interpretativos temáticos, guia interpretativo para o guia da 
trilha) . 
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27.1 Montar uma equipe multidisciplinar (contratada ou com parcerias) incluindo a 
participação local, para o planejamento do sistema interpretativo, no qual deverá constar, 
para cada tipo de público, os temas a serem tratados, a concepção dos conteúdos, os meios 
e técn icas a serem adotados, os materiais a serem produzidos e a necessidade de pessoal 
e de recursos para sua implantação. 

- O sistema interpretativo deverá considerar os conhecimentos gerados pelas pesquisas 
e monitoramento e buscar o envolvimento dos pesquisadores na sua elaboração. 

- Os materiais a serem produzidos deverão ser testados (teste piloto) antes de sua 
confecção. 

- Atenção especial deve ser dada à linguagem empregada nos materiais interpretativos, 
a qual deve facilitar a compreensão das mensagens pelos diversos públicos. 

- O sistema interpretativo do Parque deverá estar integrado aos programas educativos 
planejados para as áreas estratégicas externas. 

27.2 Estabelecer, por meio de estudos específicos, o tamanho dos grupos e o tempo de 
realização das atividades programadas. 

- O tamanho dos grupos deve ser de, no máximo, 12 pessoas, até que se conte com os 
resultados estabelecidos nos estudos realizados. 

27.3 Organizar o calendário e os programas de visitação para as escolas da região e 
programas especiais de visitação orientada para a comunidade do entorno, lideranças e 
formadores de opinião. 

- As visitas ao Parque deverão ser previamente autorizadas e agendadas e serão 
sempre de caráter educativo, com permanente acompanhamento e orientação. 

- A visitação no interior do Parque ficará restrita ao Centro de Visitantes e às trilhas 
interpretativas na zona de uso extensivo e, conforme os estudos de viabilidade a 
serem real izados, a uma trilha na zona primitiva. 

28. Elaborar um calendário de ocorrências naturais (eventos biológicos) a serem observadas 
pelos visitantes, tais como piracema, floração e frutificação de espécies arbóreas. 

29. Capacitar funcionários do Parque e outros parceiros interessados para o monitoramento 
de impactos, condu1a de mínimo impacto, relações humanas e ou1ras temáticas 
correlacionadas à recepção e condução de visitantes e à educação ambiental para que 
atuem nas atividades do Programa. 

- A atuação do pessoal envolvido no Programa deverá ser periodicamente avaliada. 

30. Avaliar periodícamente o andamento e os resultados alcançados com as atividades do 
Programa. 

- As formas de avaliação e os indicadores a serem utilizados deverão ser previamente 
programados. 

Quando da identificação de problemas, deverão ser imediatamente adotadas medidas 
para a sua solução, tais como revisão do método escolhido, mudança na forma de 
apresentação do tema, introdução de novas atividades, inclusão de grupos que 
estejam exercendo pressão negativa. 
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0- OPERACIONALIZAÇÃO 

Objetivo 

- Executar o gerenciamento intemo de todo o Parque. 

Este programa deverá ter um coordenador com as seguintes atribuições: 

Implementar a organização administrativa do Parque, conforme a estrutura funcional 
estabelecida no presente documento e gerenciá-Ia. 

Gerenciar os recursos humanos, financeiros e materiais. 

- Fazer gestão para dotar o Parque de equipamentos e instalações necessários para 
cumprir o estabelecido neste Plano de Manejo. 

Estabelecer rotinas administrativas e de conservação das instalações, equipamentos e 
das vias internas. 

- Articular, em conjunto com as demais coordenações, mecanismos e estratégias de 
captação de recursos financeiros para operacionalização das atividades previstas. 

Realizar reuniões semestrais de planejamento das atividades e reuniões mensais de 
avaliação e ajustes. 

Elaborar relatórios mensais e semestrais de atividades, além do relatório anual de 
avaliação da área temática. 

- Alimentar o banco de dados de gestão da UC no SIG do Parque. 

o 1 - Regularizaçao Fundiária: 

- Atividades I Sub-atividades I Normas 

31 . Acompanhar o andamento dos seguintes processos referentes à situação fundiária, 
gestionando pela sua solução: 

- transferência patrimonial da área do Parque para o IBAMA; 

propostas de ampliação do Parque com a incorporação do Seringal Perseverança 
(Fazenda Estrela) e regularização de parte dessa área, já incluída nos limites da 
Unidade. 

o 2 - Admlnistraçllo e Manutençllo 

-Atividades I Subatividades I Normas 

32. Compor o quadro de pessoal para atender à demanda estabelecida neste documento, 
conforme Tabela 4.8. 
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Tabela 4.8 Quadro de pessoal necessário para a implantaçllo do presente plano de 
manejo 

CARGO/FUNÇAo ÁREA DE ATUAÇÃO TOTAL DE 
PESSOAL 

Chefe da Unidade Chefia 01 

Coordenadores de ProlBçAo o Manejo 05 
Programas 

Pesquisa. Monitoramento 

EducaçAo Ambiental 

OporaaonalozaçAo 

lmograçlo Externa 

Auxiliar administrativo Administração 02 

Barqueiro Direçio dos barcos 03 

Motorista DireçAo dos velculos 02 

Sorviç!?s ge<ais Serviços gerais 03 

Pessoal de limpeza Umpeza 03 

Vtg.linaa ProlBçAo 14 

Postos nas Reoex (08) 

Surpresa (03) 

Sede (03) 

Total 33 

33. Fazer gestão junto à administração central para atender à demanda existente no quadro 
de pessoal. 

- Os funcionários deste quadro poderão ser provenientes do IBAMA e de prestadores de 
serviços elou pessoal cedido pelas prefeituras, universidades ou outras instituições 
conveniadas ou parceiras. 

- As atividades técnicas poderão contar com o auxílio de estagiários, monitores e 
voluntários. 

- Os funcionários cedidos por terceiros deverão trabalhar subordinados à administração 
do Parque. 

34. Estabelecer a organização administrativa do Parque de acordo com a sugestão de 
organograma, conforme o apresentado na Figura 4.6, o qual deverá fazer parte do 
Regimento Intemo do Parque. 
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Encarte 4 . Planejamento 

Figura 4.6 Organizaçllo administrativa do Parque Nacional Serra da Cutia 

DIREC 
Bioma Amazônia 

Brasília 
I 

GEREXI 
Porto Velho 

PN 
SERRA DA CUTIA 

Guajará-Mirim 

CHEFIA CONSELHO CÂMARA 
CONSULTIVO r-- TÉCNICA 

ÁREA ÁREA 
ADMINISTRATIVA TÉCNICA 

I I 
Prestação de Contas Proteção e Manejo 
Recursos Humanos Pesquisa e Monijoramento 
Relações Públicas Educação Ambiental 

Equipamentos Integração Externa 
Convênios Operacionalização 

35. Capac~ar o quadro funcional em suas diversas atividades (proteç1io, apoio à pesquisa e 
mon~oramento , educaç1io ambiental, administração e integração externa) e promover 
cursos de atualização. 

36. Promover cursos de primeiros socorros para todos os servidores da UC. 

37. Adquirir periodicamente uniformes completos para funcionários e colaboradores 
(servidores conveniados e voluntários), com identificação específica para cada função. 

- O modelo e a cor dos uniformes dos funcionários do Parque deverão obedecer 
àqueles estabelecidos pelo IBAMA para Unidades de Conservação. 

38. Providenciar revisão e manutenção periódicas de instalações e equipamentos, materiais 
e vias internas do Parque. 
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39. Planejar e implantar estratégia de captação e investimento de recursos , a partir da 
identificação e articulação com fontes potenciais de financiamento/investimento , nacionais e 
intemacionais. 

40. Articular as diversas instâncias relacionadas ao cumprimento dos objetivos do Parque 
para a estruturação e posterior manutenção do Conselho Consu~ivo . 

- A estruturação do Conselho Consu~ivo deverá ser definida de forma a garantir a 
representatividade das áreas temáticas que constituem os objetivos gerais de manejo 
do Parque (conservação, pesquisa, educação ambiental/visitação, integração 
externa) . 

- Deverão ser realizadas reuniões setoriais preparatórias à criação do Conselho, para 
esclarecimentos e apresentação dos seus objetivos, de sua importância como fórum 
de discussão e apoio ao manejo do Parque e da região e dos encaminhamentos para 
sua estruturação e composição (seleção dos conselheiros) . 

- Após a criação do Conselho, deverá ser estabelecida e viabilizada a agenda de 
reuniões ordinárias, nas quais deverá ser elaborado o Regimento Interno do Conselho 
e analisados os relatórios de andamento das atividades dos programas, sugestões de 
novas atividades, entre outros assuntos relevantes. 

40.1 Articular parcerias para a capacitação dos membros do Conselho visando o exercicio 
adequado de suas competências. 

41. Articular com o Conselho Consu~ivo do Parque e demais órgãos envolvidos com a 
região , para a elaboração e o encaminhamento ao MMA da proposta de reconhecimento 
oficial do Mosaico Serra da Cutia e para a integração de ações na implantação do Corredor 
Ecológico. 

42. Promover a integração da gestão do Parque e demais áreas protegidas que constituem 
o Mosaico e também o Corredor. 

43. Gestionar junto ao CNPT IIBAMA e SEDAM para que sejam elaborados os Planos de 
Manejo das Reservas Extrativistas (federais e estaduais) situadas no entorno do Parque, os 
quais deverão estar em consonância com o Plano de Manejo do Parque. 

44. Viabilizar e apoiar as estratégias e a efetivação das parcerias necessárias para o bom 
desenvolvimento das atividades previstas nos programas e áreas estratégicas. 

45. Dar suporte aos demais programas. 
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o 3 - Infra-estrutura e equipamentos 

-Atividades I Subatividades I Nonnas 

46. Viabilizar a demarcação dos limijes do Parque em pontos estratégicos, em conjunto com 
CNPT e FUNAI. 

Definir os locais estratégicos para a implantação dos marcos e das placas de 
sinalização nos li mijes por meio de estudo especffico. 

47. Viabilizar a construção de um módulo administrativo no terreno do IBAMA, em Guajará
Mirim e de um local de apoio administrativo e de visitação em Surpresa. 

Essas construções deverão seguir o detalhamento descrito no ijem 4.7.2.2 Áreas 
Estratégicas Externas. 

48. Estudar a viabilidade de implantação de infra-estrutura no interior do Parque, na Area 
Estratégica Interna Entrada do Parque e, de acordo com os resultados, projetar e construir 
uma sede administrativa com alojamento funcional , base para pesquisa e para fiscalização e 
um Centro de Visitantes. 

- As técnicas construtivas deverão ser as da bioconstrução, buscando soluções 
baseadas em materiais e energias alternativas, procedimentos e técnicas de mínimo 
impacto, objetivando a sustentabilidade ambiental da unidade. 

49. Viabilizar a implantação e a manutenção dos seis locais de apoio à vigilância previstos 
no Programa de Proteção, sendo cinco nas áreas estratégicas internas Entrada do Parque, 
Serra da Cutia, Igarapés Talismã - Azul e Igarapé São João ou Branco e um na área 
estratégica externa Rio Cautário - São João ou Branco e a construção de um posto fixo de 
vigilância na área estratégica externa Rio Novo-Igarapé Azul, no interior da Reserva 
Extrativista Federal Barreiro das Antas. 

- A infra-estrutura desses locais encontra-se descrita nas respectivas áreas estratégicas, 
nos itens 4.7.2.1 Áreas Estratégicas Internas e 4.7.2.2 Áreas Estratégicas Externas. 

50. Viabilizar, juntamente com os demais órgãos responsáveis, a implantação do Sistema de 
Sinalização na zona de amortecimento e seus acessos. 

51 . Viabilizar a aquisição dos materiais e equipamentos necessários para dar suporte aos 
programas e áreas estratégicas previstos neste Plano de Manejo, conforme o descrito no 
item 4 do Programa de Proteção e o relacionado na Tabela 4.9. 
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Tabela 4.9 Relação dos equipamentos e materiais necessãrios para a implantação 
deste Plano de Manejo 

Programa de ProteçAo -
1 - Microcomputador tipo desk top, Pentium 4, softwares de SIG (Arcview, trackmaker etc.). -
2- Imll[essora -
3- Notebook com case á prova de água. 

4-2 GPS. 

5- Máquina fotográfica digttal. 

6- SIStema de comumcaçllo, com bases fixas e móveIS, rádios portáteis e gerador de energia para 
os rádIOS (por célula fotovo~aoca), torres de transmissão 

7- 2 velculos com tração 4 x 4, com auto track, engate, guincho, farol de longo alcance e kit de 
ferramentas. 

6- 2 carretas para barcos (6 m e 10m). 

10- 2 motos 125 cc. 

11- 1 Voadeira de 6 mts com motor de 25 hl2. 

12- 1 Voadeira de 10 mts com motor de 60 hp. 

~ 1 motor Rabeta com 8 hp. 

14- Uniformes completos (calça, bermuda, camisa, colete, boné, bota, capa de chuva). 

15- Ktt Fiscalozaçllo, composto de telefonia via satéltte, trena, binóculo infravermelho, lantema, farol 
de longo alcance e batena, rádIO de comunicaçllo portátil, conjunto de formulános, manual e 
matenal de divulgaçllo, mochila Impermeével 

16- Ktt Acampamento, composto de barraca tipo iglu, rede de selva, lona, fogareiro, prato, talher, 
panela, ferramentas, faca, fac.llo, corda. 

17- Krt salvatagem para pequenas embarcações (até 5 m ou com menos de 12 m, sem convés 
fechado, sem cabone habrtàvel, sem propulsa0 mec.llmca fixa e com motor de até 30 hp), coletes 
salva-vIdas (classe V ou 111), manual do proprietário, termo de respomabilidade, luzes de 
navegação, rádIO VHF fixo ou portábl, identificação no casco, obrigatóno por determinaçllo das 
Normas da Marinha (NORMAN 03, 2002), e remos e cerobim. 

18- Ktt de primeiros socorros para base e ra campo. 

~ motClSseITa§.J2l![a lISO em fiscallZa~ t estre e ftuval . 

20- Ktt contendo formulários, manuais e material de divulgação. 

21- Moboháno para o posto fixo mesa para o computtador e cadeiras 

22- Construçllo de 5 postos de apoio á Vigilãncia (infra-estrutura rústica, tipo chapéu de sol) nas 4 
AEI : Entrada do Parque, Serra da Cutia, Igarapé Talismã - Azul, Igarapé São João ou Branco e 1 
AEE: Cautário. 

23- Construçllo de 1 Posto Fixo, na AEE Rio Novo - Igarapé Azul, na RESEX BarreirO das Antas. 

24- KIT Posto Fixo: Mobiliário (mesa com 6 cadeiras, escrivaninha com material de papelaria, 4 
beliches e/ou armadores);. Cozinha (fogão, botijão, prato, talher, panelas, copo etc.); Geração de 
energia por células fotovollaicas; rádio comunicação; Sistema de refrigeração por placa solar; 
Bomba d'água e caixa d'água. 

26- Placas de sinalizaçllo para os limttes da Unidade. 

Programa de Pesquisa e Monitoramento 
27- Elaborar Material de Divulgaçllo para pesquisa na unidade. 
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28- MICrocomputador tipo desk top 
Programa de Educação Ambientai 

29- Construir Centro de Vis~antes, na AEI Entrada do Parque, na AEE Surpresa 
30- Data show. 

31- Tela para projeçlio. 
32- Microcomputador tipo desk topo 
33- Fllp chart, Pllots. 
34- Barco-escola. 
35- Klt de Salvatagem: 2 Bóia Salva-vidas Circular Classe 111, com 20 m de cabo ftutuante, Coletes 
Salva-VIdas Classe V ou 111 , bússola, âncora, Cabo e Amarra, bomba de esgoto, lanterna elétrica, 
Extintor de Incéndio PÓ Qulmico (2 de 4 kg próximo aos motores, 1 de 1 kg pr6x ao comando, 1 de 
4 Kg na cozinha e 1 de 4 kg em cada convés), Bandeira NaCIOnal, Apito, Manual do Proprietário, 
Quadros RIPEAM, Cartas Náuticas da Região, Luzes de Navegação, Placa de Identlficaçao (com 
comprimento total, lotação e potêncoa da motonzaçlio), Identdicaçao no Casco (nome nos dOIS 
bordos na proa, nome, porto e nO de inscnçlio na popa), Rádio VHF - FIXO ou Portátil . 
36- Maquetes da região da Unidade. 

Programa de OperacionalizaçAo 
37- 3 microcomputadores. -
38- Impressora muHifuncional -
39- Mobiliário Guajará-Mirim (mesas para computador, mesa de reunião, cadeiras, armário, 
prateleira, arquivo). 

-
39- Aparelho de teVfax. 
40- Data show. 
41- Notebook. 

42-GPS. 

43- MáqUina fotográfica dlQrtal. 
44- Filmadora digital. 
45- Veiculo 4x4, com traça0, guincho, engate, auto track. 
46- Construçlio do posto de Apoio administrativo e de proteçlio em Surpresa. 

47- Mobiliário Surpresa: Escmório (mesas para computador, mesa de reunião, cadeiras, armário, 
prateleira, arquivo); AlOjamento (betiches, armadores, guarda roupas);,Cozinha (fogAo, botijão, 
prato, talher, panelas, copo etc), Geraçlio de energia por células fotovoHaicas, rádIO comunteaçlio; 
SIStema de refrigeraçlio por ptaca solar, Bomba d'água e caixa d'água 
46- Construçlio do posto de Apoio administrativo de Guajará-Mirim. 
47- Mobiliário Escritório (mesas para computador, mesa de reunião, cadeiras. armário. prateleira, 
arqUivo); Cozinha (fogAo, bottJão, geladeira, prato, talher, panelas, copo etc.); Geração de energia 
por células fotovoHateaS; rMio comunicaçlio; SiStema de refngeraçlio por ptaca solar, Bomba 
d'água e caixa d'água 
48- TV 29'. 

~49- Videocassete. 

~Palmtop. 
51- 3 pen driver. 
52- Gerador portátil. 
53- Cavaletes de alumínIO para motores de popa 

54- Filtro para água. 

04 - Cooperação Institucional 

Atividades I Subatividades I Nonnas 

-

52. Manter e operacionalizar a relação do Parque com o Programa ARPA, por meio da 
DIREC, da UCP - Unidade coordenadora do Programa ARPA e do FUNBIO - Fundo 
Brasileiro para Biodiversidade Brasileira, instituição executora do programa ARPA. 
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- A relação com o ARPA se dará por meio do POA - Plano Operativo Anual, com a 
previsão dos recursos necessários para o desenvolvimento dos programas aprovado 
pela DIREC e pela UCP e doadores. 

- A execução do POA se dará pelo Sistema ARPA, via Internet, também conhecido 
como CÉREBRO (solicitações de diárias, passagens e consultorias), pelo FUNBIO 
(contratação de consultorias e aquisição de material permanente) e pelo Sistema de 
Conta Vinculada do ARPA I Banco do Brasil, em nome do Parque e FUNBIO 
(aquisição de material de consumo e serviços esporádicos) ou de acordo com novos 
procedimentos estabelecidos pelo Programa. 

- O monitoramento da execução do Programa ARPA será feito por meio de relatórios 
semestrais ou de acordo com novos procedimentos estabelecidos pelo Programa. 

53. Articular câmaras mUnicipais, prefeituras, as associações comunitárias (OSR, 
COOSERON, Aguapé, Primavera, Amadsur), as associações indígenas (Jupau, Santo 
André, Rio Guaporé, Sagarana) e outras parcerias para o apoio e o fortalecimento da gestão 
do Parque. 

54. Buscar parcerias com universidades e instituições de pesquisa para o desenvolvimento 
de pesquisas nas linhas prioritárias definidas neste documento, discutir a definição de outras 
linhas de pesquisa relevantes e viabilizar estágios para estudantes. 

- Os estágios deverão ser oferecidos de forma vinculada ao programa Gestão do 
Conhecimento promovido pela DIREC. 

55. Buscar parcerias com ONGs ambientalistas e locais visando o planejamento e 
implantação do Programa de Educação Ambiental. 

56. Articular a realização de intercâmbio ou troca de experiências com instituições 
governamentais e não-governamentais atuantes em áreas naturais protegidas nacionais e 
internacionais, preferencialmente as que tenham particularidades ou problemáticas 
correspondentes às do Parque. 

57. Estabelecer as parcerias com os órgãos governamentais necessárias para o apoio ás 
atividades de fiscalização, prevenção e combate a incêndios, pesquisa e monitoramento e, 
especialmente, para a implantação das áreas estratégicas externas na zona de 
amortecimento. 

4.7.1.2 Ações Gerenciais Gerais Externas (AGGE) 

As ações gerenciais gerais externas visam ã conservação do Parque por meio de atividades 
propostas para o seu entorno, de forma a minimizar os impactos sobre a UC, envolvendo a 
comunidade e suas representações nos esforços de conservação ambiental. 

Essas ações deverão ser desenvolvidas de forma compartilhada e cooperativa com outros 
agentes responsáveis, estatais ou não, na busca do estabelecimento de uma relaç1io 
compatível aos objetivos do Parque. Foram definidas ações para os seguintes programas 
temáticos: Proteção, Pesquisa e Monitoramento, Educação Ambiental, Integração Externa e 
Operacionalização. 
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Para cada programa temático, são relacionadas as atividades, as subatividades, quando 
existentes, e as normas a serem implementadas. 

A-PROTEÇAO 

Objetivos: 

- Proteger os ambientes e os recursos naturais do entorno do Parque (zona de 
amortecimento) de fonna a minimizar os impactos ou influências das atividades humanas 
sobre o mesmo. 

- Manter a conectividade ambiental no Mosaico de Áreas Protegidas e no Corredor 
Ecológico Guaporé/ltenez-Mamoré. 

Este programa contará com a mesma coordenação do programa de proteção interna da UC, 
juntamente com representantes das demais instituições envolvidas. 

Atividades I Subatividades I Normas 

1. Planejar um Sistema Integrado de Proteção e Controle Ambiental juntamente com os 
órgãos responsáveis pelas demais unidades de conservação e terras indígenas existentes 
na região, buscando a participação de outras entidades e instituições govemamentais e não
governamentais, comunidades organizadas e atores sociais locais. 

- As seguintes instituições, entre outras, poderão ser articuladas para este fim: SEDAM, 
FUNAI - AER Guajará-Mirim e Porto Velho, INCRA, Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Polícia Militar, Polícia Federal, Batalhão de Polícia Ambiental , Exército, além 
dos setores do IBAMA, como CNPT, DIPRO (CGFIS), DICOF - GEREX RO. 

O Sistema Integrado deverá atender ã Zona de Amortecimento, o Mosaico de Áreas 
Protegidas (PN Serra da Cutia, PN Pacaás Novos, RB Traçadal, Reservas Exlrativistas 
Pacaás Novos, Estadual e Federal do Rio Cautário e Barreiro das Antas e as Tis Uru
Eu-Wau-Wau , Pacaás Novos, Rio Negro Ocaia, Rio Guaporé e Sagarana) e parte do 
Corredor Ecológico. 

1.2 Buscar o apoio do Ministério Público e da Justiça em ãmbito estadual e federal visando 
agilizar a fiscalização e ajuizar medidas para o cumprimento das leis ambientais. 

2. Avaliar a necessidade do estabelecimento de um Programa de Prevenção e Combate a 
Incêndios para a ZA com objetivo de prevenir as queimadas no entorno. 

- Em caso positivo, deverá ser contatado o PREVFOGO IIBAMA para a elaboração do 
PPCI e as instituições responsáveis e envolvidas com o manejo das áreas protegidas 
do mosaico e do Corredor visando um programa íntegrado. 

Em caso positivo, deverá ser avaliada a possibilidade da criação de brigadas 
voluntárias nas comunidades, as quais deverão receber treinamento do PREVFOGOI 
IBAMA. 

3. Nonnatizar as atividades produtivas e exlrativistas da região citada, considerando: a 
manutenção da conectividade ambiental, a conservação dos mosaicos Floresta I Cerrado I 
Campinarana e das matas ciliares, a manutenção da qualidade dos rios, igarapés e 
nascentes e o ciclo reprodutivo dos peixes e a conservação de ambientes singulares 
(barreiros, cachoeiras, áreas acima de 200 m de altitude etc.). 
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- o conselho consuHivo do Parque deverá ser envolvido nesse processo. 

- Deverá ser proposto, nessa normatização conjunta , o estabelecimento de uma zona de 
exclusão de caça (ou caça e pesca ou extrativismo em geral) , desmatamento e 
formação de roças e pastagens num raio de 2 km no entomo do Parque, como forma 
de garantir a manutenção das populações da fauna e da flora . 

- A normatização deverá incluir a proibição das atividades de mineração e a criação de 
abelhas européias e africanas em toda a Zona de Amortecimento do Parque. 

Deverá ser feita gestão junto ao Incra para que não sejam feitos assentamentos no 
entorno das UCs e terras indígenas da regíão. 

4. Estabelecer estratégias conjuntas para os procedimentos e rotinas que controlarão o 
efetivo cumprimento das normas estabelecidas, íncluindo sobrevôos periódicos. 

4.1 Elaborar um guia de procedimentos para uso e informação das equipes de vigilãncia e 
fiscalização, padronizando as formas de fiscalização do Mosaico. 

- As rotas de vigilância e fiscalização do Sistema Integrado de Proteção deverão incluir 
as seguintes áreas estratégicas externas: Rio Novo, Rio Cautário-São João ou Branco. 

- As rotas de vigilância e fiscalização também deverão incluir os demais locais 
identificados com pressão de caça e pesca comerciais e predatórias, de potenciais 
invasões, de mineração, de desmatamento e as serrarias. 

4.2 Divulgar as normas e procedimentos de vigilância e fiscalização para os moradores. 

5. Implantar, em comum acordo com o CNPT, um posto fixo de vigilãncia e fiscalização junto 
ao Rio Novo (próximo da confluência com o Igarapé Azul) e local de apoio junto ao Rio 
Cautário - Igarapé São João ou Branco (Áreas estratégicas extemas). 

- O detalhamento dessas infra-estruturas consta no item 4.7.2.2 Áreas Estratégicas 
Externas. 

- Estas bases também darão apoio à pesquisa e ao monitoramento. 

6. Reafirmar aos órgãos de licenciamento o disposto no Art. 2° da resolução CONAMA nO-
13 de 06/1211990, o qual estabelece que nas áreas circundantes das Unidades de 
Conservação, num raio de dez quilômetros, qualquer atividade que possa afetar a biota 
deverá ser obrigatoriamente licenciada pelo órgão ambiental competente e que este 
licenciamento só será concedido mediante autorização do órgão responsável pela 
administração da Unidade de Conservação. 

- Os planos de manejo florestal , de manejo de fauna e de pesca e as licenças de 
desmatamento estão incluídos neste dispositivo. 

7. Viabilizar, juntamente com os demais órgãos envolvidos, a proposta já existente de 
Vigilância Comunitária (VC) do Mosaico, em que os extrativistas e indígenas se 
comprometem com a prática de rondas permanentes, informando qualquer irregularidade 
detectada para o IBAMA, SEDAM e FUNAI. 

- A Vigilãncia Comunitária deverá estar integrada ás demais estratégias de fiscalização 
adotadas para a região, inclusive ao controle de incêndios. 
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8. Criar e implementar um sistema de atendimento a denúncias de irregularidades na zona 
de amortecimento, no Mosaico e no Corredor Ecológico, em conjunto com os demais órgãos 
que atuam na região. 

9 Relatar, sistematizar e avaliar as informações obtidas na vigilância e fiscalização e 
incorporá-Ias no banco de dados do Parque. 

10. Gestionar para dotar o Sistema Integrado de Proteçi!lo e Controle Ambiental de materiais 
e equipamentos necessários para seu adequado funcionamento, em conjunto com as 
demais instituições envolvidas. 

11 . Promover capacrtação periódica dos servidores e demais parceiros para as práticas de 
vigilãncia e fiscalização e primeiros socorros. 

B - PESQUISA E MONITORAMENTO 

Objetivos: 

- Incentivar a realização de pesquisas cientificas e monrtoramento na Zona de 
Amortecimento do Parque, de interesse para o desenvolvimento sustentável e conservação 
ambiental da região. 

- Fornecer subsídios técnico-cientificos para o monitoramento e demais programas de 
manejo propostos para a região. 

Este programa contará com a mesma coordenação do programa de Pesquisa e 
Monitoramento intemo da UC, com a participação conjunta de representantes das 
instrtuições parceiras. 

B 1 - Pesquisa 

Atividades I Subatividades I Nonmas 

12 Buscar apoio e parcerias em universidades e instituições de pesquisa para o 
desenvolvimento de projetos, dissertações, teses e estudos de longa duração nas regiões 
da zona de amortecimento, do Mosaico e do Corredor. 

13. Fornecer infra-estrutura e apoio logístico aos pesquisadores e facilitar o seu 
deslocamento na região. 

14 Incentivar o desenvolvimento das seguintes linhas de pesquisa, definidas durante o 
planejamento do presente documento: 

Estudo qualrtativo e quantitativo aprofundado da pressão de caça exercida na Zona de 
Amortecimento, visando avaliar as conseqüências dessa pressão nas populações das 
espécies cinegéticas do Parque. 

Desenvolvimento de plano de manejo da fauna cinegética para as reservas 
extrativistas e terras indígenas do entomo do Parque. 
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Estudos sobre as espécies de peixes do Rio Guaporé visando uma definição 
adequada das áreas e períodos que podem ser explorados para pesca, garantindo 
essa atividade tradicional e cultural da região. 

- Localização de outros prováveis barreiros e ambientes semelhantes ao barreiro
chupador ainda não identificados na zona de amortecimento e estudos sobre a fauna e 
flora associadas. 

- Estudos sobre o potencial das abelhas nativas para criação e produção de mel. 

- Avaliação do impacto do extrativismo vegetal (castanha, caucho, seringa, poalha, cipós 
etc.) na zona de amortecimento e desenvolvimento de propostas para seu manejo 
sustentável. 

- Estudos sobre o uso atual e passado das espécies medicinais e sua biologia. 

- Estudos sócio-antropológicos visando resgatar a história da ocupação da região. 

- Diagnóstico do patrimõnio cultural, histórico e pré-histórico da UC e seu entomo. 

- Levantamento dos sitios históricos e pré-históricos da região , incluindo identificação, 
localização geográfica, descrição do contexto ambiental e diagnóstico quanto ao 
potencial uso público. 

15. Incorporar os resultados obtidos ao banco de dados da Unidade. 

B 2 - Monitoramento 

Atividades I Subatividades I Normas 

16. Implantar, em parceria com as reservas extrativistas e terras indígenas, um sistema de 
monitoramento das atividades extrativistas desenvolvidas na zona de amortecimento, 
especialmente caça e pesca, visando assegurar a sustentabilidade das populações 
exploradas e avaliando o papel do Parque como área-fonte. 

- Deverá ser confeccionado e atualizado periodicamente um mapa que permita avaliar o 
estado do uso e da conservação ambiental na zona de amortecimento. 

17. Capacttar técnicos, fiscais e vigilantes em técnicas de manejo de fauna, objetivando a 
execução do programa de monitoramento de forma permanente. 

18. Incorporar os registros e demais resultados do monHoramento ao banco de dados da 
Unidade e divulgar os dados obtidos. 

c - EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Objetivos: 

- PossibilHar aos moradores da região troca de saberes e maior compreensão do meio 
natural e cultural em que vivem e as suas inter-relações. 

- Divulgar e justificar amplamente os objetivos e as normas do Parque. 

Este programa contará com a coordenação do Programa de Educação Ambiental interno da 
UC, juntamente com a coordenação do Programa de Integração Extema. 
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Atividades I Subatividades I Normas 

19. Buscar parcerias para as atividades de Educação Ambiental na ZA. 

20. Estruturar um barco-escola, como um meio para promover a educação ambiental nas 
comunidades do entorno do Parque , atendendo, de forma itinerante, públicos de diversas 
idades e interesses. 

- O barco deverá conter espaço apropriado e coberto para reunião de pequenos grupos, 
com móveis modulares e dobráveis, um camarote com beliches, um camarote para 
reuniões e guarda de materiais, cozinha e banheiro. 

- O barco-escola será utilizado exclusivamente para trabalhos de educação ambiental, 
podendo dar apoio para o programa de pesquisa e monitoramento. 

Estabelecer parcerias com outras UC e inst~uições para viabilizar a implantação do 
barco-escola. 

20.1 Elaborar kits com conteúdos e atividades para os diversos públicos, visando seu 
envolvimento de forma prazerosa e estimulante, despertando a curiosidade e a vontade de 
participar e contribuir. 

- Os materiais a serem utilizados para a composição do barco-escola deverão ser 
resistentes, práticos e funcionais. 

- As atividades e os materiais deverão contemplar as peculiaridades sociais e cu~urais 
das comunidades do entorno, constituída por índios e não índios, em geral, com 
condições precárias de ensino formal. 

20.2 Estruturar o projeto Comunidade Sustentável a ser desenvolvido no barco-escola, 
como um processo educacional que estimule as comunidades ex\rativistas a refletir sobre 
suas práticas cotidianas (ação-reflexão-ação), diante dos objetivos de conservação 
ambiental da região e a construir, coletivamente, soluções a~emativas para os problemas 
detectados. 

- Este programa deverá privilegiar e estimular a valorização e a troca de saberes locais, 
com a construção horizontal das soluções, evitando proposições verticais e coercitivas. 

21. Estruturar e implantar o projeto "O Parque Vai à Escola", em parceria com escolas da 
rede pública e privada de Guajará-Mirim e Costa Marques, com subprojeto específico para 
as escolas da Zona de Amortecimento do Parque. 

Deverão ser montados calendários de atividades continuadas (e não pontuais) 
possibil~ando a construção conjunta de novas relações homem-natureza. 

- O projeto deverá ser implementado e diretamente supervisionado por profissionais 
habil~ados e prever avaliações periódicas dos resu~ados alcançados, com alunos e 
professores. 

21 .1 Promover, dentro do projeto, a atividade "A escola vai ao Parque", com a organização 
de vis~as orientadas ao Parque, constando de três etapas: conhecimento prévio, por meio 
de fotos, vídeo, mapas, história do Parque e sua região, estimulando a curiosidade e a 
responsabilidade com o ambiente a ser visitado e distribuição de desafios (tarefas) a serem 
cumpridos durante a visita; vis~a orientada ao Parque e região, com o cumprimento dos 
desafios (tarefas) propostos, aliando recreação e educação; e uma etapa pós-visita, com a 
apresentaçl!o dos resultados dos desafios propostos e avaliação. 

- Os desafios propostos deverão estimular a cooperação entre os alunos e não a 
competição. 
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- Os professores deverão ser preparados e orientados previamente para que participem 
ativamente das atividades propostas. 

22. Estabelecer parcerias para o planejamento e implantação conjunta de um projeto 
especial sobre geração e destinação do lixo. 

- As atividades do projeto deverão ser definidas conjuntamente com especialistas no 
assunto e envolver as associações locais. 

- Este projeto deverá ser implementado de forma piloto no distrno de Surpresa. 

23. Contribuir para o fortalecimento dos projetos desenvolvidos com mulheres, na ZA. 

23.1 Fomentar o estabelecimento de parcerias para a manutenção de encontros periódicos 
de mulheres, em cada comunidade , tratando principalmente dos seguintes temas de 
interesse coletivo: 

- Cuidados com o lixo, esgoto, água, alimentação, higiene corporal, planejamento 
familiar, doenças sexualmente transmissíveis, prevenção de doenças, plantas 
medicinais, práticas de terapias alternativas e outros que contribuam para uma 
ampliação da consciência ecológica e mudança de hábitos. 

- Valorização da cultura local por meio de histórias, lendas e mitos e da manutenção dos 
usos tradicionais dos produtos da floresta . 

23.2 Desenvolver cursos específicos, conforme as aptidões e os anseios de cada grupo, 
como gestão administrativa, elaboração de projetos, associativismo, primeiros socorros, 
além de outros voltados para a geração de renda como artesanato, costura, culinária etc. 

24. Implantar um centro de visitantes no distrito de Surpresa 

- O Centro de Visitantes deverá ser estruturado para funcionar como um ·ponto de 
encontro", contando com espaço para reuniões, oficinas e palestras, exposição 
interpretativa dos recursos ambientais e culturais da região e atividades ao ar livre, 
conforme descmo no item 4.7.2.2 Áreas Estratégicas Externas. 

25. Apoiar a adequação do Centro de Visitantes Vale do Guaporé, junto ao escritório do 
IBAMA em Costa Marques, implementando uma área de exposição interpretativa. 

- O Centro de Visitantes Vale do Guaporé deverá ser planejado e gerenciado de forma 
integrada com a GEREX li , IBAMA Costa Marques, Projeto Quelônios e Reserva 
Biológica Guaporé (conforme o descmo no item 4.7.2.2 Áreas estratégicas Externas 9 -
Costa Marques). 

26. Planejar e implantar uma sala de uso múltiplo, na base administrativa do Parque em 
Guajará-Mirim, a qual também terá fins educativos (conforme o descrno no item 4.7.2.2 
Áreas estratégicas Extemas, 10 - Guajará-Mirim) . 

27. Gestionar junto às prefenuras de Costa Marques e Guajará-Mirim para que sejam 
planejados e implantados, em parceria, quiosques interpretativos, com bancos e painéis 
educativos, em locais com grande fluxo de pessoas. 

- Sugere-se que esses painéis interpretativos abordem temas de interesse para a 
conservação ambiental da região, tais como a importãncia do Mosaico de áreas 
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protegidas e seus recursos, ciclo de vida das tartarugas, de espécies de peixes, entre 
outros. 

- Os painéis interpretativos de Guajará-Mirim deverão incluir o enfoque indígena. 

28. Estruturar uma exposição móvel sobre a conservação ambiental da região, a ser 
instalada em barcos, portos, comunidades, empresas, escolas, sede dos municipios, entre 
outros. 

- Essa exposiçlio itinerante deverá ser elaborada por equipe mu~idisciplinar (contratada 
ou parceira) , contando com profissionais experientes e a supervisão da administração do 
Parque e do setor específico da DIREC/IBAMA. 

29. Apoiar a criação de grupos infantis e juvenis (clubinhos), tendo como enfoque a temática 
ambiental , o Parque e demais áreas protegidas da região, usando a infra-estrutura do centro 
de visitantes de Surpresa, do barco-escola e do Centro de Visitantes Vale do Guaporé. 

30. Planejar e confeccionar materiais educativos, tais como folheto informativo geral sobre o 
Parque, Mosaico e Corredor, folhetos temáticos para adu~os e para crianças, teatro de 
fantoches , flanelógrafos, maquetes, guias de campo para observação de animais e plantas. 

- A elaboraçllo dos materiais educativos deverá ser feita por equipe mu~idisciplinar 

(contratada ou parceira), sempre com participação local e supervisionada pela 
administração do Parque e setor especifico da DIREC IIBAMA. 

- Os conteúdos deverlio estar adaptados às especificidades de cada público alvo e 
localidade, sempre incentivando uma relação homem-natureza mais sustentável, 
incluindo temas sobre extrativismo e cultura indígena. 

Deverá ser dada atenção especial ao tipo de linguagem a ser utilizado. 

- Os materiais educativos deverlio ser testados (em protótipos) antes de serem 
confeccionados. 

31. Buscar apoio para dotar as bibliotecas e as escolas da regilio e do entomo da UC com 
acervo referente ao tema conservação, sustentabilidade, áreas protegidas, legislaçllo 
ambiental , mapas da região com a localização do Parque, do Mosaico e Corredor. 

32. Formar e capacitar pessoal para o adequado desenvolvimento do Programa de 
Educação Ambiental. 

33. Buscar parcerias para o desenvolvimento de cursos de formação em educaçlio 
ambiental para professores e multiplicadores, nos municipios da região e para as 
comunidades da Zona de amortecimento do Parque. 

34. Avaliar os resultados alcançados com os métodos, as técnicas, os materiais e os 
instrumentos utilizados no Programa de Educação Ambiental e fazer, rapidamente, os 
ajustes necessários. 

Deverão ser estabelecidos indicadores para avaliar se os resultados esperados estão 
sendo ou não alcançados e estabelecidos os instrumentos de avaliação (questionários, 
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entrevistas, observação direta de comportamentos, depoimentos, fotografias, 
filmagens , testes). 

- A avaliação deverá ser um processo contínuo, desde o planejamento. 

35. Elaborar relatórios mensais de avaliação e acompanhamento da implantação dos 
projetos. 

36. Incorporar os resultados obtidos ao banco de dados da Unidade. 

o -INTEGRAÇÃO EXTERNA 

Objetivos: 

- Divulgar a importância, os objetivos, recursos , programas, benefícios e normas do Parque, 
buscando o apoio dos diversos setores da sociedade local e em geral, para com a Unidade. 

- Integrar o processo de manejo do Parque ao de gestão do seu entorno, por meio de ações 
conjuntas para a solução de confl itos e busca de a~ernativas de sustentabilidade. 

Este programa deverá contar com um coordenador com as seguintes atribuições: 

- Estabelecer convênios e parcerias e manter canais de comunicação com outras 
inst~uições públicas ou privadas e organizações comunnárias, catalisando ações que 
beneficiem o Parque e seu entorno. 

- Implementar e coordenar as ações previstas nos subprogramas de Relações Públicas e 
Incentivo a A~ernativas de Desenvolvimento. 

- Coordenar o desenvolvimento de projetos pilotos de a~ernativas de desenvolvimento 
sustentável propostas. 

- Realizar reuniões semestrais de planejamento das atividades e reuniões mensais de 
avaliação e ajustes. 

- Elaborar relatórios mensais e semestrais de atividades, além do relatório anual de 
avaliação. 

- Alimentar o banco de dados da UC com as informações, projetos e resultados do 
programa. 

o 1 - Relações Públicas 

Atividades I Subatividades I Normas 

37. Divulgar a existência e a importância do Parque, do Mosaico de Áreas Protegidas e do 
Corredor Ecológico, seus Objetivos e oportunidades que oferecem, utilizando os espaços 
obtidos em rádios, televisões, jornais, revistas. 

38. Fazer parcerias com rádios locais dos municípios da região para desenvolver programas 
periódicos de divulgação, educação, informação e integração. 

38.1. Inserir matérias específicas em programas já existentes. 

38.2. Buscar parceria com o Ministério da Educação e Ministério do Meio Ambiente para o 
estabelecimento de um ' Ponto de Cu~ura' no d istr~o de Surpresa. 
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39. Propiciar a difusão do conhecimento existente e das boas práticas de conservação da 
natureza desenvolvidas na região. 

40. Apoiar a divulgação de atividades e eventos de valorização social e cultural , para 
promover o envolvimento comunitário e valorização dos recursos cu~urais locais e regionais. 

41 . Promover campanhas de esclarecimento da comunidade sobre a legislação ambiental e 
indigena vigentes e os benefícios advindos de seu cumprimento. 

42. Utilizar recursos visuais do Sistema de Informações Geográficas para divulgação das 
atividades realizadas nos diversos programas do Parque. 

43. Elaborar conteúdo para a construção da página do Parque no site do IBAMA. 

- A página deverá funcionar como um Centro de Visitantes virtual e ser atualizada 
period icamente. 

44. Promover a visita de jornalistas, cientistas, políticos, autoridades e outros formadores de 
opinião ao Parque e região. 

45. Produzir materiais especiais de divulgação e promoção do Parque, do Mosaico e do 
Corredor, tais como folhetos, cartazes, video, camisetas, bonés. 

Todo o material produzido deverá ser de boa qualidade técnica, seguindo as normas 
estabelecidas no Guia do Chefe, passando sempre pela aprovação da direção do 
Parque e DIREC / IBAMA. 

46. Planejar e implantar, em conjunto com os demais órgãos envolvidos com o Mosaico e o 
Corredor, um Sistema Integrado de Sinalização, com funções indicativas, informativas e 
interpretativas. 

- Todo o material produzido deverá ser de boa qualidade técnica, seguindo as normas 
estabelecidas no Guia do Chefe, passando sempre pela aprovação da direção do 
Parque e DIREC /IBAMA. 

D 2 - Incentivo a Alternativas de Desenvolvimento 

47. Estabelecer, juntamente com a FUNAI e SEDAM, parcerias e/ou convênios de 
cooperação técnica, voltados à conservação ambiental e ao desenvolvimento 
socioeconõmico das comunidades da zona de amortecimento. 

- O programa ARPA, por meio do seu subcomponente 2.4, vem apoiando o 
planejamento das atividades produtivas comunitárias na região e a criação de 
oportunidades de cooperação com outras iniciativas públícas e privadas, com o 
objetivo criar uma relação de mútuo benefício entre o Parque e as comunidades do 
entorno. 

60 



- Deverão ser efetivados esforços para a inclusão da região, compreendendo o Parque 
e sua Zona de Amortecimento, o Mosaico e o Corredor, toda ou parte, nos projetos e 
programas estaduais e federais citados nos encartes 1 e 2 deste Plano de Manejo. 

47.1. Colaborar com a continuidade do levantamen1o/diagnóstico das atividades econômicas 
elou tradicionais locais para a identificação daquelas que devem ser fortalecidas por meio 
de apoio técnico gerencial, mercadológico e estratégico. 

47.2 Apoiar os parceiros na elaboração de projetos e captação de recursos para dar apoio 
técnico gerencial às seguintes atividades já identificadas como prioritárias para as 
comunidades no diagnóstico feito pelo FUNBIO, dentro do subcomponente 2.4 do Programa 
ARPA: 

- artesanato; 

- recuperação de áreas degradadas (antigos roçados, principalmente nas terras 
indígenas), com a implantação de sistemas agroflorestais; 

- implantação de viveiro de mudas de frutíferas, íncluindo castanheiras; 

- apicuHura com abelhas nativas e Casa do Mel; 

- organização da atividade turística na região, voHada para o segmento educacional e de 
pesquisa, e organização de uma agência receptiva, inexistente nos municípios da 
região. 

47.3 Apoiar o desenvolvimento de uma "MARCA" para o mosaico que identifique e agregue 
valor aos produtos da região, caracterizada por seus aspectos ambientais e sociais, o 
aprimoramento da organização para a produção, para a apresentação dos produtos, para o 
escoamento e comercialização da produção e a organização para o turismo. 

47.4. Incentivar e apoiar a implantação de um projeto piloto de ecoturismo em Surpresa, 
como parte integrante do Pólo Ecoturistico de Rondônia, uma vez que a organização para o 
turismo representa uma das principais propostas deste distrito, local por onde passarão os 
visitantes do Parque. 

48. Estimular e apoiar o desenvolvimento de políticas para que a atividade pesqueira e a 
caça no interior das terras indígenas e reservas extralivistas tomem-se sustentáveis. 

- Essas polfticas devem basear-se nos resultados das pesquisas propostas no presente 
documento e resultar de uma construção coletiva. 

49. Gestionar junto aos órgãos estaduais e municipais das áreas da saúde e educação para 
que o atendimento às comunidades do entorno venha apoiar o seu desenvolvimento 
sustentado. 

- A administração do Parque deve incentivar as açôes dos órgãos estaduais atuantes na 
área de entorno, mas não assumirá as suas responsabilidades. 

50. Gestionar junto à prefeitura dos municípios de Guajará-Mirim e Costa Marques e do 
distrito de Surpresa, FUNAI e SEDAM, medidas necessárias para a ampliação elou 
implantação de saneamento básico na região e zona de amortecimento do Parque, visando 
a captação de água potável , sistema de esgoto e destinação adequada do lixo . 

- Deverá ser viabilizado, por meio de parcerias, o projeto especial sobre a produção e 
destinação do lixo, proposto para a zona de amortecimento, no Programa de Educação 
Ambiental. 
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51 . Apoiar o associativismo na região e buscar parcerias com as várias associações 
existentes: associações comunitárias (como OSR, Aguapé, Primavera, Amadsur), 
associações indígenas (como Jupau , Santo André, Rio Guaporé, Sagarana) e 
ambientalistas (como Kanindé, Ecoporé e Rio Terra) . 

4.7.2 Planejamento por Áreas Estratégicas 

O planejamento por áreas estratégicas espacializa as ações propostas nos diferentes 
programas temáticos (proteção e manejo, pesquisa e monitoramento, educação e 
interpretação ambiental, operacionalização, integração extema), estabelecendo onde essas 
ações serão desenvolvidas, de forma integrada. 

Esses locais onde as ações serão desenvolvidas são áreas consideradas relevantes pa ra o 
cumprimento dos objetivos do Parque, denominados de Áreas Estratégicas. 

As áreas estratégicas localizam-se no interior da UC - Áreas Estratégicas Intemas (AEI) , ou 
fora da UC, na zona de amortecimento e região - Áreas Estratégicas Extemas (AEE). 

A vocação de cada área estratégica está intrinsecamente ligada às suas características e/ou 
problemáticas, que definem o foco das ações de gestão, intervenções, usos e normas 
diferenciadas. 

4.7.2.1 Áreas Estratégicas Internas 

As Áreas Estratégicas Intemas representam um ou mais espaços de intervenção, que 
englobam ações específicas de manejo, a serem desenvolvidas de forma integrada e 
funcional. 

Dentro dos limites do Parque, as áreas consideradas estratégicas para a sua gestão e 
manejo são as seguintes: 

1 - AEI Entrada do Parque (limite com Surpresa) 

2 - AEI Rio Novo-Igarapé Talismã e Azul 

3 - AEI Igarapé São João ou Branco 

4 - AEI Serra da Cutia 

A Figura 4.6 apresenta a localização das áreas estratégicas internas, no contexto do 
zoneamento do Parque. 
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Figura 4.7 Localização das ãreas estratégicas Internas do Parque Nacional Serra da Cutla 
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1. AEI ENTRADA DO PARQUE (limite com Surpresa) 

A AEI Entrada do Parque está localizada na porção oeste do Parque Nacional Serra da 
Cutia, na margem do Rio Sotério, fazendo limite com o Distrito de Surpresa. É o único local 
em que o Parque não está limitado por áreas protegidas (UCs ou Terra Indigena). Seu 
acesso é por via terrestre , através do Ramal 30, a partir de Surpresa, até a margem do Rio , 
que é atravessado somente por barco. 

É uma área com ambientes variados, com planícies inundáveis (até 150 m alt~ude) e platõs 
(menos de 300 m), recobertos por florestas alagadas (igapó) e floresta de terra firme , com a 
presença de um castanhal. 

Não possui qualquer tipo de infra-estrutura. Por sua localização e acesso, está prevista para 
o uso público extensivo, para o uso de pesquisadores e uso especial. 

Para esta AEI estão previstos um atracadouro, uma pequena sede administrativa com 
alojamento funcional, base para pesquisa, educação ambiental e fiscalização, um Centro de 
Visitantes e duas trilhas interpretativas para atender à vis~ação , a serem implantados após 
estudos especificos para avaliação do local mais apropriado. 

Até a implantação da infra-estrutura prevista, a área deverá conter, em local apropriado, um 
tipo chapéu de palha ou pascana, para facil~ar acampamentos. 

1.1 - Local de acampamento 

Inserção no zoneamento: Zona de Uso Extensivo 

Descrição: o local a ser implantado o acampamento será definido em visita técnica a ser 
realizada pela equipe técnica da UC. Será um local limpo e apropriado para acampamentos 
temporários. 

Resultados esperados: 

- Facilitar a permanência de funcionários e prestadores de serviços, antes e durante a 
implantação da infra-estrutura prevista. 

Indicadores: 

- Local de acampamento implantado e sendo utilizado. 

Atividades e normas: 

A) Ações de Operacionalização 

- Avaliar o local mais apropriado para a permanência temporária de pessoal no interior do 
Parque, considerando a proximidade com a área de chegada (desembarque) e a 
possibilidade de alagamentos; 

- Viabilizar e implantar o local de acampamento. 

- A estrutura será do tipo chapéu de palha ou pascana, com sistema de captação e 
tratamento de água (tipo cisterna) e local para fossa seca. 

1.2 - Atracadouro, sede administrativa com alojamento funcionat e centro de 
visitantes: 

Inserção no zoneamento: Zona de Uso Extensivo 

Descriçllo: Consistirá de um atracadouro, uma sede administrativa com alojamento 
funcional e um centro de visitantes. 

Resultados esperados: 
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- o Parque dotado de um atracadouro e de uma sede administrativa, que sirva também 
como base para pesquisa, educação e proteção e para alojar funcionários e pesquisadores 
e um centro de visitantes para atender à vis~ação . 

Indicadores: 

- Estudos específicos para a localização das obras realizados e aprovados. 

- Projetos das obras elaborados e aprovados. 

- Atracadouro, sede e centro de visitantes construídos, mobiliados, equipados e 
funcionando. 

- O Parque dotado de local, pessoal e materiais apropriados para receber os participantes 
do Programa de Educação Ambiental. 

- Atendimento ao público satisfatório. 

Atívidades e normas: 

A) Ações de Operacionalização 

- Realizar estudos especificos para avaliação do local mais apropriado para a construção do 
atracadouro, da sede e do centro de vis~antes . 

- Planejar e implantar as infra-estruturas previstas com as seguintes características gerais: 

a) Atracadouro flutuante construído com madeira certíficada. 

b) Sede administrativa contendo 3 salas para atender os serviços de administração, 
educação, pesquisa, proteção e reuniões ; 1 depósito; 1 refeitório; 1 cozinha; 2 lavabos e 1 
alojamento com 3 quartos e 3 banheíros. 

- Estas estruturas deverão ser moduladas e conjugadas e deverão conter espaços para 
colocação de redes. 

c) Centro de vis~antes constituído por um local coberto (tipo chapéu de palha), com mesas, 
bancos e painéis interpretativos, adequado para funcíonar como um espaço de uso múltiplo: 
recepção dos vis~antes , alimentação, atividades recreativas, educativas e interpretativas e 
auditório. 

- Viabilizar a elaboração dos projetos. 

- Os projetos deverão adotar técnicas da bioconstrução na definição dos materiais, das 
altemativas de fonte de energia e do modelo de saneamento a serem adotados. 

- Especial atenção deverá ser dada ao sistema de captação de água e ao tratamento e 
destino dos resíduos sólidos e líquidos. 

- O centro de vis~antes deverá se localizar em área próxima da sede e do atracadouro. 

- Encaminhar o projeto para aprovação da DIREC. 

- Viabilizar e acompanhar a execução das obras. 

- Mobiliar e equipar a sede, o alojamento e o centro de vis~antes . 

- A sede deverá contar com mobiliário, equipamentos, materiais e utensílios que 
possíbil~em seu funcionamento como sede admínístrativa e base para pesquisa, 
educação e proteção (conforme o relacionado na Tabela 4.8). 

- O alojamento deverá ser estruturado para receber 4 pessoas em cada um dos 3 
quartos, contando também com local apropriado para a colocação de redes (lista de 
materiais relacionada na Tabela 4.8). 
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o centro de visitantes deverá dar apoio à visitação, acomodando cerca de 30 pessoas, 
contendo bancos, mesas, lixeiras (conforme Tabela 4.8) e painéis informativos e 
interpretativos (conforme item 4.7.1.1 - AGGI 27). 

- Colocar a sede e o centro de visitantes em funcionamento e viabilizar a sua manutenção. 

B) Ações de Proteçlio 

- Implantar e manter a base de apoio ao Programa de Proteção na sede administrativa . 

- Implementar as ações planejadas para a base (rotinas, rotas e escalas de vigilância e 
fiscalização) , tendo como prioridade o controle da entrada do Parque e da zona de uso 
extensivo e a proteção dos visitantes e pesquisadores. 

- Providenciar destinação adequada do lixo recolhido ou gerado na área de visitaçlio . 

- Impedir a criação e a manutençlio de animais domésticos na zona de uso extensivo. 

- Definir área para cuHivo de pequena horta (espécie anuais sem disperslio sexuada) e 
pomar com espécies nativas. 

- Identificar os limites do Parque com o distrito de Surpresa com a implantaçlio de placas e 
marcos. 

- Registrar todos os avistamentos (observação direta) de espécies da fauna , principalmente 
as cinegéticas e outras observações ambientais consideradas relevantes . 

- Fazer um registro diário das ações realizadas e relatórios mensais de atividades. 

C) Ações de Pesquisa e Monitoramento 

- Implantar e manter a base de apoio ao programa de Pesquisa e Monitoramento na sede 
administrativa. 

- Fornecer alojamento e apoio logístico aos pesquisadores autorizados. 

- Controlar o cumprimento . por parte dos pesquisadores, das normas estabelecidas e o 
devido preenchimento do termo de responsabilidade e do formulário com informações 
prévias sobre o cronograma e roteiro diário de atividades. 

- Buscar o envolvimento e a participaçlio dos pesquisadores nas atividades educativas. 

- Incentivar a pesquisa sobre temas considerados prioritárias para a área, tais como o 
inventário da área do castanhal, das florestas de igapó e dos baixios de terra firme, ao longo 
do rio Sotério. 

- Monitorar a eficiência e os impactos das atividades educativas. 

D) Ações de Educação e Interpretaçlio Ambiental 

- Implantar e manter a base de apoio ao programa de Educação e Interpretação Ambiental 
na sede administrativa, consistindo de uma sala para os educadores ambientais, com 
equipamentos/materiais para atividades didáticas interpretativas e de orientação, conforme 
AGGI28. 

- Planejar e implantar um painel informatívo na entrada do Parque, junto ao atracadouro, 
contendo o nome do Parque e informações gerais, de acordo com modelo estabelecido pelo 
IBAMA. 

- Planejar e implantar painéis interpretativos no Centro de Visitantes, contendo mapa do 
Parque com a indicação "Você está aqui"; croquis e informações sobre as trilhas (extensão, 

66 



grau de dificuldade, tempo do passeio, principais temas abordados, recomendações) e a 
interpretação de temas relevantes . 

- Os painéis deverão ser confeccionados em material resistente e adequados ao clima 
da região. 

- Programar e agendar as visrtas às escolas da comunidade dentro do projeto ' O Parque Vai 
à Escola'. 

- Programar e agendar as visrtas das escolas da região e comunidade dentro do subprojeto 
• A Escola Vai ao Parque'. 

- Viabilizar o cumprimento do calendário e dos programas de visitação estabelecidos 

- A base deverá contar com os recursos humanos necessários para o permanente 
acompanhamento e orientação dos visitantes, incluindo funcionários, monitores e guias 
locais e condutores de barcos. 

- Os condutores de barcos devem ser preferencialmente da região, habituados a 
navegar pelos rios que dão acesso ao Parque . 

- Os monrtores e guias locais devem ser preferencialmente moradores da região e bons 
conhecedores das trilhas. 

- Toda visitação, dos diferentes públicos, deverá ser de caráter educativo. 

- Integrar os programas de visrtação do Parque ao programa educativolinterpretativo da área 
estratégica externa Distrito de Surpresa e das demais áreas estratégicas. 

- Programar, agendar e divulgar as atividades do barco-escola. 

- Organizar, disponibilizar e controlar o uso dos materiais didático I interpretativos de apoio. 

- Recepcionar os visitantes e desenvolver as atividades programadas. 

- Participar do monitoramento das atividades educativas e adotar medidas para a solução 
dos problemas detectados. 

1.3 - Trilha Interpretativa Terrestre 

Inserção no zoneamento: Zona de Uso Extensivo 

Descriçllo: Trilha interpretativa, com cerca de 3 km de extensão e traçado circular, iniciando 
e terminando próximo ao centro de visrtantes, passando por ambientes florestais. 

Resultados esperados: 

- O Parque dotado de local específico para caminhadas interpretativas. 

- Os visitantes usufruindo as oportunidades de recreação aliada à sensibilização e à 
educação. 

Indicadores: 

- Estudos específicos realizados. 

- Trilha implantada e interpretada. 

- Visrtantes sensibilizados e satisfeitos. 

Atividades e normas 

A) Ações de Operacionalização 

- Realizar estudos especificos para definir o traçado da trilha. 
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- Deverá ser avaliado o local mais adequado, em ambientes florestais da zona de uso 
extensivo, para a implantação da trilha. 

- A trilha deverá ser circular, com até 3 km de extensão, e com traçado sinuoso, 
favorecendo a criação de expectativa e curiosidade, e passar por locais de atratividade 
ambiental e paisagística. 

- O traçado da trilha deverá privilegiar locais em que sua implantação seja menos 
impactante e com menor dificuldade de caminhada. 

- Implantar a trilha da forma mais natural possivel. 

O piso da trilha deverá favorecer a drenagem natural, mantendo uma inclinação (2 a 
4%) na direção do escoamento superficial. 

Para possíveis pontos criticas, a trilha deverá contar com um eficiente sistema de 
drenagem. 

Nos locais mais alagadiços o piso poderá ser elevado, em forma de deck ou outros. 

- A largura do piso pode ficar entre 70 e 90 em e a largura total da trilha (corredor 
mantido aberto) não deverá exceder 1,5 m. 

B) Ações de Educação e Interpretação Ambiental 

- Desenvolver a interpretação temática da trilha pelo método guiado. 

Para cada tipo de público deverão ser desenvolvidos temas e técnicas (recursos) 
interpretativos específicos, nos pontos de parada mais adequados para cada tema. 

- A interpretação temática, incluindo a preparação para a saida do grupo, uma 
introdução ao tema, o desenvolvimento do tema ao longo dos pontos de parada (o que 
mostrar e como mostrar) e a conclusão, deverá estar contida e detalhada num 
documento tipo "guia-do-guia". 

- Os guias intérpretes deverão ser especificamente treinados para a utilização dos 
"guias-das-guias". 

- Realizar estudos especiais para o estabelecimento do tamanho ideal dos grupos, do tempo 
médio da caminhada e dos métodos de monnoramento da atividade (avaliação da eficiência 
e dos impactos). 

- Até que os estudos estabeleçam o tamanho ideal dos grupos, estes devem ser 
constnuídos, no máximo, por 12 visnantes. 

1.4 - Trilha Interpretativa Fluvial 

Inserçao no zoneamento: Zona de Uso Ex1ensivo 

Descriçao: Trilha interpretativa, com cerca de 5 km de extensão (Ida e vona), no Rio Sotério 
ou no igarapé, próximo ao centro de visHantes. 

Resultados esperados: 

- Oferecer oportunidade de passeio interpretativo, de barco, ao longo do rio. 

- Sensibilizar o público para a valorização dos ambientes fluviais. 

Indicadores: 

- Planejamento realizado. 

- Trilha fluvial definida e interpretada. 
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- Vis~antes sensibilizados e satisfeitos. 

Atividades e normas 

A) Ações de Operacionalização 

- Realizar estudos especificos para definir a localizaç!lo da trilha fluvial. 

Encarte .. . Phmejamento 

- Deverá ser avaliado trecho do rio ou do igarapé mais adequado para a implantação da 
trilha. 

- O passeio se dará por uma das margens, na ida, e pela outra margem, na volta. 

- O trecho escolhido deverá incluir o máximo possivel de pontos de atratividade 
ambiental e paisagística. 

B) Ações de Educação e Interpretação Ambiental 

- Desenvolver a interpretação temática da trilha pelo método guiado. 

- Para cada tipo de público deverão ser desenvolvidos temas e técnicas (recursos) 
interpretativos específicos, nos pontos de parada mais adequados para cada tema. 

- A interpretação temática, incluindo a preparação para a saída do gnupo, uma 
introdução ao tema, o desenvolvimento do tema ao longo dos pontos de parada (o que 
mostrar e como mostrar) e a conclusão, deverá estar contida e detalhada num 
documento tipo "guia-do-guia". 

- Os guias intérpretes deverão ser especificamente treinados para a utilização dos 
"guias-dos-guias". 

- Realizar estudos especiais para o estabelecimento do tamanho ideal dos gnupos, do tempo 
médio do passeio e os métodos de monitoramento da atividade (avaliação da eficiência e 
dos impactos). 

2. AEI RIO NOVO - IGARAPÉ TALISMÃ - AZUL 

Inserção no zoneamento: Zona Primitiva 

Descrição: Trata-se de uma importante área estratégica interna, cujas atividades serão 
realizadas a partir da área estratégica externa Rio Novo, localizada no interior da Reserva 
Extrativista Federal Barreiro das Antas. Sua implantação e funcionamento ficam 
condicionados à celebração de um acordo com o CNPT IIBAMA. A AEI compreende o curso 
do Igarapé Talismã a partir do Rio Novo, até a sua confluência com o Igarapé Taboca, (48 
km de extensão), seguindo pelo limite do Parque, até o Igarapé Azul (76 km de extensão) . 
Esta AEI em conjunto com a AEE Rio Novo representa um total de 177 km de rios e 
igarapés. Esta AEI contará com dois locais para acampamentos temporários, com cerca de 
500 m2

, cada um, localizados na confluência do igarapé Azul com o limite do Parque e na 
confluência dos igarapês Talismã e Taboca. 

Resultados esperados: 

- Facilitar a permanência de fiscais e vigilantes nesta região. 

- Apoiar a permanência temporária de pesquisadores na região. 

Indicadores: 

- Locais de acampamento implantados. 

- Atividades de proteção desenvolvidas e registradas. 

- Pesquisas e monitoramentos realizados. 

Atividades e normas: 
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A) Ações de Operacionalização 

- Estabelecer acordo com o CNPT IIBAMA para a implantação desta área estratégica intema 
lexterna, em conjunto com a Reserva Extrativista Federal Barreiro das Antas. 

- Avaliar os dois locais mais apropriados para a permanência temporária (acampamento) de 
vigilantes, fiscais e pesquisadores, em áreas próximas da confluência do igarapé Azul com o 
lim~e do Parque e da confluência dos igarapés Talismã e Taboca. 

- Viabilizar e implantar duas áreas de acampamento, tipo chapéu de palha ou pascana, nos 
locais escolhidos. 

B) Ações de Proteção 

- Implantar e manter as bases (locais de acampamento) de apoio à proteção. 

- Implementar as ações planejadas para esta área (rotinas, rotas e escalas de vigilância e 
fiscalização), tendo como prioridade a proteção do barreiro chupador e da fauna e flora 
associadas, das ' colchas' de macrófflas aquáticas do Rio Novo, que servem de berçário 
para várias espécies da ictiofauna, e acompanhar e dar proteção aos pesquisadores. 

- Controlar o acesso ao Parque fe~o através das reservas extrativistas do Barreiro das Antas 
e do Rio Pacaás Novos (federal e estadual) . 

- Controlar o cumprimento, por parte dos pesquisadores, das normas estabelecidas e o 
devido preenchimento do termo de responsabilidade e do formulário com informações 
prévias sobre o cronograma e roteiro diário de atividades. 

- Registrar todos os avistamentos (observação direta) de mamiferos, principalmente as 
espécies cinegéticas e outras observações ambientais consideradas relevantes. 

- Fazer um registro diário das ações realizadas e relatórios mensais de atividades. 

C) Ações de Pesquisa e Monitoramento 

- Oferecer local para acampamento e apoio logístico aos pesquisadores autorizados. 

- Incentivar a pesquisa sobre temas considerados prioritários para a área, tais como os 
estudos sobre os meios físico e biótico do ambiente denominado barreiro chupador; as 
florestas de igapó e baixios de terra firme, cerrados e campinaranas alagadas e colchas 
berçários de peixes, ao longo do Rio Novo; os umirizais do Igarapé Azul. 

3. AEI Igarapé 510 Joio ou Branco 

Inserçlo no zoneamento: Zona Primitiva 

Descrlçlo: Localiza-se no extremo leste do Parque, junto ao Igarapé 5ao Jol!o ou Branco, 
próximo do lim~e com a Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau. Inclui uma antiga área de 
garimpo, desativado há cerca de 15 anos, const~uída por uma clareira e uma estrada, tipo 
' carreador", já em processo de regeneração natural. Esta AEI deverá contar com um local 
apropriado para facil~ar acampamentos temporários, com estrutura tipo pascana ou chapéu 
de palha. 

Resultados esperados: 

- Facilitar a permanência temporária de fiscais, vigilantes e pesquisadores nesta regil!o. 

- Facilitar o mon~oramento e a proteção na área de recuperação no antigo garimpo. 
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- Proporcionar a integração das estratégias de vigilância , fiscalização e proteçâo do Parque, 
das reservas extrativistas do Rio Cautário (através da AEI Serra da Cutia e AEE Rio 
Cautário - São João ou Branco) e da TI Uru-Eu-Wau-Wau. 

Indicadores: 

- Local de acampamento implantado. 

- Atividades de proteção desenvolvidas e registradas. 

- Pesquisas e monitoramentos realizados. 

- Área desmatada recuperada. 

Atividades e normas: 

A) Ações de Operacionalização 

- Avaliar o local mais apropriado para a permanência temporária de vigilantes, fiscais e 
pesquisadores nesta área. 

Deverá ser considerado o local de acampamento utilizado como base de pesquisa 
durante a elaboração deste plano de manejo, com proposta de ser anexada ao 
Parque. 

- Considerar que o acesso a essa área só é posslvel pelo rio Cautário e Igarapé São 
João ou por via terrestre , através do ramal do km 52 da BR 429 até a colocação 
Canindé, na margem do Rio Cautário, atravessando a Reserva Extrativista Estadual do 
Rio Cautário. 

- Viabilizar e implantar o local de acampamento, tipo quiosque chapéu de palha ou pascana. 

B) Ações de proteção 

- Implantar e manter a base de apoio à proteção. 

- Implementar as ações planejadas para esta área (rotinas, rotas e escalas de vigilância e 
fiscalização) , tendo como prioridade a proteção da área de recuperação do antigo garimpo 
contra qualquer tipo de uso. 

- A recuperação ambiental da área deverá se dar por processo natural. 

- A fiscalização deverá ser periódica para evitar o retomo das atividades de garimpo na 
área. 

- Retirar os materiais e equipamentos que ainda restam no local do antigo garimpo 
(veículos, grupos geradores, tambores de combustível, entre outros). 

- Controlar o acesso ao Parque feito através do Rio Cautário e Igarapé São João. 

- Registrar todos os avistamentos (observação direta) de espécies da fauna, principalmente 
as espécies cinegéticas e outras observações ambientais consideradas relevantes . 

- Fazer um registro diário das ações realizadas e relatórios mensais de atividades. 

C) Ações de Monitoramento. 

- Acompanhar, periodicamente, a evolução da recuperação ambiental na antiga área de 
garimpo. 
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Encarte 4 . Planejamento 

4. AEI SERRA DA CUTIA 

Inserção no zoneamento: Zona Primitiva 

Descrição: Localizada próximo ao Igarapé Tiradendes e da Reserva Extrativista Federal do 
Rio Cautário, deverá constituir-se em local com cerca de 500 m2 1impo e preparado de forma 
apropriada para facilitar acampamentos temporários. Possui uma trilha com potencial para 
visitação educativa, que poderá ser implantada, dependendo dos estudos de sua 
viabilidade. 

Resultados esperados : 

- Facilitar a permanência temporária de fiscais, vigilantes e pesquisadores nesta região. 

- Avaliar a possibilidade de visitação na área. 

- Desenvolver atividade de visitação na Serra da Cutiára, em conjunto com a Reserva 
Extrativista Federal do Rio Cautário, dependendo do resuttado dos estudos específicos 
previstos. 

Indicadores: 

- Local de acampamento implantado. 

- Atividades de proteção desenvolvidas e registradas. 

- Pesquisas e monitoramentos realizados. 

- Estudos sobre a viabilidade da visitação realizados. 

- Trilha implantada, se considerada viável. 

Atividades e normas: 

A) Ações de Operacionalização 

- Avaliar o local mais apropriado para a permanência temporária de vigilantes, fiscais e 
pesquisadores nesta área. 

Deverá ser considerado o local de acampamento utilizado como base de pesquisa 
durante a elaboração deste plano de manejo. 

- Considerar que o acesso a essa área só é possivel pelo rio Cautário ou por via 
terrestre , através do ramal do km 52 da BR 429 até a colocação Canindé, na margem 
do Rio Cautário, na Reserva Extrativista Estadual Rio Cautário; deste ponto segue·se 
pelo Rio Cautário até a colocação do Sr Valdir, já na Reserva Extrativista Federal do 
Rio Cautário, de onde se chega ao Parque por uma trilha de aproximadamente 17 km; 
esta trilha vai até o antigo acampamento de pesquisa. 

- Viabilizar e implantar o local de acampamento, tipo chapéu de palha ou pascana. 

Deverá ser estabelecido acordo com a SEDAM IRO e o CNPT IIBAMA para a 
liberação do acesso pelas reservas extrativistas estadual e federal. 

- Desenvolver estudos especiais para avaliar a viabilidade de implantação de uma trilha para 
caminhadas orientadas na zona primitiva, saindo de local próximo do acampamento até um 
local de avistamento (mirante natural) da Serra da Cutia. 

Deverá ser avaliada a trilha aberta para estudos de campo, a qual possibilita uma 
visão parcial da Serra da Cutia, mas cujo traçado não foi planejado para o uso 
recreativo ou interpretativo e não representa uso tradicional. 

- A viabilidade da visitação nesta área estará condicionada à possibilidade de integração 
com programas de uso público das reservas extrativistas estadual e federal, por onde 
os visitantes terão que passar para chegar ao Parque e a integração com roteiros de 
passeios a partir de Costa Marques. 
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- Planejar o traçado da trilha, no caso de sua implantação. 

- A trilha deverá ser circular e com traçado sinuoso, favorecendo a criação de 
expectativa e curiosidade. 

- O traçado da trilha deverá privilegiar locais em que sua implantação seja menos 
impactante e inclua pontos de aHa atratividade ambiental e paisagística. 

- Implantar a trilha da forma mais natural possível, condicionada á possibilidade de vis~ação . 

- O piso da trilha deverá favorecer a drenagem natural, mantendo uma inclinação (2 a 
4%) na direção do escoamento superficial. 

- Para possíveis pontos críticos, a trilha deverá contar com um eficiente sistema de 
drenagem. 

- A largura do piso pode ficar entre 70 e 90 em e a largura total da trilha (corredor 
mantido aberto) não deverá exceder 1,5 m. 

B) Ações de Educação e Interpretação Ambiental (condicionadas à possibilidade de 
visitação) 

- Programar e agendar as vis~as. 

- Viabilizar o cumprimento da agenda e do programa de vis~ação estabelecido. 

- A visitação na zona primitiva deverá ter caráter educativo e contar com permanente 
acompanhamento. 

- Planejar a interpretação temática da trilha pelo método guiado. 

- A interpretação temática da trilha deverá estar contida e detalhada num documento 
tipo "guia-do-guia". 

- Os guias intérpretes deverão ser especificamente treinados para a utilização do "guia
do-guia". 

- Planejar a interpretação temática da trilha pelo método guiado. 

C) Ações de Proteção 

- Implantar e manter a base de apoio à proteção. 

- Implementar as ações planejadas para esta área (rotinas, rotas e escalas de vigilância e 
fiscalização) , tendo como prioridade a proteção dos ambientes, em especia l aqueles acima 
de 200 m de altitude e os enclaves de Cerrado e Campinaranas, a proteção dos 
pesquisadores e, caso haja visitação, a proteção dos visitantes. 

- Controlar o acesso ao Parque fe~o através das reservas extrativistas do Rio Cautário 
(estadual e federal). 

- Controlar o cumprimento, por parte dos pesquisadores, das normas estabelecidas e o 
devido preenchimento do termo de responsabilidade e do formulário com informações 
prévias sobre o cronograma e roteiro diário de atividades. 

- Registrar todos os avistamentos (observação direta) de espécies da fauna, principalmente 
as espécies cinegéticas, e outras observações ambientais consideradas relevantes. 

- Fazer um registro diário das ações realizadas e relatórios mensais de atividades. 
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D) Ações de Pesquisa e Monitoramento 

- Oferecer local para acampamento e apoio logístico aos pesquisadores autorizados. 

- Incentivar a pesquísa sobre temas considerados prioritários para a área, tais como os 
estudos sobre os cerrados e campinaras da região (fauna e flora) ; levantamentos para 
localização de prováveis barreiros e ·chupadores· ainda desconhecidos; inventários da biota 
das áreas mais elevadas da Serra da Cutia. 

- Monitorar a eficiência e os impactos da visitação na trilha, caso esta seja implantada. 

4.7.2.2 Áreas Estratégicas Externas 

As áreas estratégicas externas são aquelas relevantes para a interação do Parque com a 
sua região , especialmente a sua zona de amortecimento, onde situações de ameaças e de 
oportunidades devem ser adequadamente tratadas. 

O estabelecimento de áreas estratégicas tem seu respaldo na Lei 9.985/00, que dispõe no 
parágrafo l Odo Art. 25: ·0 órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá 
normas especificas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos naturais da zona de 
amortecimento e dos corredores ecológicos de uma unidade de conservação·. 

Foram definidas as seguintes áreas estratégicas externas na região do Parque: 

5 - AEE Distrito de Surpresa 

6 - AEE Rio Novo - Igarapés Talismã e Azul 

7 - AEE Rio Cautário - São João ou Branco 

8 - AEE Posto de fiscalização do km 62 da BR 429 

9 - AEE Guajará-Mirim 

10 - AEE Costa Marques 

A Figura 4.7 apresenta a localização das áreas estratégicas extemas, no contexto do 
zoneamento do Parque. 
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Figura 4.8 Localização das ãreas estratégicas externas do Parque Nacional Serra da Cutla 
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5. AEE DISTRITO DE SURPRESA 

Inserção no zoneamento: Zona de Amortecimento 

Descrição: Constitui-se numa base de apoio aos Programas do Parque. em especial. às 
atividades de educação ambiental e integração externa, implantada numa área a ser 
concedida ao Parque, no distrito Surpresa, Município de Guajará-Mirim. Esta base 
funcionará como sede provisória do Parque, até a implantação da sede definitiva na AEI 
Entrada do Parque. 

Esta base será modular, com área técnico-administrativa, área de alojamento, centro de 
visitantes e área comum de serviços. Esta base também deverá contar com um atracadouro 
e garagem para barcos. 

Condicionante: 

- Viabilizar um local para a implantação da base na sede do dlstrHo de Surpresa. 

Resultados esperados: 

- O Parque contando com uma base de apoio no distrito de Surpresa, a cerca de 30 km da 
sua principal área de entrada. 

Indicadores: 

- Espaço para a construção conced ido. 

- Projetos da obra elaborados e aprovados. 

- Base construída, mobiliada, equipada e funcionando. 

Atividades e normas: 

A) Ações de Operacionalização 

- Gestionar junto aos órgãos competentes (prefeitura de Guajará-Mirim, INCRA) para a 
liberação de urn terreno, com cerca de 1 ha, apropriado para implantação da base de apoio 
em Surpresa. 

- Planejar e implementar a infra-estrutura prevista, com as seguintes características gerais: 

a) Atracadouro flutuante, construído com madeira certificada, 1 garagem modular para 
barcos, com 1 depósito para combustível. 

b) Módulo técnico-administrativo, com 1 sala para atender a programas e serviços 
administrativos, de proteção, de educação e de pesquisa; 1 sala mu~iuso (para reuniões, 
cursos, palestras etc.) e 1 depósito. 

c) Módulo alojamento, com 4 quartos funcionais, com banheiros, área de serviço e locais 
para colocação de redes. 

d) Módulo de serviços, com 1 refeitório, 1 cozinha, 1 lavabo e área de serviço. 

e) Módulo centro de visitantes, constituído por um local coberto (tipo chapéu de palha) com 
2 lavabos, mesas, bancos e painéis interpretativos, adequado para funcionar como um 
espaço de uso mú~iplo : recepção dos visitantes, atividades recreativas, educativas e 
interpretativas, auditório e exposições interpretativas dos recursos ambientais e cuHurais da 
região. 

Essas estruturas devem ser moduladas e conjugadas. 

- O projeto deverá adotar técnicas da bioconstrução para que sirva como um modelo do 
uso adequado de materiais, de fontes aHemativas de energia, de captaçao de água e 
tratamento e destino dos resíduos sólidos e Iiquidos. 

- Encaminhar o projeto para aprovação da DIREC. 
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- Viabilizar e acompanhar a execução das obras. 

- Mobiliar e equipar a sede e o alojamento. 

- A base deverá contar com mobiliário, equipamentos, materiais e utensílios que 
possibilitem seu funcionamento, inclusive sistema de comunicação (conforme o 
relacionado na Tabela 4.8). 

- O alojamento deverá ser estruturado para receber 4 pessoas em cada um dos 3 
quartos, contando também com local apropriado para a colocação de redes (conforme 
o relacionado na Tabela 4.8). 

- Colocar a base em funcionamento e viabilizar a sua manutenção. 

B) Ações de proteção 

- Implementar as ações planejadas para a base (rotinas, rotas e escalas de vigilância e 
fiscalização) , tendo como prioridade o controle de invasões, desmatamentos, caça e pesca, 
a proteção dos pesquisadores e dos visitantes. 

- Estabelecer parcerias para o planejamento e implantação conjunta de um projeto especial 
sobre geração e destinação do lixo, no município. 

- Fazer um registro diário das ações realizadas e relatórios mensais de atividades. 

C) Ações de Pesquisa e Monitoramento 

- Fornecer alojamento e apoio logístico aos pesquisadores autorizados. 

- Controlar o cumprimento, por parte dos pesquisadores, das normas estabelecidas e o 
devido preenchimento do termo de responsabilidade e do formulário com informações 
prévias sobre o cronograma e roteiro diário de atividades. 

- Buscar o envolvimento e a participação dos pesquisadores nas atividades educativas. 

- Incentivar as pesquisas sobre temas considerados prioritários para a área, tais como os 
estudos sobre as espécies de peixes na área do Rio Guaporé, visando uma definição 
adequada das áreas e períodos que podem ser explorados para pesca; avaliação do 
potencial de abelhas nativas para criação e produção de mel; estudos das espécies 
medicinais quanto ao seu uso atual e passado e sua biologia e levantamento arqueológico 
dos sítios históricos e pré-históricos da região, incluindo diagnóstico do potencial para uso 
público . 

- Monitorar a eficiência e os impactos das atividades educativas. 

D) Ações de Educação e Interpretação Ambiental 

- Planejar a exposição interpretativa e as atividades para centro de visitantes e sala de 
reuniões do módulo técnico-administrativo de forma atrativa e educativa para os moradores 
do distrito e demais visitantes. 

- O centro de visitantes deverá ser estruturado para funcionar como um ·ponto de 
encontro·, oferecendo atividades ao ar livre, oficinas, palestras e exposição 
interpretativa dos recursos ambientais e culturais da região. 

- A sala de reuniões e o centro de visitantes deverão apresentar uma interpretação dos 
recursos ambientais e culturais da região, de forma atrativa e interativa, incluindo 
temas que demonstrem a importância dos ambientes conservados no mosaico de 
áreas protegidas da região, com destaque para os ambientes do Parque, para a 

77 



importância das técnicas de sustentabilidade para o extrativismo praticado na região e 
temas que visem o resgate , a valorização e promoção da cu~ura tradicional local 
(história, hábitos e costumes, festas, músicas, artesanato e culinária) , podendo incluir 
maquetes, mapas, painéis, vitrines etc. 

- Também deverão ser divulgados os atrativos da região e as possibilidades de 
passeios, incluindo a visitação ao Parque e suas normas, bem como atividades e 
eventos que contribuam para a valorização social e cultural da região. 

- Programar e agendar as visitas às escolas da comunidade dentro do projeto "O Parque Vai 
à Escola", conforme item 4.7.1.2 - AGGE 21 . 

- Programar e agendar as visitas das escolas da região e da comunidade dentro do 
subprojeto "A Escola Vai ao Parque", conforme o item 4.7.1 .2 - AGGE 21 . 

- A agenda de visitação educativa em Surpresa deverá, sempre que possivel, estar 
integrada à agenda de visitação ao Parque. 

- Viabilizar o cumprimento do calendário e dos programas de visitação estabelecidos 

- A base deverá contar com os recursos humanos necessários para o permanente 
acompanhamento e orientação dos visitantes, devendo ser instituido um sistema de 
voluntariado. 

Moradores locais poderão ser capacitados para atuar nas atividades educativas como 
monitores e guias locais. 

- Apoiar a criação de grupos infantis e juvenis (clubinhos), tendo como enfoque a temática 
ambiental, o Parque e demais áreas protegidas da região , usando a infra-estru1ura do centro 
de visitantes e do barco-escola. 

- Organizar, disponibilizar e controlar o uso dos materiais didático I interpretativos de apoio e 
o uso do centro de visitantes. 

- Buscar apoio para dotar o centro de visitantes e as escolas da região de bibliografia e 
outros materiais referentes à conservação, sustentabilidade, áreas protegidas, legislação 
ambiental, mapas da região com a localização do Parque, do Mosaico e Corredor. 

- Buscar parcerias para o desenvolvimento de cursos de formaçllo em educação ambiental 
para professores e multiplicadores da região. 

- Participar do monitoramento das atividades educativas e adotar medidas para a solução 
dos problemas detectados. 

E) Ações de integração externa 

- Gestionar para a melhoria da urbanização do Distrito, incentivando e apoiando iniciativas 
para implantação de sistema de esgotos, recolhimento e destinação adequada do lixo, 
projeto de ajardinamento e arborização das praças e das vias públicas, entre outros. 

- Apoiar a elaboração de projetos e captação de recursos para dar apoio técnico gerencial 
às iniciativas para o desenvolvimento econômico do distrito, conforme item 4.7.1.2 - AGGE 
47, incluindo a organização para o ecoturismo. 

- Incentivar a participação do Distrito nas iniciativas para a implantação do Sistema 
Integrado de Sinalização (placas indicativas, informativas e interpretativas) a ser planejado 
para o Mosaico Serra da Cutia. 

- Divulgar os resuttados das pesquisas realizadas e das boas práticas desenvolvidas na 
região. 

78 



- Divulgar o calendário de atividades do Barco-Escola e incentivar a participação no seu 
projeto "Comunidade Sustentável". 

- Divulgar e apoiar os projetos desenvolvidos com mulheres, contribuindo para a 
manutenção dos encontros temáticos periódicos e desenvolvimento de cursos de interesse. 

6. AEE RIO NOVO - IGARAPÉ AZUL 

Inserção no zoneamento: Zona de Amortecimento 

Descrição: Trata-se de uma área estratégica localizada no interior da Reserva Extralivista 
Federal Barreiro das Antas, importante por dar acesso ao Parque, especificamente ao 
barreiro chupador, ambiente raro e de alia vulnerabilidade, e às "colchas', berçários de 
peixes, ao longo do Rio Novo. 

Esta área compreende parte do Rio Novo até o local de confluência deste com o Igarapé 
Azul e os cursos do Rio Novo (25 km) e do Igarapé Azul (28 km), até o lim~e com o Parque. 
A partir do lim~e do Parque, tem continuidade com a AEI Rio Novo - Igarapé Talismã e Azul, 
formando, junto com esta, um total de 177 km de rios e igarapés. 

Deverá ser proposta ao CNPT IIBAMA a implantação de um posto fixo de vigilãncia e 
fiscalização conjunta - Parque e Resex, na confluência do Rio Novo com o Igarapé Azul. 

Condicionante: A implantação e o funcionamento da área estratégica ficam condicionados 
à celebração de um acordo com o CNPT llBAMA. 

Resultados esperados: 

- Facilitar a integração das estratégias de fiscalização e proteção do Parque e Resex, 
possibil~ando patrulhas volantes ao longo dos 177 km de rios e igarapés, a partir do posto 
fixo . 

- Viabilizar e integrar a AEI Rio Novo -Igarapé Talismã e Azul. 

- Facilitar a permanência e a circulação de fiscais e vigilantes na região , a partir do posto 
fixo e das áreas de acampamento. 

Indicadores: 

- Acordo com o CNPT IIBAMA celebrado. 

- Estratégias de proteção do Parque e da Resex integradas. 

- Posto fIXO implantado e funcionando. 

- Atividades de proteção desenvolvidas e registradas 

Atividades e normas: 

A) Ações de Operacionalização 

- Estabelecer acordo com o CNPT IIBAMA para a implantação desta área estratégica 
extema integrada à AEI Rio Novo - Igarapé Talismã e Azul. 

- Avaliar, juntamente com o CNPT, um local apropriado para a implantação do posto fixo de 
vigilância e fiscalização, em área próxima da confluência do Rio Novo com o Igarapé Azul. 

- Planejar e implantar o posto de fiscalização, contendo: 1 sala para atividades 
administrativas, 1 quarto para duas pessoas, 1 banheiro, 1 cozinha e espaço para armação 
de redes , sistema de coleta e tratamento de água e tratamento de resíduos sólidos e 
líquidos. 

- O posto deverá ter uma estrutura rústica , adotando técnicas da bioconstrução para que 
sirva como um modelo do uso adequado de materiais, de fontes aHemativas de 
energia, de captação de água e tratamento e destino dos resíduos sólidos e IIquidos. 
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- Viabilizar, juntamente com o CNPT, a elaboração do projeto e a implantação do posto fixo, 
no local escolhido. 

- Encaminhar o projeto para aprovação da DIREC. 

- Viabilizar e acompanhar a execução das obras. 

- Viabilizar, juntamente com o CNPT, a aquisição dos móveis e equipamentos necessários 
para a adequada operação do posto. 

- O posto deverá contar com mobiliário, equipamentos, materiais e utensilios que 
possibilitem seu funcionamento, inclusive sistema de comunicação (conforme o 
relacionado na Tabela 4.8). 

- Colocar o posto em funcionamento e viabilizar a sua manutenção. 

Ficarão proibidas a criação e a manutenção de animais domésticos e exóticos junto ao 
posto. 

B) Ações de Proteção 

- Implementar as ações planejadas para esta área dentro do Sistema Integrado de Proteção 
e Controle Ambiental (rotinas, rotas e escalas de vigilãncia e fiscalização), de forma 
integrada com a Resex Federal Barreiro das Antas. 

Deverão ser especialmente protegidos os ambientes que mantêm a conectividade 
dentro do Mosaico e Corredor, os mosaicos Floresta I Cerrado I Campinarana, as 
matas ciliares e a qualidade dos rios, igarapés e nascentes. 

Deverá ser controlado o cumprimento da normatização das atividades produtivas e 
extrativistas da região , especialmente na "zona de exclusão· estabelecida no entomo 
do Parque. 

- As rotas de vigilãncia e fiscalização deverão incluir e controlar os locais identificados 
como de caça e pesca comerciais e predatórias, de potenciais invasões, de mineração, 
de desmatamento e as serrarias. 

Dar apoio e proteção aos pesquisadores e controlar o cumprimento das normas 
estabelecidas para pesquisa e o devido preenchimento do termo de responsabilidade e do 
formulário com informações prévias sobre o cronograma e roteiro diário de atividades 
previstas. 

- Fazer um registro diário das ações de proteção realizadas e relatórios mensais de 
atividades. 

C) Ações de Pesquisa e Monitoramento 

- Oferecer local para acampamento e apoio logístico aos pesquisadores autorizados. 

- Incentivar a pesquisa sobre temas considerados prioritários para a área, tais como estudos 
sobre a pressão de caça e desenvolvimento de planos de manejo de caça das espécies 
cinegéticas e levantamento arqueológico dos sítios históricos e pré-hístóricos da região. 

D) Ações de Integração Externa 

- Divulgar o calendário de atividades do Barco-Escola e incentivar a participação comunitária 
nas atividades oferecidas e no projeto "Comunidade Sustentável". 

- Divulgar e apoiar os projetos desenvolvidos com mulheres, incentivar a participação das 
mulheres da região nos encontros periódicos. 
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- Distribuir materiais de divulgação e promoção do Parque, do Mosaico e do Corredor. 

- Apoiar a implantação do Sistema Integrado de Sinalização (placas indicativas, informativas 
e interpretativas) na região. 

7. AEE RIO CAUTÁRIO - SÃO JOÃO OU BRANCO 

Inserçllo no zoneamento: Zona de Amortecimento 

Descriçllo: Localiza-se na Reserva Extrativista Federal do Rio Cautário, na confluência do 
rio Cautário com o Igarapé São João ou Branco, próximo ao extremo leste do Parque. 

Deverá ser proposto ao CNPT IIBAMA a implantação de um local apropriado para facilitar 
acampamentos temporários, com estrutura tipo pascana ou chapéu de palha. 

Resultados esperados: 

- Facilitar a permanência temporária de fiscais, vigilantes e pesquisadores nesta região. 

- Proporcionar a integração das estratégias de fiscalização e proteção do Parque e das 
reservas extrativistas do Rio Cautário. 

Condicionante: A implantação e o funcionamento da área estratégica ficam condicionados 
à celebração de um acordo com o CNPT IIBAMA. 

Indicadores: 

- Local de acampamento implantado. 

- Atividades de proteção desenvolvidas e registradas. 

- Pesquisas e monitoramentos realizados. 

Atividades e normas: 

A) Ações de Operacionalização 

- Avaliar, juntamente com o CNPT IIBAMA, o local mais apropriado para a permanência 
temporária de vigilantes, fiscais e pesquisadores nesta área. 

- Viabilizar, juntamente com o CNPT IlBAMA, a implantação do local de acampamento, tipo 
quiosque chapéu de palha ou pascana. 

B) Ações de Proteção 

- Implementar as ações planejadas para esta área dentro do Sistema Integrado de Proteção 
e Controle Ambiental (rotinas, rotas e escalas de vigilãncia e fiscalização) . 

- Deverão ser especialmente protegidos os ambientes que mantêm a conectividade 
dentro do Mosaico e Corredor, os mosaicos Floresta I Cerrado I Campinarana, as 
matas ciliares e a qualidade dos rios, igarapés e nascentes. 

Deverá ser controlado o cumprimento da normatização das atividades produtivas e 
extrativistas da região , especialmente na ' zona de exclusão' estabelecida no entomo 
do Parque. 

- As rotas de vigilância e fiscalização deverão incluir e controlar os locais identificados 
como de caça e pesca comerciais e predatórias, de potenciais invasões, de mineração, 
de desmatamento e as serrarias. 

Dar apoio e proteção aos pesquisadores e controlar o cumprimento das normas 
estabelecidas para pesquisa e o devido preenchimento do termo de responsabilidade e do 
formulário com informações prévias sobre o cronograma e roteiro diário de atividades 
previstas. 
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- Fazer um reg istro diário das ações de proteção realizadas e relatórios mensais de 
atividades. 

C) Ações de Pesquisa e Monitoramento 

- Oferecer local para acampamento e apoio logístico aos pesquisadores autorizados. 

- Incentivar a pesquisa sobre temas considerados prioritários para a área, tais como os 
estudos sobre os cerrados e campinaras da região (fauna e flora); inventário das florestas 
de várzea do Igarapé São João. 

D) Ações de integraçl!o extema 

- Divulgar o calendário de atividades do Barco-Escola e incentivar a participação comunitária 
nas atividades oferecidas e no projeto "Comunidade Sustentável". 

- Divulgar e apoiar os projetos desenvolvidos com mulheres, incentivar a participação das 
mulheres da reg ião nos encontros periódicos. 

- Distribuir materiais de divulgaçl!o e promoçl!o do Parque, do Mosaico e do Corredor. 

- Apoiar a implantaçl!o do Sistema Integrado de Sinalizaçl!o (placas indicativas, informativas 
e interpretativas) na região. 

8 - AEE POSTO DE FISCALIZAÇÃO DA BR 429 KM 62 

Inserção no zoneamento: Região do Parque 

Descrição: Trata-se de um posto de fiscalização da Secretaria da Fazenda Municipal -
SEFAZ, localizado no km 62 da BR 429, próximo do ramal que liga com a Resex Estadual 
do Rio Cautário (um dos acessos ao Parque). Este posto, mediante acordo de parcerias, 
poderá apoiar, também, a fiscalização ambiental e campanhas de educação ambiental 
preventivas. 

Condicionante: Estabelecimento de parceria com a Secretaria da Fazenda Municipal e 
também com a Policia Ambiental e outros órgl!os, para o desenvolvimento de atividades de 
fiscalização e prevenção, em conjunto. 

Resultados esperados : 

- Ampliar e aprimorar a fiscalizaçl!o ambiental na região. 

- Ampliar o alcance de campanhas de educação ambiental preventivas. 

Indicadores: 

- Parcerias estabelecidas. 

- Ações de fiscalização conjuntas realizadas. 

- Campanhas educativas efetivadas. 

Atividades e normas: 

A) Ações de Operacionalização 

- Viabilizar o estabelecimento das parcerias. 

- Fornecer apoio logístico para o desenvolvimento das ações programadas. 

B) Ações de Proteção 

- Participar do planejamento conjunto das ações de fiscalização. 
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- Realizar as ações de fiscalização ambiental programadas. 

- Deverão ser principalmente fiscalizados o transporte ilegal de madeira e caça, o tráfico 
de animais silvestres, a pesca em época de defeso e o trãnsito de grileiros que 
promovem invasões na região. 

C) Ações de Educação Ambiental 

- Planejar campanhas de educação preventiva a serem desenvolvidas junto ao posto em 
determinadas épocas. 

- As campanhas deverão ser realizadas em épocas de maior circulação de veiculos e 
épocas de maior pressão de caça e pesca na região. 

- As campanhas poderão incluir a colocação de placas, banners ou faixas, junto ao 
Posto e na estrada, e a distribuição de materiais informativos e educativos, abordando 
temas de interesse para a conservação ambiental da região. 

Buscar a participação das comunidades no planejamento e desenvolvimento das 
campanhas, inclusive jovens e crianças (Associações, Grupo de Mulheres, Clubinhos 
Infantis, entre outros) . 

- Buscar o envolvimento da comunidade escolar do distrito de São Domingos nos programas 
de educação ambiental. 

9 - AEE GUAJARÁ-MIRIM 

Inserção no zoneamento: Região do Parque 

Descrição: Trata-se de uma área estratégica localizada no municipio sede do Parque, onde 
se encontra o Escrijório Regional de Fronteira - Esreg de Guajará-Mirim / IBAMA. Junto a 
esse escritório, deverá ser implantada a base administrativa do Parque, com espaços 
adequados para as atividades técnico-administrativas e reuniões, cursos e encontros 
educativos. 

Esta base também funcionará como um pÓlo coordenador e difusor dos projetos e atividades 
de educação ambiental para a região do Parque. 

Resultados esperados: 

- O Parque dotado de uma base administrativa, servindo também como base para os 
programas de proteção, pesquisa e educação ambiental. 

- Os moradores da região com maior compreensão dos objetivos da conservação ambiental 
e da importância das áreas protegidas da região, especialmente do Parque. 

Indicadores: 

- Base administrativa funcionando. 

- Projetos e atividades educativas em andamento. 

Atividades e normas: 

a) Ações de Operacionalização 

- Planejar e implantar a base administrativa do Parque, junto ao escrttório regional , contendo 
2 salas (1 para o chefe do parque e 1 para os analistas), 1 sala de multiuso, 2 banheiros e 1 
copa/cozinha. 

- O posto deverá contar com mobiliário, equipamentos, materiais e utensílios que 
possib@em seu funcionamento (conforme o relacionado na Tabela 4.8). 
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Encarte 4 . Planejamento 

- Viabilizar o apoio logistico e os recursos humanos necessários para o desenvolvimento 
dos projetos e atividades planejadas. 

- Gestionar junto à prefeitura de Guajará-Mirim a liberação de local para a implantação de 
um quiosque educativolinterpretativo. 

- Estabelecer e manter as parcerias necessárias 

- Produzir materiais educativos e de divulgação. 

- Viabilizar cursos de capacitação. 

- Participar do planejamento e implantação do Sistema Integrado de Sinalização, em 
conjunto com os demais órgãos envolvidos. 

B) Ações de Educação e Interpretação Ambiental 

- Divulgar, pelos meios de comunicação, as atividades educativas em desenvolvimento na 
região , como o calendário do Barco-Escola, as reuniões de mulheres, o projeto Comunidade 
Sustentável, a organização para o ecoturismo, o projeto "A Escola Vai ao Parque", entre 
outros. 

- Planejar e implantar, em parceria com a prefeitura de Guajará-Mirim, um quiosque com 
bancos e painéis interpretativos, em local com grande fluxo de pessoas. 

- Sugere-se para esses painéis a interpretaçlio de temas como o Mosaico de áreas 
protegidas da região e a importancia de seus recursos e temas que visem resgatar, 
valorizar e promover a cu~ura tradicional e os saberes locais, especialmente dos povos 
indígenas, em todas suas manifestações. 

- Viabilizar e apoiar a instalação de uma exposição móvel sobre a conservação ambiental da 
região , em barcos, portos, comunidades, empresas, escolas, entre outros. 

- Estabelecer parcerias com a rede formal de ensino da região para o desenvolvimento do 
projeto ' 0 Parque Vai à Escola", com o subprojeto "A Escola Vai ao Parque", conforme item 
4.7.1.2-AGGE21 . 

- Desenvolver programas periódicos de divulgação, educação, informação e integração em 
parceria com as rádios locais e da região e promover campanhas de esclarecimento da 
comunidade sobre a legislação ambiental vigente e os beneficios advindos de seu 
cumprimento. 

- Planejar e confeccionar materiais educativos tais como folheto informativo geral sobre o 
Parque, Mosaico e Corredor, folhetos temáticos para adu~os e para crianças, teatro de 
fantoches, flanelógrafos, maquetes, guias de campo para observação de animais e plantas, 
conforme AGGE 29, a serem utilizados nos diversos projetos educativos e de divulgação. 

- Estabelecer parcerias para ampliar o acervo das bibliotecas e das escolas da região com a 
doaçlio de bibliografia e outros materiais referentes à conservação, sustentabilidade, áreas 
protegidas, legislação ambiental e mapas da região com a localização do Parque, do 
Mosaico e Corredor. 

- Estabelecer parcerias para o planejamento e implantação conjunta de um projeto especial 
sobre geração e destinação do lixo, no municipio. 

10. AEE COSTA MARQUES 

Inserçlio no zoneamento: Reg ilio do Parque 

Descrição: Trata-se da cidade de Costa Marques, para onde estão previstos vários projetos 
educativos, como quiosque interpretativo, exposição itinerante e programas para a 
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Encarte 4 . Planejamento 

comunidade escolar, e onde está localizado o Centro de Visnantes Vale do Guaporé, junto à 
sede do IBAMNCosta Marques. Esse centro de visnantes é um espaço educativo, com local 
para exposição, audnório e biblioteca, que deverá ser readequado. 

Resultados esperados: 

- Centro de Visitantes Vale do Guaporé funcionando como um pólo difusor de projetos e 
atividades de educação ambiental na região do Parque. 

Indicadores: 

- Centro de Visitantes Vale do Guaporé readequado. 

- Projetos e atividades educativas em andamento. 

Atividades e normas: 

A) Ações de Operaclonalização 

- Viabilizar a elaboração, aprovação e execução dos projetos de readequação do espaço do 
Centro de Visnantes, da exposição móvel e dos quiosques interpretativos. 

- O Centro de Visitantes Vale do Guaporé deverá ser planejado de forma integrada com 
a GEREX 11 I IBAMA em Costa Marques, Projeto Quelônios e Reserva Biológica 
Guaporé. 

- A exposição móvel poderá ser instalada periodicamente em barcos, portos, 
comunidades, empresas, escolas, sede dos municípios, entre outros. 

- O quiosque interpretativo deverá conter bancos e painéis educativos, em local com 
grande fluxo de pessoas, e deverá ser implantado em parceria com a prefenura de 
Costa Marques. 

- O planejamento do centro de visnantes, do quiosque interpretativo e da exposição 
móvel deverá ser feito por equipe muHidisciplinar (contratada ou parceira) , contando 
com profissionais experientes e a supervisão da administração do Parque e da DIREC. 

- Viabilizar o apoio logístico e os recursos humanos necessários para o desenvolvimento de 
projetos e atividades planejados. 

- Gestionar junto à prefenura de Costa Marques a liberação de local para a implantação de 
um quiosque interpretativo. 

- Estabelecer e manter as parcerias necessárias. 

- Viabilizar cursos de capacitação. 

- Participar do planejamento e implantação Sistema Integrado de Sinalização, em conjunto 
com os demais órgãos envolvidos. 

B) Ações de Educação e Interpretação Ambiental 

- Planejar e acompanhar a execução da readequação do espaço do Centro de Visitantes 
Vale do Guaporé. 

- O projeto da sala de exposição deverá ser interpretativo temático, organizando a 
apresentação dos temas numa seqüência lógica (com inicio, meio e fim) , de forma 
atrativa e interativa. 

- Na sala de exposição e demais projetos educativos, sugere-se o desenvolvimento dos 
seguintes temas: geologia e hidrografia, salientando a importância dos rios e igarapés 
da região; o papel do clima, a biodiversidade e a importãncia dos ambientes 
conservados no mosaico de áreas protegidas da região, dando destaque para o papel 
da conectividade ambiental e interação entre os diversos elementos da paisagem; a 
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Encllrte 4 . Plllnejllmento 

história da ocupação humana da região e suas conseqüências; a necessidade e 
importãncia do uso sustentável dos recursos e o papel , neste sentido, das estratégias 
que valorizam a educação, a pesquisa e a legislação; e temas que visem resgatar, 
valorizar e promover a cu~ura tradicional e os saberes locais, em todas suas 
manifestações. 

Divulgar, por meio do centro de visitantes e pelos meios de comunicação, as demais 
atividades educativas em desenvolvimento na região, como o calendário do Barco-Escola, 
as reuniões das mulheres, o projeto Comunidade Sustentável, a organização para o 
ecoturismo, o projeto Quelõnios, entre outros, e os eventos de valorização social e cultural. 

- Ampliar os recursos de multimídia atualmente utilizados para dar apoio às escolas e aos 
alunos. 

- Planejar e acompanhar a implantação dos painéis interpretativos para o quiosque. 

- Sugere-se para estes painéis a interpretação de temas como o Mosaico de áreas 
protegidas da região e a importãncia de seus recursos; ciclos de vida das tartarugas 
e a conservação das espécies; ciclo de vida de espécies de peixes e a importância 
do defeso. 

- Planejar e estruturar uma exposição móvel sobre a conservação ambiental da região. 

- Estabelecer parcerias com a rede formal de ensino da região para o desenvolvimento do 
projeto "O Parque Vai à Escola", com o subprojeto "A escola vai ao Parque", conforme ~em 
4.7.1.2 - AGGE 21 . 

- Apoiar a criação de grupos infantis e juvenis (clubinhos), tendo como enfoque a temática 
ambiental , o Parque e demais áreas protegidas da região, usando a infra-estrutura do 
Centro de Vis~antes Vale do Guaporé. 

- Estabelecer parcerias para o planejamento e implantação conjunta de um projeto especial 
sobre geração e destinação do lixo, no município. 

- Desenvolver programas periódicos de divulgação, educação, informação e integração em 
parceria com as rádios locais e da região e promover campanhas de esclarecimento da 
comunidade sobre a legislação ambiental vigente e os beneficios advindos de seu 
cumprimento. 

- Distribuir os materiais educativos e de divulgação produzidos. 

- Estabelecer parcerias para ampliar o acervo das bibliotecas e das escolas da região com a 
doação de bibliografia e outros materiais referentes à conservação, sustentabilidade, áreas 
protegidas, legislação ambiental e mapas da região com a localização do Parque, do 
Mosaico e Corredor. 

- Formar pessoal para o adequado desenvolvimento das atividades. 

- Cursos de formação em educação ambiental para professores e multiplicadores 
poderão ser desenvolvidos por meio de parcerias e convênios. 

- Avaliar os resu~ados alcançados com os métodos, as técnicas, os materiais e instrumentos 
utilizados, conforme item 4.7.1.2 - AGGE 34. 

- Elaborar relatórios mensais de avaliação e acompanhamento da implantação dos projetos. 

4.8 ENQUADRAMENTO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO POR PROGRAMAS TEMÁTICOS 

O enquadramento das áreas de atuação, espaços específicos de gerenciamento do Parque, 
por programas temáticos visa favorecer a execução das ações programadas, facil~ando a 
visualização do que fazer e onde fazer, dentro das linhas de ação estabelecidas. 
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Nesta abordagem do planejamento, as ações, associadas aos programas temáticos e às 
áreas estratégicas, estão organizadas e apresentadas em fonna de planilhas. 

Inicialmente é apresentado o enquadramento das Ações Gerenciais Gerais de Manejo 
(internas e externas), seguido pelo enquadramento das ações das Áreas Estratégicas 
(internas e externas), todas estruturadas por temas: Proteção, Pesquisa e Mon~oramento , 
Educação Ambiental, Integração Externa (Relações Públicas e Incentivo a Alternativas de 
Desenvolvimento) e Operacionalização (Regularização Fundiária, Administração e 
Manutenção, Infra-estrutura e Cooperação Inst~ucional) . 

4.8.1 Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais por Programas Temàticos 

O enquadramento das Ações Gerenciais Gerais Internas (AGGI) é apresentado na Tabela 
4.10 e o enquadramento das Ações Gerenciais Gerais Externas (AGGE) consta na Tabela 
4.11 . 

4.8.2 Enquadramento das Ações das Áreas Estratégicas por Programas Temáticos 

O enquadramento das ações das Áreas Estratégicas Internas (AEI) está apresentado nas 
Tabelas 4.12 a 4.15 e o enquadramento das ações nas Áreas Estratégicas Externas (AEE) 
consta nas Tabelas 4.16 a 4.21. 
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Tabela 4.10 Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais Internas (AGGI) por programas temáticos 

1-

1 Dotalhar e implemontar o 
sistema de proteçAo do 

Parque. 

1.1 Sistematizar rotinas de 
vigilAncla e fiscalizaçAo 

(manual de procedimontos) 
para controle 8 proteçAo do 

Interior do Parque o dos 
seus limites. 

1.2 Eltabelecer a. 
prlnclpola rota. do vigillncia 

• filCllüzoçAo o ldentifice
la •• m mapa eapoclftoo. 
Incluindo o ... glOoo de 

mllOr pr .... o. ta. como 
limite. com Surpre •• 

limiteI com •• Rnerva. 
ExnUv,"",. Peca" Novoo 

o Bamolro de. Anta •• ao 
longo do no Novo. do. 

.ce_. por .guo 

1.3 Elaborar mensalmente 
a rotina de vigil~ncia e 
fiscallzaçAo, definindo 

responsáveis , escalas mais 
adequadas, loglstico 

Po.qul .. e Moni1Dromonlo 

11 . Implantar um sistema 
penmanent. do fomonto • 

pesquisa clentlfica no UC, por 
meio de oonvlnioa 8 acordos de 
oooperaçAo com universidades 
e instituiçOe. de pesquisa , no 

Imbito regional , nacional e 
internacional. 

11 .1 Divulgar o Parque como 
6rea propicia para pesquisas 
sobre o Bioma AmazOnico , 

inclusive pesquisas de longa 
duraçAo. 

11.2 Fomoc.r ,nfra· .. trutu ... 
lpolO IoglotlcO 101 

~ul .. dorn previamente 
autorizodoa paio IBAMA. 
tambem f1Icilitando o .. u 

d.llocamento no Parque. na 
regiDo, de acordo com I 
dlOpOnlbihdod. do UC 

12. Criar estrat6gias para que 
os pesquisadores da érea do 

Parque compreendam a 
importância dos resultados do 
seu trabalho para a tomada de 

Educoçlo AmblenlJll 

25. Dotar o Parque de uma base 
de apoio ao programa e um local 

apropriado - Centro de Visitant ••. 
para recepcionar e reun ir grupos 

de pessoas participantes das 
ativldado. de educaçAo 

ambiental , conforme o descrito no 
Item 4.7.2.1 - AEI Entrada do 

Parque. 

26. Dotar a 'roa de visltaçAo 
controlada do Parque de trilha. 
interpretativas que possibilitem 

caminhadas orientadas em seus 
diversos ambientes. 

27. Plonojor o Implantar um 
.. ltema In1ltrpretlltivo com 

oopoclflcldodes paro dlferentao 
público. (aluno •• profeoao ... da 

.. d. formal de onoino, 
comunidadn indlgona •• nlo 

indlgon •• ). incluindo atividade. 
no contro da vioitantes e na. 

trilh •• InterpretatIV ••• com 
matena,. did.tico I interpretativo. 

de apolo (Nnnero. painéis, 
ftane~grafos. fantoches, contos, 

jogoo. mapao. folhoto. 
interpretativo. tltrNtJco., gUlll 

interpretativo para o guia da 
tnlha). 

27.1 Montar uma equipe 
mUltidisciplinar (contratada ou 

com parcerias), incluindo a 
participaçAo local, para o 
planejamento do sistema 
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Opal'lCtonlllzaçio 

Rogullrtuçlo Fundlirt. 

31. Acompanhar o andamento 
dos processos referentes é 

situaçAo Iundi6ril . 
gestionando para a aua 

SOlUça0. 

31 .1 Agilizar a transtertncia 
patrimonial da ires do Parque 

para o IBAMA. 

31 2 Acompanhar e agiltzar a • 
propootao do ompllaçAo do 

Parque com a Ineorpol'llçlo do 
Sonngsl P .... v ... nço 

(F.zenda Eotrola). 
regularizaçAo de pa"" d.1ta 

'ro • • j4I inclulda nos limite. da 
Unidade 

Administração e 
Manutenção. 

Infrll •• trulur. -

46. Viabilizar a demarcação 
dos limites do Parque em 
pontos estratégicos, em 

conjunto com CNPT e FUNAI. 

47. Viabilizar a construçAo de 
um módulo administrativo no 

terreno do IBAMA. em 
Guajalil - Mirim e de um local 
de apolo administrativo e de 

visitaçlo em Surpresa. 

48. Eotudar 1 Vilbilidlde de 
ImplontaçAo d. infro ... strutu", 
no Interior do Parque. na Ar .. 
EotrateglCl Intem. Ennda do 

Parque e, de acordo com oa 
.. oultado • . projetar o construir 
uma sede administrativa com 

alojamento funcional , base 
plra pesquisa e para 

fiacallzoçAo e um Contro de 
Visitante • . 

49. Viabilizar a implantação 
dos 8 locais de apoio à 
vigilância previstos no 

Programa de Prote~o , sendo 
5 nas áreas estratégicas 



necessária e locais 
prioritários, incluindo a zona 

de uso extensivo, com 
potenciais visitas. 

1.4 Adol3r ostrat6gia. do 
vigilAncia e de fiscalizaçlo 

integradas e 
complementares, 

abrangendo o Mosaico de 
Áre •• Protegidas, 
Juntamente com o 

CNPT/IBAMA, a SEDAM 
IRO •• FUNAI , 

envoNendo, qulndo 
possivol , ONG •• 

comunidade. 

1.5 Organizar estratégia de 
destinaçAo de materiais e 

animais apreendidos. 

1.6 Implementar um 
sistema de atendimento .8 

denúncias. 

decisões de manejo e 
contribuam diretamente com 

alguns programas. 

12.1 Solicitar O apoio e a 
participaçlo dos pesquissdores 

no planejamento do 
monitoramento 

(desenvolvimento de 
metodologiaa, fornecimento de 

dados 011::,), no. prog ... m •• 
educativos (palelltras, cursos, 
materiallmpresao, dados para 

Intarpretaçlo 011::.) e na 
divulgaçlo ciontlfico (palo.tra., 

conteúdo para mrdia de 
divulgaçlo cientifico etc.). 

12.2 Solicitar quo, além dos 
relatórios de praxe, os 

pesquisadores e/ou instituições 
também disponibilizem um 

resumo executivo da pesquisa 
realizada , em linguagem 

simples, para ser utilizado em 
programas de divulgação e de 

educação e informação 
ambiental para visitantes e 
comunidades do entorno. 

12.3 Promover oficinas e outros 
encontros abertos, com a 

participaçlo dos pesquisadores, 
para a apresentaçao da 

produção cientifica relacionada 

interpretativo, no qual deverá 
constar, para cada tipo de público, 

os temas a serem tratados, a 
concepçAo dos conteúdos, os 

meios e técnicas a serem 
adotados, os materiais a serem 
produzidos e a necessidade de 
pessoal e de recursos para sua 

implantação. 

27.2 Estabelecor, mediante 
estudo. ospeclflcoo, o tamanho 

dos grupo. o o tampo do 
realizaçlo da. ativtdades 

programadas 

27.3 Organizar o calendário e os 
programas de visitação para as 
escolas da regiAo e programas 
especiais de visltaçAo orientada 
para a comunidade do entorno, 

lideranças e formadores de 
opinião. 

28. Elaborar um calendário de 
ocorrências naturais (eventos 

biológicos) a serem observadas 
pelos visitantes, tais como 

piracema, floracllo • frutificacllo 
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32, Compor o quadro de 
pessoal p .... atander' 

demanda ostabelecida nesta 
documento, conforme a 
Tabela 4.7, AGGI32. 

33, Faz.r gOsta0 junto à 
administraçlo central para 

atender à demanda existente 
no quadro de pessoa l. 

34 • Estabelecer a 
organlza~o administrativa do 

Parque de acordo com a 
sugestlo de organograma, 
conforme o apresentado na 

Enc.rte ., - Planej.mento 

intemas (Entrada do Parque, 
Serra da Cutia , Igarapés 

Talismll • Azul. Igarapé 5110 
João ou Branco) e 1 na área 

estratégica extema (Rio 
Cautário - SAo João ou 

Branco) e a construção de um 
posto fixo de vigill ncia na 'rea 
estratégica externa Rio Novo-

Igarapé Azul , no interior da 
Reserva Extratlvlsta Federal 

Barreiro das Antas, 

50 Viabilizar, juntamente com 
OI dem.l. Orglos 

r •• pon"vei., a Implanlaçlo 
do Sistema de Sln.lizaçlo na 
zona de amortecimento e seus 

acessos, 

51 . Viabilizar a aquisição dos 
materiais e equipamentos 

necessários para dar suporte 
aos programas e áreas 

estratégieas previstos neste 
Plano de Manejo, conforme a 

Tabela 4.8, AGGI 51 . 

Cooperação Inslltuclonal, 



• UC. 
de espéci .. arbóre .. Flgur. 4.8 . AGGI 34. o quol 

deverá fazer pane do 
Reglmemo In .. rno do Par<tue 

29. Capacitar funcionários do 
Parque e outros parceiros 

35. Capacitar o quadro 
interessados para o 

monitoramento de Impactos, 
funcional em suas diversas 

2. Relatar fi sistematizar as 
13. Realizar treinamentos 

conduta de mlnimo impacto. 
atividades (proteçAo, apolo' 

52. Manter e operacionalizar a 
Informações obtida. na 

especifico., visando inserir as 
relaçOes humanas e outras 

pesquisa a monitoramento, 
relaçAo do Parque com o 

fiacalizaçAo. 
comunidades como parceiras 

tem't1cas correlacionadas à 
educação ambiental , 

Programa ARPA. 
nas atividades de campo. admlnistraçAo e integraçAo 

recepção e conduçio de 
externa) e promover cursos de 

visitantes 8 à edueaçlo ambiental atualizaçAo. 
para que atuem nas atividades do 

Programa. -
53 Articular "'mana. 

municipaiS, prefeitura., •• 
luoclaçOea comunitãri •• 

14 Organizar expediç6aa pena o 30. Avaliar periodlcamanta o 
(OSR, COOSERON. Aguape , 

2 .1 SlatamaliZar 00 36. Promov.r curso. de Pnmavona. Amadaur), a. 
nalllOrioo apnaaontlldoo 

naconheclmenlo d. campo daa andamamo e 00 naaul1adoa 
pnmelroa soco""a para Iodoa aoooClaç6aa ,"dlganaa (Jupau, 

peloallecals. V1gilanlta. 
'naaa remotlls do Parque, ainda licançadoa com aa abvidadn do 

00 aorvldo ... da UC Somo And,... RIO Guapo"' , 
010 conhecida .. Programa . 

Sagarana) e outra. parcaria. 
para o apolo e o 

fortaleclmenlD da gaStA0 do 
Parque 

54. Buscar paroerias com 
15. Incorporar ao banco de universidades e InstituiçOes de 

dados do Parque 88 pesquisas 37. Adquirir periodicamente pesquisa para o 

2.2 Incorporar 08 dados 
e seus resultados, com sistema uniformes completos para desenvolvimento de pesquisas 

que permita identificar as funcionários e colaboradores nas linhas prioritárias definidas 
sistematizados ao banco de 

lacunas do conhecimento, (servidores conveniados e neste documento, discutir a 
dados do Parqu • . 

importantes para o cumprimento VOluntários), com identificaçAo definiçAo de Duns linhas de 
dos objetivos especlficos especifica para cada funçAo. pesquisa relevantes e 
definidos para o Parque. viabilizar estágios para 

estudantes. 

3 OperaCionalizar 5 b .... 16 DI~niblhz.r para 08 38. ProvidenCIar reVt&lo e 55 Buscar parcerias com 
para dar apoIO' viglllncla • peoq .... dores lodos os dados manutlltnçAo penódicas das ONGs amblentllhstas e locats 

fiscahzaçAo. 1 na an1rada eXistente. sobre o Parque e a instalaç6es e eqUipamentos, VIsando o planeJ8mento e 
do Porque (limita com r8Ollo que possam ser materiais e vias Internas do implantaçAo do Programa de 

Surpr.sa), 2 no Rio Novo- importante. para o Parque. EducaçAo AmbientaI. 
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Igarapé Taliaml- Az\ll , 1 
no Igarapé 510 Joio ou 
Bl'1Inc:o e 1 na Serra da 

Cutiol (Áre •• estratégICas 
Intemas). 

4. Dotar o Sistema de 
ProteçAo com os 

equipamentos e materiais 
necessários, conforme o 

descrito na AGGI 4. 

5. Planejar e realizar 
sobrevOo semestral para o 

patrulhamento aéreo do 
Plrque e da zona de 

amortecimento 

5.1 Sobrevoar, sempre que 
posslval. o Mosaico de 

Áreas Protegidas e aérea 
brasileira do corredor 
ecológico bi·nacíonal 

Guaporé Iltenaz - Mamará . 

5 .2 Georreferenciar 08 

pontos de interesse 
levantados e a. fotografill. 

desenvolvimento dos projetos 

17. Incentivar o 
desenvolvimento das linhas de 
pesquisa, definidas durante o 

planejamento do presente 
documento, conforme AGG/17. 

18 Impllntar um ... teml 
permanente de monitoramento 
ambiental da UC, por meio de 

conv'n;ol I acordol de 
c:oop.,.çlo com univenlldade. 

e InstitIJlçOn de paaqUI8I 

19. Planejar, implementar e 
coordenar o Sistema de 

InformaçOes Georreferenciadas 
(SIG) da Unidade. 

191 Incorporar no Banco de 
Dados as informações obtidas 

no programa de monitoramento 
• nos demais programas 

(proteçAo e manejo -"""'ui .. , 
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39. Planejar e implantar 
estratégia de captaçlo e 

investimento de recursos, a 
partir da identifieaçAo e 
articulaçAo com fontes 

potenciais de 
financiamentollnvestimento , 
nacionais e Internacionais. 

40. Articular I. dlv.,.... 
instlnclaa relloonad •• ao 

cumprimento doe objOtivOl do 
Parque para I estruturaçlo e 

poatarior manutançlo do 
Co_lho COnllUItivO. 

40.1 Articular parcerias para a 
capaclta~o dos membros do 
Conselho visando o exercido 

adequado de suas 
competências. 

41 Arbcular com o Con_lho 
Consultivo do Parque e 

demais órglos envolvidos com 
a regllo, para a eiaboraçAo e 
o encaminhamento ao MMA 

56. Articular a raa lizaçAo d. 
intercAmbio ou troca de 

experl6ncias com instituições 
govemamentais e nOo-

governamentais atuantes em 
áreas naturais protegidas 

nacionais e Internacionais, 
preferencialmente as que 

tenham particularidades ou 
problemáticas 

correspondentes ~s do 
Parque. 

57 eltllbelecer a. parcerias 
oom o. 6rg1o. 

govlmllmantai, nece_ril. 
para O lpoiO i. atlVidadee de 

fiscallzllÇilo, prevençlo e 
oombata a inc6ndloa, paaquisa 

e monltol'llmento e, 
eopecialmenta , para I 
implantaçlo da. árel. 

e .. tjgiClla ext.ml. na zona 
de amort.<:lmento. 



Enc.rte 4 • PI.n~.mento 

oducaçlo O in!erpro1llçlo da propostll do 
Imbionllll , operaclonllizaçlo O reconhocimento ollclll do 
Inllgroçlo exteml), monlllndo Moulco Sorro da CulJl O pera 

um Banco de dldo, únICo. a integraçlo do lçOeS na 
Implanlllçlo do Corredor 

EcológICO 

5.3 Incorporar os pontos 20. Propiciar cursos de 42. Promover a integraçlo da 
georreferenciados e 

treinamento para o pessoal 
gestJo do Parque e demais 

fotografados levan1lldos no 
destinado a efetuar a coleta de áreas protegidas que 

sobrevOo ao banco de 
dados para o monitoramento . 

constituem o Mosaico e 
dados - SIG. também o Corredor. 

43. Gelllonor junto ao CNPT 
IIBAMA e SEOAM pera quo 

e Crilr um oIotema do 21 Monitorar I rogenaraçto 
.. jam o.banldo. o. Planoo 

.. guranc;a o controle pera natural di ,,," do Intigo de Mlnejo di' Ro .. rvo • 
a. , .... ulJllz.do. pelo 

gorimpo na Ivo. E_glca 
Ex1ra1l\lia1ll1 (lado .. l. e 

Progromo do EduICoÇlo o.!edu.lo) oItu.d .. no entomo 
Ambionllll. Inlllma Slo Joio ou Bronco do Porque, OI qUlI. devorlo 

.atar Im consonlncI8 com o 
Plano de Manojo do P.rquo . 

44. Viabilizar e apoiar as 

7. Providenciar destinlçto 22. Registrar todos OI 
estratégia. o • of1ltivaçlo das 
parcerias neceS8árias para o 

adequada de todo o lixo avistamentos (observaçlo bom desenvolvimento das 
recolhido ou gerado no direta ) do espéclo. da fauna , 

atividades previstas nos 
Parque. principalmente as clneg6ticaa. programas e ireiS 

estratégicas. 

23 MoMoror o comportamento 
8. Trolnor e cap.citar o do público particlpanll dOI 45. Olr suporte loa demli. 

peuoal .nvolvldo com • program ••• dUCItivos e • eu. 
fiacallzaçlo o • "'Ilillncll • ceitaÇlo da •• tivldado, 

progromo • 

propostll • . 

24. Incorporar os registros e 
demais resultados do 

9. Identificar os limites do monitoramento ao banco de 

Parque nas áreas de 
dados da Unidade e encaminhá· 

los ao Sistema de 
acesso não permitido. Monitoramento da 

Biodiversidade (SIMBIO) do 
IBAMA. 
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9.1 Colocar placas e 
marcos nos limites com o 

distnto de Surpresa, com as 
reMrvas extTabvistas 

Estadual Pica'. Novos. I 
Federal Barreiro das Antas 
e ao longo do no Novo e 

Slo Joio ou Branco. 

10. Formalizar e reforçar 
parcerias com órgAos 

públicos, ta is como Policia 
Militar e BatalhA0 

Ambiental , Policia Federal. 
FUNAI, SEDAM, Ministério 

Públioo e oom ONGs 
ambientais e locais, para 

auxiliar na vigilAncia e 
fiscalizacAo. 

Tabela 4.11 Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais Externas (AGGE) por programas temãtlcos 

Proteção 

, Planojar um Sistema 
Integrado d. Proteçlo o 

Controlo Amblonta I 
juntamente com OI órglol 
reaponúveis pela. demais 
unidades de conservaçllo e 
terras indfgenas existente. 

na regilo, buscando a 
POrtJClpoçlo do outras 

entidades e instituições 
governamentais enio· 

govemamentais, 
comunidades organizadas e 

atores sociaiS locais. 

1.2 Buscar o apoio do 

AÇOES GERENCIAIS GERAIS EXTERNAS (AGGE) POR PROGRAMAS TEMATICOS 

Pesquisa I Monitoramento 

12 Bu.car apoio. parceria. em 
universidade. e instituiçOe. de 

pesqul" para o 
deeonvolvimonto de projetos, 
dl_rta~., ta ... o ootudoe 
do longo duraçlo nll regiOo. 
da zonl de .mortecimento, do 

Mou ico • do Corredor 

13. Fornecer infra-estru1ura e 

Educaçio ambientai 

19 Buscar percori •• para •• 
atividad •• do Educaçlo 

Amblontal na ZA. 

20. Eotruturar "'<\ barco ... scola, 
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Integração Extorna 

R".çõe. Pública. Inc.ntlvo a Altemadv .. d. 

37. Divulgara existência e a 
importalncia do Parque , do 

Mosaico de Áreas Protegidas e do 
Corredor Ecológico, seus 

objetivos e oportunidades que 
oferecem, utilizando os espaços 

obtidos em rádios, televisões, 
joma is, revistas. 

38. Fazer parcerias com rádios 

De.envolvlmento 

47. Estabelocer, juntamonl. 
com a FUNAI o SEDAM, 

parcerias e I ou convênios de 
cooperaçao técnica , voltados 
;li oonservaçAo ambiental e ao 

desenvolvimento 
socioeconOmic:o das 

comunidades da zona de 
amortecimento. 

47.1. Colaborar com a 



Mlni-"rio Público O di 
Ju.tiçlom ImbitD o.taduII 
• "'doral, villndo Iglltzor I 

fiocoliZlçAo o ljulzlr 
medldlo p"ra o 

cumprimento dOI leio 
ImblentalO 

2. Avaliar a necessidade do 
estabelecimento de um 

Programa de PrevençAo e 
Combato a Incêndios para 

a ZA com objetivo do 
prevenir as queimadas no 

entorno. 

3 Normatizlr "' Ittvidodo. 
produtivlo , ox1rlltiviotao di 

nogilo citado, 
oonaldorando: I 
mlnutllnçlo dI 

conlctividode ambiental, I 
conservaçlo dos rno .. ic:oe 

Floreotal Corrado I 
C.mptn.rana e di. ml •• 
cHiares, • manutonçlo di 

qualidlde doo Moa, ig.rap'o 
e nascentes e o ciclo 

reprodutivo dos pei ... o I 

apoiO loglotioo 100 
poosqulsadoreo e facilitor o leU 

dealocomento nl regilo , 

14 Incentivar o desenvolvimento 
das linhas de pesquisa definida. 

durante o planejamento do 
presente documento, conforme 

AGGE 14, 

15, Incorporar OI rosultadoo doo 
pesquisa0 obtido. lO blnco do 

dodo. di Unidode 

como um meio para promover a 
educoçAo ambiental na. 

comunidldeo do ontomo do 
Parque, ltendendo, do forml 

itinerante, pú~icoa de diversa. 
tdodol e inter ..... 

20.1 Elaborar kits com conteúdos 
e atividades para os diversos 

públicos, visando seu 
envolvimento de forma prazerosa 

e estimulante, despertando a 
curiosidade e a vontade de 

partiefpar e contribuir. 

20,2 Eotruturar o projeto 
ComUnidade Suatentílvela Nr 
dollnvolvldo no blrco"scoll , 

como um proceuo educacional 
que estimule I. comunidade. 

extnltivistaa. renetir sobre suaa 
práticos cotid,l"" (.çACHfIftexlo

açlo), diante do. objetivos de 
conllrvlçAO Imbllntal do regolo, 

e a construir, coletivamen .. , 
eoluçOe •• ltemativos para OI 

problema. detectados 
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loca .. dos murnclplol do nogllo 
para desenvolver programol 

periódicos de divulglçlo, 
educlçlo, Informlçlo o 

Integraçlo 

38.1. Inserir matérias especIficas 
em progra mas já existentes. 

38,2, Buecor parcorl. com o 
Mini"rio da Educoçlo o 

Mlnl-"rio do MOIo Ambiente para 
o •• tabelecimento de um · Ponto 

de Cultura" no diltnto de 
Surprna , 

Enc.rte 4 • PI.nej.mento 

continuldode do 
levon;'mento/diagn6etico da • 
ativldod .. econOmlco. olou 

tradiclonllta locai. para a 
idonllficaçlo daquII.I que 

devom IOr Iortalocodl. 
modoante lpolO ~ico 

g,ranc1ll, mlrcodológico , 
eotra"glco, 

47.2 ApoIar os parceiros na 
olaboraçlo de projetos o 

captaçlo de recursos para dar 
apoio técnico gerencial às 

seguintes atividades já 
identificadas como prioritárias 

para as comunidades no 
diagnóstico loi1o pelo FUNBIO, 
dentro do subcomponente 2.4 

do Programa ARPA, ta is 
como: artesanato, 

recuperaçao de áreas 
degradadas, com a 

implantaçlo de sistemas 
agrofloresta is : implantaçto do 
vive iro de mudas de frutiferas , 

incluindo castanheiras. 
apicultura com abelhas nativas 

e Casa do Me l. 

47.3 Apoiar o desenvolvimento 
do umo "MARCA" para o 
moulco que identifique e 

agregue valor .os produtos da 
regllo , caracterizada por seus 
aspecto. ambientais e sociais, 

o apnmoramento da 
organlzoçlo para produçAo, 

da apreaantaçlo dos 
produtos, do elCOamento e 

comerciahzaçAo da produçlo 
e a organizaçlo para o 

turismo. 



con_rvaçlo de ambientes 
atngullrea (barreiros. 

cachoeira., 'rese lama de 
200 m de altrtudo otcJ. 

4, Estabelecer estratégias 
conjuntas para os 

procedimentos e rotinas 
que controlarto o efetivo 
cumprimento das normas 
estabelecidas, incluindo 
sobrevOas peri6dicos, 

4 1 Elaborar um guia do 
procedimentos para ueo • 
infonnaçlo doa oquipes do 

VlglI'nci. o fiocallzaçlo , 
padronizando a. forma. do 

fiacalizaçlo do Mosaico. 

4.2 Divulgar as normas e 
procedimentos de vigilência 

e fiscalizaçAo para os 
moradores. 

16. Implantar, em parceria com 
as reservas extrativistas e terras 

índigsnas, um sistema de 
monitoramento das atividades 
extrativistas desenvolvidas na 

zona de amortecimento, 
especialmente caça e pesca, 

visando assegurar a 
sustenlabllidade da. populações 
exploradas e avaliando o papel 

do Parque como área-fonte. 

17. Capocllar tjcnl~, fi_il o 
vigilante. em técnica. de 

mano)O d. "'una, objoUvondo a 
oxocuçlo do programl do 
monitoramento de forma 

permanente. 

18. Incorporar os registros e 
demais resultados do 

monitoramento ao banco de 
dados da Unidade e divulgar os 

dados obtidos. 

21 . Estruturar e implantar o 
projeto ' O Parque Va i ' Escola ', 
em parceria com escolas da rede 

pública e privada de Guajará
Mirim e Costa Marques, com 
subproje'" ospeclfico para •• 

escolas da Zona de 
Amortecimento do Parque. 

21.1 Promover, dontro do proje"', 
I ativi~de -A eecola Vii la 

PlrquO', com I orgonizaçlo do 
vi_ onenladol lO Plrque, 

conolllndo do trta olapla 
conhodmonlo p"vio, por mlio do 

fotoa. vldeo, _pai, hosti>ril do 
PlrqUO o MIO rogl'O. dla1r1bulçlo 

de d_fioo (Ia ","'a) a .... m 
CUTlpridosdurante I ViA; ",sita 

orionllldo lO Plrquo o ",gilo, 
com o cumprimento doa d •• fioa 

(Ia """a) propoolol, ,Mlndo 
rocralçlO o oducoçlo; • umo 

olapl pó_ialta, com a 
Iprosonlaçlo doa ",.ulladoa doa 
desafios propootos o lvolilçlo 

22. Estabolecer parceria. para o 
planejamento e implanlaçlo 

conjunta de um projeto especial 
sobre geraçlo e destinaçAo do 

lixo. 
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39 Propiciar a djfu~o do 
conhecimento existente e das 

boas práticas de conservaçlo da 
natureza desenvolvidas na regllo . 

40. Apoiar I divulglçlo de 
atividades. evento. de 

vllorlzaçlo aodll I cul1ll .. l, pa .. 
promover o en'lOlvlmento 

comunitário e valoriZlçlO dos 
recursos culturais locaia e 

regeon .... 

41 . Promover campa nhas de 
esclarecimento da comunidade 
sobre a legislat;ao ambiental e 

indlgena vigentes e os beneficios 
advindos de seu cumprimento. 

47.4. Incentivar e apoiar a 
Implantaçto do um projeto 

piloto de ecoturismo em 
Surpresa, como parte 

integrante do PÓlo Ecolurtstico 
de Rondônia, uma vez que a 
organizaçlo para o turismo 

representa uma das principaIs 
propostas deste distrito. local 

por onde passarto os 
visitantes do Parque. 

48. Estimullr o lpoilr o 
do .. nvolvimont:> do pollticol 

poro quo a IUVidldo poaquolro 
e a ClÇI no intenor das tenas 

Indlgen •• e reMfV81 

ox1rativiolal "'mem ... 
austentiveia. 

49. Gestionar junto aos 6rgAos 
estaduais e municipais das 
áreas da saúde e educação 
para que o atendimento às 
comunidades do entomo 

venha apoiar o seu 
desenvolvimento sustentado. 



5. Implln1llr, em comum 
acordo com o CNPT um 
posto fixo de vigillncla o 
fiecollzoçlo Junto lO Rio 

Novo (próximo da 
conftulnc:io com o Igarapt 
Azul) e locol de lpolo Junto 
lO RIO CI""no - 19orapt 

510 Joio ou Branco (Árel' 
eotratjgl ... ""temi'). 

6 . Reafirmar aos 6rgl05 de 
licencia mento o disposto no 

Art. 2" da r.soluçao 
CONAMA n' 13 de 
06/1211990, o qual 

estabelece que nas ére.s 
circundantes das Unidade. 
de ConaervaçAo, num raio 

do dez qullOmetros, 
qualquer atividade que 

possa afetar a biota dever6 
ser obrigatoriamente 
lioonciada pelo 6rglo 

ambientai competente e 
que e.te licenciamento só 
será concedido mediante 

autorizaçAo do 6rglo 
ro.ponsével pela 

admlnlstraçAo da Unidade 
de Conservaçlo , 

7 Viobllizar, Juntamente 
com oa demais 6rg101 

envolvidos, a propootll já 
oxia1ltn18 de Viglllncil 
Comunitaria (VC) do 
Mosaico, em que OI 

extrativiatas, IndfgeNl8" 
comprometam com I 

19 DIVUlgar os dado. obtido. 
com o monitoramento 

23. ContribUir para o 
fortaloclmento do. projetos já 

d ... nvolvk:tol com mulheres. na 
ZA 

23.1 Fomentar o estabelecimento 
de parcerias para a manutençAo 

de encontros peri6dicos de 
mulheres, em cada comunidade, 
tratando dos temas de interesse 

coletivo. 

23.2 Desenvolver curso. 
especificoI. conforme as Ipbd6 •• 

., an&ll08 de cada grupo, como 
gHtlo adminlltrltlva , elaboraçlo 

de prOjetes, .asociatlvismo, 
primeiro. socorros, a"m de 

outros voltados para a geraçlo de 
renda como artesanato, costura, 
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42. Utilizar recurso. vieu.i. do 
Sisleml de InformaçOe. 

Geográfica. para divulgaçlo di' 
.tJvidade. re.llzad •• n08 dlvel"lOs 

progr.mls do Plrque. 

43. Elaborar conteúdo para I 
oonstnJçao da p6gina do Porque 

no site do IBAMA. 

44 Promov.r a visita de 
JOrnalistas, cientistas, pollticoa, 

autoridades e outros formadores 
de opinião ao Parque e região 

50. Go~onar Junto. 
prefeitura dos munlclpios de 

Guojorá-Mirim e Costa 
Mlrque. e do distrito de 

$urprell , FUNAI e SEDAM, 
medido. nocosalril' p.ra • 
omptilçlo e ou Impllntllçlo 
de un •• mento biaico na 

regllo e zon. de 
.mol'teClmento do Parque, 

visando o captllçao de 'gua 
potável , listem. de esgoto • 
dostinaçlo adequada do hxo. 

51 . Apoiar o associativismo na 
reg llo e buscar parcerias com 

as várias associações 
existentes: associaçOes 

comunitárias (como OSR , 
Aguapó, Primavera, Amadsur), 
associaçOes indlgenas (como 

Jupau, Santo André, Rio 
Guaporó , Sagarana) e 

amblontallsta. (como Kanindé , 
Ecoporó e Rio Terra) . 



prática de rondas culln'ria etc. 
permanentes, informando 
qualquer irregularidade 

detectada para o IBAMA, 

- SEDAM e FUNAL 

8. Criar 8 implementar um 24. Implantar um centro de 45. Produzir materiais especiais 
sistema de atendimento a visitantes no distrito de Surpresa de divulgaçio e promoçio do 

denúncias de Parque, do Mosaico e do 
irregularidades na zona de Corredor, ta is como folhetos , 
amortecimento, no Mosaico oartazes, vldeo , camisetas. 

e no Corredor Ecológico . bonés. informativos e 
em conjunto com os demais interpretativos. 

órgãos que atuam na 
reg ião. 

9. Relatar, sistematizar e 26. Planejar e Implanlllr uma sala 46. Planejar e Implantar, em 
avaliar as Informaçee. de UIO múltiplo, na baM conjunto com o. demais 6rgloa 
obtida. na vigilAncia e admlnietnltiva do Parque em envolvidos com o Mosaico e O 

flsealizaçAo e incorporí·las Guaja"'-Mirim, a qualllmbém Corredor, um Sistema Integrado 
no banco de dados do te ... ftno educativos (conforme o de SinalizaçAo, com funç6e. 

Parque. descrito no i..." 4.7.2 2 Areas indicativas. 
eotrallgicas Externaa, Guajo ... • 

Mirim). 

10. Gestionar para dotar o 27. Gestionar junto às prefe ituras 
Sistema Integrado de de Costa Marques 8 Guajará-
Proteçao e Controle Mirim para que sejam planejados 

Ambiental de materiais e e implantados, em parceria , 
equipamentos necessários quiosques interpretativos, com 

para seu adequado bancos e painéis educativos, em 
funcionamento, em locais com grande fluxo de 

conjunto com as demais pessoas. 
instituiçOes envolvidas. 

11. Promover capacitaçlo 28. Estruturar urna •• posiçAo 
periódica doa servidores e móvel sobre a conaervaçAo 
demais parceiros para as ambienlll da regilo , a ser 

práticas da vigilAncia e instalada em barco., porto •. 
fiscalizaçAo e primeiros comunidade., empreua, escolas, 

socorros. sede dos municlpios, entre outros. 

29. Apoiar a criaçio d. grupos 
infantis e juvenis (olubinhos), 

tendo como enfoQue a temática 
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ambiental , o Parque e demais 
áreas protegidas da região, 

usando a Infra-estrutura do centro 
de visita ntes de Surpresa I do 
Barco-Escola. do Centro de 
Visitantes Vai. do Guaporé , 

30, Pllnejlr e confeccionlr 
materiais educativos, tai, como 
folheto informotivo geral .obre o 

Parque, MOllico e Corredor, 
folhltos """,tico. para adultos 1 

para crlln<; .. , teatro de 
fantoch.s, nanl16grafo8, 

maque1Bo, guio. de C8mpo para 
oblervaçllo de Inimale e plantas, 

31 . Buscar apoio para dotar as 
bibtiotecas e as escolas da regi:3lo 
e do entorno da UC com acervo 
referente ao tema oonservaçêo, 

8Us!entabilldade, áreas 
protegidas, legislaçllo ambienta l, 

mapas da regllo com a 
localizaçlo do Parque, do 

Mosaico e Corredor. 

32. Formar e capaeitar p881001 
para o Idequado 

de .. nvolvimento do Programa de 
EduC8ç110 AmbientaI. 

33. Buscar parcerias para o 
desenvolvimento de cursos de 

formação em educaçlo ambiental 
para professores e 

multiplicadores, nos municfpios da 
regilo e para as comunidades da 

Zona de amortecimento do 
Parque. 

34. Avaliar os resultados 
alcançados com os métodos, a. 

técnicas, 08 materiais e 
instrumentos utilizados no 
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Enc,rte 4 - Pf,nej,mento 

Progl'llma de Educaçlo Ambientai 
• fIIzer, rapidamentB, os ajustes 

nec:núrios. 

35. Elaborar relatórios mensais de 
avallaçlo e acompanhamento da 

Implantaçlo dos projeto • . 

36 Incorpo .. r o . ..... Ilado. 
obtido. ao banco de dado. da 

Unidade 

Tabela 4.12 Enquadramento das ações da Área Estratégica Interna 1 - Entrada do Parque, por temas 

,
,-

-

Proteçio 

Proteçio 

- Implantar e manter a base 
de apoio ao Programa de 

ProteçAo na sede 
administrativa. 

- Implementar as ações 
planejadas para a base 

Aç6e1 para a Area Eltratéglca Interna 1 - Entrada do Parque, por programai tem'Ucol 

Entrada do Parque: Local de acampamento 

Pelqulsa e Monitoramento Educaçio ambientai Oparaclonallzaçio 

Avaliar o local mais apropriado para a perman6ncia temporâria de 
pessoal no interior do Parque, constderando a proximidade com a 'rea 

de chegada (desembarque) e. possibilidade de alagamentos. 

-
- Viabilizar e implantar o local de acampamento 

Atracadouro, sede admlnlstraUva e centro de visitantes 
-

Pelqulsa e Monitoramento 

- Implantar e manter 8 base de 
apoio ao programa de Pesquisa 

• Monitoramento na sede 
administrativa. 

~ Fornecer alOJamento e apoio 
loglstico aos pesqUisadores 

Educaçio ambientai 

- Implantar e manter a base de 
apoio ao programa de Educaçlo 

e Interpretaçêo Ambienta i na sede 
administrativa, consistindo de 
uma sala para os educadores 

ambientais, com 
equipamentos/materiais para 

atividades didáticas interpretativas 
e de orientaçAo, conforme AGGI 

28. 

- Planejar e Implantar um painel 
informativo na entrada do Parque, 
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-

Oparaclonallzaçio 

- Realizar estudos especifico, para avaliaçAo do local mais apropriado 
para a construçAo do atracadouro, da sede e do centro de visitantes. 

- PlaneJar e implantar as Infra-estruturas previstas com as 
caracteristica ~_geral. descritas na AEI 1 ~ Entrada do ParQue 



(rotina. rot ... locolu de 
vigll'ncla e fiocolizaçlo), 
tendo como prioridado o 
controle do entrado do 

Porque o do zono do UIO 
extenoivo e • proloçio doe 
vlalta",". e peoqulUdore. 

- Providenciar uma 
destinaçAo adequada para 
o lixo recolhido ou gerado 

na llrea de visltaçto. 

- Impedir. crio",o o a 
manultn",o do anrnalo 

do""otico. no zona de UIO 
lxt.nItVO. 

.. Definir 'rea para cultivo 
de pequena horta ( .. pécle. 

anual, sem dispersA0 
sexuada) e pomar com 

esp6cies nativa • . 

- Identificar oa limites do 
Parquo com o distrito do 

Surp,..u com I 
Implanteçlo de placo •• 

marcos 

- Registrar todos os 
avlstamentos (observaçlo 

direta) de espécie. d. 
fauna , principalmente as 

cinegéticas, 8 Duns 
observações ambientais 
consideradas relevante • . 

autorizado •. 

- Controlar o cumprimento, por 
parte dos pesquisadores, das 

normas estabelecidas e o 
devido preenchimento do termo 

de responsabilidade 8 do 
formuhirio com informaçOes 

prév;as sobre o cronograma e 
roteiro dillrio de atividade • . 

- SUlCar o envolvimento e • 
pertic/pa",o do. peoquioadore. 

nao otividodo, oducativ .. 

- Incentivar a pesquIsa sobre 
temas considerados prioritários 

para a áre. , tais como o 
inventário da llroa do castanhal , 

das florestas de igapó e doa 
balxios de terra finn., ao longo 

do rio Solá rio. 

.. Monitorar a eficitncia • OI 
Impacto. da. atividode. 

oducobva •. 

junto lO atracadouro, contendo o 
nome do Parquo e informaçõe. 
goralo, de acordo com modelo 

e""bolecldo pelo IBAMA 

• Planejar e implantar painé iS 
interpretativos no Centro de 

Visitantes, contendo mapa do 
Parque com a Indlcaçto ·Você 

está aqui-; croquis e informações 
sobre as trilhas (extendo, grau 

de dificuldade, tempo do passalo, 
principais temas abordados, 

recomendações) e a Interpretaçlo 
de temas relevantes. 

- progra.".r. agendar I. visitl. 
•• 010010. da comunldlde dontro 

do projeto ·0 P.rque Vii. 
Eocolo·. 

- Programar e agendar as visitas 
das escolas da roglAo e 

comunidade dentro do subprojeto 
-A Escola Vai la Parque-, 

- Vlablllzor o cumprimento do 
calondário o dOI programa. d. 

visite",o o""bolocldo •. 

- Viabilizar a elaboraçlo dos projetos. 

-
- Encamlnhor o projeto para aprova",o di DIREC. 

-
- Viabilizar I acompanhar a execuçlo das obras. 

- Mobiliar e .qui~r a .. de, o alojamento e o centro de vi.ltante. 

-Integrar os programas de - Colocar a sede e o centro de vtsitantes em funcionamento e viabilizar 
visitaçAo do Parque ao programa a sua manutençAo. 
educativolinterpretativo da área 
estratégica externa Distrito de 
Surpresa e das demais áreas 

estratégicas. 
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Encarte 4 - Planej.mento 

- Fazer um registro diério • Programar, agendar e divulgar 
das açOes realizadas e I. atividades do barco ... scola. 
relatórios mensais de 

atividades. 

• Organizar, disponibilizar e 
controlar o uso dos materiais 

didático I interpretativos de apoio. 

- Recepcionar os visitantes e 
d ... nvolver IS atividad •• 

programadas. 

- Participar do monitoramento das 
atividades educativas e adotar 

medidas para a solução dos 
problema. detectados. 

Trllh. In"rpretaUv ... rre.lre 

,-

,- Proteção Pesquisa e Monitoramento Educaçilo ambientai Operaclonallzaçio -
Desenvolver a intarpretaçAo - Realizar estudos especlficos para definir o traçado da trilha 

temática da tnlha pelo método 
guiado . 

- Rea lizar estudos especiais pa ra • Implantar a trilha da forma mais natural posslvel , de acordo com o 
o estabelecimento do tamanho descrito em AEI 1 - Entrada do Parque. 

ideal dos grupo • • do tempo médio 
da caminhada e dos métodos de 

monitoramento da atividade 
(avaliaçAo da eficiência e dos 

impactos). 

Trilha In .. rp .... Uva "uvlal 

Proteção Pesquisa e Monitoramento Educação ambientai Operaclonallzação 
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- Oo .. nvolvor. ,n18rprotaçlo 
temático ~ trllh. pelo m6todo 

gui.do. 

- Ro.'izar ostudos oepeclfico. pe'" dofinlr I localizaçlo d. trilha nUVlal. 

- Realizar estudos espedais para 
o estabelecimento do tamanho 

Ideal dos grupos, do tempo médio 
do passeio e 0& m'todos de 
monitoramento da atividade 

(avaliaçlo da eficiência e dos 
Imp.cto~, 

Tabela 4.13 Enquadramento das açOes da Área Estratégica Interna 2 - Rio Novo - Igarapé Talismã - Azul por temas 

Aç6e. por. ....... trottglco In18m. 2 - Rio Novo - 'a.r • .,. T.nlml- Azul, por progr.mol 18m.UcoI 

Proteçio 

-lmplln18r o mln18r •• b .... (Iocaio do lcampemento) de lpolo' protaçlo, conformo o deacrl1D no ltam AEI 2, 

-Implemontar as IçO .. planejadas para e.ta área (rotinas, rota. e escala. de vlglllncia e fiscallzaçlo ), tendo 
como priOridade a proteçio do barreiro chupador e da fauna e flora associadas, as ·colchas· de maa6fitas 

aquáticas do Rio Novo, que servem de berçário para v'rias espécies da ictiofauna , e acompanhar e dar proteçAo 
aos pesquisadores. 
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Pesquisa e 
Monitoramento 

- Ole",cor local pa", 
acampamento e apoio 

Ioglotoco aOI 
peoqu, .. doro. 
.utonzados 

- Incentivar a pesquisa 
sobre temas 

considerados prioritários 
para a 'rea, tais como 

08 estudos sobre os 
meios fisCo e biótico do 
ambiente denominado 
barre iro chupador, as 
florestas de igapó e 

baixios de terra finne , 
cerrados e 

campinaranas alagadas 
e colchas berçários de 
peixes ao lonco do Rio 

-
Operaclonallzaçio 

- eltllbelecer acordo com o 
CNPT /lBAMA paro • 

Implantaçlo desta 'roa 
estr'lltégica intema lex1llma, em 

conjunto com a R_rva 
Ex1nobvlSt8 Fode",1 Barreiro d •• 

Antas, 

- Avaliar 08 dois locais mais 
apropriados para a permanência 
temponiria (acampamento) de 

vlgilante8, fiscais e 
pesquisadores, em áreas 

próximas da confluência do 
igarap6 Azul com o lim ite do 
Parque e da confluência dos 
igarap!ls Ta lismã e Taboca . 



- Controlar o acesso ao Parque huto anv" da, ,.. .. rval extrativeata. do Barreiro da. Ant.. e do RIO Paca'. 
Novoo (federol e e""duol) 

- Controlar o cumprimento, por parte dos pesquisadores, das normas estabelecidas e o devido preenchimento do 
termo de responsabilidade e do formulélrio com informaçOes prévias sobre o cronograma e roteiro diário de 

atividades. 

- RegiB1ror todos 00 avisllmenloa (ob .. rvoçlo direta) de m.ml"'roa, principalmente •• espécies clnegéti""o, e 
outrat observaç6e. ambientai. conaiderada. relevan ••. 

- Fazer um registro dlélrio das açOes realizadas e relatórios mensala de atividade • . 

Novo; os umirizais do 
Igarapé Azul. 

Encatt. 4 - Planejam."to 

- Viabilizar e Implantar dual 
'rea. de acampamento, tipo 
cha",u do palha ou pa_n. 

no. 10""'0 olCOlhldo. 

Tabela 4.14 Enquadramento das aç6es da Área Estratégica Interna 3 -Igarapé Silo JoIo ou Branco, portemas 

Aç6e. p.r ......... tr.t8glca Interna 3 - Ipr.'" 810 Joio ou Br.nco, por programo. tamitlco. 

Proteçio Pesquisa e Monltoram.nto 

- Implanllr e manter a bo .. d. opolo' proteçlo , conforme o d_ no Item AEI3 

-Implementar as açOes planejadas para esta área (rotinas, rotas e escalas de vigilância e flscallzaçlo), 
tendo como prioridade a proteçlo da área de recuperaçAo do antigo garimpo contra qualquer tipo de 

uso. 

- Retirar os materiais e equipamentos que linda restam no local do antigo garimpo (veiculoa, grupos 
geradore., tambores de combustivel, entre outros). 

- Controlar o acesso ao Parque feito através do Rio Cautário e Igarapé SOa JoAo. 

- Registrar todos o •• vl""mentos (obaervaçlo direta) de espécie. da fauna, princtpalmente as 
espécies cineg6tiCl8, e outras observações ambientais considerada. relevantes. 

- Fazer um registro diário das ações realizadas e relatórios mensais de atividades. 
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- Acompanhar, 
panodi""mente, o evoluçlo 

da rocuparoçlo ambientei no 
ontigo irea de garimpo 

Op.raclonallzação 

- Avaliar o locallT\lli. apropriado 
paro • parman6ncl. temporário de 
villllonte., fi_, •• peoquieadoreo, 

ne. 'rea . 

- Viabilizar e implantar o local de 
acampamento, tipo quiosque 
chap6u de palha ou pascana . 

-



Enc.rt • •. PI.neJ.mento 

Tabela 4.15 Enquadramento das a~Oes da Área Estratégica Interna 4 - Serra da Cutla, por temas 

Açõe. plrl I 'rea estrltigl"" Internl 4 - Se .. a da CUUI, por progrlm .. tem'Ucos 

Proteção 

-
• Impllntar e manter e beoa de lPO". proleção . conforme 

o de ... nlO no item AEI 4 

• Implementar as ações ~anejadas para esta área (rotinas, 
rotas e escala. de vigilAncia e fiscalizaçlo). tendo como 

prioridade a proteçlo dos ambientes, em especial aqueles 
acima de 200 m da altitude e 06 anclavas de Cerrado e 

Camplnarana., a proteção dos pesquisadores e, caso haja 
visitaçlo, a proteção dos visitante • . 

• Controllr o lcesso ao Parque feito .trav •• das ..... rv •• 
extrabvlstes do Rio Clulário (ntldual e fedlral) 

• Controlar o cumprimento , por parte dos pesquisadores, 
das normas estabelecidas a o devido preenchimento do 

termo de responsabilidade e do formulário com informações 
pr6vias sobre o aonograma e roteiro diário de atividades . 

• RegIstrar todos os aviste manto. (o_rvaçIIo direta) ds 
espécies da fauna. pnncipalmente I. espéaes cinegébcas, 
e outras observações ambientais consideradas relevantes. 

• Fazer um registro diário das açOes realizadas e relatórios 
mensais de atividades. 

Pesquisa e Monitoramento Educação ambientai 

• Olotrecsr 1"",,1 poro 
lcampamanto e apolo loglstoco 
aos pesquisadores autorizados 

~ Incentivar a pasquisa sobre 
temas considerados prioritários 

para a irea, tais como os 
estudos sobre os cerrados e 

camplnaras da regiAo (fauna e 
flora); levantamentos para 
IocalizaçAo de prováveis 

barreiros e ·chupadores· ainda 
desconhecIdos; Inventários da 
blota das éreas mais elevadas 

da Serro da Cutia . 

• Monitorar a efici'ncia e OI 
impactos d. VISOlaçãO na IJilha, 

caso esta eeJ8 implantada. 
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(condicionadas à Impllntaçlo 
da trllhl) 

• Progrllmar e agendar as vtalta, 

- V1abilizar o cumprimento da 
agenda e do programa de 

vlsitaçlo estabelecido. 

• Planljar a Interprelação tem6tica 
da IJilha pelo método guiado 

• Planejar a Interpretlçlo temoltics 
da trilha pelo método guiado. 

-
Operaclonallzação 

- Avaliar o local m.is apropriado 
para a perman6ncia temporária de 
vigolantes, fi ... i. e pesqUIsadores, 

na.tI irea. 

• Viabilizar e Implantar o local de 
acampamento , bpo chapéu de palha 

ou pascana. 

• Desenvolver estudos especiais 
para avatiar a viabilidade de 

implantlção di uma tnlha paro 
camInhada. onentadas na zona 

pnmotova, saindo di local próximo do 
acampamento até um local de 

.vlstamente (mirante natural) da 
Sorra da Cuba . 

• Planejar o traçado da trilha , no 
caso de sua implantaçao. 

• Implantar a bilha da forma mais 
natural passival, condicionada â 

possibilidade de visitaçao, conforme 
o descrito no item AEI 4. 



Tabela 4.16 Enquadramento das ações da Área Estratégica Externa 5 - Distrito de Surpresa, por temas 

Prote ão 

- ImpI.mentar as lçõe. 
plan.jada. par •• bo .. 

(rotn ••• rotas o """Ia. de 
vlg,lAnc,a e fiscalizaçlo), 
tendo como prioridade o 

controle de invaeo.s, 
desmatamento., caça • 
peseo, • proteçlo do. 
pesquisadores e dos 

visitantes, 

- Estabelecer parcerias para 
o planejamento e a 

implantaçAo conjunta de um 
projeto especial sobre 

geraçAo e destinaçlo do lixo , 
no municipio. 

• Fazer um registro diário di' 
açO •• realizada. e relatórios 

menu I. de atividades 

AC;6eI ............ n ... ..-gICl .... m. 5 - DI.1rt1D d. SUrpre.1 

Pesquisa e Monltor.menta 

- Fomecer alojamento I apoio 
loglotico .0. peaquiudore. 

.utorizadoo. 

- Controlar o cumprimento, por 
parte dOI pesquisadores, das 

normas estabelecidas e o 
devido preenchimento do termo 

de responsabilidade e do 
formulario com informaçOes 

prévias &obre o cronograma 8 

rote iro di'rio de atividades. 

• Buscar o envolvimento, I 
partic,psçlo doo paaqul .. doreo 

n •• ativldadea educativa •. 

- Incentivar a6 pesquisas sobre 
temas considerados prioritários 

para a área , tais como os 
estudos sobre as espécies de 

peixes na "rea do Rio Guaporé , 
visando uma definição 

adequada das áreas e períodos 
que podem ser explorados para 
poseo; avaliaçAo do potencial de 

Educaçio ambientai 

- Pllnojlr • exposoçlo 
In."",tativo o ao otividadeo 

pora contro de vinn •• e .. lo 
de reuni~o do módulo "00100-
adminiatrltlvo d. forma atrativa 
a aduClltivl ptlrI o. moradores 
do dl_ o domai. vinn •• 

- Programar e agendar as visitas 
às escolas da comunidade 

dentro do projeto "O Parque Vai 
à Escol.", conforme item 4.7 .1.2 

-AGGE 21 . 

- Programar. ag.ndllr •• vina 
da. e.cola. da ... gilo e da 

comunldad. d.ntro do 
oubprojeto "A Escoll VII ao 

Porque", conformo o item 
4.7.1 2-AGGE 21. 

- Viabilizar o cumprimente do 
calendário e dos programas de 

visitação estabelecidos 

105 

Integr~o E.tema 

- Gomnar plra a malharto di 
urbanlzaçio do 0_, 
incentivando e apoilndo 

InlCi.tiva. plra ,mplanlllçlo de 
siatema de e~oto., recolhimento 

I destinaçlo adoquado do lixo, 
projOlo de o)lrdinomento o 

Irborizaçlo das praças e d.s vias 
pública •. enlre outros 

- Apoiar a elaboraçlo de projetes 
e captaçJo de recursos para dar 

apoio técnico gerencial às 
iniciativas para o desenvolvimento 
econômico do distrito. conforme 

Item 4.7.1.2 - AGGE 47. incluindo 
a organizaçio para o ecoturismo. 

- Incentivar a portiapaçlo do 
Oi_ nl. inlClltivoo para I 

Implantaçlo do SloIemo Integrado 
de Sinalizaçlo (pllcoo indicttivo • . 

Informativas e interpretativas), I 
.. r pllnejado para o Mo .. lco 

Se ... do Cutia. 

- Divulgar os resultados das 
pesquisas realizadas e das boas 
práticas desenvolvidas na região. 

Operaclonallzação 

- Gootonar junto ao. 6rg101 
compalen1llo (prefeitura do 

GuoJlrH~,rim, INCRA) pare I 
llberaçlo de um temano. com 

corco de 1 ha, apropriado para 
impllnllçlo de bl .. de apoio em 

Surp ..... conatllndo de 
Itracodouro e gorag.m pano 

barco •• uma ba .. com 4 
módulo. ("cnlco .. dmlnlo1rativo, 
alojamen1D, serviço. e cen1ro de 

visitantes) , 

- Planejar e implementar a infra
estrutura prevista , com as 

caracterlsticas gerais descritas na 
AEE 5. 

- Encomlnhar o projeto pano 
IprovlçlO do OIREC 

- Viabilizar e acompanhar a 
execuçlo das obras. 



Enc.rte 4 - PI.nej.mento 

abelhas nativas para aiaçAo e 
produção de mel; estudos das 
espécies medicinais quanto ao 
seu uso atual e passado e sua 

biologia ; e levantamento 
arqueológico dos sltios 

histéricos e pré-históricos da 
regiAo , incluindo diagnóstico do 

tencial para uso público. 

.- Apoior o crioçlo de grupo. 

- Monitorar o efiel'nela • OI 

Infanti. ojuvonls (clubinhos), 
- Divulgar o calond'rio de 

tendo como onfoque 1 tem6tica 

impadl>. do •• tividade. amblontal, o Porque o demoi. 
atividade. do Barco-Eocola o 

educativ ••. 
, .... protegld •• da .. gilo, 

incentivar a partieipaÇlo no .. u 
• Mobiliar, Iquipar a sede • o 

Ullndo • Infro .. s1rutu .. do 
projeto ·Comunid.de 

.Ioj.monto, 

conlro de vill"'nta. o do barca· 
Susten'*vol·. 

oocolo . 

- Organizar, disponibilizar e 
- Divulgar e apoiar os projetos 

controlar o uso dos materiais 
desenvolvidos com mulheres 

didlltico I Interpretativos d. 
contribuindo para a manutençAO - Colocar a base em 

apoio e o uso do centro de 
dos encontros temáticos 

funcionamento e viabilizar a sua 

visitantes. 
periódicos e desenvolvimento de 

manutençAo. 

cursos de interesse . -
- Buecar apoio para do"'r o 

cen1ro de vi .. " ..... lacol •• 
da reglAo de blbliogroftl o 

outro. motarill ... "' .. ntas • 
conoerv.çlo, ouo18ntabílldado, 

, .... protegido., logiolaçlo 
ambien"'l , map •• do .. glAo com 

I locallzlçlo do Porque, do 
Mo.lCe' Corredor 

- Buscar parcerias para o cursos 
de formaçAo em educaçAo 

ambiental para professores e 
multiplicadores da reg iAo. 

Participar do monitoramento das 
atividades educativas e adotar 
medido. paro o SOlUça0 dos 

oroblema. detectados 
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Tabela 4.17 Enquadramento das açOes da Área Estratégica Extema 6 - Rio Novo - Igarapé Azul, por temas 

~I par ••• N. eln""l ... extem.' - RIo . .NQYo -. IO.r.p6 Azul, por program .. tem.acol 

Proteção 

• Implem.ntar as açO .. planojada. para "ta 'rea dentro do Siltoma Integrado de Proloçlo e 
Controle Ambiental (rotinl', rota. e eacalo. de vigl"n'" e fiacalizllçlo), de formo integ,.do 

com a Re .. x Fedel"lll Barreiro da. Antlil. 

1-

- Dar apoio e proteçêo aos pesquisadores e controlar o cumprimento das normas 
estabelecidas para pesquisa e o devido preenchimento do termo de responsabilidade e do 

formulário com informações prévias sobre o cronograma e roteiro diário de atividades 
previstas. 

- Fazer um registro di'rio d •• aç6es de protBçlo realizad •• e relatórios menuis de 
atividade •. 
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Pesquisa e 
Monitoramento 

- OforllOlr Iocol pa,. 
ICllmp8mento e 

apolo loglltico oos 
peequludores 

autorizado • . 

-Incentivar a 
pesquisa sobre temas 

considerados 
prioritários para a 
área , tais como 
estudos sobre a 

press~o de caça e 
desenvolvimento de 
planos de manejo de 
caça da. espécies 

cinegéticas 8 

levantamento 
arqueológico dos 

sitias históricos e pré
históricos da região . 

Operaclonallzação 

- EoItbelecer acordo 
com o CNPT IIBAMA 
pa'" o implontaçlo 

deito área eotno~glco 
e .. ma integ,.da • 

AEI Rio Novo -
Igarop6 T aliaml e 

Azul. 

- Avaliar, juntamente 
com o CNPT. um local 

apropriado para a 
implantaçAo do posto 

fixo de vigilAncia e 
fiscalizaçao , em área 

próxima da confluência 
do Rio Novo com o 

Igarapé Azul. 

- Planejar e implantar o 
polto de ftocalizaçlo . 

conforme o descrito na 
AEE 6. 

- Viabilizar, juntamente 
com o CNPT . a 

elaboraçAo do projeto 
e a implantaçAo do 
posto fixo , no local 

escolhido . 

• Encaminhar o Droieto 

Integração Externa 

- Divulgor o colendário de 
atividade. do Borco-Eocolo 
e incontivor a participoçlo 
comunit6ril na. atividade. 

oferecida. e no projeto 
' Comunidado SUltan~VlI ·. 

- Divulgar e apoiar os 
projetos desenvotvidos 

com mulheres, incentivar a 
participaçlo das mulheres 
da região nos encontros 

periódicos. 

- Diocrtbulr materiais de 
divulgaçlo e promoçlo do 
Parque, do Mo.ice e do 

Corredor. 

- Apoiar a implantação do 
Sistema Integrado de 
Sinalizaça.o (placas 

indicativas, informativas e 
interpretativas) na regi~o . 



par.! aprovaçlo da 
OIREC 

• Viabilizar e 
acompanhar a 

execuçlo das obras. 

o Viabilizar, juntamente 
como CNPT, a 

aqUlslçAo dos m6veis 
8 equipamentos 

necessários para a 
adequada operação do 

posto 

o Coloca r o posto em 
funcionamento e 
viabilizar a sua 
manutenção. 
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Encarte 4 - Planej_manto 

Tabela 4.1 8 En uadramento das a /ies da Área Estraté Ica Externa 7 - Rio Cautário - sao Joao ou Branco, or temas 

Aç6e • .,.ra a' ...... tratéglca externa 7 - Rio C8UlÍlrto - 8'0 Joio ou Branco, por programa. tem'tlcos 

Proteção 

• Implementar ai açO •• planejadas p.rII 
esta 're. dentro do Si,tema Integl'8do de 

Protoçlo e Controle Ambientai (rotina •• 
rotas e e8CIIII. de vigillncil e 

fiscalizaçlo). 

• Dar apolo e protBçAo aos pesquisadores 
e controlar o cumprimento das normas 
estabelecidas para pesquisa 8 o devido 

preenchimento do tBrmo de 
responsabilidade e do formulário com 

informaçOes prévias sobre o cronograma 
e rote iro diário de atividades previstas. 

- Fazer um reg istro diário das açOe, de 
proteÇêlo realizadas e relatórios mensais 

de atividades. 

Pesquisa e Monitoramento Operaclonallzação Integração Externa 

- Oferecer 10""1 para 
acampamento e apok) 

loglstico ao. pesquisador •• 
autorizados. 

• Incentivar a pesquisa sobre 
temas considerados 

prioritários para a área , tais 
como os estudos sobre os 
cerrados e campinaras da 

região (fauna e flora); 
inventário das florestas de 

várzea do Igarapé São João. 

- Avaliar, juntamente com o 
CNPT IIBAMA. o loco I mais 

apropriado para a 
perman6ncia temporaria de 

vigilantes, fiscais e 
pesquisadora. nesta jrea . 

• Viabilizar, Juntamente com o 
CNPT IIBAMA. a implantaçlo 
do local de acampamento, tipo 
quiosque chapéu de palha ou 

pascana . 
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• Divulgar o calendjriO de atividade. do earco-Escoll e 
incentivar I plrtlciplçlO comunitária na. atividade. oferecidas 

• no projeto ' Comunidade Sustentávol". 

• Divulgar e apojar os projetos desenvolvidos com mulheres, 
incentivar a particlpaçAo das mulheres da região nos encontros 

periódicos. 

DistribUir materiaís de divulgação e promoçlo do Parque, do 
Mosaico e do Corredor. 

- Apoiar a implantação do Sistema Integrado de Sinalização 
lacas indicativas, informativas e inter relativas na re ião. 



Tabela 4.19 Enquadramento das açOes da Area Estratéalca 8 - Posto de Fiscalização da BR 429 km 62, Dor temas 

~parl I .... 111I"1""lcI Ixteml • - Posto dI Flsc"l~d. BR 429 km 8t por programos tem.tlcol 

Pro~o Educlçio Imblental Oporlclonanzoçio 

- Participar do planejamento conjunto das açOes de fiscalizaçAo. - Planejar campanhas de - Viabilizar o estabelecimento das 
educaçAo preventiva a serem parcerias. 
desenvolvidas junto ao posto 

em determinadas épocas . 

• R •• hzar aa lç6ea do filCllizlçllo ambiental programadol. • Bu""" I plrtJcipoçllo da. • Fornecer apoio loglstico pora o 
comunidades no planejamento , desenvolvimento das açõe. 

desenvolvimento dai campanhas, programada • . 
Inclusive jovens. criança. 

(A880ciaçõ •• , Grupo de 
Mulhere •. Clubinhos Infantis. 

entro outro.). 

- Buscar o envolvimento da 
comunidade escolar do distrito de 
S~O Domingos nos programas de 

.d~clio ambiental. 
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Tabela 4.20 Enquadramento das açOes da Área Estratégica Externa 9 - Costa 
Marques, por temas 

I~ 
AçõeS para a á ... a estra1églca ._ 9 - Cos'" marques, por programas temáticos 

Educação ambiental 

_ PloneJOr • acompanhar a execuçio da readequaçAo 
do __ do Centro de Visitantes Vai. do Guaporé. 

_ Divulgar, por meio do centro de visitantes e pelos 
meios de comunicaçlo, as demais atividades 
educativas em desenvolvimento na regi~o. como o 
calendário do Barco-Escola, as reuniões das 
mulheres, o projeto Comunidade SustBntável, a 
organizaçAo para o ecobJrismo, o projeto Ouelõnios, 
entre outros, e os eventos de valorizaçlo social e 
cultural. 

- Ampltar os recursos de mutttmídia atualmente 
utilizados para dar apoio às escolas e aos alunos. 

- Planejar e aoompanhar a imptantaçlo dos painéis 
interpretativos para o quiosque. 

- Planejar e estruturar uma exposiçao m6vel sobre a 
conse~o ambiental da regi60. 

- Estabelecer parcerias com a rede formal de ensino 
da regiA o para o desenvolvimento do projeto ·0 
Parque Vai à Escola", com o subprojeto "A escola vai 
ao Parque", conforme item 4.7.1.2 - AGGE 21. 

- ApolOr a criaçAo de grupos IOfantls e JUVenis 
(ctubinhos), !Bndo como enfoque a temática 
ambtental, o Parque e demaIS áreas protegidaS da 
reglAo, U&8ndo a Infra-estrutura do Centro de 
Visitantes Valo do Guaporé 

• Estabelecer parcerias para o planejamento 8 

implantaçêo conjunta de um projeto especial sobre 
gera90 e destinaçAo do lixo, no municipio. 

- DMenvolwr programas periódicos de divulgaçAo, 
educaçAo, onformaçAo e inlegraçAo em parceria com 
as rádtos tocais e da reglAo e promover campanhas 
de esclareCimento da comunidade sobre a w,glslaçlo 
ambiental vigente e os beneficios advindos de seu 
cumpnmento. 

- Distribuir os materiais educativos e de divulgação 
produzidos . 

• Estabelecer parcenas para ampliar o acervo das 
bibliotecas e das escolas da regiAo com a doaçlo de 
bibtiografia e outros materiais referentes à 
conservação, sustentabiltdade. áreas protegtdas, 
leglslaçlo amb.ental e mapas da região com a 
loc:aliza~o do Parque, do Mosaico e Corredor. 

- Avaliar os resultados alcançados com os métodos, 
as técnicas, os materiais e instrumentos utilizados, 
confonne item 4.7 .1.2 - AGGE 34. 

- Elaborar relatórios mensais de avallaç:io e 
acolTlpanhamento da imDlantacAo dosproietos. 
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Operaclonallzação 

- V .. bilizar a elaboraçAo, aprovaçAo e execuçlo 
dos projetos de readequaçlo do espaço do 
Centro de Visitantes, da exposiçAo móvel e dos 
quiosques interpretativos 

- Viabilizar o apoio logístico 8 os recursos 
humanos necessários para o desenvolvimento 
dos projetos e atividades planejados. 

- Gestionar junto à prefeitura de Costa Marques a 
liberaçAo de local para a Implantaçio de um 
quiosque interpretabvo. 

- Estaberecer e manter as parcerias necessárias. 

- Viabilizar ctJr&OS de capacltaçio. 

- Participar do planejamento e implantaçêo 
Sistema Integrado de SinalizaçAo, em conjunto 
com os demais 6rgAos envolvidos. 



Tabela 4.21 Enquadramento das ações da Área Estratégica Externa 10 - Guajará
Mirim, portemas 

1_ ~ ...... área eslndléglca ._ Guajará-lllllrlm, por prog ...... IomiUco. 

Educa - o ambientai 

- Dtvulgar, pelos metOS de coroonicaçlo, aa atMdades 
educativa. em desenvolvimento na regilo, como o 
calendino do Barco Eacola. as reuni6es de mulheres. 
o pro,.", Comu..-de s..wntá ... l. a organizaçlo 
para o ecoturismo, o projeto"''' Eecola Vai ao Parque-, 
entre outros. 

- Planejar e implantar, em parceria com a prefeitura de 
Guajará-Mirim. um quiosque com bancos a painéis 
interpretativos, em k>cal com grande fluxo de pessoas. 

- Viabilizar e apoiar a lnstalaçlo de ...na exposeçio 
móvel sobre a conservaçio ambientai da regito. em 
barcos, portos, comunM:lades, empresas, .800188, 

entre outros 

- Estabelecer parcerias com a rede fonnal de ensino 
da região para o desenvofvimento do projeto ·0 
Parque Vai à Escola-. com o subp<ojeto "A Escola Vai 
ao Parque". conforme item 4.7.1.2 - AGGE 21 . 

- Deoenvolver programas periódicos de divulgaçlo. 
educaçAo. nfonnaçio e inlagraçAo em parceria com 
as rádoos locais e da regito e promo_ campanhas 
de esclareCImento da ~ eobre • legiolaçlo 
omboenlal lI1g8r'II8 e os _ advindos de -.o 
cumpnmento 

- Planejar e confeccionar materiais educativos tais 
como folheto infonnativo geral sobre o Parque, 
Mosaico e Corredor, folhetos temáticos para adultos e 
para aianças, teatro de fantoches, ftanek)grafos, 
maquetes, guias de campo para observaçlo de 
animais e plantas, conforme AGGE 29, a serem 
utilizados nos diversos projetos educativos e de 
divulgaçAo. 

- Estabelecer paroerias peno ampliar o acervo das 
__ I das escolas da ragiIo com a doaçAo da 
btbIoografia e outros _riais releremo. • 
con_çAo. .. .. ""'bilidade. .re.. prolllgidas. 
legtwIaçAo am_1 e mapas da regllo com a 

",localozaçAo do Parque. do MosaICO e Corredor 

- Estabelecer parcerias para o planejamento e 
implantaçAo conjunta de um projeto especial sobre 
geraçAo e destinãçao do lixo. no municipio. 
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Operaclonallzação 

- Planejar e mplantar a base admlntstrativa do 
Parque, junto ao escritório regional, contendo 2 
salas (1 para o chefe do porque e 1 para os 
ana".), 1 sala de muttiUllO; 2 banheiros e 1 
copa/cozinhe 

- Vlabilizar o apoio logístico e os recursos 
humanos necessários para o desenvolvimento 
dos projetos e atividades lanejadas. 

-~r jun'" à pn!fe"''' de Guaj8rá-Mirim a 
liberaçAo de local pera a ompla""'çAo de um 
q""""l"" educa1lvolintBrpntta~vo 

- Estabelecer e manter as parcerias necessárias 

- Produzir materiais educabvos e de dovulgsçAo. 

- Viab~izar cursos de capacitaçlo. 

- Parteiper do planejamento o implantaçAo do 
S-ma Inl8grado de SinallZaçAo. Im con~nto 
com os _IS ÓfgIIos~. 

, 
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INSTITUTO BRASILEIRO 00 MEIO AMBIENTE E OOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS . IBAMA 

PLANO DE MANEJO 

PARQUE NACIONAl SERRA DA CUTIA 

ANEXO 11 

RELATÓRIOS TEMÁTICOS: MEIO BIÓTICO 

1. MASTOFAUNA 

2. AVIFAUNA 

3. HERPETOFAUNA 

4. ICTlOFAUNA 



MASTOFAUNA DE MÉDIO E GRANDE PORTE 

Mliriluee Rezende Messias 



1 INTRoouç.\O 

Os pilli6ll"05 inYentérios da maslofauna de RondOnia foram rea(tl!Ôt"a há QUase cem anos 
(Miranda-Rlbelro, 1914: Alen, 1916), Em décadas roceMes, a maioria dos esludos de 
mamlferos realizadoa no Estado lesultou da implantaçAo de glandes projetos, CQfT'IO o 
PoIonOf08$te (de Vivo. 1985: MaIrf'Ies, 1990), a t"idrelétrica de SarrueI (Martins et ai" 1987, 
Lopes & Femltl , 1994: Sá. 1995) e o Planalloro. Mais recentelT18l1te, série de 
,.;,.~ '''" lem sido luirada por oq _ 
_ o .... ...... 
MU;ca NlIYa (M as. 20(1). ~ 200 km 
f88izados na ~nhII O (Mur»clpio de \0'1111 Nova do MamIri), Parque Estadual de Guajar. 
Mirim e ReslKVe Exbllli.isla Fa:lalll do Rio Ouro (M. Me:! ' ! , tese de ôoutorado, 2002) 

Mesmo assim, e mastofauna de Rondônia deve ainda ser considerada pouco conhecida, 
. !Se (seguindo e 

, Mico sp n. 
ai área de 

"" • geQiójiálce prOj'odl 
lirritada rios PUlU5, tpixuna, 

• 
Rondônia abriga uma fauna de mamlleros relativamente rica em comperaçtlo com OtJlrO$ 
Estados de extensêo territorial semellante. Além de estar Iocaizada na Arrsz6nta 
Ocidental, uma das regiões de miIior biodiverslclade do ITltndo, o Estado abrange uma 
grande ~ersIdade de topografias e f'CO"t-terres. As caIlICIerlslicas geornor1oIógica lMis 
ilTl»fl8nte:s sIo dois rios de médio a gr1II'lda porte, a Se::a dos Paca:\s Novos e a Chapadll 
dos Pareeis Os ecossistemas nIo-lIores..oo. principais sIo o cerrado e os cal!:pos do 
Guapor6 

Os rios s.Io e:speâa.!iIlI:te ir,:porlanl:es cor, .. ban_as lM;n",61c:as pera grupos ele 
mamlferos coroo os prifoot_ (no caso !Se RondOnia, os mais importantes do o Jiparan6 e o 
MaOOira) a estudos recer1tes tem mosIrado que as serras a os gradientes ecológicos 
essoàadoa alercem um papel if!:po.tante soba a <istribuiçAo!Se alguns gêneros (Femsri & 
Lopes , 1992). 

o PN Serra da Cutia está inserido na eraa provave.,:erne menos coohecida cientificamente 
do Ed+to de ROlld6nie: e regilo Ia:cftizada anbe as Sua do:I pacees Novos a dos 
UopilWl«õ (Farrai at.aI., 2001 , M. ME 81, oba. pesa). Esta .... SIna regilo perece eng:tobIIr 
uma 6188 !Se transiç:to eooIOgic8, com l.WIl papel sigrilcall\ro na zoogeografia de ."enos 
grupos da mam/laros, pois COIIStitul UITa zona de mnta:lo entra as regiões t:Jõogeogréficas 
ZZ. e ZZ5 pn:!po$tas por Farrari et ai. (1998). Deva-se, enlretanlo, COta 'Jarar que o lirrita 
proposto pera "'" :{Ofl" fai delineado pela Sarra dos Peca_ Nov08 (imite nor1e P9«I a 
zona ZZ4 a sul palll a zona ZZ5), mas que essa borreilll biogeognl1k:a nllo se estende até 
os i rmes oestes !;Ias, .... ZOflifS (Rio Mamoré para a ZZ5), sando que os aftuer1tes de 
pequeno porta ~milmJas das teci do Mamoré a Guaropé pu'am nllo constituir OOfr8l1llS 
zoogeogléticn eletivas palll a mastofauna, particutarmente pala o grupo dos prilTl3tas. lsso 
reforça a i~ncia da con:servaçAo da ragillo 

A eXIStência da l.lU' ainda dEi co-""t .. <ida do gênero C , . WIu:! e da lamllia Caltthôchidae é 
bastante prOlléval, COOlO indica o avislamanJIo de 1A'Tl grupo de quatro incfviduos de um 
caltriqukleo nIIo idenIIlc::ado na ~ de SAo Fial( ' : m do eui\"lI6, próxima i!r BR 429, 
000fIida em 1996 durante a reaüBÇlo dos levantamentos da segunda aprorirnaç&o do 
ZseE do Estado (M. Messi3S, 000 pess) , ou mesmo iIIIeraç6a$ em distribuições 
geográficas propostas palif algumas espécies, como para Ca!liGebu$ don8fOlJPhiJus avistado 
na margem direita do Rio Guaporé (M. Messias. obs. pass ,) sendo a disl:ribtjçêo geogréftca , 



proposta pIIl'IiI a espéde o intel1k:Mo delioelildo pelo alto Rio Mamor6-GullpOfé e a bitaa do 
Rio $&o Miguel. provlncill de Beni e Santa Cruz. Bolívia (Roas,rTeIen ef fII . 2002) 

Como a ordem Primales é um dos grupos mais bem conto&ddos de mamifet06. pIIrec;e 
razoével conduir que a diveteidac!e de aIgumos owas ornens com ma.ores números de 
tllxa, COilll Rodelllia (roedoi · I) e OiJalptlillupha (mafSUpiais). se,a ainda maIS 

subestimllCla de lICOIrlo com os dadoe cIsponlvets atualmente. 

Além dlnõ questões taxonOmcn i~anle5. a dislribuiçAo ~ Mca de muitas espé<:ies 
permanece mal de~nida Ferrari eI fII. (l999a, 1999b. 20(0) e lwanaga (1998) rmstraram. 
por exe~, que as lisbibuiçOe& de véric:Js IlIxlI de primatas sAo Innueneiadu por fatores 
eooI6gic;os ainda pouco ...... """"endilk .... Um caso extremo é o do guarib8-vermelho, 
AJouatta senic;ulus, aJja di5lribuiçIo em RtulO.lie, segurdo os alllores, é caradwada por 
descontiniãdades signiblivas (Iwanaga, 1998; hvanaga & Ferrari , subI11&1ido) oonsidel'lilndo 
a espécie COilll sendo relativamente .... no EUado. 

Outro ~.., sigribM da llJOlOIK)grala de i1",,~fetos na regiao é a aperenle existência 
de ZOOIlS de parapaCria e sitl.,.bia entre ~1Sr1iIIS esp6cr! I O')~e~1IS e, ~IIÍY~nte, a 
OOOfI'éncia de hiOOdizao;lo, corno lnic:a<k> por F&ffi1ri fltr fIIr (2OOO)r e COillO parece ser o 
ceso da fegiêo entre 8 SI1I8 (k,. Pile'! Novos 8 aSa la (k,. UopiII.-, regtêo onde esté 
&ilUBdo o PN (M. Messias, obe. pe$S.), 

Dessa forma, a rique:ta, COII,- siçllo e abundllncia da mllStol'auna de médio e grande porte 
do Parque Naâoflat da serra da CuIia é praticamentll O&sc:onhecida, apesar de haVIIl 
alguns estudos reill.zaclos em t.Jrj!aJ811 de ConservaçAo Iocalzadas na pot'Çâo oeste do 
Estado de RoodOnia , rTWICforregillo em que o PN está inserido, cujos dados disponlvels 
serêo Wil .... rados no presente estudo. 

Há apllOI'IS nês oonas lInIdades de Coosefvaçllo de preservaçllo integrais Ioca~VKlas fIO 

amamo oesta li sudoesIe do intertlüvio tAa:leira-Tapajó6 tota~l""lI11 Inseridas na zona 
mogeogn!tlca ZZ4. a R-.va ~e do Rio Ouro Preto ~ no lirml entre as :tOniIS 
ZZ5 li ZZ4), a R8S&MI Biológica Traçadai li o PaIQUEl Estilduel Sare dos Reia. Apesal de 
parte da RB tede/lil' do Goapcri 121- irutida na leife ZZ4, " filio foi induida neste 
&IlUdo porque nIo .... lev.ttaw .... iIoe ""'I&ttadoe da 11 , k~~ laçai ""', Meul., obe. 
pess,) e tami:lém devido ti g~ sobrepo6içIo com a TtImI Indigene Masuco, o que 
~II sua cap&!:idldt de oons&fVIÇIo da NotIvenidade em longo praZO. Como o 
levantamento da mastol&una diOO\l do Parque Estadual Salla m. R_ Ioi 1IpIBn&S 

quelitativo (nao aprese"'e dados de llbundência e del1!i ....... nem esforço emost/lill) , tomar 
se Inviável a COfT'PIf1IÇIo ~ dE • • do censo do PN com esta unidade de CoflS&!V8ÇIIo, 
sendo reaiz8da a COfT'PIraçIIo e !5:;I ::110 com tIS d 11)8 das duas outras Reservas 
Biológicas meodonadas. Apesar de havllf pre . '0 de caça na Terra lndlQena Uru-€u-Waur 
Wal.l e de a mesma abrangei dl.latl regiOes mogeognilcas (ZZ5 e ZZ4), os dados do PN 
tarrobém S&fllo corr.,arados com d ...... de censo diu!"", reaizado nessa TI. visando ã 
colf1lllaçllo da fiquem. COilipCll;1Io oe mastofaona diumas fIIIasas dl.l811 :tOnas , nao 
sendo considenKtos os '1eo1os quantitativos da OOn50 d&'<iido ti O!Xl!'fOnda de pre$Slio de 
C8Ç8 na TI. O Parque Estadual de C" Ij "",im. ar! I. de tuta6t .. ente inserido dentro da 
regilo ZZ5, ten!t alguns d ...... COII .... 'adoe no pr., rnfe estudo pMo '1.S1!ll mtJIIvo exposto 
eâma para a TI UE.WN 

1,1 Objetivo geral 

'flYentariar e estimai a libIndInda da ,r : :kf: una diumiI do Parque ~1.cblaI da 5e/T8 d~ 
Cutia, visando a subsidiat a eIltboraçlo de NU Plano de M.,ejor 

1r2 Objetivos especlflCos 

• Identificar as espécies da maslofalJl'la diurna local. 
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• Estimar li! densidade IXlJ)UIIt<:ional das esp6des da mastolauna diurna das diferentes 
ttofilioroorrias do P8fQI,Je Naaonal da Ser,. da Cutia 

• Indicar IIS esF«' BI arreaç+' i de exIinçêo. raras, ... dê ... " 2. boirdcadofes, que 
UIilzam grardes áreas. 

• Identillcar eventuais pres$Oe$ lIIltr6piças ooonenles '"' área de entorno do PN li! 
potenciais i!T1)lldO$ na maslo!al,llllil durna local. 

2. MATERIAL E MtTOOOS 

2.1 Censo 

Foi láilzada li! metodologia de reeenseamento transoo;ao linear - .: Irr 11'8mect. Pfoposta 
per Burilam (1980), bem estabele :'Ô8 1"10 meio aenUIco pare est\lI:k» de populaç6es de 
mamlJeros diurnos de IIorestas tropicais (p.e~ . Eisenberg et 81. 1979: ei1.IIons. 1984: 
Srockelrren e Ali , 198e: Pere&!. 1990, 199&, 1997b; Bodmef e/ 81 .. 1997) e empf8$Jltda em 
divelWl levanlarrentQs IF~ZFI'k. no Ed+l .. de RondOria . tanto no çontex-Io da Segunda 
Aproxlrreçtkl do ZoneINl,e .. 1o Sôdc UO'lÕ«J(C e :~ do Estado - ZSEe - çomo em 
outro. estudos {FerrlIri els/. 1995. 1996: lemos (te s.. 1998; Seg~ Aproximaç60 do 
ZSEE, 1998). 

Nesse método. os dIIdos sao eoIelildos somente através de avistamantos oos mamUeros. 
sem coIelM de esp6eimeos. O trabab) de campo ri03Y_ assim que lt$ c:ondiçOe$ de 
visibiidade "e",itiam gernlmenle em ' OfilO das 6h2Omin. leminando em tomo de 
l~30min$ após peolazer o percurso de ida • retorno da lrilla retillnea de 5.5 km de 
e.tensêo li! 1,5 kmlhora. o que repres.entoo, em média, 11 km de censo por dia de ca~. 
Como esle 1né40d0 ~ 6 a~~eI com a OOOfT6ncia de chuva (visto que li me51T1i1 aleta IIIS 
00Ildi0i;1l1l de visibilidade), a m6cb <Una de quilollletlitgam r&aizada de censo foi menor 
d8\'ido as eondiçOes clmMIcas desla .. Ofav&ls. 

A caGa ldenli1icaçAo fora!'n registrados a esp6c:ie, o número de irdvldoos do gropo (no caso 
de espécies soeilllil), S OCN'ijlC";ta _<HI't6M do grupo (quando posslYeQ. o lixei do 
avist8l1'iIHilo &m rel~ • trillto. o Ilorério de inicio e t6mino do II'o'i$ta ..... . Io, o ~po de 
itolisionorria do local e illtoilooçOel pertinentes. biologia e ao COITlJOrIamenlo da esp6cie, 
0011'10 o tipo de atividade (lomIgeio. ooscanso, deslocamento. fuga. alerta . ~amento 
soâaQ. o item alimentar oonsunido, . descriçAo do comportamento e outras obs8fVaçOes. 

di!t C8fl1Xl de E".' ..... 1S e F_ (1997) 
caracterfstiças ..... ft:do'9ca$ dos 

2,2 An.1i" de Dados 

Como a lreqOêoâa ab50lJta de aut+ .. enlol para a maiOfJa das esp6(Je5 foi t-ixe e 
illSUllcienle pera o aMculo de estl .... 1ivn robullas, ou se,e. no m/rimo 40 avislamenl~ do 
i'iOCesdrios para o allculo da clMsldade populaciooal baseado nos métodos de Ketkef -
~ncia peipeudicular conUYeI - e de listtnaa ari"'" xS8iYador ooruhwet (DAOCOnQ, 
oorier8do o 1T16tudo mais ~. o por StruhI8ker (1975) e ~ (1981), 1IIS esIIlTliltivas de 
del15idada do IIlr~Mn" sob a toma de taJla!Se ... islamentosll0 km pa ......... idos de censo. 
medida oompalilYet com os d'Klol de outros reamseamelilos rNtivodos tanto no Estado de 
RondOria como na .. dil'iÍa dos censos de ITilirríferos diumos realzados em ftorestas 
uopcmis Os avistamenlOS oconido$ lonI do censo ~ foram ~ para os ctllculos 
de taxa de avistlif ...... 0II10 km. mas do ~ na lI/1é1ise da rique:za e OC)j'ip i .... 

da lT18SIoIauna local e inseridOS no ~em 11.4.' v8$l90S e registros fora do censo. 

, 
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A pre,sk> de caça foi qua'lBIfollllllllle avalada atrai 15 da aJ*a.;k> de qo , 6onéri05 sem
esIruIurados na comuriôade da Resex Estadual Barreiro das Artas pela equipe da 
SOcioeoonorTia. e pela anéhe de algumas peigtmlas do ques~rio da sóaoeconoma 
relacionadas il pressllo de caça eXistentes. apk:ados por essa flqUlpe na RlIS8x Federal do 
Rio Cautiloo, 

2.4 Pontos amost rais 

2,4,1 TIradentes 

Aérea alT'l)Stral u1iizacla 1\11 primeira fase do 1eY3I1tall'llll'llo Ioca~zou-se próxima ao 
aC8~lT1BflIo Tiradentes. lI'ocilOO na margem direita do 19arapt de mesmo nome. cujas 
coordenadas geogrélc:as em UTM 110: inICIo: 0062785 &( )6156, lnaI 0357294 8700912 

A lItoí"ziooorria oolilNWlle !lO DIQO do b. ' F .. ' •• de Flofp" Orllh'Ôl. Aberta. com 
vilnas manchas eom ajel aillelllo da bananeira popcF'Ii,oente conheoda çom) SOI'OIoc;a 
(Pt'i6I ""IOSCeffKm ~), comum em igapós e lTetas de baoriol, dorTioaoOo a 
cobertura vegetal em mudo. ponIat. nos queis o d( til apresenla4e d ncQt'itlnuo e de 
menor porte, lia larnb6rn "egetaçIo FlllVanftica fIO topO da MIl8, 'raa com diversos 
aftoramentos rochosos, 

HolNe considerével oferta de frutOlil ao longo da trilha , particulannente das PIIlrneil8!l pataué 
-(Jeuenia OOIall8) (a~a densidade na érea) e abund1\ncia de pitombe (T8Ii$is 9scul6nla), 

2.4.2 Slo Joio do Branco 

Foi ItibOO" a trifla de "esso 110 listerra 00 traosectos Irmplementadoa espadftcamenle 
pettI este ,,,, .. rtarnaillo de eencl6ilstiu, IIO:!!:',,'!" apieIIÇIo de metodologra, com 
adensa0 de 2.2 Ian, reliU.-- a "'lJOS, Essa tri .... temina na tri .... prinâpal, fIO ponto de 
transiçJo entre a SiMtIl8 e a Floresta Orllb'ÔlIa Aberta, aIj8s COOI'OOnadn ","lgrálcas do 
11· 33'2TS a 64*OO' IZW No ...... ado. a trifla 1"'1.'"", apreslirta 2 km de mendo 
(eoord&nadas do p<do inat ,. °43·41 ' S e 63"5VOTW) e na mata S km (coordenadas 
11~'2TS e 64"OO'IO"W) do ponto Inal. A IIrtensêo total d9s1e tislerra oe trilha no formato 
de T • de 9.2 km. sendo o percun;o COiiÇlato da mesma (Ida e vola) in'IiéVeI dll S8f 
OQj'IjOlatado em um dia de batalho da eaiflpO. Oassa lOI'rM. o censo lII'a ,ealizado 
altemadamenle no 08frado 11 na lIoresta. e a trilha de ac 8 5S0 lIIa pe,corrida todos os dias, 
Nos dias da 'ecenseamento fIO cerrado. tarrtrém eram pereoni<Ic::MJ 3 km da trilha da Floresta 
On'tJfófita Abenil , 

2.5 Esforço a mostrai 

No Igarapé Tiradeiltes, hor.Na novll dias de trabidlo de C8fTl1O (18a 24 da março da 20(3), 
dunMlle os quais lonIm palCOilidoe 84 km de censo, mas c:onsideradoIi somente 81 ,7 penrr 
c61cu1o do C8ISO, Os dai Ia. <ia; da expaiçAn ball gasI~ em da:tuaifl8lrlo entre Porto 
Velho e a área de esI1.do. 

No 1gerapé São .I0I0 do Bnlnc:o, a .... ''''*h ... leve !laa.;'" de 18 dai (11 .28 de agosto 
de 2003). mas a mleta oe d~ 101 reaWlda $(A'le.M dlHflte 10 cias, 18.rdo os OOifraiS 
destinados ao des ......... ailtu. O 0IIflS0 00. dias 14 e IS b, r (._Ir. I'lOl I"'llrei,05 8,7 km 
de trifla de aceno ao lICIIfT1l&memo do &lo JoIo, lridando e 100 m de sua 
desllilrbocadura no Rio CerAério. No perledo de 17 a 24, 101 wizado o sistema de lritla 
Il'f1)Iantado p8f8 a realizaçAo do presente estudo, inclusille a lriINI de aces,o ao mesmo, 
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rbtribulndo o "forço amostTal e~egado no Igl.apé Slto JoIo do Bronco por 
iloIisionorria. Ioram realzados 16 km da censo na savana, 95,9 km em fitofilic: .. oma 
lU !aI (ebnlllg8nOO F_UI O .. bólla Abeolll de Temt FIfrnlI e c;:om jIlIlmeiras) e 5,3 km 
em UITIII vegetaçAo de b .. lSi:'" savana-lloresla (Tabela 1). 

A fitofisionomi. de l ranslçAo 5IIIIana-lIoresta apre&ef1lou urre ta •• de IMStament08 pclf 10 
km pert:Ofridos rruito superior • das outras ItohiononiM do Silo Jo6o 00 9renoo e 
Tiraden1e. (Tabelll 1), 8Iém ~ grande riq"·19 especlb (quase uma espkie poI' km 
percorrido) , o que f1101Sb .. e grar.:le ~ d nsp l1ofisionorria para a ITmnutençlo e 
conservaçêo da ".-!olauna duma da.ea do PN Secla da Cutia. 

Tabela 1 Esforço AfflO$tral Realiudo em C.N Si5ternll de Trilha • Fitofbionom~ 
Amostnlda, Riqueu Esçec:iflGll • p.rt,netfol de Censo RNlil'oo no PN S.". da 
Cu1ia1RO nos MUIS de Março. Agosto de 2003. 

", ... 53 5 , 15. 1 

2.6 Ve!illgios e l'e1Iislros tonl do censo 

Para a realzaçao do levantamento das nq"'ies octMlBl'lles na áfea de estudo, foram 
co .. . ... -.11;& os Vfll90S enconlrados (pI1ncipemente peg~!I5) • entrevistas inbllia.s. 
consldenldas conléveis, com ,,\8 ... b ... da COI'I'Uldade local, e OOITaIl'IIC&Ç>Oes pessol's de 
pesqui$adofes membros da equipe do plano de lTB1ejo. O oqelill'o do levantamento á9stas 
infonnaç6es qualitativlllll foi o de cofliplementar o ifflentério de espécie8, e nAo avaliar sua 
aburdllncia. Entrevistas com li .......... ~8m ser e-re" ' '1.,,(8 úteis para a conftflnaçAo 
da ocorrtncia e ausInda de urra dada aSf'âÍ8 de UITi8' éfea de estudo, sendo sua 
conlabilidede 1IYlI~ alia.h do piOlilu r ... oll~...a I "'110 das nplciS. em praoctn de 
iIIros ou pela pertin&ncia dos comen"'rios sobre biologia e ecologia das aspêâes de 
mamlleros mencionadas, demonslrtmdo Ianiliarid8i1e com 8$ me5fT1iiI$. 

3. RESUL TAOOS E OIscusslo 

3.1 Censo 

3.1.1. Mamfferos diurnos 

Forem regIStradas 20 espécies de " ... nfferos de "iéIio e grande porte durante 198,91un de 
censo. Esse esforço amostIalloI cislribuldo em 81 ,7 km no transecto do Igarepé T1ladentes 
e 117,2 km no 19anIp6 $Ao Joao do Branco (TatIe"- 1). O esforço &mOStrai foi menor que o 
esperado dev1do é ", ... de likukIade de IICS , 10 805 BC8"ipille.-ms, pa.1icularmente do 
19afap6 $Ao Joêo 00 Branco pof ClIlIS8 do baixo nlvel do mesmo (cinco dias de 
deslocamento entre Carlndé e o me! ," e dois dias no Rio Cautárto) e quatro dias de 
deslocamento entre Porto Velho e Costa Marques, lotalzando 11 dias de d eslocamento dos 
19 dias de trabeho de C81T1lO Durante esse aslorco amostrai, ocorreram 84 avistalllenlos 
eXpi'H ,''' GOII .. taxa de 4,2 8'Iist.".rnos pOi' 10 km percorridos (Tabea. 2) . O valor dMn 
lua pode ser oonsIdefado GOIl"lJ meciano-beiJo se GOII4*ado com outras k ... ·r1M!s 
ermstradas durante a Segunda Api'o.illa.;Ao do ZSfE, mes li IgeQlneoIe s"puior as 
taxas obtidas nas outras UCs de Pr8SeIV3ÇOO Integral da regi:lo, com exceçAo do Perque 
Estadual de GuaJlrã-Minrn, que apresentou UITi8' taxa de 6.5 avistamentos por 10 Iuns , 
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percofridos (Tabela 2) Errtrelanlo, deIIe-se considefar Qoe., eondç~n climétic8s (verto 
durant. I IJlpe!içAo ao sao .JoAo do e..nco, héNendo igarapés COfl1'Ietamenle secos ao 
longo do tI.lucla da IIorl!'Sta) e caflldef1sticas da trilla (grande área de baixio no Igarapé 
do Tiraóflnt8l , estando o transedo parcialmente inundado na colei. de março). Quanto é TI 
UEIr".W, 8 lua de IlYistaillelltos Ioii menor que a das unidades de COflSl!fVaçêo de 
prl:t$erYaçAo Integral, dado espera;lo graças' lIlL'islência de prUSAo de CIIÇ3 na área 

Quanto 111 riqueza especifica, foi legiSbado o mB""" nUmero de upécies que na RB 
Traçadal <",,20, Tabela 2) , lato perttnenle é simlilridade do eslorço amostrai ~ 
nas mIISlfIM (198,9 e 169,6, km respeçtio'8menle. Entretanto, ' riqueZll do PN foi inferiot 1\ 
da RB ROP. PEGM (n-23 e ",,21 esr+;'es. fespediV8i ..... e), mas dwe-se COnsidefllf o 
maior esforço ~aI"'l",egarjo __ :1 : UC5 (n •• 92,11 B.,.323 11m, respXtvamenla. 
Tabela 2) De ......... do com o no6todo Bi.pegam, quanIO ",&ir .. o er.bço allklSbal maior o 
nUmero de avistamentos a1ea16rioe de espécies IMeI. C>tIMfvando tIII CUIVas-do-ooIetOf dOi 
sltios amostr8is (Figura$ 1 • 2) . vi5lJBI'l:II-5e que o esforço amosIJaI erf1lfegado em arribes 
Iocelid8des nlo foi wlcienla para alcallÇaf a asslnlota da ruIVa , indicando que a riqueza de 
espécies do PN certamente aumentanll com o incfemeotO de eslorço alllOSbal na 're • . 

Como nlo howe nUmero suiciente de 1MSia .. *",1os (coilloilil8 MYI8 sido poeOllSto) para o 
célculo da 1!Sti, .... ha de dei ' ..... pop# So .. " t ' ' F 7 -:o em M"t;~! I de BYis:t.amentos pera 
a maioria das esrécin , mesmo somando c. dados dos dois sIIios de estudo, a estimalrYa 
de densidade popu,,",-IBI eslá ap'eMntada sob a Iorme de tllXa de 8Y'tStamet1tos pot 10 
km pBn;:orrldo'S 

No sfllo óo 19atapé Tiradentes, foram reglslradas ~o oito espécie5 dUllIntl os 22 
avistamentos ,ealiz+1us, com taxa de 2,7 avistamentosll 0 km, Essa taxa, qLle ,ellete uma 
baixa riqueza relativa a, ao mesmo teor.,o, uma abutldàncla local, pode ser fruto de divet$Ol 
/atores fIa)IógIcM nssociadc., l.7ma elCplcaçAo seria 11 elClsténcla de uma elevada pr8$Sêo 
de caça na 'fia de entorno, deriIIade tanto de _,,,,,",,nlo5 de gari.ros I doe 
assenlamef1tos ilegais. o de p'eslOÇlI de ~ indlgen.att na 'rea até a dlcad. de 
40 (segundo inbnlB9'l F! de moradof. bçz ' s , 118_ Indios ,cstJantBtl na "'oe que 101. " 
exteminlldos • mando de um sering· ' !I. da regi"'), (D,O peIII P' 7 S 7 'o de CBÇI exetoda 
nas UCs de uso S,""tê'lIl (DoI~.... ao PN: a Resex Fedefal Rio Ceutário, • Reser 
Estadual Rio c.ut:ério o a R_ [dad"a' Bltioitu dM. AIUs, que poderiam .lar 
depledonando as populaçOes de espéciea anegéticas da rmstolauna dil.ll1la. Entretanto, 
nlo hlI dados quantitativos e qualitativos que ~ovem esse potencial efeito oelelério da 
pressAo de eeça BJlerdda pot esS81l comunidades tntdiàonais, .. ando nec: sdl'io um e$udo 
espeçlfiço pBllI. anáise adec,"ada da QlIostlo, 

OuIro /atol' que certamenl:o "".z'lUW 1ItJ" bs do oenso foi o enc:ha,c:anent:o da tritla em 
vériotJ !redIGI pr6Jrimos a corpos d'toua e 1er!ÇOs ' .. "álk:ros superlciais, amtientl nao.. 
preferencial de rruitas 'Sçâ:i as de mamlle,os lenestJ • . 
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Figura 1 Curv. do Coletor de MamW.ros de Médio e Grande Porte do Ponlo Amosl~1 
Denominado Igillllpi Ti~dentes do P.rqut Naeional di Sem. di CutillRO. 
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Figur. 2 Curv. do Coletor de Mamlferos de Médio e Gr.mc:le Porte do Ponto Amostrol! 
Denomin.do Iga11lp' 510 Joio do Branco do P.rque Nacional di Serra di Culil IRO. 
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Tabela 2 Riqueu, número abscHuto de "istllmentos I tua di! "istllmentos por 10 km 
percorridos de marniferos de m6dio e grande porte diumos e e$forço amostrai dos 
pontos emo,tnlis do I~rape rndentes el~pé Sio Joio do Branco, e valor médio 
para o Parque Neclonal da Seua da CutWRO. 

Tabela 3 Riqueu, número alnoluto de avistamentos e tua de avistamentos por 10 km 
percorridos de mamHeros de m6dio I grande porte e nlorço amostrai realizado no 
Parque Neclonal Sem da Cuhll - PN Semi da Cutia' , Ruerv. Blológicll Estadual 
Traçadal - RB TrllÇadal, Reserva Biológica Estadual do Rio Ouro Preto - RB ROP, 
Parque Estadual Gua,iari..llllirim - PEGM li Temi lndlgena Uru-Eu-Wau-Wau - TI 
UEWW" 

20 

" UI1 

• Os valores d! !tes perAi11illro5 do feferenles • mikfia etc. 0M'iS0II realizados em dois sltios 
arft)Strais do PN S!lla da Cutia: Igarapé Ti' .... sliles elgiKap6 SIo JoIo do Bfanoo . 
.. Os valores dess!JS partfTll!trol5 do relefentes • mêdia etc. 0If"S0S reaizados em duas 
aldeias da TI lJEWN. Alto Jaru I .. do Alo JaITlilri, cujos Ira/llSedos apresentaram a ml!SfI1II 
exlensAo (6 km), fTB!i ir Nlllos ISfo1Ç01 alliOStrais (48 li HI5,2 km, respectivamente). A$ 
duas aitu8m-6e ao norte da Serra doa Paesas Novos - 225. 

Tabela .. Numero IIbsoluto de llvistamentos e taUi de avtst.wnentos por 10 km 
pen;orrido, (entAl parlnt_) das espkies eM mutof.una dlumll A1gistradas no 
ponlo llmostf'lll do Igal1llpé rtradentes e do Iga",'" SIo Joio cio Branco, lotai de 
llvis1llmtntos e taxa por 10 km percorridos di! censo no PN S lil' 6a Cutia. 
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3.1.2 Mastolauna dos doi$ s Mios amost,.i$ 

3.1.2.1 Primatas 

Um dos aspectos nâs interessantes dos cIadoG c ... le'ados sAo as diferenças encontradas 
entre sftios na fauna 00 pfimalas, N:Io foram re{j$lradas no Sitio do tgafapé nraôenles as 
seguintes esp6cies: Saimiri ustus, Abra'te ,~, Cellkebus bnnneus e Pithecta 
Irrontle. A ausênáa de SB!mi1 USfIIs e 00 PJt11tKJa í ...... 8 pode estar relacionada ao barx ... 
esforço amostrai .'""q;r;+Jo na "'a, Por6m, a OÇOfrência di 11· espéciel na "88 'rrUto 
provável, ~ a a~ <iistribuiçAo d .. espl!cies . ..Iã a .'Sel'lCia da A. serW;ulus pode 
indear uma diferença de <istribuiçlo dentro da éf88 do PN, jê que e espécie epresenta uma 
distribulçAo apauIflteureute disrrupliva no ESlado de Ro~a Wi,eledonada a fatores 
lICCH6gic:os espedkos (lwanaga. 199B), A aparente al/Slência do CaIIicebur bmlneus no 
sitio do 19a1tlpt Tlfãdenla , nUlo inter ante. paes ar Imr de o falo , n1e, OOI"I5lituir um 
relleJro do esforço amoslral eu ... egado na ...... I •• rbltm pode OIl>I15istir em um caso de 
perapatria (ou IIklSl,,,, sirrprtria) tom a esp6de oofjenérica CS;ebus lDtQUatus . INbtada 
poI" oWn PBIJ(IUINdor na trilla de ecesso a este acarropame;llo (fabio Olmos, eom. peM,), 
Apesar de o registro dessa espécie necessita, de WI 'vovaçAo, dada a gltlnde distancia da 
é,es de distribuiçlo gaognlrAc:a proposta ptlfa a espécie (R~llen ai. ai., 2002), 
....... sideflHõe e51a inforll ....... t stan:e conUvel em dec:orrêncie ela ", .. 'Ide experiência de 
alrrp) e do contMcimenlO do llI06ogo urer.doo\8do, sendo a 11 ,li inclulda na listagem !Se 
esptdes do PN (Anex ... 1), O klrte indldo de 000f1'ênc:ia de duas espéaes de C,5 :ebus no 
PN toITobofa a I",por!lincia da realzaçlo de estudos mais aprofundados pefa confifm9Çêo 
da iden~l\caçIo laxon&rita e de distribuiçlo dae espltde. de mamlfel08 na regilto 
Iot8Iizada entre a SeIT8 doe Pecaés e a doe lJot;ine., tom o objetivo de ,efinar e 
delilTitaçao das zonas ~nlricas do Estado e de estle,eoII' a i.llp .... U,ncia 
biog-eogrilica ripa zona de Wirtato ~ a .,. "~'içlo de dvenM espécies da 
mastofauna. 

Outfa espéoe de primata que apa'entemente nAo ocorre na érea dos dois sllio5 amosh81S 
do PN é o CaJ/ithriJI atr. EmIli8e (soim.branoo), que PlOIIavelmente ocooe na ,egiAo do Rio 
Cautario próxima a d~S(jf.oOOc.tllfB do 19arapt SAcI JoIio do Bnlnco (I fIA0 OCOlleria na 
regillo do ac:arrprmento do Igarapé TNadet,Ies, segundo inlOI •• wyf:: de "iOOidtKes locaIS 
Apesar de nlo avistada durente os leYantamenlos, essa espok:ie tallbltol'l foi inclulda na 
listaoem para o PN, com b8se em imOl lI ..... e n de vénos ",OI ado.'es locais, que prontalliente 
a reconheceram em pranc:has de livros_ A provével diklfença de ocorrénáa de C. emlliae 
dentro da érea do PN I\9Csuíta de conli,lTBÇIo em esludos posIeriores. 

" 



Apesar de o primata C811ithm meJoounJ (soim-marrom) nAo ter sido reg~l'8do dllranta os 
trabalhos da campo nem ter sido àtad8 pela lXlfTJ.Kidade 1oc:aI. essa lI$péde pode oconer 
em alguma érea do PN • .i6 que foi "'Oisth.OO na R8 Tr.çadal (Femari et al .. 2000) e. 
aparentemente. nao há nenhuma barrelf1ll blogeogréliça PIIftI a mesma O lirrite de sua 
dlstribuiçAo na regiAo jOCde eslBr reIaI::ionado ti fatores ec:oIógicos espeeIkos. que devem 
ser devidamente esdart:lddos no futuro. 

Da a Ioima. lazo5e necesdrio deinif al6 que ponto a reglAo toc:auada entre a Sema áo$ 
Pacaás NoYoa e dos lIopiia<leS. e tI1IIIS espeoicarnente 00 PN. repr<aunta lima zona de 
contato ou de trensiç!lo para as distribuiç6e:s de divefsas Mr*ill de 1I&llIf«OI. 
reconhecendo deviOamente a!mportanda biogeog.rélca 000 aa UniNK\A de Con$ervaçAo 

3.1,2.2 Mamlferoa nlo-prirnatas 

O registro diferenciado de es.péaes de camlvOf06 entre OI dois s.Ibo5 est!.dados. çomo o 
caso da ParthenI 0I1CIt, PI.ma WM ..... , PterUriIlI bnJüien.!is e Ela bIwbIn no barrQg 
Estrela e de LfIIOI)8f(tJs lIIMKIi no sitio ISo rlfadent81 1'110 diler&nâam, por si SÓ, a 
wmposiçAo da ITIEI5tolauna TI e ISas duas éfeas 00 PN. As espécies de "Inos silo afpticas 
(noturnas, soiIérias e de COIl1IlO41arTllf'lo disaeto). apreseolBm grande érea de Yida e ampfa 
distJlbuiçAo ií/8O\IIélica. sendo rara a oetecçlo das (MSII no IIl6todo ~egado 
Ressa .... que todes _ eap6an de le~nos diA. do WI ' 111'8d.!ts vulnet8v ... 
erlinç30, assim WlI .. Pftlr'OrMla bnJ "'õ;Q:Sis (li$ta Vlli1l4t1a do lbame. 2003 e Apêncke I 
da CITES) Essas espécies podem SBf wnsidefadas incic:adoras da quaidade arrtIental. 
visto que do sens/vais ti pellUfbaçAO de habitat de origem antr6pic;a (EmITlOllS. 1990). e 
necessitam de grandes tlreas de vida, assim wmo arrDenles aquátk:os 1'110 perturbados 
alou poIuldos (P. brDsiIiensis). 

O mesmo argumento se aplica aos &dentados, visto que sua baixa abundlncia nalul8l • 
seus hébíl06 afptioos (petticuIarmente as pregl»Ç8S) lornam e taxa de IMStamenlOS dlss, 
grupo /Tllito baixa, apresentando um padrAo extremamante estocãstico e de ocorrência rllra 
no dewlTlIi 00 esforço amostrai e~agado 

.Jé a ausênda de lllistaroenlOl de ?ecari t, · ' U (ealeto) no rlllderiles pode seI rellexo da 
pressAo de CltÇlI 8)erdd!I ~ 11)$ mot"Aorea de R_ ISo Rio c.utàrio A til. do 
acaJl1)8mento Estrela. onde howe avistamentos de P ta,fICt!, é menos acesslvel • 
povoada. caMmente com menor poesstlo de caça, 

Um dado 1TUt0 Interessa~e é o 8'tiistamefito de dilefellCes espéci e 5 de cutia nos dois sltios: 
DeS)j)u;:hi ~ (0. •• luta) no nradentes e D. ~ariegtIIa (o..<ti. ".iOll1) no 19ara!» 
510 Joio do Branco, bisa ...... a reIeottlncia ~ ...... do PN No caso de 
Dl/!s)j)od. , do fl8Ce IIMOI Illlidos em ..,àII08 sltlos do PN visando .o as;'arecime .. o da 
distrituçao dess&'> ppécies wgenéri<:as e ti conlnnaçtlo da oconência de parapalria eIou 
sifl1Hllria em diferentes tlreas 00 PN. Par808 Oaver simpatria entre essas espédes na f&glAo 
do Igarapé llotdenIes, visto que um merrilro da equipe (p . Bonavigo, com. pesa.) aYiltou 
ume cuIi.II.IOII1 tor. do censo. 

O il!gIStfo de SdIIilIUs sp. (QlII r'·If\WI ..... ), IOf' 7. da nIo ler sido rn nlvel Mpeclaco, • 
também de gf1ilnde irrp>rttlncia ~, por fIA0 Oaver registros anteriores desse glnllio 
nessa ragiAo zoogeogrilllca, e pelo fato de 1'110 ler sido poevisto pelas dstri~8S 
geogrlil\cas pov-ptas. 

Fti 8II'Sfado um bendo da 30 a 40 nh'dliOf de Tayas.w J.·.f (cplfÚada ou porçAo) no 
sitio do Igllfapé Tiraodel'1tes. De acordo com llilfleástas jlllolll . com IlIOIMiu"es k< ' . T 
pecari é freQOef1le1Tefite avistado na tlree •• di: llto de alia dfW'dade papeladulI", por se 
lratal de uma espécie rrigratória (VOS$ e ElllllOfIS. 19911, Bodmer, 1989). A densiditde de T. 
pecari no PN é praticamente similar ti encontrada NI RB Tf>lÇ8dllf, fT1IIS inferior és 
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enconlnldas na RB ROP' no PEGM - 0.11 e 0.12 respectiYarrente (M. M ' . · ill$. no prelo). 
T_ dados podem txHllllitulr um inckali<l'O da pra '11 de caça MS éreas de entorno do PN. 
já que as mesmas estAo anvolt_ por UC$ de uso sustentével a 11 onde a atividade de caça 
• perrmida. dedir-.anoo a dens'1w'e populadonal das populações da regi:lo. como Indicado 
pelo levanlameolo r.alizado na 11lJé.WN. na qual nllo houve avistllfTlllnt05 de quebradas. 

A ausitocia de ~ de T8)lI!!u ,.--ino sitio do 19anlpê sao JoIIo do BIlIneo se 
dllY' a fatores aloétono. previstos no método (artefato da técDca). visto que um bando 
grande Ylsitou um barreiro aJocado próximo é lrilla da lIor asla. 

P. ItJjacu (cateto ou poiquinho) no PN em r,laçAo é da 

. ';;~~~~~ tarrbém pode ser mais um indicalillo da exi$tência de !"' ou até mesmo no interior da *ea. é: releYanle notar que 
8$$1 esp6Qe nllo 101 s/1Io do Igarapé rMMsntee (Tabela .). 'ru que 
aparentemente sob maior pr ... Ao de caça do entorno que o oWo sitio amosIJaI. Nas 
outras UCs. o avistillTMInto de P. laja;rr lei mais freqCarrla que o de T. pecetri. dados 
pertinentes 80$ er.conbaooe por Err.riOl" (11190) em lIorest_ naotropicais. 

Entretanto. e densidade relativamente alia de Mal_ amerit:an6. muito superior" • laxa de 
avistarTl8fltos anoonbida nas dar . UCs txHr....,.·I. ( ... etor subestimado d!Mdo os 
registros de ruldos de dulxamento sem BYISI:elTMlnlos) (Tabele 5). pode ser interpretada 
txHr ... dUlXMTente da ala disponil;iidade de recusos aimentar ... PlII1k' .... ~a no sitio do 
TIradentes - onde • tlU' 101 mais elevad. (0,49) -. que possui nUlas espécies albóreas e 
da pelmeiras em frutitcaçêo. 

Quanto é M. ~a, sua densiiade apresentou.se Jgeiramenla superior a da R8 
Traçada! (0.15 a 0.12 respectiYameote). mas fl1lito s~ és das demais UCs (T.bela 5). 
A Inlerpretaçlo biológica des" , dados. sinilar' pr~a para M, americaol4, 

3.1.3 Comp,araçJio da riqueu e ela densioHo. da mastof. UOll do PN com Outr.lS 
U,1id.des de Conwrvaçlo de Prnervaçlo Integral ' com • Terra tndlgana Uru-Eu
Wau-Wau 

A taxa de avistamentos de A c:hBmeII do PN Joi rruito superior • das RBs - cineo ... ezas 
maiol (T.be" 5). e ql8W o triplo da rHida no PEGM, De\te--M alnaa ..... dder~1I que esse 
'IlIIoI esté subestimado. pois hoI.Ne seis regisbos de vocaizaçlo sem oc:orrtnda de 
iMstemenlos. E .... e edeosamenlo é de dillcil interpretaçlo bioI6gca. pois hII .... rios 
provévejs flllores eeoI6gieoe agindo eo mesmo teuiPO. a que pocIarillm inllvencié--lo. 

A taxe de Cebus apela obtida no PN foi igeiramente inleriot' é obtida na RB Traçadal (0 .8 e 
0.94 f8S\)IICláall'Witnta . Tebe" ' l. mas 5uperior és eooortradas nas dei,. -b uc:. de PI Esse 
dado ta",bém f'«!!sita de Ifwestig~olles rrais aprofundadas pera !.ma adequada 
intelpfataçlo booIóo,jr.a 

As taxas de svrstarrento de SBm;'; USM a C&IIioebus M.n-IeUS do PN foram inferiores as 
das UCs COfTlIIIladH (T.IM!" 5). No c:aso de S. ustus. sua densidada foi um pouco Inferior
a d. RB Traçadal (0.05 e 0.06. respecti .... ll'Witnle) . iOOM ando que • espécie deVe realmente 
apresentar populações com densi1.ades inferklras IWVSas areas em relaçao as outras UCs 
txHnperaclas Entsetanto, pera c:on'rrr..,'n dum l'ipól:ase, seria neu ,:"rio um estudo 
espadllc:o 'IOI:ado., dir""l~iu .. '''''lIo de lec:ur5OI5 eliull!illa'es dsponlveis pera • MI'*'" 
em todas as ti_ txH,~_, .hIi no caso de C 5 eobt.G~. c:uje taxe Joi bestante 
Inferior. das outras uc. (inc:lo'Sive da RB Traçada!). é provével hsvill' c:ompetiçlo por 
riICUrws com a espécie cogenérica C. /orqUBI1JS. As outras 'reas Mo apresentaram 
simpatrl. nesse gênero 
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A OCOffência de Cd-hiA aff. etrilu na RB Traçada! (FefTari M. 81 .. 2(00) ÇOr,obo.-a a 
I . desta espécie no PN, a jm COIIiO outros registros da mesma em outras 

da zona ZZ", (001, ... a ReselVa frtnIIivista Fedenll do Rio Ouro Prelo (Fernlli e/. ai .. 
. Nessa Resex, foi registrado o sag .. -d6-(;8ra-pr81a (Mico nIfP:;ep$) (Messias. 1999 e 
. o que expandiu em rmis de 500 km a érea de distribjçAo geogrilca proposta por 

LOJlBS (1992b) DHsa tom.. pode se ccniderar que a dstribiç:Ao geogrélica da 
Mp6cie pet"IT"BMCe oteo,ra, prlendo, evenIuelmenle, 0C0fT&t em algulT"B érea do PN, jr1r 
que ele está inrJerido na 11 . 5 , .. ;wna z ...... JeO·;.dlc:a da R_ e. wr'''' OIJ raqursilos 
ecológicos dessa _pécia _da pirill.neçem 1n:on~.oooa, pode rã! naver barrarras 
ecológicas para _ dlsbibtiçao ser exp8I"I(Ic:W até a"_ do PN 

3.1.3.2 Animais nlo--primatas 

A baixa dalls"d ...... da Druypochi lI.ttgrino.sa no PN, em cor,..,...., com as owu UCs 
(Tabela 5) IAJÓ& ser ra","o de COI ,ipiItiçAo com a aspkia cugen6rica D iIlWII!'gIWa, vlSlo que 
o PN' a rJnica entre as UCII Oil'. OWo'Te .. , ..... bia fi e g'nero 

Outro dado relevanle é a elevada densidade ~rativa de M. americeoo (Tabela 5) , 
fTlIIO()f apenas li enoonlrada na TI lJEWN. Tal falo pode estar reladonado li alta 
disponibilkSade de recursos alirrW!tltares no PN, particulrilll,anle no sitio do TIradentes, onde 
hA grande aburlóMda oe ~SFre"r\lS e cu;. taxa de iMstarrentos de M. americana foi 
superior t\ er ........ b.,. no owo sIMI amostrai (bafTaeio E_eII) 

As taxas de avistan"l8llto des outras M.p«in da ",~6di1oe nlo apr-ese1itaram diferanças 
,elevantes entra as UCII corrrperadas que justifiquem UIT"B ler,taWa de Interprataçllo 
bloI6glca (Tabela 5). A pres&1"IÇ8 dali dnoo aspéc·es do no PN. todas cinegétices, 
Indica mais • qualidade ambiental da : nas np6cles 1110 
Importantes da o de 
r&Q8O&ntÇIo a ' 
troPçais S8f ainda 

A ausência de avistamentos de algumas espécies de edenlar;los e camlvOfOS registradas 
nas outras UCs é interpretada wr,'" um artefato metodol6gic:o, oonsiderando que os 
avislamenlos dessas espécies a1~cas do r&tos e de caéter &lftrllrTlllll'lOOle ocnIorIal . 

O registro de PterOOH18 ~ rbanle o censo, sobfetudo em um bando eoosIdllfado 
grancSa para a espAde (mécIa de 5. 9lnciYklUOIi COIlIomla fi .. , ....... & F_, 1990) co-" h 
em um irdeador da "cid.,.. ar''' ·lntal do PN, ps"m como de sua g,arde ~Ilcia 
para I conservaçto da biodI~etsidlde bnnIlelra, pois a er'oIlW"i" é uma espéda vu..-ével li 
extinçAo. segundo a h la de espécies ameaçadas do lbema (2003) . e çoreId&rada 
ameaçada de extinç:êo no Apêodice I do Cites. 

o avista,nerno loJa do 0MlI0 de AfmJeIe L1icaMt. espécie r&QC)Ohadda,,,,,lle muito rara em 
loda • baci8 amaz6nica (Err."ons, 1984), que ......... ,e em lIata oonIfoua e partlC& ser 
_Ivela 'ago11el1l'"Ç1o de ""riS. (E!, ........ e VOSlS, 19&4), rabça a jlidkac;1o da elevada 
qualidade dos arOOlentes aquélk:05 do PN, realnlda pelo regktro de P. br"as lk$)si.f 
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Tabela S Tau d. avistamelltos/l0 km pereorridos das espkies de mastorauna de 
mtdio a grande porte no Parque Nacional Serra da Cutia - PN Serra da 
CUÜII (m6dia dois I (RB 
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FOfam realizadas 20 entrevIStas serrí..estrutuf8das sobra prassllo de C8Ç11 na comunidade 
<Ja Reset Bane.ro das Antas Os questionérios foram apk:ados pela eqLipe da 

""""""'" 
Dn vinte pessoas entrevistadM, duas afirmaJllm Mo caçar e uma nIko res.po.~.dBu. 5egoodo 
cofT"lmicaçAo pessoal de Iva!'Oelde. 06 primeiros quesliorlalrios apieacIos for8m respondidos 
sem resistênaa por parta do entrevistado, mas os unimos foram respondidos com 
desconfiança, ou nllo Iofam respoOOidos (n- l l. o que indica que os <!Wos obIkJos devem 
estar subestimando a pussllo da caça el:erdd8 pela COfJ'I.lQdade da Rase. Bamriro das 
Antas no PN, princlj- I,enle na 'rH do barrllro 'Chu.oado('. 

Tabulando os dados dos queslionénos. as espéaes que solfem maior presslo de caça 
asilo apresentadas por ordem decrescente do número de citações (entre parênteses): 
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Agouti paes (6) , Dasypoc:ta 19. (3) , PfK:wj wja cu (3), Malarrns sp (2), TapnIS" IafestnS (2), 
Cebus ~ela (1), Atelescl'l8mtlk (1), fi· +:0 (1) a Ialu (1), 

Oll8nto é preferência da carne de caça, OI dados do melhor visualzados na Tabela 6. 

Tabela 6 IhnlUng de prwtertncia '" came de caç.II '" mMIl!fe,QS Â comunidade da 
ReMIl Estadual Ba,reiro das Antas, indicando o I'MÍmero de citaç6es 6e Uda espicie 
p elos en~vtstados 

Oll8nto é preferência de aiaçllo de e".fl'l8l5 silYestres na Resex, TapInJ$ It:Irrestris !oi a mar.; 
atada (8), seguida por T.".su pecBri m, Mar..."a sp. m, Agouti p«:e (6) , HydIX ' ms 
hydlX"urn (3) , Oa$ypoc:ta sp, (3). "-r' ta;'a • ., (3) e maaICO (1), 

Houva alguns depoimentos esponlAooos sobra o bom preço de venda ou • laciklada de 
Yflnda de algumas espécie! . um de anil , um de queixada. !rês de P8C8, um de cutia e um 
de cateto, 

Um dado interessante. QUB Agouti paes, apesar de ser a primeira espéçie t.nlo do ran)(ing 
de preferência de carne de caça como no de .... récies mais C8ÇMlIIII , ~oou 'pell8S no qll8rto 
lugar do rtJnIUng de Pfalenlncia de ui ••• •. qrdo a anta • Bllrécie de nBor preferência 
PIf1I aiaçao ~8sar de lT'lIiIos entrevjstados explcarem essa preler6nd. pelo 1Bt0 de a 
anla SBf' ~ animal bonito e manso, ela lU"', na Y8fdade , lBf' rel\exo do do yalo! de 
mercado que a mesmEI lllinge em Guaja , ""ir'l segundo o pesQIftador do Museu EmIio 
GoeIdi . Leandro F8I"feor. (com. ~,), um individuo toduIto '*"'08 • _ lIe .. 6do por RS 
1 500.00 /'10 meu;ado, 0ev&4e ooosiderar QlI8 a anta écou aPel*l no quarto kJgar do 
ntnI<inQ de prelefênaa de carne de caça, .1,. .... também nAo C08fefIIe com • preferência de 
aiaçêo. 

Das 17 entr ... isIas 'espoOOidas, 11 ootrnistados (65"Ao) ..... tdlam que o nUmero de 
mam/feros da regiAo cllminui, um entrevistado acha que aumentou, dois declararam que nllo 
hOll'le rrudanças na quantidade, doI$ d' ,. BOim nAo saber respo .. do!!r • pergunta a um nao 
respondeu, 

Do total de 17 entrevistados de l<xIa a Resex Barreiro das Antal, quatro caçam todos os 
dias do mês, um 25 dias por mês, um 10 dias por mês, um 8 dias por mês, um quatro dias 
por mês, dois 2 dias por mês. quatro 1 cia por mês, um 1,5 VfIJ!BB por alIO e um caça 
.penn UIT1lIlIfIJ! 110 alIO, Iv) se ar.h. r as entrevi'" doa OilW flkM ........ d. localidade 
,.... pr61m. ao ben'_o denon'in8do "OIu~ (Rio Novo), perce~r I. que • pressão de 
caça , mais acentuada ainda NI 6ree: doi o"'...., 8iltlui:;l-a, " d' ] :,,.m que caçam o 
mês todo (ou saja. Irc:to. o. <ta. do rnIlI;). :.-n •• "011 raçw 20 diae por mAs, outro uma vez 
por mês e o quiQo nêo respondeu ao questionério, talvez por f. ') de fep'811

1f é _ 
aliYidade de caça. 

De!! a forma , a pressêo de caça /'10 PN. e:IIerc:kla ~ ,t 15 fIIOf adoo ! I da R_ Bao fsifO das 
Ant. , particulallllBflte fllI regillo do Rio Now, local fnIis prólrimo 80 CI'If,-""'. deve ser 
wmiderada como intensi~. (rta.IIda), podeodo "'"ar gr8f<l$zs JecPlnios ~ popu~tlB5 
das espécIas cinegéticn. COfTlIIOITlBI:erdo o recrutamento destas poputaçOes, j6 que a lI~a 
leprodutiYa dessas es.péde! • geralmente consióerada bailra, 
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4.1.2 Presdo de C.ça Exercida na Resex Estadual do Rio Pile"' Novos 

A tentativa <te lilYaliaçAo qualtaliva da press'o de caça exercida na Rasax do Rio Pacaés 
Novos se laz Illa~és da anélse aos ques1ion6rios <te s6ciúawnon"ia aplicados pel~ 
1I .. "bos da eqUIpe. cujo escopo 6 bem "*' all90 e divBniO que os questionários 
especllcos sobra prlSSao di caça apk8dos na Resu Barnttro das Antas 

Dos 22 questionários respondidos, 21 entrevistados dfJT1ilram caçar o ano inteiro (destes. 
qll8tro a1\mlaram caçar mais freqllenlemenle no vllfto). 

Quendo interrogados sobre local de caça, qu.ro alirTTa"8m caçar na Resex Fedenl 
c.utirio, sete na Rasax Estlldual do Rio Pacaés Novos. três em a"~ as as Resexs. três no 
&melro "Chupado .... Apesar de ...ao f1"iCIiN"iarem o local de caça, dois entrevl$lados 
disseram C8Ç&r a 2 MIrM do Ioeel da IIfllrevista, IIIIT"flO nsc5Hério pera o de&loeamento a 
p6 at6 o Barreiro "Chupado(" 

Quanto aos iIOIrl"IIII mais caçados. 11 enlrlMll1a(!os aimwam ser o queixada. legui-jo pele 
paca (9), anta (1) , cateto (8) . cutia (6) e vnJo (5). 

Quanto ti prefOfência <te caça, _amante o queixada ocupe o primeiro lugar do rank.ing 
(12). seguido pela pac:a (1) , anta (S) , cateto (4) , VB aJo (4) e cutia (3). 

Vénos entreviStados dlrnonstraItIm preon opeçlo oom invasores po/QlJe poderiam reduzif a 
quantid9cle de arxmais MIl; ",'kJI 

Apem,s cinco entrevistados rup>tderam ê pergunta sobi"e o número de aoimals caçados 
por ano. ~ndo E2ue polHXJ$ dedoe. o lotai de aoimois abetidos foi de 102 
indvkhJOs, o que replrsnta uma média de 20.4 aoimais abatidos para cada um dos cinco 
moradores. Considerai ido &I que _ média • repesentativa para todos os 21 1T'OfIIdor81 
Iceis que Ilnraram C8ÇIII' durante todo o 1nO, chegamos 110 ll\A'nero de 428.4 mamlferos 
retirados de suas fI$I'IC~.as popula,r.in ao ano. Inleizillente nIIo • possivel estimar a 
pr&SSêc de caça 6):Ofcide sobre cada e-sp6cIe a partir delSes Gados, mas eles sao 
suficillfltes para inIIcar que a pr5sslo de c::eça exercida pele OOfTI.A'Iidade da Reservs 
Estaduill do Rio Cautário é exprel s'~a e nêo $8 restmge _ Irrites da mesma. Portanto. 
m«Iidas rnbQiIlórias r>ec . : :"tam ser ill...,man'ladi 5 rapidafllenla, pois a alMdade de caça 
dessa 00IllJ!lidade depledona as poputaç6es 111::: s est=*iel na regiao, e nlo se sabe 
ainda a cap&ddaôe do PN como érea nuclear de rep:slçlo de tais animais em suas 
populaçOes. 

5 VESrtGIOS, VOCAUZAÇOEs E REGISTROS FORA DO CENSO 

5.1 TlflIdentlls 

5.1.1 Vestigios 

Forem enconlradas pegadas Ifescu de T~ ferrestm em dois locais pr6xlfnos a um 
Igarapé inlf!fJ"fttel1le que corta o transedO de T çe"wf (queixada). e de Mazamll 
fIOU8Zoupira -(veado-foxinho ou cabngueiro). 

Hé apenss doia burllCOlS de tatu pl"6ximos. trilha. sendo um deles de Dusypus MpIeri. 

Hé um carreiro de Mazama arne.'1Q1f18 prôltimo 110 lnal da lrilha 

5.1.2 Voaoliuç6es e Ruldos de Deslocamento 

Durante o censo. foram escutadas vocaizaçOes de SBgUinus fusdt;;oJ/is (soim) quatrc vezes 
dun vezes a partir do mesmo pooIo. li mais de 50 rnelfos da trilha . mas distante. na Ida e 
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volta do tntnsecto: e outnr.I O< L sie 8S em clias e locais diferef1t6S. T ambê ... escutamos sua 
vocaizaçlo perto do aca~ll'ie"to , por volta das 7h3Onin do dia ZWl, o quelfldica que a 
oonsidade dessa espécie provave.,..,.le está subestimada pelo censo 

Também houVe registJos (je ~o (Ih 'xeilli!fllos de Mluama ~ dUll"lnte o censo 
sem OCOfT8f svista"..,dos, eW:lênaa de que a e ,1; .. lIlIva de densidade popullic:lonal de::sa 
espé<:ie tafrilém está $Ubesti ..... da. lI!>Sim COfTI) as der s":lades (je DaSypooctd 59. (culia). e 
Ateies chame« (coattl) 

5.1.3 Regislros Fora do Censo 

o arqueológico JosueI Ravani. técnico da SUjam com expenência de ca~. OOfTI.mioou o 
avlstamento de dois adulos de TI!p:irus lefrestm oomindo prÓJiimos a urre S8ff8 a lesta do 
aC8fTlltEllneflto durante suas incursões de C8inpo. Esse reI8Io lIi relevante. vi$lo que a 
espé<:ie utilza grande tlrea (je vida (Imis (je 110.000 ha) e lIi truIIo vuJnerivel ti exlinçêo 
Ioeal. pois lIi sosceUvel • pr 111110 (je C8Ç8 devido ti sua tllixa taxa leprodutiva e grande 
vulnerabiidaOe a caçadas com c:IeI e aptos (ElII'IOIIS. 1990). 

o lI$Si$Ienle de ca~ Pat*;i Bonav1g:o .....stou UITII cuIia vermella lldulta pó.'1l"IiI da área 
do aca'lIpamenID. pIOVIIVe!II .. "le petlençet1le ti esp:k:le 08sfPll)Gta v8riefJata A 
idef1lificaçAo d a u ,+:ie I !· , 'Ia de conlihleçAn atnw. de coleta e anâlses 
labooltoriais e genll!ifk:as 

5.2 510 Joio do Branco 

5.2.1 Vestlgios 

Foram legislradas pegadas de Tap&rw IemJsms f"I8 maioria das praias do Igllfllpê Silo Joao 
do Brenco. assim como diverso. carrelros na área (je C8fTl1O cortada pele trilha de acesso 
ao mesmo. 

Tall:b6r1l foram lei li"." pege<n de Pfln"onüra bras"';nus em dive".., praias do 
fTl8$fllO igarapé. assrm como em seus.origos no balTllOOO. 

Foram coIel-' 2. pel1l anth. pmterior, lezec de PalffW"B ...... ou de Puma 001"<"",,", ao 
longo do transe::.fo de Floresta Or,DÓIla Abelta. 

5.2.2 Vocaliuç6es e Ruldo$ de Onloeamenlo 

No deooHer do trabal'lo de censo nesse sitio. !oram registradas diversas \IOC8WzaçOes sem 
aviSlament06: seis de AJeles chamei, urre de Cebus .. a", quatro (je Dasypioda 59., oito 
ruldos da desloeamento de Mazama lWIIe,lcarl8 a um de M. gouazoopira. Esses registros 
indicam que as estirrelivas de densidade pera as quatro asp8d"es podem ser OOi1sideradas 
como subestimadas. 

5.2.3 Registros Fora do ClftlO 

Ob:servou-$e ..n adulo de ' ~v, li;' >'Ijid" ·,u (capIvar8) NI Bai8 cio Morcego, no Rio 
Caut8rio. durante o perano de Ida ao 8C8fTl18lTW1nto do Igaoapll!i sao JoIo 00 Brenco. 

MoIadota 100 . identilk;atam pronlaisillflte na ",,_dia do guia (je cat, ...... da L .... -e 
E" ....... .." (1990) Mu.stela aMcanrl (dorInhls-lIITIiIZÓrICII. k· 1 ,""lia dMIorri,NIdo por Iobio.'lo
d'égua) e C9'"1.iI alf. Emifa,e (soinW:wanco ou s-agui-branco) . Moradotes lo< ., retatal1lm 
ser pouco freqOerlte o IlYistalTWlnto desta espécie. que OCOITeria em urre ~Ao filo mais 
povoada, Iocaizada 11 monIante do Rio Caotário, pro.:imo , ~ do 19apellli S60 Joio do 
Branco. Já os ralatos sobre 11 OCOITêoda de MIl". "M ..... indicam que esse espécie é 
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rolalivamente corrum em Areas pouco habitadas , sendo observada tanto MS margens do 
RIo Cautárto como de seus igerepés tributáoos. 

FAbio OIrrotllS, biólogo ~!!" ois\ldGf da equipe. observou um grupo de QUatro IllCIiVlduos de 
C.S eWs lDIQtIattQ (zogue zogue) na trilha de 11( e sso do sitio Tlt1Identes. 

DMsa IoflTlll . CCJ<lSiderando 11 " ... iorill das esJ)6eies eQme mendon&des 11 a p'esença de 
vestlgios (pegadas), a lista de espécies de roamlleros de médklll grende pOOe de potencial 
ooooêoc:ia na área do PN Serra de Cu!ia A a4.WlleOteda em dllz taxa, totalizalldo 31 espkin 
(Anexo A). E_ bIa Rio c:oot6m as esp6cias de primatas C.O.i.< melancia e CaIIicebut 
moIod! . a prilT"llllf1l por 17"'*.'05 de prec:a1JÇflo (pode ha~e, fatores eco6óglcos que deftnem 
sua área de dlstnbuiçlo ~réflc:a Iofa oos Imles do PN), " segunda poItjU8 a Sena dos 
Pacaâs NOY05 deve conslit ... , uma booeint b!ogeogréica pare ela. EstuOOI recentes têm 
mostrado que as serres e os gradientes ecológicos associados exercem um papel 
i,,~tanle sabI' a distribuiçfto de alguns gêneros de PI'lmetas. No caso do PN Serre dos 
Pecds NaYa., forma uma ZOI"III de transiçao lIf1lre as distribuiç6es geognilcas 00 esp6des 
de primatas. como CF •• ...,., c:ooobofanoo os dados de Farreri et #li. (2000) e Cs'·rrlor 
(Fenari et BI , lD99a). Outro I00I00 i,,~tanl, da ausência de w. esp6ci88 110 PN Seua da 
Culia. que tarm6m dev' ser CUi . IerBdo, • que es esp6âes Rio foram reconhecidas 
paloos lT1Ofaóores locais. 

5.3 "Clluplldor" 

Essa área de 900 rrr. loatIzada na !i\;"a do PN com a Reserva ExtretMsta Estadual 
BalTeiro elas Antas. é nUlo riea em S8IS rrifl8fllis, coneentrados em ume mencha de solo 
arenoso e Inunclével. 

Forem fOfJStradas rruitas pegactas de iOOivktuos de 61arentes faixas etérias de Tspirus 
terre$/ti$ na área do "Cllupador". pelo pesquisadof Leendro Valle e pela equipa de 
sócloe<::onorria (Anexo U, Foto 2), i .:' llCUi ' ''' pegadas da ~ tlijacu, T,ya.uu pt8CtIff e 
MazamB sp A alta densithd1l de pegadas de todas as espécies de altiodéctibs na área. 
assim como os .... istameotos de dois Indivlduoll 00 T. lerreslm (Leandro do Valle, com. 
pass.) ~ a grende ttlilzaçeo da área pa", obteoçAo de sais ninareis, fonte da ,"eto
n~rientes iu ....... tanlas para P'QÇ i i -c l$iológio.OI6 de ss 75 nspArias I manutençAo do vigor 
IlSiCO dos individuas das popu~!! k<"s:, . 

5.4 Registros d. Espécies em Outras Unidades de Conservaçlo e Te,", Indlgana na 
IOnl l oogeogrflf..:a Zl4 

DiYIfS8S 85~es foram r8glSt,.1 em tev.r"otamanto5 re'I+ ... em LJnidades de 
Conservaçlo de preservaçAo Inlegra! e TerT1Ilndlgena UE'NW 

• RB Traçada!: Callitrix afl'. emiise (SOim-bmnco). Ca"1rix meIanura (totm-rnarrom), 
CaIIicebus moIoch (zogue-zogue). BaSsat)'Ofl gsbbii (jupera) . Na~U8 nssoo (coeti) , 
SdIliJS /gntus (esquilo), quatiptn/spequeno 

• 11 lJru.Eu--w.u..W3u: Sji8Olhos wtOOI'Ã:uI (cachorro-do-fllIito-",oagre), Na$ua nasua 
(ooaII) . Tama'ldla MJ· .. ·".1a (tamendlJá.-rnrim), 00$)'pUS IlQAO': i ~u-ql.lnz&-quitos) 

RMSafta--M que todas as espécies de carnivoros e edentados ,egistiades na TI UEWN 
ap'esentam ampla dis!ribulç60 geográl\(:a na BaCIa Amazonica. sendo edremamente 
provaval sua oconêocia no PN 
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5.5In~tirio COmplflmengr 

o Ill'Ientârio corrfllementar apresentado no AlteT.o 4 é baseado em disinbuiç6n IJOOQrâfi.c:as 
cont.ecidas (E ... . ItOlI"iS & F_. 1991: Eisenberg & Redlord , '999). por ob6ervilÇÕeS 
,.b-las na RB Traç+1aI (Ferrwi eI. IIJ, 20(1) e por leYantamenlos das '.~I~~ 
zoológicas do Museu PanlBnse EmIIo Gcleldi (Belém), do Museu NaaooaJ (Rio de 
li Museu de Zoc4<rgi. da Umleraleo}e de $Ao Paulo ,ealzados por S F Fen-ari ;";;'~~2;;;i~ 
no contexto do levantamento de lTlII$olauna da Segunda Aprolirneçêo do 
Sócio-Er;:onõrrjco.E~ de Rond6ri8. Os dado& do organizados por ordem. A 
nomenclatura segue Fonsec8 e( aJ (1996), exceto a ordem P,ini8les, que segue Rylands e( 

a!. (2000) . 

6. RECOMENDAçOES rtCMCAS 

• IIlIXlfPOI1iII a R_ Est.dual BarrelfO das Anlas no PN di Sua da C~. por sua 
grande i~a CI"(.'..,..w:- para a mBmnnçêo das popu~lI! I de mamlleros do PN. 

• Estai Brecar 11 "N do benllllO +' illN.inado '"CIw~:e(.oj. como ~ destm&da • 
pesquisas eia ,lflcas, sem uso p{ibico, por sua grande fr":J 'ldade • leIev~ lJio!ógi<:e 

• Illç:lBmenlar postOlõ de vigiltincia em !orE;! estrlllégic:os de entrada no PN Il'IfiI atMdade 
caça, particulam1enle no Rio Novo, que constitui ac e ISO ao "CtIupeóclr". 

• Desenvolver um programa de ambienlal nas comtIrJdadn das Resexs do 
entorno sobre a in.,o.tAncia para 8 mallUtençAo de bio<iversldade li das 
populac;6es das espé<:i,! cinegHh • a nec "?de de respeitar IMo seus .frites. 

• RealizaçAo de um estudo qualitativo • quantitam-o aprofundado da pressAo de caça 
exercida nas ReSDi'V" ExtratMstas Esladual do Caottorio, F&deial do Caullllrio e Federal 
Barreiro das Antas visando a .... aiar as c:onseqOêndas d , a poa ' ;'0 nllS popu~DS 
da asp6Qes dtlégetlcas da o.mlferos do PN, 

• O&senvower a il'l":'I,nenlar planos da milnejo de caça das ttp6â" clIlagélicas nas 
lJnjcI+'es da Calse ... ~'" da I:SO ~etiÜY&I e na Tan:a Irdigenll do Momo do PN 

• Raalizaçao da pesquisas objehando a conIirmlÇAo da ocon6ncia da CsC:&bu$ 
torqUBtus (zogue-zogue) a de CalNx arl, e .. Tu (soin'Hlranoo) roo PN a sobra aspectc:l6 
eooIógioos dos mesmos, 

• Raatizaçao de P'~lisilS para daterrrinaçlo das .eas de slmpelria e perapatria de 
Desypocta fuligilOSlJ. Dasl'I"'W8 _legJa no PN, 

• Rea'izaçao da ~ es~lisilS para conl;;;-õ'" da 8uslncia da C"cabus rneIooura (soirn
milrrom) e do Mico rrigicepe (~a-preta) no PN, 

• Realizar uma discussIo do prot,Iaw. metodt-voo aspecilco do grupo d& ll1ItStotaune 
de m6dio a grande porto com" 'ban., visto q.Je um plano de n.n;::jo d& urra u::id&de 
da conservaçlo deil_rda IOapoe' m:!iÍ$ co; "Itentes sobra OIXlI'I'6nd., distlibl:içêo 
i!'Spada' a derfjada das 1111.(11 , o qua , piS(cameMa inviével da ser leito 
a08Qt,aOalTaolol dui_ll1 " la,,,,, Ii ' · .... 1 J*1I" trai: 7*0 da carr.,a 
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ANEXO I: Lista de espécies da mastofauna de médio e grande porte potenc~lmente 
ocorrentes no PN Se .. a da CUtia. As espécies com • foram registradas em 
levantamentos realizados em ~11!.s contlguas ao PN: RB Tr.llçadal e TI Uru-Eu-Wau
Wau. I/: avistadas pela populaç,lo leul ou pesquis.ador" e por + por pegadas. 

T.!).'essu~." 
PrJiCífI tIfot.. 
Manmlt ,.,.,...,... 
Mvz"z 

VUnertvel 
VulneniYeI ..... ". 
VUlnerável 
Vllf!eftvlll 
VUlner6vel 



ANEXO 11: Fot_Uu,lnItJvu 

Figura 1 P,t. d. LfO~rdu, ~rrMIl, - j.gu.tiric. - .ncontrad. n. c.n d, um 
morNot d. R .... SI,""ro d., Ant .. , no Novo, Ioc.lidld. proxim.a _ · Chupador"', 
ctlvidl d. ReM. com o PN SlfT1I d. CutialRO 

Figura :2 Ptgad •• clt um individuo jov.m di Taplrvs "', nfrls· .nta _ n • ., .. do 
"Çhupador"', SIm d. CutiaJRO. 
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ANEXO 111: QuestiofYrio de Presslo de ~"a Aplicado na ReHx 8JlMiro das Antas, 
Rio NovolRO 

Nome ldllde: 

HII quantos aOO5 caça 

Freqllencialrnk. 

Caças mais freqllentes 

Sucesso de caça durante o <Ia: (> ou < 50%) noite: 

Tabus 151 xiadol' caça 

Tipo de caçada mais utilada (<luma ou noturna): 

Almas (tipo): 

Local (distência em noras de caninh-'a llou em km'direçlo): 

Ouraçlo: Horário de salda: Horário de chegada: 

Presença de .............. ManI .. : nIo ( ) Iim ( ) quantoe: 

Uso de Armaclilhas (tipo) 

Horário de salda: Horârio di enegllda: 

Pr .. ença da acompanhant .. : nIo ( ) sim ( ) quantos: 

VooI acha houve mudança no nOrnem de .nlmaiIJ da caça na R_ I no PN? 

No cuo de implan~'o de um pRjllo de aia,1o de anm.Í$ $ÜYHlres na ReH", qual 
HriI. Hpkieo. SlNl preferfncill1 Porqul1 (por ordem de preferfncje da Cllme). 
• Obs.arv.~s: 



ANEXO IV: !n~ntirio Complementlllr "' Mamlflros Nlo-Va.dores di Provhl! 
Ocorrfnc:" AI Rlwrva Biológica do Traçada! (proposto por Femri lI. aI, 2001) I no 
PN Semi ela Cut", ZOM zooga[)grific:a ZZ4 

Ordem Oidelphimorpha. A malG1Í8 _ espécies exibe hábllos noturnos I crlptic:o$, o que 
ledu.z signilic:ellYamente a IX' ' ibilidade de lagiSlrDli em levantamentos di IlQnsecçAo. $110 
htedas as espédes cuja distribuiçAo II'"'Q1I1:1Ic:a oont.eâda Inclui a RB Traçadal e o PN 
serra da Cutia, de acomo com Em:r:ons & Feer (1991), Elnnberg & Redford (1999) e $ ,F 
FtifTari (obs """,). !! POSSNeI que alglifi'Ol _ espécies h'Mps nIo OCOITI na RlseMl A 
oonfirrn:lçê(l dSlo depellde!' de estudos mais detalhados 

Ord&m Xenarthra, As npéciu dil5la ordem têm a!T1)la distribuiçAo na AmaWnia brasileill 
I , apesar da fala de 1egi51ros duraree o botallo de ca~. nenhl,llTlll evidênc:a foi 
en::o::IIada pera "I{jIiÍl ~ algU/TB I' I nIo OC::O:I8 na zona zrogeognIfica ZZ4 . A ma:oria 
dos tatus silo noturnos, o que ledUZ :mito a possibildade de selem legistredos em 
levantamentos de Inms B I:ç:k:, 

, 

Ordem PrimltlS. O :nac:aco.oa-noíte é avistado apenas raramente em 'eYitntamenlos de 
ba15BI:Çi'lo. mas pafece ser abundante na mraiG1Í8 00 sitias I pa/&OO provfNe! que OOOfra na 
Zona Zoogeognllca ZZ" No c:aso do guaribe-YemlIlIhO, alistem apenas evidênciM 
Indí/etas (indicações 00 n'IOIadofes) de que a espécie oc:orre na '''ea da Reserva 
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Ordem Cam ivonl. As espec:ies dessa ordem lêm a~ di$bituçAo na Amilz6nIa braslteir. 
e , apes.il' da falta de 'egislros dtnnle ° traballo de Q!fll)O. nenhun. 8111dênaa Joi 
encontrada para sugeri, que alguma delas nêo ooorre na Zona Zoogeog",fiça ZZ4. A 1TIaI0I 
parte das espécies fIA0 ' egislJadas du,anle 06 oensos s&o de hâbi10s nolumos 

F ..... 

Ordem Rodentia. SIo hladas aqui lorlas as demais asp6c:ies de roedoI'es cuja distribuiçAo 
geog;áfica çonhedda inclui ° Estado de Rono:I6fja, de lICOIdo çom E"""OIl$ & Feer (1997). 
Eisenbelg & Redloi'd (1999) e S.F. Fell'" (obs. pass.). t: passlvel que algulT"lllS das 
espécóes Iis12"M nao ocotre no PN SI"a da CI6I. A ,," · x18 das ISjl6ties 1em hllibilos 
alptio.\l6 e a conl", .... ] de _ OOOIlência no PN cIej;Ieoiderj de estudos n'IiIis delalhados 
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2. AVIFAUNA 

Fiblo Olmos 



2. AVES DO PARNA SERRA DA CtmA (PNSC), RONDÔNIA 

2.1 1N'mOOUÇÃO 

A possibilidade de realzar llN-antamentOlJ râpdos de aves de Iorma que seja viével 
oornperar diferentes 'r-. habitat eIou perlodos toma o ~ um dos maIS aUaenles para 
• ffl8haçlo de diagn6srjcm. li invetdrioli Al6m chso, a cisponbiliClade de 
InlorrnaQOes ~eooIOgicas sobfe aYOS 19ge), em cornparaçAo • outros 
grupos, "",.ipk:la esse papel de locIicador I. Por e.amplo. sabe-tie que li 

abtmdAnda de grandes plc&-peus fIofesfais selVe pera de",o''Istrar li riqueza ambiental de 
ume mala. por serem dependentes de grtII'Ides Arvores pIIllIlfI alim&ntar ou se aninhar 

Cofltribui pera sua 'oc.11Çlc) li identificaçto o falo de que. meioria das aves 110 diurna , 80 

oontnlrio dos mamíf&fOlJ da Aifiaica do Sul (ptedui,iI"m de rcedoios, mal'lUpiais li 
qUlr6pteros) que sao predofrinanlemenle noturnos. AI6m di o, as aves, mesmo as 
noturnas, errfIem com freqüência vcu;es 6 outros sons que chamam a atençAo e do 
caracteflstk:os de cada espéc:ie. 

A idenlJlC&ÇAo das IN8Ii 111 por;slYeI, na "aiO!' parte dos c:aso&, até mesmo sem uti~Z8çAo da 
coleta (lêo necpss ! ia Ja8 outros grupos). Isso se de ... valc:lrizaçAo da eliYlÓitde de 
reconlMlamento das ayes paios métodos VrsuillS li auditJ'llOl, com aitério cienllloo, que 
acabou por produzir uma d:ie de gg" de .... , ..... com essa I08'1a1e 

o método visuaVauditiYo, 110 lazer que o observador lIque rntito mais 816"10 às 
manif&SlaçOes das aves, conduz a um aprimoramento da técnica 00 OOS&f'laçao e a um 
aesoenl8 acumulo de eXp8iiênc:ias de C&I, ..... especificas. O inYanlério, 8 partir de 
obaervaçlo direta com luxlio da tM: Eclistice, moslB-se meis lilpido 11 """.~!O 00 que 
owos rnlItodos de leYaru .... 1Io de _ (partir 1991). A cdela de exemplares pode ficar 
restnta a poucos casos, denlro de 001 critério aeleti'tO e rigoroso 00 pesquisador. 

Essa metodologia viabilza, nos dias de hoje, a pesquisa mesmo em éreM pequenas, 
remilnescenles de antientes amelllçAOOs, que seriam vulneuweis ti coleta seletiva. Por 
isso. cOlTlp<ltibiliza o babalho do omtólogo e o do conseMldonisla. Como o objetivo desse 
trabalho foi o de caf8deriza. a avifal.lRll erl$leote ao longo de um gradiente latiIudinal 
bntante ert8fl$() d.....,-q um perlodo de t8ll..,o irritado, o uso dessa rnatodoIo!;;a Joi 
adotado por ofereoa. a rr _'Iof relaçêo rusto.'beoeftâo. 

Dada a conspicuidacle e a div8fSiticaçlo ecológica da aYllaur. arnaz6rica (Remsen & 
PlI/lo;er 1983). levanlamentos das espédes de aves eristenles em UITU Iocaidade permitem 
uma 9Ya~açto nlipida e acurada do estado de COI"IS8fVaçAo e da diversidade de habitat 
existerues 
A avifauna do Estado !Se RondOnia 6 uma das meros cooheddas. e mais impaçtadas 
c:orrunidades avifaunlsllca!l da Bacia AmazOnic8 (Slotz 11( ai 1997) A.egiao en4re os Rios 
Madeira e TepqD, incluindo m' Ü, .... 1e lodo o E'I-~. de ROlidOru. é eoil3ide~ uma 
das principaiS éreas de elldelfris ... o de awes ao sul do Rio Amazonas (Cracraft 1985), de 
Iomra que a sobnM'Iêoâa em kHrgo pnIZO de uma !i6rie de tâlons únicos enoontm-6e 
ameaçada peIo.épido desmatamenlo e pela onoper,lo que atingem o Estado. 

Dessalorma. é iflrportanle .eaw. invenlllrios launlstims que permilam identificar as éreas 
de ocorrência daquelas espécies e venlear se as Unidades de CollSe1VaçAO exl$lernes 
abrigam perta sigl"lfialtJva da diversdede de awflS exislel"ite no Estado. Incluindo os 
erderrwsmos do inler1llMo Madeira-TapaJÓS 

A avifauna de Rondônia 6 pouco con.'1e ,ida. No Ma" XIX., NaDer. mletou 9Y8I 80 longo 
dos Rios Guaporé e Madeira (petzeln le&a-1S70). Alé recentemente, a maior ooleçao de 
aves leita no Estado era 11 de Holfmanfi$. que trabalhou no Rio Madeira e no bairo Rio 
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Jiparaná (Hellmayr 1910), o sul do Estado foi pel'cu.ic:Io pela ex~ 
Rocs8'leI:-Rondon (Nauntlorg 

Entre 1988 e 1988. urre equipe do Museu de Zoologia da Ur.v8fSidade de $lo Paulo 
(MZUSP) e 00 FIeId Ml.lS8l.lm 01 Natural Hislory rBalizou o inventário de aves OI margem 
esquelda do JipanuVl , em C8ch0eira Nuar' e Pedra Branca (Stolz I 1 ai. 1991) Essas duas 
loc8idades permanecem como as n'I8IS bem lrabalw' 7 5 no EshKIo, lerJdo sido encontradas 
459 espécies de aves em Cachoeira Nazarê, tomando a uma das maI$ rica5 QOfTIJniolajes 
de aves na AmazOn.a brasileira (StoU 01 aI. 1997). Cachoeira Nazaré la"tJé,n é a 
localidade-tipo de Clyloctantes alrogularis. um Th3l1loqJhiktae c:onheddo llpenas por UIM 
ftme8 ai eoIeIada e por duas obIem1çOes de machos (Lanyon et 81 1990) t:: uma das rreis 
e~mâticas aYes bfasileu'aS. 

Mais recentemente, oonlro no .rrbito do Planalloro, foram rNludos levaotamenlos 
quaWlativos • quantit8tiYos (com 8uxlio de redes de neblina) de aves em virias parl8$ do 
Estaoo <Ie RondOnoa, COlltO sub8k1io ao zoneamento do Est ...... T •• obéon foram realiudas 
ltVai8ÇlOes ecológicas répidas em vlIrias Unidades 00 COr1se!vaçAo, COi,IO o Parque 
Estadual de Gua)aréoMlrlm (PNUO 1995), a ReselVa BIoIOgica cio RIo Ouro Prelo (Aleixo e 
Cfen 1999), • ResefViI Biológica Tr ... ;wld (Olmo$ 2002) e a EstaçIo Ecológica Antonio 
Mujca NirYa (~I'" & SWeirll em prep.). Apenas: Ma IÍtiIIOS Iof8m reainldas coletas 
SlSleméllcas de lTBterllll-Htstemunho. dBl'qhadg no Museu Palllleflse Emllo GoeIdi • no 
Museu de Zoologia da Umersidade de São Paulo. 

O inventér10 prellrinar da avifauna do Parque Nacional Serra da Cutia (pama. daqiJ &m 
diante), ,elH~ado dulBnte 06 b eol h)s de diagnósf.ço palB o Plano de Manejo da Unidade 
de COI'Ise.vaçAo. teve COI," oljatiw; 

1 Ceradel1Z11' li riqueza di! llYifauna local, prCiCUIllrlOO tOi , ..... Ia, uma btagem de 
e'rédes o mais CUI ,.pe1a posslvel J*a um do$l'"'irvij . haMat di! Rebio. 

2 Documenta. a presença de esptcios endêmcas do inlef1lÚYiO Madeira-TapiljXl , 
assim como aqueJas COIlIideradas de inter_ pell!i ClOOMl'YaçAo. 

3. Iden~1car falores de pranlo sobre a avifauna local, fazerdo sugestões pall!i o ,,,..,ejo da área. 

2.2 METODOLOGIA 

2.2,1 Levan""""'nto qUII litativo 

O levantamento foi feito por meio de calriflhadas ou de dasloc&meollos por bafOO, nos tipos 
di ambierlles estud ..... , com o objetivo de ' egistrar as _ presentes atillYés de contatos 
viSuais I lucfll'los. Esse tipo de IIIvIrllamento Iorra:eu urna isle sistefTáIica da avilauna do 
Pama e das áreas b,edle'amenle orlzInhas As obuMM;>lla9 diretas foram lertas com o 
awcllio de binóclJos. Algumas 8St'écies (espeQamente etltre a. Tinarndae, T,ogo~, 

Ceprirru1gldae, Slrigidae e COIu.midae) fof.n idootillcedM por suas vocalzaçOes, terdo 
sido prepalBdas grtiI'I~ h de reJer6n::ia ......... ~"e"te pertIi _ 11m. As pril'lC:ipe;s .r_ 
lStlIdadas 1onIm: 

, . Anedores do bal1tlC6o .. 1Yl8rgen1 do Igarapá SAo Joio do Branco 
(ll "3S'25"S, &3' 59'06"W, allitude 1~ m). 

2. T..,. CI\IZIWIdo área de 111'1 ... 18, com urna intla de ..... es situada • 
11"3S'20.6"W, lS4'OO'12_S'W, ,1Iit .. ,» 193 m. 

3. Trilhas cruzando *ea de Floresta de P."m, ... ';·ras (e alguns igarap6$) 
dominada por ~B' I Ou: e 1OrOfOC8t, com urna lntla rades armadas a 
11"35'34,3''5, S3"59'51 ,S'W. 

4 Siste".. 00 1rilhas do &C8i~'4*""T~~.""O do Igarapé TirItdenlee, domnada por 
Mala de Terra Firme enlfe o 3C&I ' 4J'lWTIenlO I o Rio c.utário, I por 
Floresta de Palmeiras entre este e a dlamada Serra da Cwall!i, onde M 

I 



manchas de Savana e vegetaçJo de transiçlo Uma inha de redes foi 
all,i8da em Mala de TenlI Firme a 1"47'33 , "5 , 64"lS'12.9 'W 

Os trabalhos de call1'O ltH8m reaixar:lolJ entre 'oi e 24 de março de 2003, B 2 e 13 de 
1IQOi1 .. de 2003, em 1r6s tipos de Iillllbilnl81 principais: Mata cIe Temi Fim'l8; Flofesta de 
Palmlil1l$, SIrIana e Tf1N.siçlQ Savana..fJoresta. Na aroo 00 Igarapé SAo Joio do BI'anço. a 
foI'n-.çIo dOlrinante eoff"'OIxleu ilI Floiesta de Palmeifaa, "mdll Savana 11 sua tntnsiçAo 
com • Flore sm. No Igarap6 Ti,adeiltes, foi da IH ",aior atellçAo !li Mala de Te,", Firme, 
formaçAo lIoris6cailo:rnte bem mais 1IY8fS8 ti pouco repilllntada na éuta Interior 
AmbIentes Ripários foram • • pIofadoI5 princ:i~ """,",8 durante o dMlocamenlo por rio aI' li 
unidade e Junto ao berracto do Igarapé $lo Joio do Branco. cada dia correspondeu a 
a:trCll de 11 honts de trabello de C3fll1O. 

A parte nona do PNSC nIo foi (4j:1o de levaftamentos de ~es, mas hj in~çOes 
ósponlYets referentes' ResefY8 BirAógiea do T.ao;-'''', situ8lda na mestra reg.60 (Olmos 
2(01) Tais jnfoilh8~U luilllTl ulibK: 3 para Iazef inlel'6ooas sobre as Matas de Temi 
Firme da regiao do Rio Novo. 

2.2.2 C.pluras com rades de neblina 

Capturas com redes de neblllll foram utilizadas como met",,1oIog18 C:Oil:;:lementlll ao 
levanlamento quailillMl com dois oIljltM» principais: (1) Iomece, uma estilTlllbYa de 
adiçional de diver5id ... :Ie: (2) capt .... ~fn nIo cletedec!· no levantarn&nto qua~tivo 
em razlo da bl:tixa atividade vocal 00 de poucas chances de vlsualzaçao. Em março, fOlllm 
utihadas Inhas com 19 redes de 10 I 2.5 m, malha 36 rrrrl. ellQllanto. em agosto. foi 
uliüada uma (nha de 30 redes. Como essa metodologia foi l.Ciüada em OlI1ros trabalhos 
feilos em Rondônia. elatOfneceu um peoimebo adiôonal pala oompaltlQ6eS entre 618as. 

Um total de 976 to rede Ioi gasto na Flon.sta de Pat. :". ($lo JoIo do Bl8neo); 
1273,3 horas-feda na '''';alla de Terra r" ... e (T",dentes); e 608.1 110ft I reoo na s.vtIna (Sa.o 
JoIo do Branco). 

2.3 RESULTADOS 

Foram rl9$lradas 2111 ast:*:·es de aves ,.... arrtientes •• ostt •• 1S pelo levantamento 
quaHatrvo, em marQO (v« T4 ela 2 I*B _ Mr'Ô?, o tipo de a .. t/ente onda tOl1lm 
enCOlibadas a suas Mlimativas qualitalivas de abund3nâa). Em agosto, foram registradas 
195 esp6aes. A somatória das duas expedio;l!llE IolaIizou 280 espki BS de aves detectadas 
no PNSC e seu entorno imediato, com 30 apenas fora ckl$ irrites do PNSC, a maioria 
deleclada epenas ao Ioogo do Rio Caulário, dursnte o pefCUISO até o Pama. e rl8 área da 
ReseI Federal do Rio Caulikio. Dessa !arme, Ioram encontradas 250 espécies no interior do 
parque propria .. 1&1118 lito. 

No MalH de Temi Firma mais dversas a estruturadas ela 6rea do Igarapé Tiradentes 
apresentaram '47 es.péâ8s (52% do tOla! de 280 espécies 08tectadas durante este 
trabalho), com noI:éYeis 41 espécies exclusivas do a .. biente No Matas de Palmeiras Hver&lT1 
132 &$pécies. ou 47% do lotai. D lri , JO foram 8I!cIusivas do ambiente. 

Dave ee notaI que nulas das espéci21 COI.iplh"tifladas pela Mata de Pa • • &.as a pela Mata 
de Terra Firme (espeda~e as Fumatidae e H Tha ... """".idae) estac, na primeira 
fOi"~O, lrSSoâadas ás prO.limicSades de igarapés. onde há uma assooaçlo IIorestal mais 
divlfSli do que a monolooa Iormaçao de palmeiras e sorOfoeas que donina as áreas mais 
afastadas Assim. essas espécies parecem procurar um rriaohabilat distinto da Mala de 
Palmeiras propriamente dita. 
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Habitat ribeirintlos IAo o !eI'çeHO habitat lTlIH rico em esp6cies (7~, o que cOIle5pcmde a 
28% do total. com 44 exctusivas do 
8Ittiente). Alá'lI de varias Mr«i8S 
aquétieM. como paios e garças. Jofarn 
encontrados passerlormes, como o 
0dIthc/mi$ IinotaH (.11 direita. 
fotografado no Rio Cautário). 
Encontram-se ta",bém algomas 
esp6clu as:1ld1lldas a piai. lluviais 
(Vanellul C8y&rn1.f, Rync;hop& niger. 
Ph8etU$ll simplell) , grupo em que se 
induem vérias "$p6des ,.,estres', 
que parecem Pfeferir as matas de 
várzea (Sdateria nsewa, At1nasa 
,,;g,ilhlil.f, BlOIojjefi& spp.) ou 
antJientes sue .'?03is criados por inuodaçOe$ (1hamnoplW~ cbliatus. Thr)'cJ(horu$ 
getlifl ai t.II4 , cadI:us cela etc). 

A Savana teWI 39 Mp6c' el (1"'" do total), 161m 16 exdusiYas (T .... !'r ' 1 e 2). A Mata de 
Palmeiras e lUa transiç:.o com a savana podem, de eMa Iofma, ser consideradas 
ambientes complementares, dac!e a grande similaridacle l'\aS comp0!5içóes de suas 
~ de ror 7 A Trat", ' õk· Sato_Floresta teve um lotai de 57 espk' F7 (7% do 
mtaI). '" apeI' 7' OÍIIO ....... =;. - 7 

2.3.2 Redes d. neblina 

!!!~ do $10 Joio do Branco. 

A loImaçao Savana pede ser considerada IXIII .... 

uma ~na tlpica. ~ vâlÍllS 
esp6c ' lI asV'dadas a esse tipo de ',egetaçAo, 
como X8f1OPoY;Io a/1fJâtens, Rhytiptema immunda 
ele. Curioaamente. Hemilriow$ mimmus, 
considerado um espe;ip l"sla de ca'T1~. foi 
enconbiido apeneiS na Mata de PamelIM da éreiI 
do 19Itrap!I r..lln'- (veta .c!Jante). 

Em "*ÇO. foram lei'. 81 c:apt1.QS de 27 'Si),i'(!I de aves em du. lirhy de redes 
instaLa'" na Mata de Pah . L I (0,08 capIura/honHedI!I) a 46 eapIUnIS de 17 Mç+"_S no 
cao"po {O,076 ~), Em wh,;n;êo. em agoeto bam te'7 .. 215 cap!uras de 
52 esp6r. II (0.168 capturalhoriH'ede) na Mata de TetT8 Fnne (FIIIUflIS 1 • 3). 

A tua de QiIJIbn dJ7,I. !*li' "'.a de PtI' . " as" .tlç· ...... 1"7, obtida por 07r,1OS 
(2001). na Rebio Traçpdal, em ".,., de Temr Fflna. ç por ao, ... & SiMi. (2OCQ) em M.a 
de Terno "" ... çom In*- ~ '1e\i''I na Temr IrriJ'I. Uru-E ............... wau (0,15-0,11 
capli.l'ltSIhonHede em ambas as IocaMlar.!u), ES5i!I valor tamb6m !oi similar i taxa de 
cap, ..... obtida no P.rque Es1adual Goa;alt-Mirim (PNUD 1995). A taxa de caplura obtida na 
Mata de TetT8 Fnne 00 PNSC • muito ~ êQI. elr de a'IIbienlM Wnilares em outras 
poM'.2 de Rofd(Dp, 

o rUnero de e .... 4 ' c:apt\.ndas .... ". 1* de N • . ' i I (21 Mr. · ao bijjO de 976 
horasofede e 0,021 Mpéc 'eflora - Figura 1) foi bem menor em oomparaçAo 111 Retlio 
Traçada! (31 esp6clls ao longo de 1.183 horas-rede ç 0.031 esr .. ·· : 'tOla - Figura 4). e a 
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Mata caTI Babaçua do PI Jemari, TI Uru-Eu-Wau·Wau (36 espêcies ao longo de 520 horas
lede e 0,069 esp4lçieltlora), ;. em outra bwa hiclrogoUica, Por outro lado, as 56 25p41ciu 
caplu+'H na Mata de TemiI Fi:me (FIgUra 2) ao Ioogo de 1.213 horas-rede (0.043 
esp6c ' e 'hora) .' lQf" lIi " l.I'l"III nqueza flrfrl'lll que pocIe ser OOi, ..... a.-eI a das 0IAras AI E B I 
de M: 'i de Temi FIITTII!. 

EmbOI .. dadoll oriundos de uma arrosbagem limitada 001"0 esca de.a" ser IlitCaadu6 com 
cautela, as bioi - . 1.,..... de captlA e riqueza de l e ;' ] , nas 11"," dOilli ...... ' por 

'
dilS ··asdoP ..... OOiwT · ,luomas ," .... ( • nP'i. "'-Wó-"umalure ' . o ' • ..- 3 

c:ompalalivamen1e pobre em espéc' :s , provavelmente devido ;!i estrutura aimptificada 
oriunda da dominância por palmeifas e SUfOfUC8S. Por outro lado. as matas de telra filTTlfl da 
parte sul do Pama, que solou bem mais repteSflntades na ~1Ilha re5!lVa extratlVista leede ..... 
111m lIYifal.rIa bem mais ric:a e di\ ec ,a 

As espée:.s ~ .... ,-00. na M ' i de PaII,lC,· 100.11 H) ..... 'Iy'e .. p'. ?"""a (Im 
insetlvuro do chio da lIoresta fi seguidor óe corleições) , o inseUvoro de I0Io Cotythopis 
/l:NqUata, o arapaçu G/)pI'loffl)'r!Chus spinllus ti o pequeno lruglvoro Pipra robtrxapiIla 
(Flgun 1). A Ultima esp6âe e benef,.Ü1a pelo gralde níIrnefo de Melastomalaceae em 
lIures'as mais 1IbertM. 

Na Mata de Temi FIITTII! do sul do PNSC, a& Sé · . mais (:;11,,11.-' .... " 1-#)"""')1 H 

poodIinoIa, lepidolhfy1C naNweri (um pequeno fTuglllUl"U de SUb-bosque) fi Rhegma/orllina 
hoIfrnansi (outro IosetIIlUl"U do chio da lIoresIa ti seguidor ele cor, ..... ''''': FSgun 2). De fato, 
Mf-6c 'es segllldoras de OOi,MI;"U tiveram uma grande p8.h;:ipeçAo na. captuIBs (veja 
aliante). 

Enquanto isso, na Rebio Traça1a". q.Je 1'0'" ..... 00i '· .,adia ,8PI , ·,ltaIiva da mata de 
tenll rlllTle encontrada no llOI1e do PNSC, as espbc'es maiS capturadas foram Hy/ophyf8)l 
poerjlinota , GeotI)VQ'l mootana (um pombo que cor ... e Sflmentes e IruIOS caldos no solo) e 
Nremon tscitumus (que Sfl alimenta de inseI~ e .... entuai& $?lT"!I!I1tes no eoIu da IIcrtsta , 
FIIiJUI1I 4). Na Reboo Rio Ouro PI6Io (QIen & Aleôo:o 1999), a& . W': '!: mais caplufoo* 
100." ~)'i1dlus spi1.n.is. 1'hermfIOrnanes.satLmi"lus ti Thamnoph.il<s 7 :1tiIicps, Io<to. 
iMetivoroI de~. 
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Hy/ophyl.Jt poeellinou f' m ... SJo Joio do B~nco. 

2.3.3 Av" d • .-gilo l'IOftI do PNSC 

Como i".d, .~.' ...... ;u... III!I, infeIenr)' lObie a a.êfa __ da parte nune do PNSC (éru do 
riu Novo) podem 68r feitas a partir de levanlamenlos anteriores na RMei'Va BioIOgic:a do 
Traçar.'aI. Esla abrange !!ireas de ftoresta Inundâvel (i9a!>ól, mala de terra finne e endallflS 
isolados de sav_ parcialmente in~. similares a trechos er.eontr;>tlol no PNSC. 

Na I ; 

("""""" -
nâuba" 

bam eoountw" 50 esptl: ' e I nêo de'ectada5 na parte sul do PNSC 
l'8do ~áf ..... ou eccoló-i .... l*iI que nAu 
•• ...,. ' la li twt"tat ac:p41. '. ou ribeirinhu& 
BuSBf&llus ,.,;gricollis, Jacana jacana, He/iomis 

Piaya minuta, Phílohydor /ictor) e abutres 
.liÇlail .... ,1e disbíbuldos no Brasil. O 

.... ,6 ·' · •• '( " " a hahibits rip:arius que 

um grupo inlefessante • constiluldo por espéc' :s de .ves l\urestait. especialmente os 
grandes fruglvoros Ant l7I8C8O, PiotWIss lel'OClg"Sfrrr. ~s 9i .. ",rlr!c4, Capito dBy/, 
Pf6,ogns!!1S ';ISCI'~. p, ~tI8tt1s. Coti'ipa cay_. C. tn8)'1l8iHt. e os insettvoros 
MyrmoIheIuIe sd8teri, AI. &I.IiI&lJlj . .... AI. tr .... l/IfI ' i, MIi::s"", ' . QUiOIensis, Af)ih.....aa 
atrothof8X, Daofl)(etasles MiguIa. ~ ,pt8lus. Vi ... · IOÍU$ /Bucais e 
1I)q:.h1us hypo«anthus. AlgLmaS alIeS nounas.. (U . .... N)c:;tib.Vs ulheoeu:s. N. ",;3-". 
Ciccatla hlillilJ e C. virQata lambém foram deteQadas no Traçadal, mas nao na parte sul do 
PNSC, 

Duas espec' , de: tei,tIdoa e ouIroo!õ ~ ... hih" at.>eslta bali l tIete 'adE no. .. 'da ' !1 de 
savana (na 6poc. do inv ...... io pal: " $ 1'if!l4I!i irlu'dadaI.) do Tr ... ..:aI, rnes _ida nAu no 
PNSC. sao: FQ>" .. ·'0I'lI1Ih (um ,1S!gÍstio _ .. E de .. lfI) e nar .. 1OpIloluis' $UnJu8tuS.. Nows 
estudos no PNSC de~em revePar a presença destas nas manchas de I3vana que se 
este .... dem • leste para li T$ Uru-Eu-Wau-Wau. 

Co-f='eaido a e#! ...... upc:tcioii8da pela Rebio Tlaç*ra:, a 8YIfaI.wIa do PNSC 
taci$meme e>'Cede 350 es~. · . 2 ... u_ ...... 1fI .... t«iliando-se de:-400. 

2,3.4 E.pkln b lolndICJidOfll" , ndlm:C:1I 

i.e ... • . (n, r r , 
bosque 

" 

m_ ..... ,,~eo+Io. biuMido _lo",,,, de 
em ér_ mpa(!;t" r pelo I ... ne ... 

terrestres, inMtlYoros do lI.Jbr 



Dendoeolaptu concolor. Ig.ra~ Tirad. nl .. 

Na reg~ cio ~_ sao Joêo cio Branco foram regisb •• :.. quatro seguidotes 
"1" .... : i • L' :" de b'iligas de CU te' ,Ao 110 PARNA, (RrIegr, !i"'orlWJe tdJl •• bi, AV 'j~""f""1S 
rrigrom8t:;vIBia. Da:dtdodlt meroIa e ~ ptA lida) . enquwot) na área do Igarapê 
Tradefltes 100' F eu · M " 'O! e DSiJ ..... ,,' ~s ooocub foram e ..... :;:onl.,. .. 'a, , , 
representando li Iotalidacle OOS espécies delse gl\.lpo ecológico conhecidas para essa patle 
do inIetftúyjo Madeif&.TapajOs (SO 1997, AIeoco e Oren 1999). 

ErnborlllllS '11* 3' lell..x"""al de to, '1'el setam nUto"'" ~'erW$ na Mala de Temi 
FIfIDe da ãrea do TlOÔiilles em 0::1, ........ 10 as Mi" de Pai" . ' do Bianoo, 
parti0 4...,-!1 , ? tiw nas capbJras por f81!1 de neblina b." rnuiIo Ih" (16 e 
resr«::tr.&meI"Ite; Figuras 1 • 3J. 

A baixa diveniô8de dOI5 .eguio.Xwel de ....... . .,.,(51 na Mata de Palmeiras pode ser um 
resultado fortljlo da 1i,Iitada .:lIJIStIage' j inerente 8 esse tipo de traL el'lc ou taf.ez aqueIaI; 
esjÁI.·.: m L t ....... filo ........... " na . : r. ma5 é Rer", 7 *' ,..ela: que 'I)~ 
p- 7"'lOI'8 foi li legl.l'lda .spéd. maiI çeptUl'llda nas rec'M ele neblina armadas naquele 
habht e ISIO talvez tela de.ido t audr ...... de ....... 4189·.)1' • . De falO, otleNaçOe. 
COOIÍ.i'oam que H. fI06/O_JOta se mantem em habitats oncIe os l;II.Itro. If .... "bros de sua guilda 

Hemitrlecul mino,. 'g'rlpi Tlrad. ntn. 

" 
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um fato que d\a'nou 1TIUiIo. ' , -""" foi. \li_de ptbeza de _ di rapinII na na do 
Pama. lU razOes palI iMo pode ... _ ..,.oas "5peoJlad'M, Por outro lido. 8Ii'lboia sua 
aburdància seja bailo., hé l,IrT\a ~ iqJiZUntatMdade di .' I~U\lOi'08 teliestres 
(corno Sc:Iert#us ~ Myml6(;ila tJtIrothOliill. AIyrmotJ'Iera CitI, .. M ' 'lI1_, Fomlicarius 
00tIme, Foofliic .. ~ 1F-1'7, entre ~). do ~ e de til .... mais baixclIo da copa 
(Dend .. a;i .. da AJIiPi'- u . n tna"UIII, H)tbeffl ? S I:hÍbmõs, f'trI) Jbp tpp" IfJtxt'sC: 5 
-""'s'tl$, AuIIomoiU:f spp" ,teof.h .. , v'"» ..... H. li ..... '. Raf ... ·J06igtwl tUO'ic:8«*I, 
~ totQUllta, entre cun:.) Em.Da lTIUikls temam tido reg.bit,1Idoe na Mata de 
Pameiras do São Joêo do BnInco, .ri PiI~ OCOI''''' antes de» 6I'OI .. el de mala mais 
divetsa ao longo da dren.gem de» igaraç b do que na besta dominada pof palil'lz~" que 
óominII boa parte da área do Pwna que foi ~ A ~ do Mulo.m-<:aYaIo 
(Mitu t"te'tlse; ~um grupo de 11'. blll..,.:lla'e I (li, ! el".ado jé muito próximo ao igaapé 
S , Joêo do BiaiW e Lma ,ebiz enoonlnIda jé fora na triha de IIC! ISO 80 Igarapé 
Tifadentes) sugere que 11' popuI~UclBl'?S c' ter sido dapfedadas peta 
caça de subsist6ncia levar;Ia 11 cabo pelas r_I zKlratillistas vizinhas: 

, essa &.iid6ncla nAo ê eondusiva, 
ê O $ ' $, a Mata de 

• 
• 

o PaifW abriga papo' -;I' ~I di rnoMoiie das "~ .. ' .... t! 'pL) I di __ endêmôi ou 
qo 2 endIof. ' , do interfII)yjo Mo/C .TiJ Bjt., ..... , .... PIIcunnus (""""'>5) bottla", Calsus 
~ _.,!$hos, ~fdlc.ls a/rgens, Dado' .. ';· $ ..... ,o'ho, Il)1uofle!'ss 
urrtfomlis, MyrrJ'lOtheflJa loI~nnis ochrogyf'l8, MymliAllertla /elJl"Cf'hthelma pIIfHKXIOla, 
RJWfiMOtniM lioIfm8nfIsJ e l~ (erdes ",.,...) nsIt8nHi Qffli"l' (HafIer 1974, 1997, 
C ..... II1'1: 1985), De falo, poalic:aoTlenle W - , as ! speries deste gt\4)O que 81'''' espentdas 
palie reoj' o foIlIITI t!iLOiIll+' , ' . 

.. 



Picumnus (.urlfrtlll') bo,"-, 510 Joio do Braneo. 

DaOO o elevado grau de ciferenciaçOO gen6tica e IT\Oifométrica geográfICa exibido por 
grande dai . da avifauna amazOna. muila$ sibesp6ciee e .. dêmicas 

1 L que merecem reoorlhecmenlo em nlvel espeçlfico 

As manchas de campo presentes no irlleriot do Parna repfeMntam áreas isoladas de l.Ill8 
fiIionornia que 6 mais comum no sul cio estado, embora a fi,ioilO",ia " a assoc 'açao 
faunlslica sejam bnbnte disbntal doi ceo ' •• 1S da rejitaD de Vllhena, por exemplo. 
DM!nas "pV? ' caa g' I"' .. ' de h "M! " I$ .. c:Q . nAo-llute ' . (Ri',Idi<Aos nS 7 ".)5, 
RarlPlaW?s 1000, Fone.ore gris 7 7, " B'&Iq)a?;S for'IJuaIa, B5 ; lia a ..... , TlIChjphoou:l 
phoet'W", X"'...., ... ) arbCWlÍl1lllS !ICe). fui ... "' ..... 'b .. ' clnnte 05 ba) otn de caonpo, 
muitos destes registros repretentaodo eJ!\ef'lSOM signi1icatiYas na dislribuiçêO conhecida _tas esr" 'u (v$ R~ Notá .... ). 

E,."m. crls!., • . 5'0 Joio do Branco 

" 
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As laYanas do PNSC prpyavelmente constituem o atributo de maior slngulariôaOe desta 
UnK1 ade de ConseIvaçOo, e de'..., ser oti~1O de 1evanlament06 c:ornpIerneota"es, \.ma vez 
que forr_ .. 11 o maior nümero de reg~ reIeYantes durante este batalhe e, com lOda a 
f)fClO4 "LIOOe, de . em abrigar mal !' r* ' ! I 1"II!1e' ... ,lu. 

2.3.5 Av .. dto T,hQc,1s 

As 1Iuo--e1la5 dominadas por ba'nbus ou 'aht>ca. da AmazOnia abrigam um grupo de aves 
ba51ante particular asso ' :to a esse habítat. De Ionna geo .... euas aves poIsuem 
distribuoçao muoto fragmenlaOO sobre uma vasta area, refletmdo a forma desoonllnua de 
ocorra. K:ia dos laI 9 . a<5 (Pan!er aI aJ. 1997). 

Uma I".da de ... ·uI. c:bllinada por be"oCua foi d· llIda na 1*_ norIe do PNSC na 
áou do chamado 'ChupOOcw". na rear.t ..... e um barreoro asSN ·7~O a fontes de égua com 
maior ............ 1t1ilÇ6o de sais. ~ de marnlferos de grande porIe. 00'1"10 anIaI TtIpiTus 
wrresttis, a area é vi$itada por grandes gl"upoe de psotackleoe (espec:iamente p),.hura 
_Ihl',: F8 e P ped8la) e cra;:ideQs ..... 1 ... ""'8'""1'8 jat:Jqu3cu. Mitu IlIberos, e A;lile 
,.att80.,;. Ta.b6Il1 !oi rtocuo .... otaOa ali a ....... açOo enlIe _ antas e M:Altt1lUS OI)'lM::wtos. 
qt.eproçura,... : 'H no~doIailI7·1 &laMjAielÓfoivisWb-ado PN5C.emsua 
pane sul. 

As aves de lahoc_ ainda são pobre .... ,,'!a contA "M em RondOnoa ilI nAo foi feito nenhU'TI 
. área do enta"ltO, c ! feitas no Parque -abalO. o ,Si''''''ilOPS'IÇ.,&'r&e 

Ramphobygon frArica·m, 1UQ8t. ido sua no PNSC. Outros 
~alistas de bambu, além das esp6r 'u citadas, jtI fotam regislracl?S em RonGOnia na 
regi30 de Cachoeira NlWri, 0011 ... SynaJIax~ csbanisi, Automoius dofsaIi:s, Cymbilaimus 
~, Ran-pIrotrygon,'",*"",*"e A>+ .G ...... .,~: .. · (Parker8laJ 1991) 

2.3.& Rltglstro. Nothe. 

do_ . 
pouquls.sirnoe; 

rovlduos registradoe peMnÇarn 
diagnose desta raça, considelacla 
Hoyo 81 el. 1992), é das mais 
ela é ·exact .... :de "11''''' ao de , 
j)OIle e no bl"~'"IO dos (IerIoa fomIa, do I1«FI· .. · ~ que se 
es'aI"rlrç;t com maior segurança o sltJtus taJlcwo6moco des formas aonazOnocill . 
: lpecialmeflte aquelas de RondOo""NlI . 

RyrrcIIotus rvfUc_ - ~ 1T6i06 doia irlCfivle"", Ioo'am 0UYid0s YOCIIIiza'ldo na mama e 
na tade do dia 19103, na 13" .... IwlljO ' lImerl'" distOOuIdiI n. rorrnaç.o. ..... inc:Iuindo 
aIsJmaa ' h 01O"35 wnaz6ti 77 (tiuTIaiea. SF ia do Cactil lobo, Maa;6; OU e 1977. Sidt 
1997). o registro no Pama parece ser o ptirnei.o para a regiao eeolro-IUI de RondOnia. A 
fon"na doi Cilmpot de Humaitâ (Amazonas) teria R r. ca/inoOO. enquanto em Mato Gfosso 
ooooe a forma ,!pica. O status taxOi.Omico ciaI aves do Parna nec ! IIita ser avaliado. 

IIIorpll"'" guMnensI. - lm betr~: '" '':-:! wado na mala ,tr· .na do Rio C.otáriO 
próxima • vila de CaiIÍlide, denbo dos limita da o F 5 ma extratMsta c t .... "" em 1~. 
0W0 .... .;.~o taltb6m do mo;lo ~ Ioi feiIo pi ai' - 0._ no mun ... 1ocaI em 02108. ESIe 
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", .. do ga";Ao é e':I!IO (mab raro que Harpis hBlj:lfa) fi em RoodOniIIlÓ havia sido 
fegl$lrad::l em Cacho;: ! ira Nantr4I (SkJtr et 81. 1997). 

OlUlu JICIft. .. - estearacuê foi rflJ":"'""*'" em ROidOo'lia na tlrea do Forte Prfnc:ipe da 8eIf'II 
(Naurnbl.Wg 1930) fi em matas li' eLi"'- doi rios Ouro Preto, p. 7' 7 NowoI fi seus 
aft .... l7F F (.A'ei::to & 0Ien 1999. <:1'" ... 20(1). Na ãrea do P.,. foi o' 7 7 .ada nas matas 
,iteirinh. do 19aapt ~ JokI do &anca. oorr.eo'ldo gc 'atas Jooto 80 ba'racAo, fi tamb6m 
ao longo do rio Cautário, na "88 das r_li, As tbsel'Vaç6es confifmam sua aurx:iaçAo 
estreita com IIorE s'as ribelriMaS. 

Anti~ lU"" - este periq'-'lo Iem vasta 
diabl>uiçlo flO5 ,*,*,,'. fi l.1WanaI do 
Br-.iI. mas nAo havia lido regis~ada em 
Rondôria. Pequenos grupos foram 
o/; s eroados em março na savana fi ao redor 
do baI .... r.o às margens do 19arape SOO 
JoOO do Br.Inco, onde OC'KJ" 'am goillbas O 
regIStro foi documentado lotogiaílC3t'l'lenle (e ... """" 

S"'ChYflIIN lugubrl, - oOservllda diveRa. vezes em mata çjliar do 19arap6 SAo JoAo do 
Branco fi l ransiçao floresta-savana em março. e uma vez na ftotes,a ribeirinlla do Rio 
C&uIârio, em agosto. Em Rond6nla, havia Ido enoontrar;la apenas em cacnceha Nazaré 
(Stotz 81 ai. 1997) fi Urupé, T.I. U~E~Wau-Wau (omos & SiIveõr8 20(2), a localidade 
anIerior mais PlM,W1 foi ... l10rte de Mato Gf05so (Naumburg 1930). 

~*>s toco - um 
da &ava"la na tarde de 
...... '1* .... ' a e.flmplares obIP.adc& mas ao sul 
sei' ... piilleLo rei 'ra da Mf+'. panI ROi"dOnia, 
Estado, 

''''''" na bOhta 
-~ .... -
~"'do 

... ,h 'tItI'PE .. da ron,-m _ um par foi cO:- r 7 Oi 7 -:.:. na 'mala pil»ti"a ao 'si ..... SIo ......... do 
ao ,,1(:(1 no dia 23103. A espéde nIo foi registrada anteno.l l ..,.lte em ROi'KiOI"lia, embora seja 
çonheOda dos C61lados de Mato Grosso e de Santa Cruz. na 8oI1v1a. A POPO.OCÓA., do Pama 
enc:ot'ilf&.se i$oIada e seu sllIIus taxonOmico 6 mereoedot de maior atençkl. pois sua 
YOCelizaçao parece ser distiolte. 

ThMl1llOPhJ/u$ $tjctoc~/u$ - o COilipleXO 
de raças atriboldn a Thamnophilu6 p1nd81U6 
foIlecentemente revisto (I'" et til. 1~7), com 
atgumas delas sendo elevadas ao nlvel 
upeellco. um el~'" desta rsp6Qe 101 
c:apMiIdo e fotografado em naÇ(l (6 difeita), 
após _ atrakto pelo pIayb6t;;If de uma 
gravaçto feita em Mato Grosso: e dois paies 
oLsiIfYacbs em agosto. um na sQII,iplnarana" 
ema a lIoresta de ~ ',4,,,, a • 158Yana. e 
oWO no emaranhado de um extenso bIow_. 
Antes regislrado em RondOr"Ila apenas rIOl campos do UfUpâ e no P.I. Alto Jamari, Terra 
Indlgena Uru·Eu--Wlu--WlI.I (OIrnot & Silveira 2(02). estes são os primeiros regisl/"CIS para o 

" 
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Estado li uma significativa exten~ de di$lribuiçAo, A presença desta eapêcie no Estado de 
R~ pr e mehe uma grande lacU'\a na di5tribuiçao deite complexo de espécies. 

Forro/c/vara gri ... - esp6c:ie associada 8 habitaIS 
de savana ou de 'fegetaçAo bâxa. foi facimenle 
etJCOi.trma na _na. Fotmiavora "fis 98 (ã 
esquerda, \.ma Mrr F 7 fotogl8fada na laVaria 00 
SIo JoAo do Branco) parece fito ter sido reportada 
para RondOnia exceto na Reblo Traçaclal (Olmos 
2001). embora 0""'''8 no nor1e de Mato Grosso 
(Naurnburg 1930) 

x~s ml"." - a leIM! do Rio Ma' . .. esta P$pVie havia sido registrada aper 7 2 ro rio 
Q.wunj (Pa-á), Cact· . a Naz .... 11 AlIo ..Ia •• ; (RordOo 7: Slotl et eI. 1991, OI", .. & 
Sil'weh 2OO2). Um &xeI'~!: foi oi" eJOado acu .......... ido um ba,,*> m ' 3ho' em mata de 
palmeiras prc))(ma ao acampamento 00 19arap6 sao JoIo do Branco no dia 18.'G3. 11 outros 
registros similares Ie~os em mata de terra firme próxima ao Igarapé Tilikiefltes. 

o.conychun slictol..",.. _ considerado como 
raro 00 Io<:almenle '""""um no su!>bosque das 
malas de terra ftflne (Ridgety tio TudQf 1994), em 
agosto foram capcurados IIh eJefl1)l8les deste 
&rap&ÇU na Mata de Temi Firme (1IiI esque«la). 
Antes conhecida apenas atll!l 8ortJe. foi encontrada 
no baixo Jiparanil, PE. Guajar! Mirim. Rebio Rio 
Ouro Preto 11 Rebio Traçadal (Stott (li ai. 1997. 
PNUO 1995, A'ebro & Orllll 1999, Olmos 2001). li 
regllo do 19ara'" liradent85 C(II",SIUiJ o novo ~rrite 
sul da dstribuiçlo COiottsciLU da e5p1kie. 

E,..m. c:m"" - e~p t ie •• ctiaâa a ~ ~, E ra'CTien ... 'e QOm\,In nas 
sav&naIiI do Pama, onde foi capturada nn redes de neblina. Antes çoMecida em RoodOnia 
1 _ . de WWSO"la (NaI.mburg 1930) e ReOio TI'8Ç"W (OI ...... 20(1) . ... vizirna BoIMa, Ioi 
reglSbada ~'" em 1992 na S." •• ia de HUlIOChaca (Bales t118J. 1992) 

L~'opofIon .m.uroc."mlu. _ um :;rico indMduo foi capturado em mata de terTtlli .. ,oe, 
mas outr ... !oram ouvidos no mesmo habítal P'oO'iamef';Ii! conhecw em RondOJ. 8PE!' ; 9 
de Cack Fila Naz" (Sk:IIz et til. 1997). ",0b6:n Ioi , .,'.' .. 10. na Rebio Rio Ouro Preto 
(1" , ' •• , o Oren 1999) e TI Uru-Eü 'Nau-Wau (C*, .... & Sit>eh 2002). ",. __ de RoridO::ioo 
pacecom pertenc:et a forma pertNIIWIUS. ar' : r wi:e: ide..... do Ri:) JJ.M"Uâ (Stott til aJo 
1997). Os registr ... lTIOIIbwn uma di$1ribuiçêo ampla no Etlado 

1I .. ,lItrkcus . trl.tlcollf. fIrlulcllp' -
comidenIda restrita , margem leste do 
Tapej61 (locaidade lipo Sanlar6m). esta 
lom1a se distingue pelas estrias pouco 
consplcuas na garganta o no peito, e pela 
plumagem mah es_doada. Os e.emplares 
de H. :IriBOooIis ClplUradoI na sav_ do 
pama (a direita) COi ........ t1am com a diagnose 
de QII5<Jio&fM, A ( 1)laçAo do Museu de 
Zoologia da Universidade de SAo Paulo 
(MZUSP) P' ... 1U181'.,wes que concordam .. 



QQm gnu ers oriundos de MMO GltIlO, ''',,!iiudo que esta lomI8 pode ler uma 
dllSllbiÇM mais aripla doque. aI1,l81"''''1''' \XlIi-- Me 

Hemifrfetln minimus - 111*;;'" QQm.' LibrOçAo al~ mas muito pontual e d ' ... rtlnt.lll 
na M\aztnia do T ....... rti,. ao leIIe do Peru (RM!JE')t & Tudor 1994, Sic111997, ot.. pess.) . 
... M I > ' la às ..... , ......... " No PNSC. esta . . i. ie Ioi or.f{ • diajaure"'" em bom 
n(mero na Mata de Palmeiras (m8I nto na de temi r."oe) a:l1ongo ela trilla entre o ~apé 
Tnderltes e .. Sell" da Cutiara. ~ aves re5~delall ao pIBy~ de H. mrinimus " ... v~ ... 
no norte de Tocantins (AnanàI) , mas nAo se aproUnaram o suficienle para que ble obtida 
doc\i'l1eOlação. 

Rltytipt.ma Immuncâ - e-rv« ie 1111 > ' "Ia. áreas de campillol e outraa tormaQOes abre 
solos de areia branc:a na AmazOni • . Um exemplar cbservajg na InInIiçAo IIoreIIa de 
palrneirallsava"la. habitat muito amilar li urna campina. no dia 23103, RfIOOI'Iilec;fIIeI pelo 
porte nilldamente l'i'Iiiis toitol'ltal e pelos oI'IOS grant' 31 . O ntiYldu:;J obseMIdo tinha lris 
data, an 17 • Este. o ;:wii (o registro da E5pkie para RudOllia. e o mais .... k1z ltarl As 
Ioc r Mel lnõIis ""ÔÚi", . i110 no Alo x.rgu e 
Se". 10 Ronc .... k • • rore de Mato Grosso, 

Caslomis rota - um e~emplar foi IoI09llllOOo na 
lJansiçAo lIoresta savana em 12 de agosto (é 
direita), Antes leglstrada em Rond6nia apenas em 
C.choeila Nazalé (Sloa: et ai, 1997). ' o segundo 
registro deste migfllllle meridional pa1a o Estado, 

Xenop/po atnm/t.n' - a:I ltA cio ArnazonaI., • eooontrado em lormaçOes arbusIivas e 
1Ior ' '2'1 de galeria QQm os registtOe mais ociclentacs em Borba, no Mal; ·Ia. e RIO eun..u 

(~ 1910. Sido: 1997), DoiIexemplares loI'8m 
OCIEliJdos na S:lIalia de HuancI'I8cii, BoIIvia. 
Modo os ÍIf'Iicos regi$1ros p.ara aquele pai, (Bates 
at ai. 1992), Um mad'IO e uma ftmEB IKIiJIIos luall 
cap\i.ilados no tampO lIidrornórl'1OO da Reserva 
8ioI6g1Ca TllIÇarlaI em 23 de )anerro de 2000 
coostituem 06 ""intejros regiSli'OS para RondOrlia, 
ImPIiando a disbibuiçao brasileilll cIa ~ em 
cerÇII de 975 km para oeste (Olmos 2000), No 
PAANA Serra da Culia 101 capturado tom 
freQuência na savana (uma fhTleii é moslJada ã 
I loentan(o.se de frutos de Clusia ap, 

Neoch.lkIon tibi.li, _ Sets exetl'l9liires loI'8m ct !eiVados voando t ; ilIo lObfe uma área 
d!T .,~"'" di! sao.a'ia e, depors, lIObre um 19aapé ptÓxmo (mas no inl~ o ela besta) no 
dia 15103. O padtao de CCib'a.;AQ""; E 'Yiido 00"0 .... 00 pei";t"iIIerll~ com N, tt ·,"', Este 
~ ser o ""i. ! . o ~"'u da es l+. para ROidee" '; Na Amat6r ... 01_1 ' 1 br , ; # a , a 
esp6c:ie ertI QClf't_ . 1a iip(t' M 10 /Ice, embora hiip regislros 10 norte da BoIlvia (P8Iket & 
Remsen 1987, Turroer & Rose 1989) 

C)/MOCUIU chrysups - a forma Upic:a 6 encontrada cio nc>1e da Argentina, UlUguai. 
Par,v,.,i e leste da BoIiYia (Cl1iqurtos, Santa Cruz) , e, no Brasil, do RiO Grande do Sul até 
H® Grosso cio Sul. ~ S'Ibstitulda nos baixos M aol eira e Tarsjes por C. r;, diesiflgii. l.nIlI 

Iofma bastanle distinta (Hellrnayr 1910, Pinto 194-4), Fui observada comumente na savana 
(um exemplar coletado e agota no MZUSP) e na !\oresta, incluindo na mata nbemha 10 

" 



19araP6 sao ~ do BnJI'ICO Cunosamente, nao foi 
observada fia regiao do Tlraderlle$ em agosto. 
Anteriormente, um grupo de tI& individuas fOi 
01:1 servado na mata de lraf\.içOo com o campo na 
ResefVI BioIOgice do TtaÇadal (omos 2000) A 
esptf!cie tamb6m Jé foi registrada 00 PE Guaja(j· 
Mirim (PNUD 1995), mosIfarIdo que o extremo 
oeste da disbibu~ blalilelr. da espécie ,itua-MI 
em ROildÓllIiI, mas 811 IfIn"':rtes \aX0fIÕIniCaI; 

de$tiI$ liI\IeS peiii\8Jlet6 .. incertas fi mereoetl1 ser 
esludadas. 

TKhyphonus ,mo.nJeius - com distribuiçAo disjunta ti 'oca'iz!lda em savanas na 
Aln8zónia. esta Mp6cie foi observ8da e vWQ i1(Ii .,1.d' .... çap:\,li ••• na MYana em março 
Os UnII:.o. regiatroa a.-.erior!! para RorodOo" picuêm de VIIh",llI, .. det .. k6 durante • 
e1(J)edio;1o Rotll ,eIt -R ... ó:Jn (NauntluIg 1930), tt da Rnuva Rj;~'a de Traja1P! (0111108 
2000. esp6cImes no MZUSP). 

r_fia,.. ""oph'1. - no Brasil. e$la etpéçie ê çort- "g ape1" do Acte ti do AmazonaI 
Da .orr! " • com a ~11bia ao sd do lIIkI Amaza . " noédio Pun. e n""...I\nIâ (11* & 
.... 19(9). Lm elllb" __ ': bi c:bMrI.:Io """', ... pall de..m bando mo.·p..,...-Itco de 
~, que incluía T. o'la " " T. ,aigloaiidlt, T. 0''', , ..... "'''" 16\ o" Z ti 
C)'8t!6fP8S app., na mata de paln'll\.f E 

F ja próxima do 19arap6 SACI JoIo óo Brcnx:I. 

Cyilnerpu nll/dus - em ROI~ia, era conhecida apenas da regiao norte (Cachoeira 
Naza", SIoIz ., ai. 1997). Na reg;' " do SIo JoQo do Branco, era um lTltIiobro comum doe 
gnip"Mõ mulreJ l e-;11ii;x:6 de ~ f 011",, : " 1do na ba IIçao SiNa ......... 
(",. "ai.ar« 'S de fruIDs de uma Lorao,d ..... E 7 F), ti na .... ópioo ••••. Oide !oi i. se 7 ... 

várias vezes alimenlllr-to se dEI ~ de Clusia sp. 

2..4 DISCUSSÃO E RECOMENOAÇOEs 

~!'y do ca '3', pr ' I" "iny do lI"IWII"ItArio avifaJnlstico re , . .to, o rUnero de ' '1:* H • 

eromparéorel 'qoJelll ~rado em bal L .... com e&bop a; ' iOIIra/ . F '(]~lhanIe em outras 
pai! . de RondOi1ia, como o Pafqur; EItiduaI de G" i ... MLô .. (PNUD 1995), ReNo Rio 
Ouro Preto (Oren • A!eixo 1999) fi RebIo Traçada! (01"0)$ 2(01). Enquanto no Pama 5efra 
da Cutia foram tIIlCOr'ilradaS 280 esp6c:l~, em duas etapas de trabalho (mas com uma 
equipe reduzida de ornitólogos), 147/081 .. ~ no PE~; 247 NI Rebio 
Rio Ouro Preto; 8241 sq'" " s na Rebio Traçada!. 

SIotz., lII. (1997) tIIl()Oilb •• " 459 "!. ' 7 da aves em Cack: • Naz.-.. no ..... ,. • de 
RondCriiI. que constitui uma das toc ·!"!." , com maior riqueza de aves da AmazOna 
twasiIeO. A d~ncia entre CadIOC'" Nazart. as demais loaeidad:1 es""'1í. Ia, em 
Rond6nia se de~ ao longo tempo (cerca dEI 3 me'M ao longo dEI 2 aoos) e a inlenaidade 
00 bal-, .... m"*izado 8Ii por uma equipe de tananho COf"IIldenWeI (7 pessoa. 7,.,.. de 
redel de neblina com 10 a 40 :00:1 eade). 

As inlomlaçOe& .. ogerem que • arnoatragem preWnin;Ir 7 : . e 
posslYel d\l'"Mlte uma AER, 001: ... 101 feito no PNSC - doeumenta ce:ca 
psp' ' s, que prov_.,oente 00Di'I'eri'n em cada "'ell Essa limitaçAo deve ser 
ao ser fazer 001: .... 0 .. ' : til" •• 77 8 mHno o " ' : , .. :toda._ ~al-2n ...... Como , ; 
jã "''''''k'. o. bpl h. tni~ i'IIii Reb10 Tnv,""a? ":gEI"" que pekI :nar.c& maiI 50 
PqAria de _ ......... : .... " no PNSC 8Itm das 280 re,t:rt:a;' no seu j;:k:.io: 8 .......... 
imediato, com um total ao :edcw de 400, undo bastante provâYeI """:10 ..... se acumulem 
l'rOYOIõ estudol. 

.. 
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~n. das lirnitclç(el , a •• ooatJ&gei1i p""1e ler cons.derada repree.entaliYa doe hat .. , 
e,b,dado' , e ISSO se deYe pni"lCIp'Imef'i1e à oomplSl,lE!fIlaridade das mlModoIoglM I_iliz"-"--r 
regi$tros WluaIS e ~ e a vijlizaçto de redes de roebIin8. De\/08 ser tarnb6m 
c:onfderado ~ em março. boa ..... _ Mr6 " esq ' ._" ..... , ,,"' .. , lTII.ito pouco 
Mi. ; 7, em peeludo de muda de pe' i 3 p( 2 ' .... oo1Jtivo. o que aumelb.l a i ....... UOocla dais 
fedll de neblina no Ie'<o ........ -.o. Ilpeo ' $ ,lEi •• na sa'.ana. 

Nao loram deledadas alMdooes humanM presentes que pculam estaI alatando a 
avilauna. No entanto. a árEa sudeste do Parna li aquelas ao 
longo dos rios Novo E SoI:ério do bastante acessfveis (00",0 
demonstr&do pela presença de um antigo garimpo na primeira) 
• asslm vulnenlveis iI ptesstio de caça. que pode ser 
desestr0S8 par. espêcies como grandes Cfacldeos (como o 
Mitu tuberosa li direita) E gav!Oes. De fala. o rTlJtum-fava (Oax 
gIobu#o.sa). com regisbos hlslÓIIIws nas várzeH do 
GuaporM.4amofll. a Madeira (induindo. regilo da Cachoeira do 
Teotônio) palece ter sido elCIirllo em RondOna por essa 
alMdade. O fato de o Pama estar cercado por COI'I'Uridadas 
que têm na caça uma l1iYIdade jllipOo1anla , laz que o c:oruoIe 
das via5 de acESSO E a infoilililÇAo das comJnidades vizinhas 
quanto às restrições exis7entes tobra 11 "'ea. sejam prioódade$. 

o Pai .. pre! Ert'iI uma 1Mf __ Unica a tipica da parte cnle do ink!f1l(Mo MMej;.r .... aj», 
com a OI .. lde maioria de RUI táxcnI endêmicos. Por estar pral:iC:amef'l1e no limíte oeste 
deste inlefll(Mo e a ~IIII do divieOr .... . MIgico repl"E 5 2 ,lado pela S 2 .a a Par 5 és Novos, 
lUa impo"'ància é maior ainda, poit abf91 popoIaçtes limltrofes que são possr.'e.nente 
genellc:amer,te bem dilerenciadM. Estudos fu\ufos sào mportantes para verfficar gradientes 
de variaç:Io genética nas duas Yelterltel da Se •• a do Pao:ah NOIIOI. 

Aper75 trts outras 111'«11"'1 doe COi H .. açao integ;aI se inn em no e.xbe ... o oeste 00 
nert(r.oio fi: ' ' . Tiij j '-: o Paoque Estadual de Gi ' j' '"á Mie i li e lia peq; , Rei e "5 5 
S' ;""," do Rio Ouro P.ek\ e T ...... (a ReI_· ': ..... do Gi. e ..... -.n _ pe:e"io'a;ie 
_ .. ..-Ia devido a grande sobrepot:çlo ocm uma Temi Indigena) Essas carac:terfstjca 

singulares garootem a impOido1cia deu" q,:*o éreas de p.rPNaçAo mundialrnente. Por 
outro lado, a crescenle prel,M poIltica COioba as UCs ~ em ROidOOia, vlli" as de 
""'5'. ti sislemét:c 57 , Ioma _.-e. sob juriIdiçao fede. r. .... vez mais j:ljIOt' . '. pois 
.ao as com maior ga<M:1ia de perei1;1ade (ew.::lo se seu IenilOiio for ~ pela 
FUNAI). 

E po6slvel afirmar que a p8fte IUde$te da UC (Igarapé s:.o Jo3o do 6faroco) é 
comparativamente pobre em esptcies doe awes, o que é rellexo dos Ilabitats estudados 
diSilllte essa etapa dos trabillhol. A lilvana aprEpnla avifa~ naturalmente mais pobre 
(.,"bo.a alttrroe:.1e ~ e i ' ipOitanle do pontO de vista biageooIâlico), enqu;anto a 
floresta. cada VCl mais domi'otida por pc t .... ie , e ToOiOi' ( ., COi :10"'''' se distaocia dos 
l{joOIIiIj:! 5, de"IiIi •• : ... :. nIo.... : , ;ta a di\a";'*1e de nid:u. de uma lI'I8U de ~ r.: .... 
mIIII estruturada. Notrse aillÔa que a IT\ifta dominada por pai , ... iras palece __ um habitat 
margw'IaI para boa pane das espêciel doe aves beslai'. A vasta maooria das !spêr.7: S 
lIor t ' !oi regislJada nas matas maiS div«sas plÓxrnas ao ~ s:.o .JoIo do Sranco e 
seu aWueme junto ao "':4filWiLe:lIoll.e As mâa5 mais +' ?'X 55 d 55,5 5 c::ur.. d'égoA, 
que ... a" bem mais ricas em paim E • E e sororo; . ...... surpn!e llIe li! .... ente pcb: E E em 

1+ :;e m :oemindi.{dI:u. 

Censoe da avifauna e capltl'M com redes doe neblina indicam que as U'laoas apresentam 
uma avifauna muito particular, embora comparativamente pobre em espkies. Seu carâ'er 
doe endave com populaçOCs 'sdacIM de Mp«::es de areas abertas, e a fragilidade de sua 
cobertura vegetal e dos sotoe, indican que esse habitat deve iet' priurita."ente 

., 
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pn!SeIVado pelo Zai r IIel1lo do Pama, wib:ndo-sa a\l'~<lad~. que propcianl iI erodo e 
iI~em o n.co de logo. 

Corno esperado, as ""1?S de Temi Frme aprese ''''lIITl a maior riquen e o lTIiIIU" numero 
de ~«;es exclusivas em c:ornpiW .... 1o otm 0W05 t:abitaI • . A exr:I!,.':J de éreas .ob 
inlluêocia de goilOJel cursos d'égoa CUIO o Cautário e o I!ia ...... Azul. e das malas de temi 
firme emtentes entre o Rio Cautário e UI atuais 1i'níte5 do PNSC para sua indusao r"I3 
dMjXi't""2da Resex Fedeial do Rio Cautario limitam a extentao, deftro do Pama. doi 
rr:eIhoret e maos diversos habitatJ paq aves !Iores!(y di-ponlveia na regiAo. Nola-se que 
....... _- S 7.""') 7 ihipataQ:'7 , eulO o n· s . . ~ ...... HpPtr- . . ..... " ___ ,_ s __ .... ~H ,,,no , 
..:: . r1F~MforadoPNSC 

AIêm ditlo, a criação da Resex Barrelo das Antas "",:Wm retirou do PNSC um sistema de 
barreiroe (:rr:portar:tes para iI fauna como fontes de sais minerai. e argilas que ar:isoNem 
toxinas) de grande vab para a fauna , local para pesquisas cientificas e poleilCia"s atril(~ 55 
lurlsl;" SI euliO pontos de ot I eiVaçAo da fauna. como ...... ," na AmazOnia peruana, Oi""" 
ba<los da •• as do l,WTI8 das grar-' .r ab".. no ... que nacio:"IIII de Manu.. Essa ê uma 
peido: rnuiIto tigni.",,:ativa. poit , I I ri que ba'ai:UI.... " _ ("li ... ·· ' '''' Ii 
psitaclÔ60l como araras e papaoaiol) de áreas bastanlti dlltanFes a têm irr:porU:r:c:ia 
ragior:aL 

o at\.Qt dF 7 F 111":0 do PaT:a irw •• 'a qI S' ......... Mate de \'ie·I .... I reg:"'s que~ a 
LaIL ... -ia da ur1Õdada. De fato. a COih9Kaç1o at\.Qt 00 PNSC o toma ........ iaone. I' pu"" 
ali •• a para o ·VI · II:e 0CIiTUn (e :r I· 'fi() UI bid .~ mais 1eM;:rosos) jã qua UI 
trechos mais Interessantes para um eventual visitante (CUliO riot, bafTeiros etc) foram 
e~duJdos do des e lho originai da unidade 6effl que fo5st " feitas oonsidefaçOes sobfe a 
importanc:a .miantat destes. 

CF la forma, ,ec:aner11 se: 

'r "' ...... • ... dak· r.laledaR_A .aodas"""'nopetItrLlioooPNSC Airea 
ê eo::otogic:a l16111e il:po.1.ante e a:rogular deo.oido 111: grande ooorYb"oa de ba"etrOt ao 
ltJngo do too-<IPê Azul. 

2s A ~ do trec;ho da Rasax Federal do Rio CautArio no PNSC no $6U lrect:o que 
vai do seu trni1e otm a TI UnH:IJ:Wau-Wau iiWI a área do Kanr:clê. 

3- &1+~~ILC6'" pool(i$ da oontrole e Aj-+) (Sl.geIese llutuantes nas áreas ma. 
,.,..... ) ~ Yi?S da • ' luYiaI 80 PNSC: rio C.'á:io (~:io1dé). rio Si I!.io 
(conlrohnlo o ao;euo a partir da SurpteSa) e rio NoYo (lIbaixo da foz: do ~. 
Azul) Bafrehs flulu.anles (con:o ''' ' 'M no PAAN.A. Jaú) dHem ser Il$a1. pan: 
conlrole do Irl1:fego fIlMaI, 

... O " lV(II.EIi h ...... eul,.:lnasl ' ti nas •. .m nIo .,iOSba'· ' , '~~1'IOO_ 
n-.. da tem:: firme do Rio Nowo • Rio Se I! io. 

IC. R r "mais irt: -';p ' de ., __ Ii ~- m,'", de ~ • ".F :- ""$* ....... _ ,_ 
r.vestig. 11 rel .... t:o da sua avifauna otm aquela da manchat similares na TI lJru.EIJ: 
'NaUs'Nau. 

6-- Implantar um sislama de monitoramento das atiYidadat da caça de subsistência 
ptht oomunidadfII eebati.iz1 H que ,""a" no ... ibl"iO do PNSC, asSLgo.:ra'ldu • 
susldltatilU Ie das """" s;'P expIoraol e av r :do o papal do PARNA CXIMO 
. ' 7'c:rt' 

7r Se OIlil:i1 do PNSC forem mocIificados confor .... li'; :.0>, dum llIOI.'er PfOCIuIot 
turlsti<:UI que possam ser ole.'· •• ao """CCidO da .aeot:.rismo •. buscando o 
rrgo-eno da fIIO.IfIOS na area. 

a.. .:oe: ....... o ,1 , " lYOtIoj;,:enlo da pesq:". de longa duI..;'" no PNSC. Um gIl4)O de 
pn'lritB k..-u atuando em uma irea é -..rI fator da flnelF;Oo exIre«:IwnenIa - .. 
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Figura 1 POreentillll.n. o. e.d ... piele eRpturlld. eom m .. d. n.blln. n. M.ta d. 
p.lmelro do PN 5'H' d. Clltla. Cwythop/$ IOrqu.1 ..... Hy#ophylax poRCUlnot •• 
Myrmobo~, myolherinll' tOfllm .... pkiM m.1a esptul'1ld .. 
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Figura 2 Porcentag.nl de cid. "P«:'- ~pturad;l com m" d. n.blln;l n;l MillIo d. 
r.m Finn. do PARNA SIm d. Cutia. Hy/ophylu pcl.cHlnof;l, L."ldoth~ uft"";. 
Rhltflm;ltorllin;l hotrm;lnsl. Hypocn.m/. c;lnmtorforam ;lI "pKiIIII m;lil ~pturadn. 
o.zoito _p«:1n fOl"llm eaptUl"lldH ;lptnH UITI;I.,..z. Not •• !MIo, rfqU'D IM "P«;1n 
upturad_ em comfHI~.t .... lIo d40 P .. mei .... 
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Flgul'll 3 pore.nug.n. d. t.da .. pkle uptur1lda tom rI'd .. de neblina na Savana do 
PH S.m da Cutla" T-chyphOllua phoenlclus. Xenoplpo .fTonltens • ToJmomyas 
flavlvantrls foram ai "1*:'" mall captul'llda" 
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Figura" PorUlltlg,n. clt e.d. Hpéc:1a e.pturad. eom I1IdH de n.blln. 11. M.tI d. 
Terra Firme d. R,blo Tra~d.1 (Olmos 2001). Hy/ophy/n po.elllnota, GtCltt)'gOn 
montan • • Arrtmon tKnumus foram a. "pklH m.is e.pturadlt, .nqu.nto 21 
"F le'- Uotanm .peN' lima CMI duaa eaptu ... uda . 
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Tlbell 1 Rlqulza di comunldad •• di ''''' 1 Im cinco .mbl.nt .. dllUnto. obtldl por 
obNr .... çh. dlr.t ••• c lplural com .-dfl d. n.bllna (MT . MlIta d. T.rra Flrm.: MP 
M.ta d. PlIlmelrn, R - Ambientes Rlp.trioa, T - Tran.lç'o S ..... nlllFlor .. ta , S -
SlI ... ,nll) no PlImll SIiIII dll Cutlll • ...tzlnhllnç, imediata, Rondllftla. o. n6meroa d .. 
du .. pil .... ir. linh_ Indicam ai .. ple_ r.giltRet ... xdu.lvamenta por Cldll 
"Aludo.. A. 63 •• pl ~ I Im R Inclu.m 24 RIo "-sIiltRet .. no IrUrior do PImI. 

TlIbe .. 2 Ulta .lItlm.tticl dlll _p6c1n d. li ..... "-sIiltradu no Parque NlIclon.I Sem 
dll Cutlll (PNSC). 

Chave pINB A"ibioo16 Mata d. T. m. Firme (M); MlIlI d. PlIlmelrn (P); M.tll d. 
Trllnllçlo com SlI .... na rrl: ClImpo (C); e Ambl",t. Ripirlo, inC:IuincIO no. ' . ' 111 rill ailil'lhas 
(R) • • • iróca .... plto · I registrar.lss ...,.-= ao longo do perg.IIW ate o Pama, tora de seus 
Ii,,*: 7 

Chave ~ra Allrundênc:ia relativ,: Comum (C . 'IÍ$iO cu 0lI'Iid0 lbanle todoI cc dias de 
amoslf8gefn em aeu ambiente de (IU)i .6IICia). FnrqO.nt. (F - Ybto em 5O'J' dos 
dllll de amo5l1agell por ambiente); Incomum (I - visto ou ouvido em dos dias de 
IWTIOStragrem por ahlbien1e) e RlIro (R . YillkI cu 0lI'Iid0 em apenas 1 dia de amostJagem por 
... t la ..... ). 
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Tabela 3 lisü Sistemática u s Es jIKies de AvttS Reg is tradn nos CiMo TIpos de 
Ambientes Amostrados IN! ReselV. Biol6gtea do TraçaUl e Vazill"-nças imediatas. 
Chave para AmbieJiI'&: Mm de Temi Firme (M); lU ... de T~nsiçlo com Campo (T); 
Campo (C); Mata de ~.p~ (I ) li Ambiente Riptrio, inekl1l1do o Ig. pô (RI; Áreas 
Alltropiudas jUllto.os rios IA). 
Chal'fJ para AbuoKilllda rel 1'011 Comum (C - visto ou ouvido cbrante lodos os dias de 
amostragem pof ambiente); Freqüente (F - Yis!o ou Ot.">'kIo em 50% dos dias de 
amostragem pof ambiente): tllcomum (I • visto ou ouvido em 25'4 dos dias de amostragem 
pof ambiente) e Raro (R • visto ou ouvido em apell8S um dia de arnoIlnJgem por 8, ,08nle). 
o - Indica espécie nao ob&el'llld8 no PNSC. 
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3 HERPETOFAUNA 

Teresa Cri.tina Sauer de Avila Pires 

Raimundo Rodrigues da Silva 

Ricardo AleKlndre Mendonça de Melo 

lu ... 1 Correa do Vale Jr. 

Domingo. S.tvio Montenegro de Miranda Filho 
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3. LEVANTAMENTO DA HERPETOFAUNA 00 PARQUE NACIONAL DA seRRA DA 
CUTIA, RO 

3.1INTROOUçlO 

Os resulladoa aQui apresenladol silo IMO da duas expediçOes de colela. A prlmelre oconeu 
entre 11 e 27 de nerço de 2003. junto li 'rea denomnooa Colocação Estfela. no e. tremo 
lesta do Parque A segunda ocorreu entre 10 e 31 de agosIO de 2003, junlO • Base 
TIradentes, fIOS anedores da Serra da CutiIII. Dados espedtco. sobre iI pnmelre expediçao 
I' foram objeto de relatório anterior Aqui apl!UllIiIITIOS os dados feferentes ;li S&QUnda 
expediçêo, seguidoe de l.nl8 anéise geral dos fesula:los em f6pleis e. seper8damente, em 
anflbios. 

Eapediçjo de 10.31 de .~Io de 2003 

Equipe ele çarrpo: 

Teresa Cristina Sauer de Avila Pires - pesquisadora 
Rairrundo Rodrllues da Silva - técnico 
Ricardo AleJ:andre Mendonça de Melo - Unir 
Isfael Correa do Vale Jr - Unir 
Oomiogos SéYio MonlllllOfo de Mil8nda Filho - Karindé 

Cronograma' 

29 jut a 9 ego 2003 

ConstruçJo das ait,ooltlas de Intercepçllo e queda , e ooIeIas evenluais por Ricardo A. M. 
de Melo, Ismel C Vele Jr e Oomiogos S. M. Miranda Filho. 

10-002003 

211115min: viagem Belém-Manal.S-POtto Velho (Teresa C. S AviIa Pires e Rairrundo R. 
Silva). 

11 -00 2003 

0211 chegada em Porto Velho, onde fofam lnaizadM . durente a manhA. as compras para a 
expediçllo. 

1511 às 2111: viagem de Porto Velho a PresiJenle M6dici com e Toyota da Kanlndé. 

12 -002003 

511lOmin às 13h3Omin: viagem de p, . 5,jente Mil tIci a costa Marques. 

Perfodo da larde: conlato com o .bama local e Ofg8rizaçllo para a partida 80 cafT1>O no dia 
seguinte. 

13 -00 2003 

7h às 9h30min: viagem de costa Marques;li margem do Rio Cautário, junto 80 famal 58 
(local CanimM). 
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10h às I I h Ida de barco ao local Cajueiro ("C8$8 do Valdir"), 

11h às 16tt: caninhada alé a Base Tiradentes, local dos lrabalhos, No carrínho 
erw::onbiWTlOS Alenndra, ts.raeI a Sâvio, que ••• " tentar resolvflr os ptoble .. 81 de lana de 
mantimentos no acaor ..... nento; a Fábio r •• F " que estava de .... Iida 

14 .go 2003 

Reconhecimanto do local • primeiras coIeIM, 

A tarde , retorno de Alexandre, Israel a S6vio a chego de nossa blglQ8m, que havra 
ftcac:lo no Cajueiro, 

15 a 27 age 2003 

Coletas regulares, indusive com os pitf8Is 

28 .go 2003 

9hlSm:n és 9h45nin: última verilicaçao dos plfllh; depois disso, /oram retirados, 

l2h4Orrirv'13h3Orrin às17h3Omln camnhada até o Clljueiro e de " lIé a casa do & 
Mauricio e Dona Maria, onde doonmos, 

29 ago 2003 

Retomo de barco ao ~ 58, onde nos espent\I'a a Toyota da Kanindé , e a Cosia MarqUEIS 

30 ago 2003 

6MOrrin és 19h3Orrin' Ylagem de Costa M8fQIHI$ 8 PorIO VeIro. 

31 .go 2003 

OOI105rrín n 8h: PorIo Velho Man ... = Belém. 

Loca!!'b! COIBIU: 

8ase Tiradent" Ounto ao '08rapé Tiradentes) , P8IqIJe NlICional da Seilll da Cutia, 
Munidpio de Guajaré-Mirlm. RO, OI'"'-('lI otJtitIof com o GPS S 1'·47'34,5', W 64°15'18 8", 
ali. 174 m. A aMe Tirade .. les se kx:alza • alguns, qr.8I6rietro. do sopé da Se1i3 da Cuti. , 
em érea de mata, 

Em dU8$ ocesiOes, fe:l"~" um esforço de lXIIeta em"ea de çer .&do, em dreçAo!li Serra da 
Cutia, nas coorcIenadas S 11°46'22,1', W 64-'6 '45.8', a.F 217m. Apenas um eJe~r de 
TIopidr'Vs cf. oretKfcuslol Ç(llelaOO lIessa 'rea. 

Metodologip 

Os trabalhoa foram desenvol'lidos iIl1aYés de: 

(1) Procura visual , quoolllcandc se o esforço de coleta na lo ..... de t .. i ..... n·, de eoIetores. 
O esJorço total de «IaI. foi de 189 hor8sIpesso8s, das quais 160 horasIpessoas foram 
de coleta cluma e 129 honIs'pss »l, de ccl ta notumII Eua total iIIo indui ODIetas 
reaúadas anles do dia 13 de ago6to, 

(2) Asm&dilhas de intarçepc;Ao e queda (piIfsIIs): doia conjuntos de 30 baldes de 35 L, 
Ji roat .. arda um em MIe s· ... ~ de quatro b IId SI em ..," e um subcol1unlO de 
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dois baldes. Iofam n-onlados Um dos oonjuntos (piIfal A) do ouIfo laGo do Igarapé 
Todentes. na alur.l do acafT1l8menlo; o segundo con~1o (pittal BI. rlUflllI trilla 
trallSVer.;a1 â lriIla de BC: 5S0 ao acamplllNtllo As OOIcaS liJ"a entre os baldes efIIITl de 
5 m e a distIInda entre 06"'(' "a oe 10 m. dispostos em duas IinhM paralelas. 

(3) Em carâl" IIJIpefll nental, foram lIIiiz8c:Ias Ja",bém garralas ~II sli.c:es de 2 L emendadas 
de tal forma a construir um OOYO. o quat foi wbeilo com pléslico p'eto ... , ... ,lOdo junto a 
diYelSllS árvores, mas nenhum animai foi capll .... do d: lU !oi n .. 

3.2 RESULTADOS GeRAIS e OlscussAo 

A Tabela 1 mostra o numero de etp6des por grupo amostrado Qncluindo duas espécies -
T~s 1eg.Mllin e Eunedes mlri'lus -cb&erYadas apenas na Base &trela) O baixo 
numero de Ii'Spécies lfWXIi .. ado IV"". fIO ",enos em pIIrte, l.n'l8 dekiêocia no esforço 
arrostral. COIno mostra a curva cumAallva 00 esp6c ' es (FIgOOl 1). COntudo. o rendimento 
das coIetilS, nilS dllll$ Iocdda1es , foi b&m abaixo do espeI'ado, o que poderia indicar . 
espedalli .... lII para lagartos. uma baixa densidade de espéd fim!" __ No caso de 
anfibioe.. O iTl8f1Of nUmero de .,4:,u ['8 B_ Ti.aoellles, onde o esforço am:;IStntl foi 
maiof. pcl5sn .. , .... e estII relaoonado a dler •• ; sa.zo- ' . .Jé com relaçAo li serpentes. 
apeoas estudos de longa dl.lf'aÇAo OCIf-.egoem amoslnl ' ·'aquadameole. 

T.bela 1 Número oe espkies por grupo encontrado nas duas areas estudadas 

Figu ... 1 Curva curnulattv. de "fi iciH p811i as duas a~ estucUidas (combinand04e 
os dados oe anfibios,lagMos, urpentes) 

Curva cumulatiVil de esp'cies 

-

No.. ...... , piE b 

Obs.: As duiES espécies apenas observadas. mas nao c:aptul1'ldas, n!lo esUlo Inclu!das. 
A ,elitç!lo das espécies de répteis enconlra-se na Tabela 2, onde também lncfulmos. a titulo 
de comparaçao, as espéaes amostradas no Parque EstadUilt Guajerá·Mirim (PEGM). 
dlJ'ante um levantamento de cerca de três meses. Nas FIguras 2, 3 e -t , Ip'esentamos as 

" 



espécies de lagartos em cacla éfea, pof oroem clecrescente cio nuf!'efO de ex&mplares -_. 
~ •• "':R.!,,,:!' Presentu no ,," 

I 

" 

Estadual Guajari.Mlrim li nu Duas 



• 

• 

, 

• • 

• 

Figura 2 esp6c:1n d, Llgerto. do PEGM, por Ordem d, Número di ElItmpl ..... 
Ob .. rv.doe, si" um Mblmo d, 60 Ind lYlduo. 

• 
• 
• 
• 
" 
" • 

PEGM 
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Figura 3 Espéf;:ies de L..gartos di BaM Estre .... por Ordem de NÚlMro de Exemplill~s 
Colelados 

Base Estrela 

• 
'n II , 

t , 
~ , 

• ...l 

. /.// ////./ .. 
Figura 4 Prineipais E$p6e~$ de Lagartos da BlIse Tiradenlu, por Ordem de Numero 
de Exemplares Coletados 

Base Tiradentes 

, • ., , 
• , , , 
• , 

n , , 
Jl , 

; 

t 
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Sendo o PEGM e o PNSC retatrYamente próximos 'a"bA na AmaziInie), pod81 's.ta 
espenw UInlI semalhançlna laune de : :11 _185. Conludo, De .. ='-0. pll_" contrariar 
essa expectativa, espeáalmlnll oorL'Jerardo as es;+:ies rr.is <XlIJ'I.II1II em r:8da éree. 
AmeiYe emeiYa e AnOIh ,~, que F ")0 entre as "r«I!1 mais oonuna no PEGM, 
assim WI,O na I, dor perta de AtilazOrja, nIo foniIm anMitl .... -o. durarlte o eshlllo l'IaIS éreas 
do PNSC; e GorJotI_ .... hiMneillia, outra 8spêl;ie com.rn, noo o foi na ell- Tud81llel . Por 
ouIro lado, AIIoh " ... WIrH'Ir IM iTIOSIrou 11II&,·.'e.'1II1,1I comum nesta Mea, ap I de ser 
um animal apenas moderactamenteebundenll. 

Outra 1ndi<:aç60 muito Inter_nte de diferença entle 8S68$ ,,_ 111 e prllMll'lÇ3 das 
espéciflS de X«Itropp. Enquanto, no PEGM, B 5'Ao presentes, na InlIta, K. altamluona e 
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K H'cu/lfB, na Base Estrela, encootramos apenas K cttIc8mta , e , na Base TiradenlElS, K. 
c3· .... 81" e K. peMcep$ As duas Ulimas esp6des são, na rneiof parte de sua óstribuiçlo, 
alopélricas. K c" '*.a é distnbulda no leste eta ArrazOtlia e K. pe/vIoep&, no oeste Jé K. 
IfIfllfTlllloBcs vive prólmm a riOI5 e igaraph, hiftrenoo, q Fe caso. portanlo. uma 
condcionente ec~ 

Especial elençAo deve ser dada aos encIsves de ce .. edo dentro do PNSC. Nas éleas 
cobertll$ com granW:us . entOI1tlwnos outnI espécie de Kentropy1r, possiyeknenCe ainda 
nAo de- ';1&, errbonli" f. DIVada em owas érell$ de cerllldo de Rond6rja Nas regIOes de 
lajedo, encontram-ae Tmpic1'U1 c'l. oreadcm, 0$ quai& IormBm popdaçOOII isoIedn em 
vérillS pertes do Estado. ~se ainda o qual1to essas populuçOes se 
assemelham entre si. 

Ainda na 'rea de lejedo. forem c~leliidos Iallbém elIer, .. luas de AmtHva, mas nIo IM pode 
afirmar se silo de A. ameiva ou de uma poputaçao diferente. E t: slallte IllIeressante o fato 
de que. como ia' comentado, a espécie nAo foi eooontrada na ',ea de mala, En6m, as éreas 
de cerrado parecem apresentai urre fauna clstinta oaquela ela mala ao redor. Ionnando 
populeçll as 1sc'1 das , 

Cinro espécies (Gcnlltodes has«neni, Ca.cwlHIB oct1IlIts , IphiUl e/(l9Ms. TeoriUs 
meJanocepha/a e Ct~ ge6)'J) foram amos1fadas apenas pelo método dos pi(faIJs 
(rAilzado apenas na Base T~adenles), deo,lO(jI$b",-do e j~ de sua utitizeçéo. 
Cootudo, o I1Ú!M10 10181 de 8I!61111lares coIetadO$ por '"' método foi beDoo, em perte pela 
quantidade relativamenle bllixa oe t :1 Jes, e. em parte. IXllsi'Jek,.eille pele bEIilra densidade 
dos enimais do Johço. 

As serpellles são um grupo reconheodamellte <filleil de se amostrar no ca~. Isso 58 deYe 
essencialmente _ hébil06 secretlv06 da lI,aI~ das 8$pécIeIJ e aos padrOlS de oolor8çao 
geralmenle crlpticos que as caraderiZllm Somendo--se a e 9 9 as fatores o curto per1odo pera 
a realzaçlo das a •• lPJiItlageros. um beixo n(.ornefo de esp6c i II toi ccl L IIIdtl, de onde oondui
se que o 1I"",tante de e-V:in re,;' b.x. 111' • lXeaOlIe dela silleta filo rellete tode • 
divelSidade de serperrtes pesente no Parque Nacionat de Serra de Cutia. 

As nove e5J)êcies coIeladas no PNSC pertencem a duas feml'. de eerpenlee: CoIubridoo e 
Elapldae. A$ t.nIias Vipei'f e e Bc.ér!zt loIe", rei Irrl' 5 l.orrllflte na primeira fase de 
CIlfT$IO Nentun IJrlir, I I das fali Z I ""''lttpl. ,+1 e, Typ/IIo;>io 'z 8 e Ailor:'II1IIepldidlle foi 
registrado na âr. f prov8'YI!fioenI por CIIUSIII do hébilo de VIda subterrlua 8 ao pequeno 
porte dessas serpel1tes. 

Oito elas nove es,«ru de S8fPInlet estão irx:lu/da$ eRre 0& CoIulxlde06, Iamib onde se 
eflCOlltnl o odor númen:l de 1S'j)81l1es neoIropio , , que silo: Trila melanooeplla/a, 
IIosA'cops orrguI8tLJ$, Hpops marti, O.l~ (uillltAU$, l)tIJ*iICJiÍW;s ooom8lus. 
Taen/oph8llu$ O((Íj"'",b, Chironws exolefu;s e LepilJdeia ~a. 

As armildillas de queda lêffi.se OIosbado ek:iel1les em trabehos de lofllO prazo. além de 
serem especiatmente elcar s pera !agartDl5. SIlo CUi . 111 adas um mMocIo seletivo, ell b:wa 
seja recOfOOfldével em levantamenlos launlstiços. $omel1te uma serpente foi .ulOStl'8da 
atmv&s deste método. Teoril/a melant:X'Jef}haIB (TCAP 30&0) Tral<He de uma espéde de 
pequeno porte. que se aIi",enta de qUl6pocles A 'IariaçAo ~ que o táxon Ta~1a 
melalOCWlJ)tiiJMJ apresenta é nuto gtarde, o que s'Igere li possibilidade de se tratar de lA"il 

tOIr ..... o de espeaea 

As demais serpentes Juram coIeladas ocasionalmente, ou atrav&s da pl"ocur. 'Ilsual, 
métodos e~caz_ na alT"O$lragem de serpentll 

n 



Foram coIetados três exemplares de IlefCOj)$ angIi8tU$ (TCAP 3099, 3107, 3109 e PNSC 
01), todos em atividade d~EIIlle a noite. associados a ambientes alageclos , como igarepés e 
poç ': d'égua dentro da mata . E uma serpente ictiOlaga a balracóI'aga, colTlJmente 
encon!f8d-a na Be;a An'I8J:Oriça, nas lailtlem registrada pera ot4ras IoeI(dlKles de carrado 
do Brasil Central. o ex~r TCAP 3107 foi ellconbado em um igaraP', alimentado SI da 
um peixe Essa e-spéde • uma <Ias rr.- comuns no Eslado do Pará, e VIVe çla.-amenle 
associada aos corpo$ d 'ãgue dI! regi6o. 

Hyaops mitffii. uma esp6c:ie oonsiderada semi-aqulllic:a • idiIlf ga Ap-esentou-sa mlrIOII 
freqOlnta no PNSC. Foi rol.tado apeoaa um ... ,,,Ii r, ' noite, em IIlMdade em um igarapj 
(TCAP3108) 

Na érea visitada, foi editado, d~ante 11 noite, debiito de um tronco CllIOO l"Ia mata, um 
exemplar de O.QrlJopu3 kJmIo= (TCAP 3082), oontI«iOO populafl"Oel1te COfOO "falsa 
cutIiR COlai", E uma asph. de porte m6d0. que pode _ eooomada alrta tanto duranlll o 
lia ~ i noite, MMlins • OI'.Se. (1998) c:oIetafam a.ell': · rH a~.Ol t noite. no chA-o 
da mata prtméria e p-óximo 11 """'VOS d'tgua: Varias NO!. raferem-se a fISS8 esp6óe 
COfOO noturna, primariamente terre&tre e ocasiooamenta enpto~ (01.18111131"1: 1\)78: 
Cunha e Nascin ... o, 1\)78; Mar1ins e Oliveira, 1998), Poucos sao os dados soD-l 
alimentaçao, elllb .. "a Due., ... l (1978) tenha enoont,ado, no e-stõrnago de um e~ell1)la" um 
lagarto (AfItIro.saIl"ll). E inofensiva, e",bOla ~ ()JHt6gtIa, 

~$ anomaIu$ (TCAP 3066) " uma es.p6ciI que Ip-est!rita urr. popuIaçêo 1501 la 
na AmEI~a , segundo Cunha e Nasâmento (1993). Essa Mpécie foi enconIl8da li noite, no 
doa0 da meta. A1imenta-se de 0'106 de pequenos lagartos. oomo os Gonatodlts e de 
microteldeos 

Foi ooIeIaOo, na ReSINa E.cbaliéla do Rio C .. tMo, um exemplar de TeeniophaIIus 
oocipiteIU (TCAP 3(51), ehlle 11 e 15 hc;wllS. no llAoiço <bo ""ta: t; uma esp6de diurna , 
pfimariarneflte criplozóica e ocasionI*nente terrestre , Esü pr~e em ambientn 
IIorestados, rTl86 pode l5ef ern::ontrada em éreas abeftas ou alteradas, oomo as capoeiras. 
S&gundo Marti .. e Oliveira (11198) , " urna serpede que se alimenta de lagaotOl 
(Cc'ead*:'t)'/us, Lepo-. ", ......... k:'Jfus e PI'yd'ylt"UV$) e liII1uros (Cl,lflha e 
Nascimento, 11178: [)ix'oo e Soiri, 1986: Do ! .,.1. 1978): 

ChironIus eJlolelus (TCAP 3122) é um coIubfJOOo dilMlO, de corpo delgado, de hébitc. 
lIiborloolM e terrestres , O'Ilparo, que se alimenla predoini"lIntemeote de lInuroe , e 
eventualmei1le de roedores e legartos. O ex~r «Ietado foi enoontraóo és 13112Omin, na 
bflla, em 6I111ente (Ia 1TlIIta. ~ uma ~e multo 1reqDe .... '" em lodoI oe ..-obieole-s, como 
mata pim6ria , (~ras e igap6s, e proa ser fac:iln"nill olll8rvada em lIItbusIos e éiVO,es 

Na Amaz6nla , a Mr ... ie L..,.tv I ia ~ (TCAP 3155), ta"tlem conhedda vulgalnlElllle 
por jarll.aquinha (l8lsa), ocolle em todoe os alT"bienlM (mata pimêri. , çapoeir. e campo): 
entretanto, em RorailT'8 , esti presente .......-.rce em CiMI ....... e savanas Ne .re. estudllda, 
foi coIIItilda • noite (2Oh5On-Wn), em 8f"ItItente IMCO, tobre a folia de _~, Sua cieW 
"CXliI"""",t8 por" e pe«:p1El ... 1agerD que 'Ii\'em no dIIo ~ nBlIII (Cooha e Nasàmento, 
1993). 

A ilrica e-sp6de realmenle peçonhenta coletada dur8f1te a expediçAo, pertenCe li famlla 
Elapidae: Trata-se de dois inI;Ivldt. .. de Miauus ... i .. uNInSÍS (TCAP 3176 e 31711), 
ooMeddos popuI.armente CXIiYlO "CXIi'at-ven:ladeba". O ""","tar TCAP 3f76 foi ooIetedo. 
noite (21h33mln). <Iofmindo sob um tronco na água O exlll' t-r TCAP 3179 Ioi oclBlado 
ebant. o dia (1Ih30""I) em um igaoa,», e IIp-OJÓnrlr TIS,'" 20 em de pofurldidade sob a 
vegetaçêo, E uma esp6c:M que viYe em Ig!llllpés e ttn*ienles alagados. ,imerundo-se de 
peixes. Apresenta lima ootoraçAo aposemMica. kwmando !fIadas ao longo do oorpo, De 
glaolde porte, "JaciIoo, ... ,~e conruodida oom outras _pecin de c:o:wais _dl!<kii,1IS e falsas , 
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Essa espé<:ia possui um veneoo da açao noorolóxica e os acidantes causadoe pola espécie 
slo muito grlNBS. eligindo SOOOITO médico répido para apkaçAo de soro-anliofldico 

Durante os le'Ianl:liII,,,,,lIos . .... wn coIetado8 138 espécimes de anflbios. os quaiS IOlaizaram 
29 espécies. pellencentes a sele famllas. Iodas da OIoom Mura. OS rlOmeros de espécies 
a gêneros di$lribuldos por lamIIa estão deseritos na Tabela 1 

" .. 
'" li>-

" " -----, 

" " .. 
'" " 

A ctslribuiçao das espéc 'es ob6efYadas enlfe os jocais, habitai a data, esta relaàonada na 
T'NIa 2. 

EmbOla o maiOl númera de Irdvlduos (83) tenl'la sido r&giSlrado em agosto. na área da 
Fazenda Estrela, a maiOf riqueza de espécies (23) foi observada em morço, na área do 
Igarapé Tiradentes. A ",aico ~IIa das ...... dg ,ei 1i.Ie, apenas em março pallenca é 
lamIia • .,...' _, cuja ;00"'-0.. de 1+; tra em VSb' P"'1- __ dhida ao cima seco, 
pi .. domina0" M$ta ..,...,...a do ano. 

2 O I jovem 
margem rio I chio , .... , .. IeItoMCO~, 10",,_ 
mageml{/ll"' l 5_ ..... , 5 magem igal'ap6 1 , ,.,.". 
vege«eçIo 7. IOm 'm_ 

I flmelO , O t ... ) I 

pecv ........ , 
" (I~l ,..-. _ ..... ~ 

m I jovem 
5"'~ 

2 O .u - 'urdo 



.",,,,,,, II*gIm 

CÓlrego l 
'172 72;'0 , , ârn_rado 

_ aga<Io m.gem voc,hando -... , , 
" 

YeQIC~ 
,....gem~. 

ngel8Ç60 1.0- 2.5 
m , , .... , • 

'I.zo;IoO~ , , 
~ .... 7 2. _811"1 ..... ' 

.. ~açto'O-SO 

, , 
• " 

", ••• M , , • 

. ""d~ 
, • , ."" 

"'_li :1«tyIaI , , 
, , ,-.,. 
, , 
, , 
• , ..... , , , 
, , 

lo 2 ,. , , ,...m 
• , 
, , 
, , 
, • ""m , , lp...rn . ..." 

" 



4 . ICTIOFAUNA 

Gislene Torrenle Vilara 

Roberta A. Santos 

Túlio Ra imundo de Araújo 



" . ICTIOF"UN" 

... 1INTRODUÇÁO 

"ReJ" ;> Amaz6nica P:I'IJÔ a ma·ar be":Ie de drenagem do mun:;Io com oetca de 700000 
k1n' (5a'Ito5 e Falia .. , 1999). lO: bmadI por ~ diJerti1s:Je de COip06 dAg ... , nAo 
; ;,.,.;;; .. ; de I · .... t lb6I . • iad . lOI'fIo&"= ",.- no. 81' .... m8Sa ,~, 1I1UI1' F 08 ~Ja"a' ... que lXlnefiluem 
uma das r«Ses hldrical mais denns do mundo (Ju,.. 1983). 

Sistemas aquélioos com extensas pLaflIciet de iflunclaçllo às margem: dos rios de éguas 
Mn.L" inftue,,'iad3' pela cmamica das ""', sao del1Ol\'Wledoe várze3' . As pIIrIlcies 
inu1Y· 5 por 'ViM cllias. pretas s60 OIS 'ig: CQ" (Lt". M .Cc-. ri, 1999). Com .... ceç'" 
00. ".0" s" ,as de!flgo /lI.- , (li i u •• dltes se etICO'ItIa .. na '''l3' ') adira, 
0$ demais nos sao fM' '.iN1Ies da junçIIo de peq.IeOOS riachos que drenam 8 besta 
(Wa1ker, 1991). 

Gia'Wllss silteo,' ,",,'Hk:oIS''fXII'têi,. oentenas de espéçEs de peilces, mas ainda pouco se 
5 IIe sobre 06 mecariemo5 que sustenla'n • limitam a diYefsidade 1'1 .. "," ~)( i3 . " 
abun" ida de aguma.s etC .... 5 nrllrl arnt ' nles garane que a susien''''''('''. das 
lXIITIf$Iid .... es locaiS ae;a pera sltlsislênci8 ou para OOi'I'iI!O'OiauaçAo das uf" ' : de 
pu~ed"". 

Sisleir · · "".alco. de ",.ide porte tAm sido int ... lij-""Ie etbdadot, mas an;Ia pouco se 
sabe sobre as l'e1jel de ioa'ôlf! s e sua irnpoftIncia na Jormação dos &i$1emas mais 

, i" ' %6118 de esbdps mau ........ nas r."""":rias dos 
Im .. e M::Connel (1999) afilTn3 que 11 diversidade de espec' ss 
às nascentes doi CÓf, egos, onde .. condiçOes de aI~taçAo 

erv ' h$rIe no p~riodo da IMIQI (V3rlfI(l!e 6f ai .. 1980). 
se moera ............ , ... uma alta incidI:neia de esA ' 7 , 

Ao ealudar igarapa, Mendonça (2002) observou que a dMmidade io1depende da dWnendo 
de seus trechos, e ~elifieou que a diversidade alfa (cada trecho 8Il'IOStrado) foi pequeoa em 
r&laçllo é bela (nqueu totai encontrada NiI área). eYideociando a neoenldade de 
inIoer-.ific:a" estuda!; em dife4 .. ltes rroir::>char _. de uma mesma reg" , . 

Em! ' 11 "IIIhdps em ~ lia . do Fltlldo de Rord60 " . .... eta,lo. a area do Parque 
$111a d. Cutia era . .,. "" 1TI(iI'len70. delK'C:lnhecid.!l. Esse parque está inserido enlre os 
mo..liç/pios de Goajaf&-MimI e CosIa Marques. com aIIitucSe que chega .!I!é 
aprOKmadlWTlef1te 450 m. A área é composta por diferentes formaç:Oes vegetllil . iocIuindo 
floresta dens.a. lechild.a e "tiO. associad •• mardlas de ...",000 e formaçÕES de 
~ I: ' .. por cal.ls. de 18"es edMoJa. ",.cipa! 1181* quMto é dfeoagem do lO!o e â 
Ir .. aTwte de l'IWier,p em -- 7lx1' : Prc ... uma di!lrra rede de .... -."" i_ __ _ 

engiObaodo as micr ... b .... u do Branqo.WIho e Cruz de Feno. Tiade.1tes e Sot6rio. Os 
iQai ... b QUe nas:::em no paorque drenam b" ·· .. TieI1te tt6s diferentes grandes sistemas 
aqu4otoooe: os Rios Caut:.no, So7ério e Novo, k- ~ 1$ pertencentes ao sistema GI tapOf&
Mamorê, Iofmando .... 00ip06 d 'água do et17Omo do p8iqu8, com pIIrIlcies im.ndé.eis de 
mata oiIiar deMa. cataC!erlstJ::a de ,~es pM u naias. 

o prinOpal o\;Ijetivo desle traba!ho foi inYentanar as MpNi!$ de peuces. com inlomlaçOes 
sotwe. di5tribulÇâo dai es.p6ç er e sobre .... aspedOli ... loI6gioos e t'""óyKOI das e .... ·el . 
para ...... iciar "" PIa ... de Mar.., do parque. 

" 



Figura 1 Em OHlaqua Pimeloden. ap "longa' (DellOmlnaçlo ProvisOriI ) nu 
COrred,lra. do Igarapj SIo Joio do Branc:o, Parque Nadonal S.rra da Cutla (RO) 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

Os pontos de coleta forIWTI baseados na análise de c:arta im&geili daa éreas Serra dos 
Uopianes e Seii8 da Cutia, com informaçOes sobre 8 hidoogl8fia 1oc:aI, aI6m do $ObreYOo 
realin.,» dentro do parque. o. lotai. de c:deta luiam selerQ'IQC\oI pela coorOenaçao do 

. 1 til Ido or;O ' _os act Id' lisionO,," 5' .... aplF5eotasum a p"; .o, 'S"w. com ....... 

Os pontos escoltliOos foram .... tIl6ntes do sistema de rioa 6 19arap6a, 1oca'iz8Ô08 rIOfõ 

acallp lIentoal, 2 (1" expediçao) e 3 ~ expedição), Fotam ltilizactoo diversos apareb:ls 
de captura, incluindo -'''.'h' , P"W;' 6 redii.~as , com o otljeli..o de eapIufar a ma.or 
'. arie1&de posshel de .pk' , /"101. cherso. al~ ' F 11. i, eto ·' .d:I, di i" Ullla.. a 
s*Ii.i1&de nas capt\nI.. 011 pona foram I!"aCi"~'" com o IlUXIIo de GPS (GAobll' Pt i "'i:', 
Sy,sfem) e delinidol C:0 .. U ... 6 • ''' '' ·''1ade de 8Cruo, ~ 'I" P>11Ye1 e 
cap .... "tade de deslocameil50 da eqUipe, 

4.2.1.1 Ponto. 

1) IgaiIltA sao JoAo do Br ... "IOO (AcanpamenlO 1): CoordeMd3' S1 1"35'25.6'1W63"59'09.2" 

lo: ,I"m Se a seis hof ' , de _I ' . maor 25 da base Kan», no peikido de en;liE!l1ae 
cheia (km 504 da salda do municlpio de CA:lela MarQUel,RO), senlicIo ''':>eceia do Rio 
cautOrio. PtxIe ser CUi i ' " Ido CUiliO I.m rio nesle estudo ~77 a seu j)Oile, possui 
formac;Oo r""'Cf ...... (baixo piando), pO .. ivelrT.,1e menos criI " f-a..mg.. (1fQI......,..vo e 
pie' .. et."). com pI;rnIi:;iea 1,.,00 ... .: ' " setio,lbilL'81 .'," de ftInTww;;., ,_de, 
CUiItllif,.1. de siIIe e aOaa (ZSFE-RO, 1998), de odor·1 ,"QUI"! orei em liIgI.n. j)OillOD • 
.... "'1. klj ... de _ , , tem d : 'O;.'ij( ·õ.· Por .... i ' da~ do ~ r Iocb, lIIJiIS '" 
encontr8'Yall se brancat.. ~. +'.cantaçOo do "iOiltiiialbl.i8do em __ igapós re'OP'>.! 
égu. pretas. semePhantes as do Rio Negro, na AmazOnia Cetltral. 

2) Cruz da F6fTQ (At::ai, ip8i,IIS'ilO 1): Coo .. :I&W:: S11-J6'25,9"N.64"OO'12.6" 

igapó bmado na foz do "11: lia de Ig : Ri , : Cruz de Fenu A reg" ) sofreu i71j:e h) do 
garmpo. com sede na Fazenda Eatreta, tocalilacla a 2 km do aca'Ilp ..... ento 1, O garimpo .. 



CX)OS!Sba na retwada do ouro ao. igai14 ti . abiiudo verdx!iras·· : ·eiras nanes locais e a 
gafirnpagem do s.ubI5\Jat1o ao. P14 .. !>IOihO"· "'E • atuamenltl "egadas COitO esse 
ponto de a'TlOSIragem. 

3)" .. és di) ÚL I ... Ctuz de F8fJO 119 p u cuas) e BnInqunho liguaa <' a. 
cristalinas) (.Ao;a ....... oento 1): Cood:as 512*!il'082"M62'54·15.8" 

localilados entre O e 6 km do acampamerrto 1. prnKirTios a Fazenda Eltrela. seguindo as 
trihas abei las pa'"3 as rura5 equipes de lfaoal1o: São rede. de \giMDpês paralelas a 
vege4açlo dos locais de ai'l'iOllragem. composta por Roresta fecilada. aberta e cerrado nos 
Ifectoco. de poli if:ifa ordetil: 

<4)~; .. f' do sistema r..-adef:1!u e &c!' io IAc:arl' ..... hu1to 2): Coord:i'ad. r.iMb1!5 
511"<4T3<4 3'M/6tI"lS·16.6" Coordenadas Sotêrio 51,"4S·49.0"M64°1T21 <4' 

Loc ..... 1Jda& nas prolCirnida $71 do ac.npaonenlo 2. a 11 km da t . 5e Kao ,;udto (porfio Va!dir), 
",i.ido a.o 00 .. de ca.liol118da na .. bida da 5! .a da Cutia.. Apr-uam 19 75 esc:ura:s 
oom Hg · ... k' COI'l1J __ !a de Il0l':1'8, .... ado e p .. ".a7 e oa poria .,iiJitJ ••• ba .. 
po6âl .... do a:al .......... 2 lia'" · . a do Rio r.a:: .. ,,! ) e ULhoaque oonan o final da 
7rioha de 1 1 km aberta para a ~ de maslofauna (c<ll>ec(ifa do Rio SoItorio), 

Rio CauIãrio) (Acampamenkl 3)' COOi"deflMa! 

Pertenoe.t .trea do flliIOIl'lO do paoque to b",a:la em parte ~ '$'. igao .. '5 que r : 5 cem na 
c(ll)ec:ira da SemI da Cutia. locafia:ae a trts horas de voadeifa moIor 25 da base 
KarMndê. sentido foz do rio. !IVe ocmo apoio e re5idtncia do Sr. Pixilinga. l!der seringal 
ligado a Orpização ~,ape. o Rio c.utârio P<X'e ser gn:ICU: _n7e cpractpril!w1o como 
...... rio de égi'lIS poetas. pelo lato de aJa formação estar corwt ...... roa sislemas de 
Igaraph. A c:or-.liIuiçAo boau no perlc:ido de i.' $ ·a ,- bel",eultl • I' ,.-....... das Iiones 
chuvas do periodo, bi.iendo I E .ti" CU de se ... e de $''- 7 ~ $ oL : de inuo -$ I ; •. , 

6) Rio Novo (AcampaIT ..... 70 <4): CoordenedM 511"29'28.rM64~'3A 5' 

Os pon706 "a"a'flle na divise entre. Re5elI: Federa! Barrewo das Miai e Parque SEua 
da Cutia, a três diasde...,.$:" e da boc:e do Rio PiltP , N<woe nope.Iudo"' .... ,ItI·' 'a O 
ardo para d ,!h -iC .... !oi de "CI bOi da C·, (11 .. " P,ilfa €!i a (p:l P""""" E gnateiros 
Ckar e Gaio).. O Rio NoIIo to \,nI al" 'p~e peo E -. de igor <I: ..... com \,nI -irlp na de 
diWfSOl3 Lagos em seqOéncâa ('btti11~'1 interconectados por cenair rMOl e estreitos, 
Iormando uma rede hldrica Incomll:Tl Quando comparada aos demais ambiel'"ltes aqu.ttiCOS 
da Amazônia: 

E imq:IOIliil'lle resSa'", que nao existem estudos 7imro76:í,;ic<. lObre esta 
,*",1101"" defiolil COitetaol .. ,1tI a carad€!ih "'õ.' de suas ago : 5 

4,2,1.2Iga ... "" (Sistem .. de Pequeno Porte) 

,.~.i·'o) que 

• F 1'0 aos anos de '9'" deflbo do parque im!le<iu a repe""'" de i' I ! ' I na 7!' tose. 
optando, il 5Sª forma, por agrupar os tkp&_ • - ·.Mados otIIo.. na 1° exn- I' " ao '. I'."""''''''''. na istade . li .... ucep.·_$ 

4:2:1.3 Rltdinha 

Af; éreas do Jatobá e do Ro NOIIO Inclulram lances de redima com malha de 0.3 mm e 
c:tmens:.o de 10 metroa de IarglA por 5 melros de aIIura (fraru:ida na aIIura e no 
.... ,IP."eilto). A coleta foi reafizMe em maoófitas aquá!irp do gtnero Edro, .. spp 

" 



(agllap&) e capiYl 1lu1UlWl1e. I*a otlHar quais ""'al ~ esses locaiS. 
NMna/menle. a iIn'IOIUagem delul ambientes ndui 11'61 a cn:o 1ao'lOf!l de redinha. 
padn:wn;e+hs. mas houve difin+1ac!e para aplicar o método de·.iCIo ao gl8lm porIe ela 
~ eQf"açIo. 

FlgurII 2 Alnsto de P, I. com. Reelln'" no Rio Cautirio 

Todo' c» exemplares cclelldol; no. iglraçll (~) e nlllldinl\a lorwI1 mediatalieiite 
fixados em ... ...... 10"J1. e b .......... t"OO' para ... labaalOrio do I~ p9fa idefl~fi< .... k+ e 
OOOlageili do nün.'Ode II'IdiYIduos pofespêoie 

o. pai ...... 1 e2 .... " &gfloç ' k4 corhO ··· · ...... 13510 jc+oIQuz.de F.-rocom2-4 horas ele 
despel~a em cada lrX:aI e ,np.aradol do ponIo 5 (Jalobé). que MgIA! com dual amostras 
de 2<4 hoias cada. somando assim -48 hoias de de Ipesca em cada área. No Rio NoYo. 
opIO' '-se por realizar dua, deIIl esr I 7 de 24 horas cada. no mesmo local. apenas ll'lI.lcIando 
8$1-h ,delugar. 
lJtiIilou.se. nem ambientei. lITI8 bateria de 10 matwb' . , de 30. <40. 50. 60, 70. 80. 90. 
100. 110 e 120 rrm ... 11101.0. ',< .. " , ""'''00409.1 m' de área de c:apttn. com dar pIa 
a cada seis hor"as. sempre que poI.lvel. por t:aU$S da pe igo noturno em algUf1$ locais. 

o. eJibl,,'ares •• I I .... por m I mgj( as .... " tran6pO' !wt4 .. o ..... aIIOiio 
irf ... .".inOO fII$ , H de .. (." ." .j' a •• ate ... rWeI de 7 q>+ "'. etUI'ieIlidW e. em 

F F 1i"i1a. me,""'lS e p e I w.,,· 
• Co" ... iIlO .. 70 ~ em milIrnebO$ (rrm)' a distancia desde a ~ da 

fodr ......... a úb'nlI 'd!i\leb(a. NI base doa raios C8ld(1 mediano.. fT..,.'ido 
com ic:tiOlheb o. 

.. 



FlgurI 3 Obtençlo do Comprimento Padrlo de Schlzodon fuclalum, um Aracu 
Comum na Bacia Amaz~nlca Capturado na Áraa em Estudo 

• Peso total de cacsa individuo inteiro, em ",_, N, mm apoxmaçlo em 
<Ser: lgrarras , exceto para os eXf!l ,iplares das *_ SAo .Ioêo do 6I'3ncoICruz 
(Se Ferro, pois nAo foi poS"yet b_'ISpOi1a\{ o gerador de aW$'g;.. 

Flgurl • Obtençlo do pno Total em Grlmn de Schlzodon fucl'fum, um Arlcu 
Comum na Bacia Amaz~nk:a , CapluflIdo na Área em E.tudo 

Ap(irJ e55e proceuo, foi realizada, em çada exemplar, uma incislo abdominal, para 
identrficaçao macroscópica do sexo e, para ill&m " t , do estlldio de deaenvd, i llC nto do 
ovario, segundo a escala descrita por Vazmlar (1996), mod,1io . b S para as Mr-h ' 22 da 

dilerenças 01; 5 ervadas no dese rwolloÍi I ,enio O'I'OCÍtár'io, 

A deterrninaç;kl do sexo e Mtmatrva rnac:roso6pIC8 oos Mtédios de mall ..... ,:Io ovariana 
dai fê""eas 101 realizada ooosidefando-se a'Ç«1OS 000'10 tamanho, tr.tnspar6r ...... , 
coIoraçâo, 1Xlf'ItIst!ncia, VIl$Cl,lIariz'"\'AO wpetfdal oos ovârioa e 1a'ntlob11 da pres :nça e 
l:arr'I;Woo oos ~os, 

" 



&tiglcK d. maturaçJo onrlana para a. "me ... 
Imaturo (11: OYân05 wrg~ns" fiIamer1loeos, Irans't'· jotos fi sem sWIaIS de ~ascol.arizaç!K\ 
NAo é possiYel'. . or.w 0<iC< jIo. a oIlO nu. 

KaUlraçlo in6elal (2): 010 .... __ ">177 . i 1.;- ,"" .... ~ n", ,zadM, g . • ,,,,, ,Ie de mr 
i'ClIM, com <:IYÓC/b em GeIBnTOl'imenkl, visIVeis a oIlO f1U, mas peque,,", de fom'Ia q...e o 
0Yári0 nao se aprasente lolSIi,iItI-.1f1 di$1endidD fi \Urgido. 

Maturaçio avanÇada (li: oa 010." apesentam-se ülli'''''' fi tutan&e disI .. idiOOs com 
ovóciIos iTI3Wtoa fi grand ' 5, ocupando CbUi de 213 <ia UIIIidacIe çebmãtica. mas nao l"Iâ 
Iibeo:W;M com leve pr8 15M do iilidome, 

Em reproduçJo (4): OI ovárioe QtlfItém 06 QYOciIos, mas se apresentam menos \Urgidos, 
pois já se iniciou a libel"tlÇAo dot 0Y0ci10a. observando &U8 salda com leve pren 'l) tIO 

EsvrZ'lclo (51: 010 ..... ,,0. ..... herl""~'.4 fi com " ... ,0lil. " d ' lO .ti'., lI!Im os 
" ' ,jIo d r (MM •• , cu com poo ...... OWO. grw> B 5 fi I r 50$. 

Em repou~ (6): ov . ... l"(IÇI~k4 para "'j. o próxmo acIo de mah.nçAo, finos fi 
r.II es. de mr rosea ~tam-IMI maioI s e mel .... dEI" ....... que oa ov .... dos 
ifóvldoos maIuros. 

Po- ' l .... """ .. "'. \ellkt ..... '" o grau de gtWdI.n (GGI. ~ ama eu* clPE'N()Nida 
pelo otseroacxw. oonsidetando • c .... k'e de ."Bl •• ,.t*> deU. iIem ~ cada 
e''''ie poss'';- O ( ... sl ..... de gordun!l, 1 (alã 25% <ia capwU"Ie), 2 (25%. 5O'JI, da 
capacidlKlel, 3 (75% a 1()()"J1o da cepacidadel, O mesmo procedimento foi utjijz,*, para os 
estómagos, classifIcando.o quanlo ao grau de repleçlo (GRI ' O (vazio), 1 (quase vazio) , 2 
(parcialmeole cheio), 3 (repleto), EItOmagos com grau de 1'Ij IIÇAo d!lerfll"llfl de zero (O) 
""'." .... kIs fi aiObJ se oa pi;,"'if ,o' itens macro&OO:ic .. "." YiaiYflil de sua 
co',,",7';%>, 

Após a obIençêo doe dadoa ~. 0IiI eJ.ell .. lares dEI'MadM foram ~ 
pc '?, eQ'Ôfes de .... ,""". doadoa paora as '-nlia$ da comunidadIloceI, 

Os dadM ob4id ..... doa _,.15 W ........... " re xmaz:enMk4 em ba'Icode"'-1r4 do 
M' nAOl'lAoope 97, 

4.2.2 lIht.rial.t ... munho 

Foram fI3OCIIBo;;Ioa _ •• I, . • ~= itatiYDI de cada rlr«ie para a baçAo em ""'"u 
10%, como maleriall.:IIi/IrTII.KIIo, M'2iiti,,:,.,106 em campo e tIOOI'ÓCior«bi em s?"'m 
pt1 tiooe ~ fIIiqt ...... , oonttondo ili' .. ,,"'91l~: sobre o local de .'lOI5IJageo,~ 
data to numer.lÇlo da ficha de Uifl1lO para permitir a identifir,açlo co,eta das espécies, 
comparlilfo:;kJ:as com de outras OClI~ çt as, 

Todo o lTealeiialfi ... Io em b" ar • clii. '11 o leJada,,,,,,*, foi ax:ulki ... edo em wllb .... !S 

.. :leql,l~ e •• ISfIOi' " ', per .,' m cer,(l75 ltIgÔOI , alã o poolO de ManaJI, leefll)jdc> e 
Ie'os lo. para o Iabu l'Mio de DiI ..... Pq:M 1z ...... de Pg',w no c..o de P ' ,, ' H em 
Bodogia AqllétiUI do . ' A idntif"'"'ar;!Io de mrú". " .... 1o dIiIoa u pét ' foi I ,°ada 
lI'i/·-ido chaves ,1k'.'6.. , lupIiI to lIUldIio do or, Jarllrn Zuao"",- pe,;r iealor do I~, A 
n"oIiIior pone ·1 5U material_ti devidamente doci.mertada e i' faz parti da di!;." do 
Inpa. 100 f • • re>' t T', la da audtu Ora ' ...... Rapp Py:Oa ' i ' ~Igi ... bIJi •• t . es 
7 ' ..... Ilk>em pI"Ot L ,sode M' otirio .; •• e q.a.,.· ... ao 

.. 



Figure 5 Parte do Mat. rlal Co letado tu Co,., n .. Tampas Ind icam .. Áru. d . 
Coleta) que •• ri DtposltMlo na CGltçlo d. Ptlx .. do Instituto Nacional d. P .. qu ..... 
da Amazôny. 

4.3 ANÁUSE DOS DADOS 

U1Ea~~1 

Avatiaçr' F E .... !I6gio' as râpIOas ~e Wnitam o e 5 'orço ~ ideal pa-a .. obter a 
lisIa completa das espêc j FI en ... ::,..,..Jp no amL·p ' e. Par.II avaliar corno a riqueza de 
I 'P ' t E se COOli!lOl100, 101 feito LW'tI grlllioo do nü",ero CU'TlU1atiYo de Nr" " captlA"?d3' 
P8flI cada 12 t,oc de bal alho amostral. lJIiIit,OJ se, pera ino. ' .... " . das M'flOItJas 
,,1Et .. ' 5 por ma'+aJzi: ' " que p"'leIam ter LW'tI eskJrço ptdi ......... . ... r40 inI::Iuirm as 
Mp6r: 1 U çapCuradar$ na redii ' . e ~ va ... " A cuva ... . . .. oferece irodicali ..... pa'3 
estiTlativa's rlIpidas de dMnidade, 

4,3.2lnv.nUirlo da Ictlofluna 

A . ui,. 5 --liIllililll .. a rlaor_ de LW'tI pula' . ," 1IlI-"'- .-.- uma lista de ..... ..- ' , 10 <viM .......... _" 
.. to ' no& k ' p" .. lOÀ ..... , ,xa" p' . .... _7_ • _. ~--,: In: L: ellXlF'l'" , '~. "'" IT~ .......... . : que ...,...._ 

.. de UM em li') , $O de ........ -açoo taxo .. rOrmica EWorot/ se tIi .. t .. " o..n. liIta de 
prelel'lÇa'ausência de cada ee;oecie nos diferentes arnltl,el"llas ., .... b .. ..,., tw .... WIdo 
ot l In. Mper. 'PE comuns e ... - ., Mire C* .ntienres, 

Para Mtimar a cj, ersiobale, abur41-oa e WI '1 .bale das as;« I I utilizou te o pugo. '1a 
EcdoQiCaI MethCJclak)gy. oblando Indices de diveWdade estmados por Shlwmon-Wleilfi, 
$impIiOll'S e Inda de similaridade de Morisita, descnt06 por Krebs (1989), Para t .... Ti .. o 
enlendimenlo desses IndícM, b-usco .. '·se comparaçOes com resulladol obtK;bs em outros 
a",t i~nles da A"w:Or:ia, 

.. 



4.3.4 Rendi~to da Pesa0 Experimental com Malhadeiras 

Estimou-se a Captln por UI"dIlda de &fOfQD (CPUE) em número de indivlduol por rtr por 
24 horas de colete. A",bos .",tientes Mram urm _ea de captul1l esbrre:;hi em 409,7 rrf 
por um perlodo de 24 hoo SI wn dois ponIIos. totalzandD _m um esforço estill18do em 
819,4 m' por 24 horas de ~ !Ice. A Captura por tJrwd ...... da Esforço (CPUe) em biomassa 
par. o Igafllpé SACI JoAoK:ruz 00 Ferro não !oi PCUNe! deWSo li jU'lX'65'biidade de 
trensportar o gentdor de _rgia pera a balança 1'10 Acai,ipiIOnenlo , 

4.3.5 Allmelltaçlo 

As espédes caplulBdas por maIladeintS foram agrupadas de IICOI'cIo com sua categooa 
trólica e o grau de repleçJo do «<16"""0, lrYaiando em porcentagem a parlicipaçto de cada 
cetegoria e em lreqOênáa relativa (%) o grau de 10\=18 ;ao estirredo (GR). 

4.3.6 Acúmulo de gorduras 

Ar. MpéciBS ~ por lI1IIhadeir8os "" .. " agn..'pedPS de atOIdo com seu grau de 
gordula (GG) av_lido em fleq06nçqI de ......... ,"IU& • p&lticijeçlo de cada categoria 
estimeda. 

4.3.1 Reproduçlo 

Para verilcar como • comunidade dIi:;I$ rios se apresentava em rll8;1o à reproduçao. 
calculou-se li clsbibuiÇAO de heqoln(:ias relati'las de fêmeas 001 diferentes estádios de 
malur.ç30 dos ovários no total geral, em cada bcaI . As fêmeas lof8rn escoIhiclas porque 
apresentam estâ!Ios . 11 vis""eis e meis lâcels de estimeI em relaçêo aos 
machos. A inspeçlo gráb doi reaullldos pe ... ite irIformtIr como os grupo!I se 
apresef1tavaffi nos lotEis. de Ioi" .. ponIual, em retaçao ao perlodo reprodllbvo (Vauoler. 
1996) parti as espé<:i tIS eepl:Ui."'" por malhadeiras. 

Após. análise dos c' :1<-, 05 rllõ' 4 wkE &rlCOllbdls p9f8 dversldllde. reproduçlo foram 
oomperados.os res'4adgs &rlCOllbados na henl..a 

4.4 RESUL TAOOS E CONCLusAo 

4.4.1 Esforço Amostrai 

A curva do coIeIor (Figuras & • 1) indca o número cumulativo de esp6(:in capturadas em 
funçlo do IJSIorço arr1OlStral . Esforços lde8is produzem ttnas que nlabilizam o numero 
curoolativo d. 8SpIlc:iB5 após 10m deleminado eslofço de ca~. Et$" grlilicos nlla 
!TIOIJlram UmB tendênc:ia ê lISIabllzllçlo, IndlcariOO que um maior esforço de pesca 
aJparimenta/ ir.\ a~ eonsideravelmente o ilMlntáoo da Idiofauna locaL 
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Flgu,. 6 NUlMro Cumu~iYo de Espie.s pGf' Horas de Esforço de Pese. Amost,.1 
tom ~Ihadeirn na Regilo cio Parque Serra da CutiII , Igar1llp6 510 Joio do B,.ntol 
Cruz de Ferrot.MloW! 
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Figu,. 7 NÍllMro Cumul.atiYo de Espieies pGf' Horas de Esforço d4 Pese. Amos,,.1 
tom Malhlldei,.s na RegiIo cio Parque Se ... da Cutia, Rio Novo, 
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4.4.2Inventârio da Ictiofauna 

Foram coIelados 2.464 exemplares. sendo 386 na 1· excursao com malhadeiras e Z27 na 7' 
excurslo, somando 1513 elemplares com mall1adeirllS; 1519 elefT1)lares colet8dos com 8 
redinh8 no mês de julho, aaescidos Ge aprolimadefllllflte 71 4 eXemplares ooIetados na 
redinha , em junho (Proje(o caparafil Ecoporé) e 318 eleiiipares colelildos com demais 
aparelhos. 0$ elemplares pertencem até o momeflto a 143 espécies que abrangem 100 
gêneros. 32 famílas . 10 oroens. Por OII ... a do volume Ge trabalho, a ista apresentada neste 
relatório ainda nlo seul a definitiva, com algtJmas espéOes em prO' 50 de idenlificaçao. 

As proporções encontradas para a pesca de malhadeiras diferem da cornposiçAo esperada 
para Amazônia segundo Lowe-McCorvleII (1967) (43% Characilormes. 3Q% Siluriformes, 
3% GYRYIOtifo", --), com maioria de Cllaracifoo .. os (78,7%). seguida pelos Silurilo" .. os 
(15,1%). Percilormes (5,5%) e Gymnotilofmes (0.1%). 

Santos (19Ql) realizoo ccle'+ mil Irais entre 1984 e 1988. coletando 7.914 exeff1llafes. 
inventariando 334 espllcies perhlonOentes li nove ordens 8 38 famlias, das quais os 
CharaciformllS figuram em primeiro lugar com 112 espécies, seguida pelos Silurifofmes. 
com 118; juntas, e55 duas Ofdens represent8llllT1 cerca de 75% das espécies 
inventariadas. Para o presente Irabelho. as espéciBS c:leladas txJf malll8deiras somam 
93,8% das capturas. Possivetmente por se trlllar de um primeiro levantamento e graças aos 
diversos métodos de captura empregados. as diferenças foram acentuadas. 

O inventllirio da ictiolauna local (Tabela 1) . bem como a lista de presençaJausência das 
espécies para cada local amostrado (Tabela 2), lXlde ser encontrado no final dos 
resu~8dos. 

4.4.3 Diversidade e AbundJneia das Espéeies 

A Tabela 3 aPfesenta valores estiliOlOos para OIS "de de diven.id&<le (SlIannon·Wlener), 
abundéncia (Simpsorl's) e tleterogeoeidade (Eveness Simporl's). 

O Rio Novo revelou o maior Indioe de diversidade de Shanoon-Wlener (4 ,82) , seguido pelo 
Igarapé São Joao do erenco (4.68) e pelo Jalobé (4,00), kxe'z8dos em éreas-t'lTite do 
parque. Do Vala (2003) relata , para e ~a Celilral , que a civefsidade estimada para o 
Lago do Catalao, após 24 coletas meosais com a mesms padronil:aç:lo utiizada para este 
Irablllho, foi de 5,5. para esse meISfTI) 1 .. :Ii ... ; para 061 agos do Rei e lnécio. após dois anos 
de projeto, esses Indicas fonIm de 4.21 e 2,9, faspadivamGflte . Valores r.trados para o 
Rio Curué-Ume a ,18), Mucajlll (4.41) e TlOfTélet:as (6,18) (FelTeira et ai" 1988; FerreifB, 
19Q3 apud Relatório do Palque Estacklal do Centéo) indicam que a diversidade erocontrada 
na regiao do Parque S61T3 da Cutia pode ser considerada ala pllra 11 fápida lI'o'a~açao 
realizada. Santos (19Q1) relata que o maior Indice de div6l$idade encontrado entre as 
bacias Guaporé-Mamoré. J .... ari M ....... aoo foi na fegl'''' 00 Guaporé (3,26) , no mês de 
JlO\lembro. 

As colTltlJlidades lal"lIbém se diferenciaram qoonlo ti hetefogeneidada; a área do Jatobé leve 
duas espécies mais abundantes, Pse:bwgester es~ (li6fago) e Hem~ 
am4Z0fllnl (HefbIvOfO), que ;'mlBs foram responsáYeis por 42,2f1% das capturas. A 
abundéncia dessõ s espécies asIwe associada ao perlodo hidfOlo\lioJO, em que encontraram 
fefUgio li aifllllflto no kx::aI 8I'106biKlo. Este lato drrimiu a divefSidade local, quando 
co"",*l8da a área do $ao ..Ioêoo'Cn.Jl: de Ferro. COletas reaiz8das pelo pro;elo capllrari 
(Ecoporé) têm rev&lado abundAncia de dferentes espécies conlorme o perlodo hidrológico. 
Na 2" excursAo, área do Rio Novo, pr>1e &8 afirmar qoo nao houve predorrinância de 
espécies, ,essaltando que as mais abundanlas, pertencem 80 grupo de f1'5pécies com 
reprodlJÇéo cantCteri:z"'"" por desoYa pIIIHlr1a, JisCl.tida posteriormente no ~em sobre 
reprodlJÇéo. 
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As "eu do Rio NoIIO e Igarapé sao JoAo do Bntnco rflYfllaram 06 maiores vabres de 
eqOitabilidade (0.408 e 0.579. respecti'.'_nle). acompanhada pelos maiores IndiCes de 
diveflidade encontrado ( • . 82 e • • 68. respectivlm8flte). sao liItemas que sofrem inftu&ncia 
doi ç. .. !s Ouiuo-Gahla (ilCesso rniaHjz..to). Branquinho e Cruz de Ferro (0iflciI 
anuo). com dinAmica de , garroerdo fortemenIe inI!ueov jwta ~e l .. cI1tNas pontuais 
r77za ailbied I E.sfap de p"a diI .......... a '§ 'Y' I"' ahe~ .. " .. 1e 
resubriam em...., acr6 ..... iO ao irNetdrio. bem ........ 10 cI'Ia" ' I de erotOi,lrar Mp' , I 
endM+; ' , 

No Rio NoIIO. bram capb.Qdas 1. e lper. 'el de exemplar único a . no 1rIa<4A sao JoIo do 
Bo alCXl. 16 esrér.iel la . .. U..,bém repl'll!W'Iad. por ...., ürit:o extI. ~ lar. Urna J i 13:5 
154 ' . ' de i!lIeITIj: ' F único Jd ldeuük ........... '10 PIi, e':>de's IP ~"""lgIII', Pocle;i;w;1Iie.1t1e, a 
maiOria doi ex~'l'''' delta espécie Jçi t:apturada na elCQIr.ao 2 para o Rio NoIIO Alé a 
reet-'lçOQ 11, sse 1evanUmen1o. existiam PÇl.ICOI exemplar", delSlI espécie c:apturado6 na 
Arnatónia. sndo potlCXl com...., na pesca elIpeii.eltal, po ..... elmenle por causa da 
seletMdade doi iP*'e ..... de capnn " doi b ' de OOJI,6tY:ia, AÃ'ICSa Mo pois;' 
Ia.GJilOillia bem definida. mas o lfIaletial i* etté ",; do a- L I':..to e o número de fUitIj . .. la 
o:':IlId ..... agtlI1I pei ll lÍlb re 't. a deuiçlo da esp4K:ie (OJ8. Lúcia Rapp P1-0s;"l. 
coml.o'licaçAo rem""') Vale ~"'I1tar que 11 espécie bi motivo de visita ao laboratório de 
DInAmIea Popul+ iooal de Peixes por p!7quiudor es de divertoa locai, do mundo ro 
CongreatO Intema • ' .. de HeI eioWla e 1c1iofana. reali .... 10 em jI.I'lho de 51e ano. 

Os c&x. ccl: I, ...... no "ce de fedil~liI, no Ji I:.W. tilia_n predominOn::ia de ~ 
~urus (37,9%) com Incice de Shannoo-WIener de 2,90. iI:I9IWi" 'ftadc06 de serem 
OOI'i\LP8LIliIdoi com OI dados.ema por haver óilerençp na metxVog'g de ((Un . .u. na 2" 
ex<:Uraâo. o Indioe foi de 3.44. com predominência de HyphessobtycotJ aff, vilmae. em 
prooe7l0 de conIirmaç:êo. pois essa espécie lem regislrol de distri>oiç&o no alio Rio ............ • 

A 6IoerMdade dos <ifel'ef11e. alil: ' l 11es • • I081iCKlo6 (diloefsio'*'je Alfa) pode ser le m :tt ..... e . 
mas cacta loca! l:eYe soa c::orr,lO! ' õ!lo especifica de M*--' e, conseqOenllma'le. sua 
ill,)Çj lância na oorrlP'll · j.' da m ... sjo""je Beta da ;egiâG. 

E importanle ressaltar que a difiCUldade de &081.0 aos locais fIA0 001 pe""itiu realizar lWTIII 
amosIragem """"'qll8da e visitar a área do Ch"."ador (8alleifo CIata Prestei). onde 
p"" ' .,.e~II& ,1e ..... OllerTI esp«" .IId .. fIA0 registl+bt para. regikl ou end&n'lÔc7l . No 
'li ' 'Ix*nento pa'3 o Cho.,......, . haO'ia...., I 1'4 cai ~:O, atrai r 5' '""ido o CU'SO de AII"" 
.... . .. . " 11"''''''''~, p ' '' ' ,_ ' -O .. do ••. e; F .. • ..... • •· ........ • ..... '0 .... - •• _ "m",", U ....,. _" IIWIJ r ...... .. , __ ._ ,-. IIllJ)t!Oiiot 

que 81lX101dei .. 1 de cap4tif1il' 11" " ,.' ;' ItiD do parqta, Co ' 1e;arn se • 
os resullados obIidos oomo referen1es ao parque. Yisto que OS eu..us d'água do continuas 
e a comunidade de peixes indepeOOe das divisões poIlticas criadas pelo hon'Iem, 

° d segx'e da eqoipe com r'ed · .IIellloO larrotléill dillinuiu o l!lnpo de dr ::jca;1ci ás 
.'1081iillfillEiilS. illipe'!iÔJ pei ........... dva_ .. ' da "ia·' I ia e a ... ~' ...... de 
cwmadiIhas mais ... •• I ........ 0 OI aMJ&, que lU" 1,1G'ilfI capl\r.Im oeoca de ]mio das 
"P« M ooIetadas em i9a<4AI . • p"" ''I nente i'I8I areas da 1«'1'8, 
EMa rnetoc:k:'.9a de eaplullI é Ieita em 24 I'iofas can revialas peri6dio I. e la .. " 
inlliabilizadas. por cauta da impossibilidade de aceno aos locais e da infra-eslrutura 
iroadflq"P para a pi!lIlIa"lnc:ia da eqoipe, De fonna geral. mesmo com ""I' 8IfC\ntOes 
para anel lo ". OI IIWoa ""'111 .. que .: ' .. "t isrtl' sao áferfll'lles em soa 
....... . It· r'jlç r"lfiÔ,ic:a e ••• cl6Jca em CiiÔI lado do p que, o que iX"*" ~ a 
exi5F:6" .... a de comlridad FZ diferenciadas por mÍCi ( '>a<:i8. o que muge maIOf eslaço de 
~ para se oI:IIer uma avalia;"" wequp e maIS ....... IIpleta, 

4"'.4 Aa &pécin . lU' R'''çlo com os Ambientes 
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• .• .• • 1 Endem'-mo e Indie.dor .. Amblent.1s 

EDslem pouIveis espéc:es end6micas nos locaIS. f'im8.' .• 1foI18 sp "DIga". assm betizacia 
até o momento, ~ ~ esp6de 18111, •• en~ com pouCLOI ellefflPlares captUIW .... na 
ArI"\az!!Inia e este inYentério pe .. uitiré a desuiçAo da espécie (agora com nove exempWM, 
DnL I ........ Rapp Py-Daniel, CCI'I"II.ricaçI pelsool). 

FlgullI I Plmelodelt. I p ~Long. ~, Colet.lldl no Rio Noyo (250 mm d, Comprimento 
Padrfio) 

Leporinll3 61'. ~ uma esp6cie llpica de regiOes de txlilOO!11r8S e nec!!s~a de feYido 
laxouOmica (Or. Ca.aIOo Mef1: 7 dos Sanloa, comunicaçào pan;el) 

A$ es ...... · LI do g-InelO 0IaI0eus, da 'fIQ." do Go!EJ(Xri, 211'" em pi'OÇeHo de........, 
la)(oo6rnlca, por aprM entarem fToO.loIogia diltinta, com exemplarM pel1erw;;entes a çele ~ se 
}á existentes ertYOt.'eUlOO ChaJctJu3 er)1hn.rus, Cha/oeus ~. Chakeu$ fP' e 
ChaJotJus 191, os dois últmos da regiêo do C"apcri' (Df. Jarlln Zuaoon, eom~icaçOQ 
p usool). 
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FIgLlr, 10 Ch,keus ' p IForm,llz,do.), Coletldo nl Á,.. do J,lobj, Rio CILlUlrio 

Hypopypus lepttlros (aarapO), abundante na coleta de redinha do Ja\Qbé, é l.m8 eap«ie de 
peqLlflOO poI1e com caracleflsbCaS t~ic 7 7 e /)'. ~ica. pooiiare.. E55BS carac'erlsticas 
Pblllitem qlJe a esp«:le ae;a oonsidel'lida como um bem madelo em estudos sobre OrandE: 
no. como barreiras ~.r.cas para a' 5PÇ1' • de rspée", de peDcF5 de peq"eno pote7 
Eua 2 5p+r:ie nao tem e~ 'la .. 1e de auzar li" ,''' .. ,'7 .... de ljiaidoi poi'" .... "0 05 
n.:. fi, pc ur.eln'tefilfl, oonet~"i pcpo I I' 7 11' "ntIir$ em cade uma _ ma;_fI$. T •• IÓêI" é 
sensiYeI a rrmiro a;t . I ... ' f .tais, S "*" mais comum em 1of : 7: pouco mpec l ......... (Dr. 
José AIVeI Gomes). 

Hemiodus amazonum, até este levanla"flnto. era l.m8 e.~ oonsderilda restrita a 
C .. ' , '18 fi ao Peru, nao IfI Ido sido n"k'13 I. para a ArTIIiLtÓo-.a. possh""Iei"lle por sua 
- ........ coml,.",lÍ(ri"tni) .. ·,' : ,~ 27 

... -_ .... ra2"faIIe·1 ....... larl *' _._-..... ~ , 
fi no pirj'1o Capar.wi, jt .e;7 'nda para a B ia do G ,0 • . Oibe ... pelo n": .. uro de 
escamas na linI'Ia lateral fi padrêo de ........ ido. H. amazontlll com 51 a 60 E! c:amas &em8 e 
abaixo ôa linha laterai fi nad8deia caudll 8IIem'le1lada. fi H. l.I'lin8cUaIus com 61 a n 
eecamal na ~nha lattl'a: fi nadadEira ca"da: preta fi amarelo: ciaro: A seglA'ld8 fase deste 
piGj!to na i8giêo do Rio NeM> oonlribuiu fur.d8iT1entamelte paI1I l,Im leY .. tarr ....... mai$ 
GOl •• I . .• tdxe a diWtIuiçAotinsa es~"ie e de Pi l .I:;>tl: b sp "1Oi"IijilI" na regih Amtas 
........ 6" IlOIJc::tnOS d'60"8 I E iIido< ",«:1. (510 ....... do BIwIco fi Rio NeM>). 

FlgunI 11 HemloduI MIf.zonum Coleledo no Rio Novo (180 mm de Comprfmento 
P,drlo) 

CaplUrou-se também, na 2" fase, um e)l8j'f'1p1ar de Gymnotus sp, possivelmente Lima nova 
esp«oe que está em processo de rfIYlSAQ A diYefsiôade e a abur!dàneia c1a ordem 
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Gymr.obluhlr h nas caplUl3$ por redinha ., r.ctória nas ,('etas realjz.'M, o que pode 
indicar o alio grau de pt'eMfVaÇto deste ambiente. 

As eap4unIs re.3'1. na ,. exr::udu revela_r r """1 dual M;& ' ~I penencerrles a dors 
g6nero5 da faonBia Cuoi'iJt":!J5, Oos quaIS ~ !oi .' _"drte a:l:u'odaor"" , P.secf.'DgBsler 
e. · qutrB.lSÔS e apeo'''' Im unico "d .. iduo ooIe·FW\o de CtMi r : '1 rr afl "id)'$Il (lu rgar). A 'Z' 
excurs.ao pe.r.ritiu ooIe(ar 0UIt'H esp4tc' B I de 553 familia, jé captt.OlClas nas hacr7JS dos rios 
Jam;ri-MaChadO e Guap«4t-Mart'I(ri. distintas quanto à érea de ........ rtncia e Cun,'>eciclas 
por realizar migraç.Oes de pequenos trechos. " ped:' liente em funçào do perlodo 
reprodutiYo. Entre eIaI, agora terr:o.:: Curim8lllIitatta, ClKir'4tSIe aft, arx.ne. ÇyphochataJI 
aIf, .!lJlIin.*Ipsis, ","" I jII reg~.3'1 1 ' no ZSEE-RO, 

Hemiodus 8m8Zontlm foi a seg~ espk:ie mais capturada na reg~, que jlM11u com 
Psoctrogasl8rf/lSSlf/qtliben penenoem ao grupo de esp«' PI bragerr. na l' excursão A 
caplura abundante dez ... s duas Mp«1E1 pode ter ocorrw em funçào dat cc'e t" leie'" 
1Iidu. L ... ' · durante o peflodo tep'O(lItM) de 0I'ItJÍklI5 ~x57 , .. rde muitas MA· 1 

r: K +11 mignIrçOes i6Pc:4ItNao pera: dtubo e pera: Iontt .. .r':' : :tes. EZE tft) .,......ia estar mora -w a cor ....... , . r ÓiIS ~ 1\ ,. , • ma& idir *ldu 
tarnbtt" áreas :mpoI1OO1eI 1*8 ir repl'O(luçAo das e.A ', ' b r"J' • que sustentam a 
boorrIassa dos pisclY0f06 

A 2" ~ no Rio NorrIo. noo leal")r abI.Indào ...... de neMuma M~"ia em particular. e 
lIpreeentou distribuição t'tomog4tne.a. mas a ocor,etOa foi tiro,dotel pera: .. " r"' · cp! 
..... , rtarndp-ovap · c~" Ip; 

Semaprochilodus insignis foi c:detado apenas no Igarap4t sao JoIo do Branco (4 
e.ef!1)Iares), entre esses uma fêmea no eslãdio finat de reproduçAo. Existem inlormaçOes 
ooo-oficiais de que essa MAia !oi introduVda na regiAo enlfe OI anue de 1985 e 1990. 
Santos (1991) I&itrém co. renta que SSnepur;;Nlurtlf spp ~ ocorreu nas bati ... Mat'I'lOré
G.,.ooé <lu ... $I c"" I • • mas aglOll teia . alll E nas C&tCtlc!' .. tentando uh..-" ' .. 
Fiou" 12 Samaprochllodul l" I /fI,,1a (Fonnalludo) CoIetsdo no Ig.,.pt SJ o Joio do 
e,.nco 

4.4,5 Rendimenlo dll P .. Q Experimentai com M.lhadelrn 

As PSi ... . , re re 3'1. com ~ capturaram 6 13 ... rifl •• pet1e:r'lOll'l' ã 
.... o:UnadaI.re:lte 100 ee r"': " I : 31 na 6rea sao JoaoICruz de Ferro e 32 v,. · $ na área 
do Jat<:JW. "'2 gr ' PS para o Rio NeM), com E:leY4 l.rp em 0DIT'Il.m fII tbe MIM três 
llreas (Tabela 2) e as demais, entre 40 e 50 espécies, capturadas fOI' redintra e pu;;ã, das 
quais aprolcimadamente 10 ainda MIA0 em fase de idel'ltillcaç60, .. 



o Jalobâ e 0,27 
CPUE por biomassa, oom 

JUlio do P'I< j .... C"", .... .,: 

$ao Joaoo'Cruz de Fen-O; 
Rio NOYO. Na área do -,.,. 

o ~aIOr !oi de 

SanC06 (1991) .. nooo1roo, para o Guapor6, valores .. ntre 0,10 exernplafeslm' l204h e 
8.704iVm'124h, no mês de março, inferiofel ao efJCOI1CracIo neste trabalho, e elevados em 
letembro. perlodo da seca. com 1,1 exemplaresmrl204h e 281gfm' 124h. 

Os valor! I de CPEE.aiarn corai li 'a,etlilenWt 001 ...... .,18 o peilodo loidto''I;o;M "X 1atà.,1!Ii1~ 
otle ·.ado para • área do J ·C."'. Os mi ·.·.: ,t!idilll""ltos de ~~s .• e"pelilllemal 
regisbM!ne al6 o mol'raet*:o para. AmazOOia $10 do p~ &*adI," do ca,tAo (TO), com 
181 ,4gInl'124h e 1,59 exemplafeslm' 124h. 

4.4.6 AJlmentaçlo 

Os peO . i uiiizalll dt.1III ' i' lorIte5 de Ú ,.,'" e ""'ali I' ui, .. '-le em c:alegoo ' b ti< 7 7 , 

de ....... do com • ,. 5 .... ,0 ~ I feii'as em ca,lpO: pisclYorce, ca-nlvoros., onIvorosIfrugl ....... os, 
llertJ/voroI$, i'iô'1IQtIJ. O "'pedro r IIUUr de 00la u pt'"ie depeode ",iril!i"II.de da 
capacidade c:Ie capturaI e ingenr o alimet110 diaponível e , jlCllerio",,,enle, da djsponibjli~ade 

do alionet1'" no ambienle. Dessa ""'"S, a cIieIa de uma espécie pode variar de accwdo com. 
oleita, tIOI diferentes perlodoll ao IuIgO do ano. lT\8i$ ,:'eabo de sua rapa ."-. 
",uJo1 . .....,... de tixpb á ta. 

A .. 11" , e foi: reellrada por l'IIirneftI de indivIdo ... em , -Ia, . le ;; ... ia bófica '60't11. do que. na 
enchenCe d'ieia (1 · excurs.30), 06 on~ $10 • cate"oll. maiS represenlaliv8 (048.5% e 
38,7%) nos dois panlos .,lOiItradoe. 

Ileibi'.or06 ( 104,9 'li. e 13,9'11.) oo,*" a segunda 6 aen::.eira u"" a;;At· no SIo jcê'oICrul de 
Ferro. enquanto. no ! ' I ·toá, $10 06 ..... *'.J. (26,1%) ti 05 heobl'o'Qn;lS (16,8%). 

Foi nocório entre 05 onlvor06 a par1idpaçlo de Mp'\cm que uti\iza'TI Iontes de almenlo 
poooeo", na da ptanlcie na enchenIe ctÔ., esrerml ,1!I,16 lrukl$ Q)j,jQ doi 01 ... ,os Cis ... ,. 

spp (VrIace i :), ~S spp (~), CIt'sI)ffS spp (MelaslomataoNe), ~ 
spp (MEl ' ;.'lIk!U). C)mIrobII spp (Ma-oubiT -e). oonaumicta !Ipet: ' ' •• ,te pelo ,',I!IO 

8I)a:ln SPP. Apoc-"III, erotle outniIs (Fel,"'. & RaltOt., c:on'lI.ri ..,At· ~ 5.1081). 

É rara S ooon6ncia de miflhocas em CXlflIe .~ estcmacail de 
de Uigoc::toeta$ rodei,. ...... ;ln por SB-dra T_, 
$lS1ema SIo JoOGICruz de FtIfTO permitiu 
u~. · p que .uli""""e nIo se ,. II!I .... " 
CichIasoma bcltf'liense e, 0Jri0samenIe de 
grand " quantj&j " , com grau máJôrro 
b~IOt!ros lanb6rnlor.rn enoonb-1;:w; nos ".0. ô;X.-,; , 

" 

. mas. dispooiliJioIWle 
~ 



Figura 13 FreqOê nc: la relativa dos graus de rep~o (GRtN- U ) e llordura (GG/N .. l 00) 
do tota l dos exemplares capturados por ml lt .. de lras na enche nte -cheil (1' exCUl'$'o). 
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• Grau de RepeçJo (GR) 

[] Gt-au de Gor<lMa (00) 

Gr ... n llo .U, 

No Rio Novo, roa valante-seca (2" exanao), 82,8% dos est6magos apresentaram-se IIM-" 
ou com pouco a"nento em fase final de digestlloo. SE!ilOO os camlvoros os mais 
r~ (Mire 40 e 50%) e os onlYoros (28 e 35%), tldos com pouco ou nerYun 
a limento no estOmago. 

Figura 14 FreqOlnc la Relltin dos Grau. de Re pleçlo (GRIN- 86) e Gordura (GGIN..g8) 
do Total dos Exemplarn Capturados por Mall\adelru na Vuana-ecJI (2" excurdo) 
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Em que: 
• 

• Gna; de R.eçIo (GR) 

[]Gna; de Gorob3 (00) 

Gr .... lbado 

GG '"' O (aos !nci8 de gorclJra), 1 (ate 25% da capeo.'Iade). 2 (25% I 50'% da ~ap+ MI+Ie), J 
(75% I 1C1O% da cape..- I") 
GR: O (vazio), 1 «(JWSE! vazio), 2 (parcialmente cheio), 3 (repleto). 

do grau de~:?~~5:":':'laC3I:~d;'<~'~~:~f ,:-I;'~'~:~"~ff~, j~'"~CÍ't~,~:nar que na ; 70, 1% I·t • F N .. 1o)s IPI"! ! e Tiara" ali l'iento (GR= " 2 ou 3) 
grau de gon;Ir.n (GG) iguala zero (Figura 

3). 

Esse lato indica que I regiao é ifnwitante local de alirnentaçêo panI as especies 
encontradas e ~ pos'ive.rne .... 1e apl"ese"1td.arn-S8 com pouca gordura devido ao gasto de 
energia com a rep!oduçlkl, como !oi o · o das espécies IlemM·.·s BmalonUn. HopIõss .. 



tr1818barioos. Lepot'ÍtlUs d . ftidfNici, P'anttidlfj,lIj:)t8rus g(iealus e F's8Clioges,!, 
6sseq~. Na vazante uca(Rio Novo), 28,6% oos exempla'"es observados 
apulentaram grau de gordura igual a zero e 71 .• "" apres!ntanlm gordura 100 2 (Fig. 14) 

4 .... 1 Periodo Reprodutivo 

A anIiIise oos dados peilhitiu otwvar que 1. (20,3"11.) d8S 69 esp6des c::aptJ.ndas por 
maltladeiras na encherlte<heia fNlCOI1traVam-se em atividade reprodutiva DeOOe as fémeas 
obseNadas para o ponlo sao Joêoo'Cruz de Ferro, 22,8% eslavam mIJe os estádios 3 . • e 
5 no Jatobé 431% das ?OtN.; SP" · 7 'ltaflwn essu es&adioII e a ooncer,baçkl ele , " . 
16017' : em mau-;*' ""· ·:r foi maior cp! 50'lIo doIexa'lj:ls es «rer"'''4. 

De bma gelai, as 1601 · .. loIall mais abundIIntes cio que OI machos na encherlte dleÕ8 
(96:16) n vazanl&-seea (86:16) n baixa captiKa ele individuo. imaturos (5), sendo necessMo 
ob6ervar com mais detattIM iXlillO c;:ornporIaoIrn as nlpLes em relaç!lo a esle 
pa.,lObO, jIIi que gr\4XII iXliTi desova p»rC Ft:ta apt"eser\taram p!CIpOI"çOel de 1:1 na 
OIdlOl'lle o'"i !ia n 'Iatalle r F . a. iXliTi 0:>' W; •• para S , I 5 ' li'''' .hiM"t 'jIS (16.3) 

Figura 15 F.-.qOtne,- d. OeOtltne" do. &tid~ eM "'turaçJo Ovariana das F6ms .. 
Capturadas (l .tmaturo, 2. maturaçJo In telar, 3. maturaçl o avançada. " s m 
... produçJo, SaH vaziado, 6 .... pouso) por Loeal 

'j '''' - o Solo kdo do Sr.m:o INs4 
~ ., , • Cllii!~rIJ (N"~ 

~ 
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Na vazante 17 ·a, 61,2% das Jémul apreseotaram-se nos estádio 6 (repouso) ou 2 
(maluiação inICiaI) n, os ~res em repIOduçOO (28,2%) pPf1enoem o gR4» de esp«iOS 
que apresentam desova paroel: :ta, iXliTi excW;Or-) ele lepculiJS d . fi' ' . • ici. EMa " r- ·. 6 
iK!l oniYOItI a .... pailli ,iOtJOI bioIOgioos sao IIa::anel"lle regcIos pePo pula0 de in.,.r ôAo 
(TOiIOllte-Vilara, 20(3) n p''lhdlliOnte poxIi't ler al.l'a5ado seu perloôo reprodotiYo por 
&IPgun Iab- ." . F iIaI, Deve _ .,r .... i'a que a !lss:riçIo lalo:orlOtIâca delSa es~' ie n30 
confere IoIaIrnente am a descnçAo para leponnus fndtIrici da ~ Al6rn de mBiOi" 

poite e altura, o n(mero de e. amas da pedúnculo eaudaI nIo confere iXliTi a chave de 
identificac;kl e possui iK!l padrAo de colorido disbnto do fNiCCI"ibado nas demall regiOes. 

" 



Preôomlnio de fi!meas em "P«:j~s de peixes soo , prin:",Imer;te enlm os 
characiformes, que repres«ltarwn 18,1% das 1962, Vanolet, 1996, 
Rl.IbisllU, 1999, CarvatIU ai . " 2002, Lago & TOJ'TeI'\"'-ViIara, 20(3) 
f>od ne af.",a: que _ .'77 de eruno do ..... que abiga:" ~ d'AgI .. ilipOJtall " 
p2n1' r 11",4"<30, ,eproc"uçJlo fi de7 7 anso das P f. ' , I ·1.1.1 Na'" do Rio Novo, 
loJa:" capb ....... ir:dMd:.a imaIuIoa.. o que f'de wd· a a .... t. '!Cia de" 7 ' de beiçáoio 
pr6Unas do loc:at 

4,4,1 Oc:ontneia de Outras EspkiM Aquitleas 

Durante o df!slocametllo pelo Rio Novo. foi :;:omum e:lconb. flAem,cta w de CiIJ':,A'0'"Ii 
(P'"ynops gedl'ltlaIl(Is), um quelOnlo apa:'entemenle comum na região, no seu perlodo de 
desoYa, Os nimo. eoIfTl Ie~ em ba:"rancos com profundidade em tomo de 60 em, 
oootendo em média 25 ovos .edondo& e semelhantes a boIimaI de "ping pongo, Na região 
do JaloW:, ..... " capt:.I",.,. ex.e:I,1 w de di: " "A' EF de camarto de AgI:a cb:e 
peilencet"p 7 â Faonllia P I 2 I ........ : pq' ilUlleles M:lnti:::us fi .t5c~jeJs"'oom 
l.WI\IlI g:.de quM .... '" de 1611 ' ." fep:odtçao no me. de junho e tmII I_ ia de 
C8I'aOgIJejo vejJfletIU (D:ilcuoçioru$ M"Ji), da Fa:nilia Picod .. ti'idn . A identif· ..... '" Ioi 
IFZS:acta ~2')s 01', Richatd Vogl (tatO(lJatOiio de 0ueI6ni06) e Or, CU~ G.IimIdeS 
(f ....."at60io de Cacâdo"+.ãe), ~ Pf!Sq1:isMaes do tnpe. 

U CONCLUSOEs 

o. aJIlI06 d'igo .. peter:cer:t.w ... Li 3 lill:ilp do Paque lIz oh. 52'" da CUia 
aprwentam ictiofauoa peculiar, com aIIos valores de divefsidacM I*" , fl\"4;1 ava1i8~ 
reali7acta. A presença de formas jovens. apiIfeI'1te:nenle 00IlCf!Iltr8d. próxmas és 
cabeceiras (érea do 19anIp6 Cruz de Ferro e Rio Novo) , indicam poulveis .eas de 
beiçâ:io, furda: fJ&,1aI1ase do c:ido de vida das e5f+ · li. M 1oJ" 9' adultas cooc:e,bara'J'l: 
se em diJeçao" porçAo m6dia do Rio Cautn:I, oa érea do JiotoN: , .. 

-



, 

o alifne,-.to disponlvel e consumido pelOfl peixes no a-nbiente • respon6âvel pelo 8ClXnulo 
de gordur8!$ convertido poslerioilhente em energia parti a repnxtuçao e Cf!? :imento 
(Vauoler. 1996). p(O~m nâo 56 da plank::ie. mas tamb6m das erw::ostal cIaI send . 
C8ff? 7 ... para o a'I"lbis'e "".:.tim p#:)' Ioi? 7 chuvas no perlodo de lrulir. .., ... ..... "0 
ol'F!. " pela eqllipe no peilodo de 1!ii,C:he"aectca A 11\,1"'; •• do rnaten.I citl':hodi· 
peli,liae i,b:r ra' CJJe 0& EU5lijh <In e,pét"sl ,fog. " ternarhos mui« 7 H •. 
",*iores 80S registrador! até entao paIlI outras __ da AmROrVa. Eun 1r,Ioitil89llss 
preâsam ser investrg ..... as e cu,r:t:orada$ com a literal ... disponlvel. ~ e5tAo 
rela . ":'i"'8dae à disponibilidade de alimento e podem aignificar taxas de crelCimento 
":peiores a outros h • ia. 

flgu,. li Pswd'_ tr loiS" ..... tu:s 1115 """I. E'ple;' qlMi Norma:lrMftt. RIo Aling • 
.... Compnn-:.nto 

Na AmazOnia. as 411*";' da ir ti"tauna ,.",:r'a·n ... t" realb:iWTI grandE ou pequenas 
my"",,'Ou ~. noI pei~;lÓ", de ... dCflte c:'" ; ·a. em direçAo 8015 "" ....... 1 alluenle$. 
de EOrdo com o compotlali6'lkl de cada elpéçie. Tal lato • • ,·, ·r:lo _ lutt . chlNaI do 
perlodo. res lifta em ca,url .. 1kl dos OYO&., ...... parti as plQnlcies I :;a1:)' (?agoe de 
Wtzea ou i-A''''I. 01 ide a maioria dos P/tvlI" es lal eleoe. E_ or;:mporumen!O nIo Iic:ou 
evitlell'" ros . ?lidos res ......... nessa reg·'r. ha. eodo aIgI.mas evidê",;'8!$ de que as 
"sp«'11 p"'Mriam apresentar algum?' difer ... ~ ; , no padn10 de ..... ,IpOtIarT ..... kl desaiIo. 

N 0:"" realjucl. na erd .... l~ mottraram 16 esp6c II ",q;..-odUlindo rwI reg,'" 
do 19arap6 CI\il de feITO, éree ...... , ... <In ....... eJ,· do tga: ..... SAo Joao Or;: Bra-w:::o. EI'" 
fato ... rejO .ae na vazar,. 'I a. para a éree do RioNoYo. I",;I)or:de. no, .............. . a 
dos no... .... bem ru." c:apII.ndas .... 1(0 espk'SI em repIQduçIo e tres em fase ~ de 
reproduçAo (es~iiKlal). sete delas com de&oYa pa-c:elacia. ou seja. libenvn odIno.lotes de 
6Yooi?oe 80 longo Or;: dcIo sazonal 1er:c:he."17e. cheia, vazante. seca). Esse fino leoIiIdo 
pOOena jIJstificar 8 rrwttoc:ia de Qerid-. MIudos na regiI:o Or;: perque. e ptellger.uas 
ép71 de.*>mo que abQilm os a.orIW de 'g1'75 dMsof-s, PIN." ai .. e .. te Indo em vista 
qui _ uçA ' 5 pcvtr:m lo4jiz- as ôm:ef'I);:" F? em __ I ,"" do cido 1'ePfCldWYO. 
l'dk.;t' al4 ' • . ' r i ., ....... . I ...... ., .. . ....... 1(, r nocidol..". ...... TlOe 
na lObrevi't'éncia dos jovens. tTiOOiflcando 8 oomposiç)o da Ictiolauna e OI lndic:es de 
diveflidade. 

Outro a-gt.menID pera se 1" . • voIooer proIIlicas de proIeç"" ..... 16"" de .'k'MIOO teria a 
CUlij( .; .... do ",,*"iaI ... ·ado pela 'd ..... L [ ' -Ia no T! . :. Rio c..!*iO. H;IIidos 
fi , ..... ..... AmazOnia ...... :1: ... (PPQ09O/IHPAlPlt::j g. CM,,' )1 demonstram que ".,., do 
1TI8Ierria? capt~ado com ",,, aparellO • composta de exempla"es jo,ells de fiIIp6cirl!lS de 
mêdio e grande porte. CUIOO os a-acus (Anostomidae) .• blanqulnr' M (Curima7idwte) e as 
aarlinhas (genero Tfl!Ot1h&us). No entan70. M coletas realizadas com o au:dlio de redinha 
nas 1TIIICI000tas aqI~1icas çapt ..... am, ~ o (f .... , ..... "'. *li enas espécies de pequeno pune 
(PiCjl?O C"' ...... l lO: pouco plOYãYel que e,le;s IXOIle:du Htetioidade no apa-eIho de 

'" 



captura, mas possiloemente OI jo'Ieos perteocenles .. glllPOl macios acma têm 
ptetlerencia pot OlAras "'E a (rio acma), na busca pot :,. ilCnlO e refUgIO pera o crcsein.e.lto: 
A comunM1adc local oonllnna 8$ n': sn-. ... • em campo, "Oi" .. doI nIo oonI'Iccef OIS 
' r.h;4 : : , csas : : r( ' : CJJ8 CII:IMOI'n8ITI ·C ' ialllcllte { •• *< .... 1' ... ,:: '0)04' 

,.,. csp60 : E ..... ot'. pela ibdiI.1II .em um alo PC:'E ( : :, piEW'a a ac:p ...... r L, SE :doI 
possiYcI incluir como atrvidetlc tlKlsbca em n.uros pn: j!1OI de ifl1:plcrncnl .... ao do 
EooIurismo a SCfCITI descIlvof'Iô:IIc no parque: 

Durante ali ole'. no Rio Novo, a equipe percorreu 8 R_ do Pacal NoYo& c Ba .ciro 
csas Antas, onde foi possNcI otl IPIV8I' o lotai abandono em CJJ8 se CI1COI1Ira'n cs'. éfeas. 
A P F: '3 pred""". com 3 utiVIIÇ" de maIt\actciras ê c:onstanlc, !TIl"" ~ !zes 100 prcteo;ao· 
de algumas lamnias que IIlIi,*" na c;:orJUlidade deste local , OlKlW1te a viagem foram 
inlu ... ",ad"$ ocn::a de 12 embIM'aIçOcs, incIuirw:Io um pequeno recreio com IlWistas. 
f E 1"::sn:to 8 pEsca amadora O conóuIor in ... " ....... POiIsoir auIorizaçto de 0rvA0 munic:ipaI 
pan a ellbada na ... maa nkl api ibJ o doomeilto: Em "ÇOo cor;.nta cx;m 
.......... : do lbarllll de Cosla " 8 'r F I, que 8COi'ip8I"'oaa .. lOdoohat I.n ri! +'i-kl em 
UIi ' Ij)U. lei api dida uma r I ,.' : a de 100 l7WI1 ... 1II ... oOIi . .. I "10' ... , de ...... 
joIoe •• de di\.>en3' ?Sr« : ' I 

Flgu rII 11 FlK.l liDçlo no Rio Paca. NOYos; equIpe, . m CoIa boraçlo com 
Funcionârtae 00 INIna cse CMta Mlrq_ (RO). RKoIlle MI!I.cM1n em ÁI'N de Ps su ......... 

Embora existam cst!JÔOI ...... ~ f\li feCI ... ..,., ... ao· de áreas degm1: 'M. 8 bma mais 
flConOmica de gala .. OI ~ NItlr.Iis aincia ê a p'PlPNE,IO A "a' iCia de uh"*'" 
I : . itllicoD que idcilli(iquem OI lcJc : ' : esbal6j)ic' ... que as cs .... : " vrr· ... ~ ....... ,1 ·1: 
__ OI .... • de vida '-li"'* OI .II·· ... H da ~FI'a da rei' o • OI d:. 'g __ do 
a.lbiente: Estudos posteriores a esIe de.cm ser reali· ....... com 8COi • ..,.... ..... TM!Ilto $8ZcnaI: 

,.,. .1 l!N",'.' no que se ruc .. ~ It'cfl dernonsIran dai"ueme a 
r>ecEuidadc de se in~ imediatamenlc medidas eficaz,s de r..:,rz~ oa rcgiao, 
etMlhcodo <ie forma . Ui ... nêo IÓ OI "'\I"a fis 6+~"p e l1li iIÇ~es muoicif n c 
estacIuais. mas p i' _ i 1 • ..,.". a paiticipiIÇ'" da COITllJf'Iid8de 1oc:8I. 

U RECOMENOAÇOES 

'" 



I) ErwoNer de Io!ma eflllrYa 6rgêos de li$ca~zaçAo e comufl!dade na pre6eNação das 
éreas de Mltamo do parque. 

2) OeserwolYeJ trabalho8 de edl'C8Çlo ailOental para a (lOfOOfIidade de entorno e nAo 
assoaar a imagem do palqu.e conlO rapressao da pasc' e CCHno exelusAo soda!. 

3) Intensikar, na érea do Guaporé, "o., sobre as ""pécin de peiIf_ que perfrilam 
deftflr edeq""da·, ... oIe éreas e perk-k .. que podem ser explorados peta pesca, 
gllf8l1tindo essa atividade blM.idorlal e eoltul'lll' da legi80. Desse forme. pode 68 
desMlVONer poIflicas de pelca sustentável. garantindo a preservação dos estoqoos. 
reduzindo a prenlo exercida alualmartle pe'E! comul1idades de entorno nas áreas 
prolegldlltl 

4) Realzar estudos d ............. ados és 'reas de igarapés do palqlI8 para tJmiI 
~mentaçAo do inv8itilio de esp6ciel com potel'lCiaj prwa a 8QUariollia a 
indicadoras de qualOlede de água, Pal'lll isso, recomenda se que as aberturas de 
bilhas pre$êfVem es mates c;iliares ao longo desses eorsos d' água e que. de alg\lffiil 
foma , atravesse n; em PQnos de 1·, 1!' e 3" ordefls , pala faciftar o deslocamento 
dos pesquisadores em novos estIJdos. 

S) Encontrar alemalivas e«Ir,Oilio I~': ao r'P5$11YoIYimenkl suslent8vel pera e 
COrn.Jnidede local, _oIYer<k I em atividades de IscalzaçAo e Iuôsmo pera 
garantir a preservaçêo da área. 

6) DeHnvol<fflr urre poIIIiça edu<:acional de pt'eseRaçêo junto ês escolas do rn.Jniclpro 
de Gua}ará-Mirim e Costa Marques. 

n Fortalee8i' I COIl'I.ridade da Resex do Rio Ca~iIrio peta associaçto PQuapé, em 
atividades ertralMslas para o dese11YoMilleI1IO sustentével. OS esludo5 c;ientfleos 
fomeoam subsfdios em tiver: ,,_ pala desenvolYer planos de manejo 
direc;ionados ao potencial regional. tfilzando-os posteriormente 00fT'() modelo pal'lll 
outras comunidaJIes da AmazOOia, 

4,7 ESruoos EM ANOAMENTO E PERSPECTIVA DE NOVOS ESTUOOS 

Atualmente lIlilSla em andamento para o CCH.ijliX .... ile icliofauna o projeto -Estudos para o 
manejo da pesca do nlédio Rio Cautaoo" (protelO CapararllEcopcKélTlm'IOnorta). O trabalho 
tem como oqelivo realiza r um inventário para a regilo do médo Cautário e e.a~ar alguns 
padmetros das pri...... . eslGeS ......... . " ' , "'oscando Íltdicellvos para definir estratégias 
de fT'8ne;o da pu-alocai, O r.ullado da ,. '- está previsto pItI8 " ... ço de 2003 

Estudos Qef11f1cos ~fTl8fitares a serem desel"lVoMdoa por equipes rooltidic:iplinares 
deveriam enfocar 

1) limnologill para a cal'lllderizaçAo deinitiva das águas e conhecimentos básicos 
sobre a CCH"X ,'o de ZooplAnctoa e Fitopllncton 

2) Ovos I larvas de peixes, buscando de ..... r e delrrilar as possNeis areas de 
reproduçllo das espêdes e o aesc:imanlo dos jovens 

3) Alimentaçlo natuf1Il de peixes e a ;" ..... tAllCÍII dee espécie8 ne dispaosllo de 
sementes e fT'8nlJ:ençAo da biodi~e.sM"'de da área, 

4) Reproduçlo para cielmtar OI petIodos a IX i ihl : toe •• de reprl)CIuçio e fornecer 
os tamanhos de 1· maluraç&o sexual, ifT1Xlrtante paràmatro para definir perlodos de 
defeso e medidas oe manejo da pesca local 

5) Crll5eÍl .. lnto em peixes _oIY8fldo na primeira lase as principais espécies 

OS estudos devem ser realzMlos na escala es~leu....,ral PllnI conhecer e 
obsefvar quai1; $Ao os padrOes da k:liofauna exisl:entes nos ambientes, 



oU ANEXOS 

r-belll 1 InvenUirlo di Ictiofaunl Coletada na RegLlo do Parque S.rT8 da Cutia ,-
Indleam o.nomInaç6ee PfCrl~ ~f1I. Esp' "I 
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1. RECURSOS NATURAIS DA SERRA DA CUTlA 

o Parque Nacional da Serra da Culia (PNSC) está localizado no município de Guajará-Mirim 
_ RO, entre as coordenadas geográficas de 11° 22' S a 11° 55' S, 63°58' Wa 64°52' W, com 
área total de 283.611 ,70 hectares e perimetro de 327,08 quilômetros (Figura 1.1.1). Abrange 
parte das bacias hidrográficas dos rios Novo, ao norte, Sotério, a oeste, e Cautário, ao sul. 
O ponto mais elevado da área é a Serra da Cutia, com 525 m de altitude e as partes mais 
baixas estão próximas à cota de 140 m. O gradiente de altitude é de 385 m, fazendo do 
rebordo desta serra uma área de nascentes de anuentes dos rios citados. 

A Serra da Cutia corresponde ao término ocidental do sistema de morros e chapadas 
residuais em franco processo de degradSÇ-ao, que constituem a Serra dos Uopianes. 

Figura 1.1.1 Localizaçlo do PN Serra da Cutia 
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Mapa 1.1 Mapa planialtimétrico da Serra da Cutia 
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1.1 Geologia 

Os aspectos relaCIonados oi geologia tiveram como base pnnopal o documento Geologia e 
ReaJrsos Minerais de Rond6nia (CPRM, 2000), tendo em vista que o primeiro mapa 
elaborado pela Tecnossolo p8fa o PlanafIoro apresentava problemas e estava sendo refeito 
O mapa definitivo s6 foi divulgado ao pUblico posteriofmente. O mapa que apresentamos 
neste relatbio é o mapa definitivo do Plananoro, feito pela CPRM. O mesmo vale para a 
descrição da geologia da área do PN Serra da Cutia 

1.1.1 Evoluçlo Geológica 

Rondónia faz parte do Cráton Amazônico, Juntamente com porção dos Estados do Mato 
Grosso e do Amazonas e do tenilbio boliviano Esse cráton forma a base da parte norte da 
América do Sul e cobre uma área de cerca de 430.000 km1

, que compreende unidades 
lilológicas e sistemas estMutais envolvidos em uma história gaodinàmica relativamente 
estável desde 1 Ga atrãs Oivide-se em dois eso.lÓOS de idade p ril·cambriana· o Guaporé e 
o da Glãana, que são separados pelas bacias paleoz6tcas do SollmOes e a Amazônica. 

Segundo COSTA e HASUI apud CPRM (1999), a Região Amazônica foi afetada por 
importante evento extenSlooal, no Pateoz6ico, o que restAtou no desenvolvimento das 
bacias dos Rios SoIimOes, Amazonas, Parnaíba, Alto Xingu e Parecis 

Os processos que culminaram na abertlJra do oceano Atltntico e a separaçAo dos 
continentes SUHmericano e africano perfazem a evolução mesozóica da região For<WJ1 
gerados, por esses procesSO$, demvelamentos de blocos, com o surgimento de altos e 
depressOes, de sedimentaçio e de magmatismo (ALMEIDA apudCPRM 1999). Os indícios 
dessa reativaçAo tectOnica, reladonada à abel'tuta do oceano AtlAntico, evidenciam.se pela 
superposição de falhas e fraturas de orientação WNW e NE e pelo magmatismo juro
cretáceo, seguidos por uma sedimentação com características continentais fluvial e eólica. 

Os movimentos neotect6nicos 56 se desenvolveram após o período de estabilidade do 
Oligoceno, propicialdo o desenvoIv..-nento ele estrutl.X8s diversas que afetaram as rochas 
pr&-cambrianas, paleozóicas e mesozóicas, conseqüentemente controlando a sedimentação 
e influenciando no desenvolvimento dos sistemas de relevo e de drenagem atuais. 

Na região do Estado de RondOnia e em suas adjacências, do caracterizadas áreas 
transpressivas e transteoSÍl/as, causadas por dois eventos de movimentação - o primeiro, 
do MlocenolPlioceno, e o segundo do Pleistoceno SuperiorlRecente, com o resgate, em 
determinadas áreas de linhas de fraquezas, especificamente susceptiveis a reativaç6es 

A atividade neotectOnca para o penodo Micx:enoIPIioceno desenvolveu-se sob a atuaçAo de 
um campo tensional que surgiu , po5siVillmente, da interação coIisional entre as pI&C8S de 
Nazca e Sul·Americana, com imposição de um vetor compressional NE·SW Como 
conseqOências desse quadro tectOnlco, foram gerados abatimentos de blocos nas regiOes 
norteJnordeste e sUlsudoeste do Estado de RoncI6nia, com a 0C0fTência de depoceotros 
(Planioe do Guaporé) e regi6es peneplanizadas. 

Outra nova fase de estabilidade. relabvamente curta. dormna o penodo entre o Ptloceno 
Superior e o M'Oio, com o desenvolvimento de uma superfície de latenzação. A retomada 
da atividade neotectônica no Pleistoceno Recente desenrolou um modelo admitindo a 
atuação de um vetor compreSSIVO NWISE, responsãvel pelo estabelecimento de um bináno 
transt:Ol r8l'\te dextraJ com direçlo geral E-W (gerado pela rotaçto da plataforma su]. 
americana para oeste), lineamentos transtensivos dextrais NE·SW, falhas normais de 
diraçio em tomo ele SW-SE e falhas inversas NE·SW. É marcante, nessa ultima lase, o 
abatimento expressIvo de várias regiOes, tal como o baIXO Madeira, com anomalias 
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SIgnificativas na morfologia e na morfometria das redes de drenagem que constituem os 
sistemas deposidonais lIuviais desses dominios. 

No contexto tectônico da América do Sul, o setOf sudoeste do Crilton Amazônico foi aletado 
parcialmente pela Orogenia Andina durante o Terciário . Raativações subseqOentes também 
aconteceram nessa porçAo do cráton, com eleitos diretos sobre as rochas do substrato 
onde se instalou o Rio Madeinl. 

O quadro neotect6nico da região de ROI'IdefiI8 é constituído por Lm sistema de falhas de e 
~andes lineamentos estrub.nis que controlam 8 rede de drenagem atual. 

Na Figura 1.1.2, são destacados os seguintes Magahneamentos no Estado de Rond6rua 

• Vale do Rio Guaporé " Lineamento Translensivo Surpren-Pimernelras, orientado 
segundo uma direçlo NW-SE. 

• Na região entre as localidades de Guajará-Mirim e AbunA '" Lineamento 
Compressi'lO Guajará-Mirim-Abunl. de direçlo N-S. 

• AtulA (RO) até ltacoatiara (AM) • Megalineamento Translensivo Dextral Madre de 
Oios-ltacoatiara, de direçao SW-NE. 

• Na regiAo nordeste do Estado de Rood6nia '" Uneameoto Calama-Tabajara, de 
direção NW-SE. 

Figura 1.1.2 Megalineamentos Regionais do Estado de RondOnl. 
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o compartimento morfoestrutural, definido como Alto Estrutural GuaJará-Minm-Porto Velho, 
inlluenda consideravelmente a hidrografia dos rios Guaporé, Mamoré e Alto Madeira. uma 
vez que essas areas estruturalmente mais elevadas, segundo Campos & Texeira (1988). 
respondem pela mudança de dileÇão dos cursos lluviais, pelo desenvolvimento dos tred lOS 

com menor sinuosidade. pelo esbeitaTlento das ptaniOes de inundaçAo e pelo aparecimento 
de terraços emsNOS. 
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1.1.2 Litologia e SeqUência Estratigrllfica de Rondônia 

Conforme a T&O'Klssolo (1998), as unidades htol6gicas definidas como mapeáveis, que 
estão representadas nas legendas dos mapas (escala 1 :250.000), foram agrupadas de 
modo a refletir a evoluçAo geológica do território de Rondônia. A provincia geocronol6gica 
Rond6nia.San Ignacio é, desse modo, definida como parte da provinda Rio NeQ1o-Juruena, 
do Cráton AmazôniCo, afetada pela Orogenia Rondoniana. ASSim, ela pode ser subdividida 
orn. 

o Um embasamento pré-rondoniano, poIimetamórfico, de médio a alto grau, com 
idade superior a 1 450 Ma ou, mais provavelmente, :> 1.600 Ma. 

o Três fases de magmatismo bimodal em 1 eoo Ma - 1.570 Ma, 1.500 Ma - 1140 Ma a 
1.300 Ma - 1 250 Ma, respectivamente 

o Uma seqüência de cobertura pré·rondoniana, formada geralmente por rochas de 
baixo grau a nAo-metam6tficas, somente afetadas pof deformação suave durante a 
Orogenia Rondorllana, enlre 1.250 Ma e 1.000 Ma. 

o Uma seqüência de sedimentos predominantemente terrestres, de granulometna 
grosseira, de apro:w:imadamente 1.000 Ma, depositada em estrulutras epi e 
inttacontinentais, do tipo graben, associada com l.ma suite de rochas anorogênicas 
bimodais, ptutenicas, que indu os assim chamados Grrios Jovens de Rondônia 
(YoungtJr Rondotian Gl8rWeS) e a Suíte Alcalina Costa M8fCpJeS. 

• Uma seqOlncia Paleoz6ica de folhelhos, carbonatos, arenitos e, 
secundariamente, depósitos glaciais, igualmente depositada em estMuras de rift 
epi e intracontinentais. 

o Uma seqOlncia Mesozóica de arenitos e platô baÚlltico (il'lCluindo algumas 
chaminés quimberliticas), depositados em estruturas de graben rejlNenescidas. 

• Uma seq06ncia Cenoz6ica (neog6neo-quartenãrio) de .. dimentos platafonnais 
rasos e seus pl"lXlutos intemperizados (Iaterita) e aluviais, coIuvials e eluviais 
retrabalhados 

1.1.3 Geologia do PN da Semi da Cutia 

Na área de estudo, aparecem varios grupos IrtoI6gicos. Os terrenos geotoglcamente mais 
antigos no entorno do PN da Seita da Cuba sACI constituIdos pela Suíte Intrusiva Alto 
Candeias de idade em tomo de 1,57 Ga. do mesoproterozóico. A Seqllêncla Metavulcano
sedimentar Nova Brasitlndia e a Suíte Ignea Costa Marques, também do 
mesoproteroz6ico, têm idade em tomo de 1,1 Ga. Em tomo de 967+-1.098 Ma está a 
Formaçl o Palmeiral que constilul a SUla dos Pacaás Novos e dos Uopianes e, 
conseqõentemente. a Serra da Cutia. 

O CenozÓico está representado pelas coberturas sedimentares indi ferenc iadas, que 
estêo disbibuidas princlpatmeote ao longo do sistema fluvial Guaporé-Mamoré, nas bacias 
dos rios Sotério e Novo. 

Na descriçlo geoI6gJca da área, optamos por apresentar a geoIogl8 das baCIas hidrográficas 
e seu entorno. 

A bacia do Rio Novo, localizada ao norte da área, ê formada predominantemente pela 
Formaçlo Mlgrantinópolls, pertencente ao grupo Nova BJ"lslllndla, formaóo por sACI 
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terrenos geologicamente mais antigos, datados do mesoprOletozóico (em tomo de 1,1 Ga). 
Em seu médio curso, passa a atravessar cobertUrllS sedimentares indiferenc iadas do 
Cenoz6lco. Os igarapés Azul e Quatro Galhos, anuentes do Rio Novo dentro da ârea do 
parque, nascem na , que é constJtuida pela Formaçlo Palmeiral , e fomIada por roctlas 
arenítess datadas do neoproterozóico (900 Ma). 

A bacia do Rio Sotério, localizada na parte oeste do PN , tem suas nascentes também na , 
sobre terrenos sedimeotares da FormaçAo Palmeiral; em segUda, passa para terrenos 
sedimentares indiferenciados do CenozÓICO, que se esractenzam por serem áreas 
inundãveis. Próximo' divisa do PN Sei ta da Cutia, em seu médio curso, passa por terrenos 
graníticos da Suite fgnea Costa Marques. 

A bana do Rio Cautârio, ao sul , possui apenas três afluentes que nascem dentro da área do 
PN Seita da Cuba, sendo eles o igarapé CoIoc"ÇIo. o TIradentes e o SIo Joio ou Branco 
do Cautârio, que também COfT8m sobre teuenos da FormaçAo Palmeiral. Nas vizinhanças 
do parque (porção sul), em sua margem direita, o Rio Cautário passa pela Sulta intnJslva 
básica e ultrab'sica Cacoal, que se apresenta em forma de diques intrusivos nas rochas 
do leito. tanto no Rio Branco, quanto no Cautilrio. 

1.1.3.1 SeqOência Matavulcano-sedimentar Nova Brasitlndia 

Na área do PN Serra da Cutia, a Seqüência Metavulcano-sedimentar Nova B,..sl llndla, 
ou o GnJpo Nova BrlIsit l ndia, é constituida por uma seqüência de rochas 
metassedimentares dásticas da Fonnaç.lo Migrllntinópolis e lambAm por rochas 
metaignaas básicas da Formaçlo Rio Pardo, intnJsionadll por granitos das Sultes 
Intrusivas Alto Candeias (que aparece na porçIo nordeste da bacia do Rio Novo) e Costa 
Marques (próxima á divisa com Surpresa). 

As rochas metaigneas básicas compreendem metagabros, metadiabásios li anfibolilOS. As 
rochas metassedimentares (metalurtliditos) do representadas, geneaicamente, por biotil&
feldspatos-quartzo paragnaisses, micaxistos e gnaisses calcissHicAlicos. 

A Formaçlo MIgrantin6polls estil representada pelas rochas supracrustais psam!> 
pelitiess, reconhecidas como uma uridade I\n)jditica lanigeno-carbonática de m.
profundo SiUs de metagabros, anfibolilos a , mais ta"amenta, metabasallos sIo 
sl.bordinados a esse dominio. Essa fou .. açto aparece a leste da bacia do Rio Novo, onde 
se encontram as nascentes do mesmo. 

As rochas desse grupo exibem características estruturais e tmurais que renelem a atuaçAo 
de um evento metam6rfico-.deformaaonal progressivo e heterogêneo, em condições de alta 
temperatura (em tomo de no graus) e baixa pranto. A estnrturaçAo das rochas foi imposta 
por um regime Iransgt1tSSlVO de idade de 1100 Ma. Ciclos maimos alternados com 
penedos de continentalizaçAo, que envo/v8fam periodos de glaciação e desertificação, do 
os responsáveis pela formação sedimentar da área. 

Dataç6es UlPb em 7lrCÕ8S de p&ragnalSS&s da Seqüência MetavulcaflO.sedlmentar Nova 
BtasilAndia StJg8fem a atuaçAn de um Importante evento tectono-metamóI1ico regional de 
alto grau, com idada em tomo de 1,1 Ga. segundo Rizzoto, apud CPRM, 2000 

A Formaçlo Rio Pardo está representada, na porçAo central , por sills e stoclcs de 
metagabros, metadiab6sios e anfiboIitos com Intercalações subOrdinadas de metaturbiditos 
margosos (gnaisses caldssilicâtiCO;l) e raramente metatumiditos tenigenos (pwagnaisses e 
micaxlstos finos) . 

A Sulte Ignea Costa Marques do formações de rochas granit6ides que ocorrem ao sul da 
serra dos Uopianes e que consti tuem as serras Grancle e da Conceição, na planicie do 
RioGuaporé, foram incIuidas no Complexo Costa Marques por TomtS f1t ai. (1979) apud 
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CPRM, 2000. Leal et aJo (1978) denominaram de Grupo Costa Marques um complexo 
vulcano-pl~magmãtico que ocorre às margens do Rio Guapofé, na vila da Costa 
Marques. Compreende granitos subvuk:âoicos, granófiros, riólitos. riodaCltOS, traqultOS e 
diques de lampr6firos. Os corpos graniticos ocorrem geralmente, na forma de stocks 
elipsoidais a aproximadamente circulares, parcialmente encobertos pelos sedimentos 
laternizados tlK"Qários. 

Nas relações de contato dos granitos com as vulcânicas ãcidas, segundo as evidências de 
campo de Torres el ai. (1979), os granitos parecem exibir contatos gradacionais com as 
vulcânicas, mas tambêm ressaltam a existência de relações de intrusão nas mesmas. 

Os riodamos sAo o tipo vulcAnico predominante e octJi.em preflK"encialmente na serra da 
ConceiçAo, e em menor proporção entre esta e a serra Grande. São rochas maciças, com 
fenocristais de feldspatos e quartzo em matriz microgranular, com freqUentes feiç6es 
amigdaJoidais. Os quartzo-pórfiros são corpos de dimensOes reduzidas que ocupam as 
partes apicais da serra da ConceiçAo e são intrusivos nos bioIita-granilos (CPRM,2ooo). 

Na área do PN Serra da Cutia, a Sul te Costa Marques aparece como pequena mancha na 
divisa com a comunidade Surpresa, e li responsável pela mancha de latossolo vermelho
amarelo a pelo adensamento vegetal, confolllle se vEHifica nas imagens de satélite. Esse 
adensamento li constituido pof castanheiras, e se encontra entra o Igarapé das Antas (a 
partir do ponto 15) a o Igarapé Azul , dentro do Parque. 

1.1.3.2 Fonnaçlo Palmeiral 

A FormaçAo Palmeiral foi amplamente estudada por Bahia (1997). Esta unidade foi definida 
por Lobato (1966) na vila de Palmeiral, situada nas margens do RioMadeira, no km 159 da 
BR-364. Posterionnente, foi estendida por Souza et ai . (1975), até as Serras dos Pacaas 
Novos e dos Uopianes, por faze( pane da mesma bacia deposidonaJ. Na área de estudo, 
aparece na Sarra da Cutia. 

A Formação Palmeiral é constituída por coberturas sedimentares continentais e coberturas 
sedimentares marinho-conllnantais paleo-mesoz6icas. Ê foImada principalmente de 
ortoconglomerados e arenitos, cu}as litofãcies caracterizam um sistema fluvial braided 
pro:dmal ou de leque fluvial . A fâcies identificada indui ortoconglomeraào maciço ou com 
estratificaçao incipiente; arenitos com estratificações cruzadas acanalada, tabular e 
sigmoidal; arenito com estratificação horizontal e aramo maciço. 

A fãcies Gh é predominante no sistema. A presença de seixos até matacôes caracteriza 
uma carga de leito muito elevada, como ocorre em sistemas de canais fluviais de baixa 
sinuosidade. 

Nos corpos ou lençóis conglomerãticos, gerados durante eventos de alta descarga, são 
intercaladas lentes arenosas (fãcies Sp e $h), que se formaram como depósitos de canais 
menores (canais entre barras) durante periodos de baixa descarga. A alta variação da 
descarga, aliada à capacidade transportadora variàvel do fluxo. são dois fatores imponantes 
que favorecem um padrão de canais entrelaçados com baixa sinuosidade. 

Os Sfenrtos da formação sAo de finos a médios, ocorrendo subordinadamente com frações 
grossas. com seleção de moderada a boa; porém, tomam-se mal selecionados quando 
ocorrem no interior de ortoconglomerados, situação em que apresentam estratificação 
cruzada tabular 

As associaç6es faciol6glcas mostram que a sedimentação ocorrida durante o Meso
proteroz6ico na borda oeste do Cráton Amaz6nico iniciou em ambiente fluvial. mudando 
depois, para condições marinhas e voltando, finalmente, para ambiente fluviaL A 
transgltSSão mainha não alcançoo a Salla dos Pacaãs Novos. No entanto, esses 
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sedimentos marinhos poderiam estar ocultos na pane inferior da fuilllaçAo sem demOnstr.
anoramento em superfície. 

Estudos de paJeocorrentes mostram que a moYimentaçAo dos materiais se dá 
sistematicamente de NNE para SSW, e que este sentido da COI"lente é concordante com os 
padrOes encontrados nas formações Arco-frisIFortuna, na Serra de SIo Vicente, no Mato 
Grosso, e Santa Bárbara, na BoUYia, levando a interpretar a e:dstênda de um grande canal 
fluvial desde o Estado de Rond6nia, passando pelo Estado de Mato Grosso e dMliganclo 80 
te .. it6tio boliviano, no Mes<>Neoprnteroz6ico. 

A seqOência deposicional é apresentada no perfil estratigráfico da Figura 1.1.3 (Bahia 
1997). 

FIgura 1.1.3 Perfil Estratigráfico Composto da Fonnaçlo Palmeiral 
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Foto 1.1.1 Incrustaçlo de Seixos (Conglomerados) nas Paredes da Serra -
Ortoconglomef'lldo Maciço ou com Estratiflcaçlo Incipiente 

Na foto acima, linhas de seixos também são visuaJizadas nas paredes da Serra da Cutia , 
bem como amontoados de seixos (lençóis cooglomeráticos), ao longo de canais e 
paleocanais na área. 

Foto 1.1.2 Conglomer.dos com Seixos Rolados na ColIna do Rio Caut.6rio 

Bahia (1997), por meio da analise estruttxal e da interprelaçAo de imagens de satélite e 
radar da Serra dos Pacaás Novos, apoiadas por medidas de estruturas diretamente nos 
anoramentos, observou que o padrão estrutural dominante na região da Serra dos Pacaás 
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Novos é de natureza essencialmente ~I-dúctil, com falhamentos e fraturamentos 
relacionados aos lineamentos (zonas de cisalhamento) Ataras e Quatorze de Abril. 

A interpretação desses sistemas de falhamentos, realizadas pelo autor com base nas 
Imagens de radar, possibilitou a separaçAo de pelo menos três setores estruturais que 
afetam os sedimentos da Serra dos Pacaás Novos. A Fom1açAo Palmeiral, confinada numa 
estrutura distensiva, sofreu deformações em condições ruptil-dúctil , e provavelmente, no 
Cenozóico, ~ inversto de relevo, ... que levou !li sua atual configuraçAo morfológica. 

De acordo com CPRM (1979), a relaçAo de contato entre a fOil"ilÇêo Palmeiral e as demais 
unidades é prejudicada pela existência de depósito de tatus (pedimentos que chegam a 
avançar até nlveis de meia encosta) e das coberturas detritico-lalerílicas e e1tJVio.co1lNiais, 
profusamente distribuídas. A análise do campo feito por QB6IogoS da Comp.antla mostra os 
seguintes fatos: 

As rochas arenlticas que foram sujeitas a causas dinâmicas transformaram-se em espécies 
com caracteristJcas de metamorfitos quartizlticos de baixo grau, as vezes passando de 
arenito arcoseano para quat1Zito micáceo Intensamente deformado, a exemplo do que 
acootece ao sul da Seila dos UopiMes, ou seja, na base abf\lpta da escarpa, aparecem 
afIonImentos esporádicos, podtm expressivos, de agregados quartzo-muscovitic:os OCliTUlS 

em zonas de falhas. Toda a átea da SeaB da Cutia é fonnada, pii .. cipalmente, J)O( 

sedimentos areoo-arcoseanos com veios de quartizitos metam6ticos. 

As rochas magmáticas básicas ocorrem em fornla de diques e soleiras (siIIs) intrudidos em 
falhamentos. 

ExposiçAo de gnaisses calcio-silicaticos foi detectada a montante do Igarapé Conceição, 
que nasce na Serra da Cutia. 

1.1.3.3 Sulte Inlrusiv. Aho C.ndei.s 

Esta suíte é composta por rochas graníticas, e se apresenta como lMT1 corpo de dimens6es 
batoliticas (Maciço Ano Candeias) e dois pIútons mais a norte, segl.ndo Soorza et si. (1975), 
leal et ai . (1978), lsotta et aI. (1978), apud CPRM (2000). Bettencourt et aI. (1997), 
baseados em dados geoaoool6gicos, denominaram-na de Suíte Intrusiva Aho Candeias. O 
maior número de corpos constituintes da sulte situam-se a norte do Maciço Aho Candeias, 
sendo um deles o Maciço Massangana, além de outros corpos menos expressivos. 

O MaciçO Alto Candeias exibe uma fo" .. a alongada de direçAo """'W-ESE, e suas 
verdadeiras dimens6es são ainda desconhecidas. O contato com as rochas &rlCI'IiJaWltes é 
marcado por uma zona de ds.alha-nento tral'lll" ··'51te dex1raI no seu lirme norte, enquanto 
a borda sul é recoberta pelas rochas básicas da Formaçao Nova Floresta e pelas rochas 
sedimentares da Formação Palmeiral (Graben dos Uopianes). ~ composto 
predominantemente por granitos, em menor quantidade por apiitos e sienitos. 

Na borda norte, esses granitos exibem uma larga zona de cisalhamento com transformaçAo 
das rochas em protomiionitos e milonitos. Intemamente, zonas discretas de cisall"lamento 
dúctil também ocorrem, mas, em gemi, mostram-se afetadas ar enas por uma tedOnica 
rúptil , segundo CPRM (2000). 

Na área de estudo, aparece na divisa do PN Sell8 da Cutia com a Terra Indígena Uru-eu
wau-wau, nas naSC&nles do Rio Novo. 

1.1,3." Form.çOes SUjlel ficiais - CobertU,.s Cenoz6icas ContinOllLlis 

As Coberturas Cenoz6icas do Estado de Rondônia reúnem os depósitos terciários e 
quatemárJos continentais, distribuídos principalmente ao longo do sistema ftuvial Guaporé
Mamoré-Alto Madeira, cuja mort"ogênese é controlada por fatores litológicos, climáticos e 
especialmente lectOnicos. 

Os fatores tec:tOnicos responsáveis pela lfIOi~n!e desse importante sistema flUVial e, por 
extensão, de toda a paisagem cenozóica regional, eslAo reladonadOs ás movimentaÇ6es 
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neotect6nicas reflexas da Orogenla Andina. Também sAo resutlado da deformaçAo 
inlfaplaca imposta pela atuaçio de um CCM"1ugado dextral de direção E-W, com 

lranstensiva e lranspressiva orientadas nas direço'les NE-SW e NWSE, 
gentdo pela rotação da Placa Sul-AmeriCMa para oeste (Costa fIt ai., 

que promoveram a reativação de linhas eslr\lbJrais hefdadas do Pré
e a InstalaçAo de novas linhas de fraqueza (Uma, 1988; Campos & Teixeira, 

1988). 

Esses dep6sitos estio organizados como Coberturas Sedimentares Indiferenaadn 
(TOI), Temlços Fluviais Pleistoc6nicos (Opt), Ternços Ouatemtrios Antnosos (TOsa) 
e Depósitos de Planlele de InundaçlolCanal Fluvial ou Aluviais (OHa). 

OHa -depósitos aluvlonares em canais fluviais e planicies de inunclaÇAo oos sistemas de 
<hnagens atuais. Materiais detriticos mal selecionados, compostos de sedimentos 
arenosos, sittosos e -Vilosos, com horizontes cooglome.âticos. Geralmente misbsados com 
materiais coIuvionares. HoIoceno. 

OHp - depósitos em plantdes de inundaçAo sazonais, representados principalmente por 
material .eno-argiloso rico em matéria orgânica. HoIoceno. 

TQi - ootlertura sedimentar indiferenciada, assotiada com leques e canais fluviais, 
pltM'Ildes de inlridaçAo e depósitos de lago. é. COfIStitulda de sedimentos de tamanho 
variado, desde flagmentos de taterita a argila, com lateritizaçAo significativa. As rochas 
geralmente têm uma idade neogênica (Plioceno-Mioceno), embora possa inccxporar 
menores quantidades de materiais Ouatemáios. 

1.1.3 Utilizaçlo dos Recursos Minerais da Área do PNSC - o Garimpo 

Dentro da área do parque, foram eocontrados equipamentos de garimpo (maracas, gigues 
abacal!.is etc.). para exploraçAo de ouro. com velculos, dois grupos geradores, 20 tambores 
para annazenamento de combustivel , o que deixa dara a intenção de exptoraçAo da área 
com essa atMdacIe (Foto 1.1.3). Há quinze al"lOS, un garimpo de ouro flrlCiol"loU dentro da 
á"ea (coordenadas um 380537 E oeste e 8731038 SuI), de característica manual, cujOS 
vestigios podem ser verificados nas fotos abaixo. 

Foto 1.1.3 Garimpo de ouro abandonado dentro da 'rea do PN Semi da Cutia 

~' _4 
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Mapa 1.1.2 Geologia da &traa do PN Serra da Cutia 
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2. GEOMORFOLOGIA 

2.1 EVOLuçAo GEONORfOLOGICA REGIONAL 

O relevo de Rondônia apresenta altitudes modestas, sendo que 96% da área do 
Estado estão acima de 100 metros de altitude, enquanto apenas 2% encontram-se 
com altitudes que variam entre 600 e 1200 metros. Essa caracteristica se explica pela 
antigOidade da estrutura geológica e pela ausência de dobramentos terciários no 
Estado. 

As maiores altitudes encontram-se na Serra dos Pacaás Novos, coJo ponto culminante 
está a 1230 metros de altitude. Outras serras importantes são a Serra dos Uopianes 
(600 m), Seu da Providência (500 m), Serra Moreira Cabral (600 m). Destaca-se 
também a SUpefficie Tabular de Vilhena (Chapada dos Parecis), com quase 650 
metros no topo. As mais baixas attitl..ldes enconlram-se no vale do Rio Madeira, na 
divisa com o Estado do Amazonas, com cotas abaixo de 100 m de altitude. No vale do 
Rio G"Ip:d, extensas áreas on!p8fT1 niveis topográficos muito baixos, entre 100 e 
150 metros, configurando extensas áreas alagáveis, mapeadas como deltas/cones, e 
áreas a l~as, além das planlcies e dos terraços fluviais . 

O relevo do Estado de Rondônia sofreu, durante longos periodos, severos processos 
de denudaçao, fato comprovado pela existência de extensas superficies de 
aplanamento. 

O S08fguimento do relevo, causado por movimentos tectônicos ocomdos durante o 
Cenozóico, associados às oscilações dimáticas ocorridas também nesta Era, teve 
como conseqOência novas fases de processos de incisAo e de 
p aneph"-laçAoIpediplanaçAo, esp Bcialmente nas zonas ao redor dos rios principais. 

A longa wraçAo dos processos de Intemperismo em dima tropicallmido resultou na 
forlilaçAo de solos lateriticos. No que se refere á evoluçto paleodimática e ã 
instalaçAn de drenagem na *88, a identificaçAo de slJpeffic:ies pediplanadas é 
indicativa de una sucessão de episódios dimáticos diferenciados, de acordo com 
Radambrasil (1978). 

A constataçao de fácies arenosas, estruturas truncadas e a ocorrência de relevos 
residuais no topo das serras dos Pacaás Novos e dos Uopianes, Induziram ao 
reconhecimento de uma superllcie elaborada por "processos mecAnicos" do tipo 
pediplanaçAo, o que só se pode relacionar a um periodo de clima mais seco do que o 
atual. Esse aplainamento foi definido como um Pediplano Pós-Cretácico' . 

Os rios menoras normalmente nAo têm terraços, ou, se os têm, slo estreitos. As 
planlcies aluviais desses rios sAo ativas, pois são periodicamente inlM\dáveis. 

Ao Ionoo dos rios principais, as planicies aluviais atingem grandes áreas, sendo 
bastante largas. Pelo menos dois niveis de terraços foram constatados, sendo Que as 
variaç6es de suas altitudes e extensões estão correlacionadas à situação 
tectOnicolgeol6gica. As planicies inundáveis dos rios principais são muito extensas e 
ativas, fotmando pântanos, barras de cordOes sedimentares e sistemas de leitos de 
rios e meandros abandonados. 

A Incidência de vários rápidos, particul8flTlente nos rios principais, indica que os rios 
se instalaram em rochas profundamente intemperizadas (predominantemente 
granlticas e basálticas), até atingir as partes MO alteradas dessas rochas. 

O tectonismo aconteceu e continua acontecendo em Rondônia, embora a área em 
estudo esteja localizada em terrenos estáveis do Escudo Brasileiro. 

' OCmkeo foi o perio(Io de formaQ0e5 de yandes descnos de norte I Rll no Bl"IISil •• ~ 
do desci,", de BoIucuu. 
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Os vários movimentos tectônicos resultaram em deformaç6es nas áreas aplanadas, 
escarpas e nas supef'ficies tabulares localizadas na regiAo central , como também nas 
pI.,rcies aluviais e terraços dos rios principais. Esse fenOmeno causou algl.n1as 
mudanças no direcionamento dos leitos dos rios, particularmente no c:entro-n0rt8 e 
nordeste do Estado, onde existem amplas e inativas planícies aluviais. 

O Projeto Radambrasil (1978; 1979) propOs a seguinte oompa1imentaçâo do ralevo do 
sul da AmazOnia: Planaltos Ruiduals do Guapcri; Planalto Dissecado Sul da 
AmazOnia; Planalto Rebaixado da AmazOnia (Ocidental); Planalto Sedimentar dos 
Parecis; Pediplano Centr~Ocidental Brasileiro; Serras e Chapadas do Cachimbó. 
OepressAo Interplaná!tica da AmazOnia Meridional; OepressAo do Guaporé; Planície 
AmazOnica e Planleies e Pantanais do Médio e Alto Guaporé. 

No contexto regional, de acordo com o Radambrasil (1979), o Pama Serra da Cutia 
possui áreas inseridas nos Planaltos Residuais do Guapcri, no Pediplano Centro 
Ocidental Brasileiro e no Domínio Fluvial do Madeira (&*>sistema GuaporéIMamoré), 
pertencente à Planície AmazOna . 

2. 1.1 Pl l naltos ReSiduais do Guaport 

Os Planaltos Residuais do Guaporé englobam todos os planaltos tabulares, que 
sobl'essaem dos terrenos cristalinos aplainados, como as Serras dos Parecis, dos 
Uopianes e dos Pacaás Novos. Os arenitos da primeira sAo de Idade cretácea, 
enquanto os das duas últimas relacionam-se ao Proteroz6ico Superior. Essas serras 
uIJo alimadas segundo a direçlo geral NW-SE. 

Esses relevos se encontram separados um do outro por interpenetração de uma 
extensa superfície rebaixada, definida como Pediplano Centro-Ocidental Brasileiro. 

A denominaçAo de Planaltos Residuais dev.se a esse caréter de isolamento dos 
conjuntos de relevo que constituem a unidade, enquanto sua complementaçAo se 
relaciona ao fato de a mesma se encontrar localizada sobre áreas do antigo TeilitOOo 
do Guaporé. A feiçAo geomorfoIógica caracteristica desses planaltos é conslibJlda por 
relevos predominantemente tabulares, geralmente marcados por rebordos estruturais 
e erosivos, com desníveis altimétricos. A Serra do Pacaás Novos, localizada na porçao 
centrCll'norte do Estado possui altitude máxima de 1230 m. A Serra dos Uopianes 
localizada mais ao sul, tem altitude média próxima aos 500 m e allibJde máxima de 
650 m na porçAo leste; As serras do entomo fazem parte desse conjunto, distantes 
uma da outra em 50 quilOmettos. A Serra da Cutia e do $Ao Joio fazem parte do 
conjunto Serra dos Uopiaoes. 

Regionalmente, as Seilas dos Pacaás Novos e dos Uopianes devam ser entendidas 
como relevos invertidos, considefando-se que, antes da inverslo, relevos elevados 
devem ter se estabelecido na área} . Na 5Ma do Mirante em Guajafá-Mirim ocorrem 
seixos rolados incompativeis com as caracteristicas atuais da 58fT8. 

É possível que após o arrasamento do antidinal elevado, tenha ocorrido uma 
reativaçAo tectOnica que causou o soergulfnento dos blocos e o basculamento dessas 
unidades no Jurocretácico, último pefiOdO do tempo geol6gico em que OCOITeram 
movimentos tectOnicos rigorosos, cujos efeitos são encorItradOS em várias áreas da 
AmazOnia, conforme o Radambrasll, (1978). 

Na Serra dos Uopianes, os relevos tabulares se posicionam na direção geral nordeste
sudoeste e se dividem em dois conjuntos de blocos que $8 estendem és margens 
direita e esquerda do Rio Cautário. 

I Dal. deoomin_'" Gnbc:mdo P .... d; NO\"05 e Gnbemdo Uopia ...... • 
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Os relevos que se disp6em a margem direita desse no t6m aspecto cuestiforme, com 
iocJinaçAn das camadas para sudoeste, e têm o from voltado para Noroeste, Nesse 
trecho, o blocO de relevo mais oriental apresenta o 'rom contínuo e nítido, enquanto, a 
ocidente, o relevo mostra o (ront bastante dissecado e parte dele se encontra recuado 
da posiçio original. 

Um segundo front de cuesta, também dissimulado, encontf&.se assinalado 
imediatamente para sol. O extenso relevo taOOIS{ que se posiciona • margem 
esquerda dO Rio Cautário parece também apresentar um suave caimento da superfície 
em direçAo ao leito do rio. Essa inclinaçlo é apenas sugerida pela e:dstência de 
drenos co. IBncIo o topo da serra em direção a borda norte. De um modo geral, a Serra 
dos Uopíanes apresenta suas bordas muito dissecadas, e sobre os topos tabulares 
encontrJwn.se relevos residuais (com aspectO ruinifoime), denominados de inselberps 
(Foto 2.1). 

Foto 2.1 Frorrt de cuesta da Serra dos Uopianes 

A serra da Cutia, localizada na margem direita do rio Cautério, é umas das últimas 
partes elevadas dos UopIanes em sua porçAo ocidental. 

2.1.2 Pedlplano Centro-Ocidental Brasileiro 

Regionalmente, esta unidade tem recebido tal denominaçAo por se tratar de uma 
superfície aplainada, sibJada na parte centro-ocidental do Brasil. Na araa de estudo, o 
pedtplano Isolou um conjunto de relevos dos Planaltos Residuais do Guaporé, 
constituido pelas Serras dos Uopianes e dos Pacaás Novos, Compreende a mais 
extensa atea da pedimentos detriticos el'lCOl'ltnKla em todo o Estado e dele emergem 
relevos residuais confootlle foto abaixo (Foto 2.2). Nesta foto, temos, ao fundo, as 
Serras do Desengano e da sao JoAo, vizinhas da Serra da Cutia . 
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Foto 2.2 Are. Pediplanada e Relevos Dissecados. Ao fundo, Serras do $lo joio 
e do Desengano, Situadas a Nordeste da SeITll da Cutia. 

Trala-se de uma área pediplanada e de relevos dissecados em interlluvios tabulares, 
onde 0C0fT8 uma faixa solos rasos compostos por sedimentos arenosos e com 
cooertura vegetal de savana e campos. 

A maior parte da drenagem que corta essa área se dirige para o Rio Novo, ao nona, e 
para o Cautário, a sul e leste. Uma vegetaçAo de floresta tia galeria acompanha essa 
drenagem. 

2.1.3 Campos Inundiveis do Sistema Fluvial do Madeira e SUbsistemas Guaporé 
Mamoril 

Na área do Perna, estes campos estão representados por grande parte da faixa 
ribeirinha dos Rios Novo e Sotério. $ao formados pelas cheias periódicas da época 
das chuvas, quando ocorre a invasão das áreas mais baixas pelas águas. Esses 
alagados se estendem através de grandes áreas baixas, intercal.-w:lo-se às áreas de 
matas. Nos rios SéCU'ldáriol, o extravasamento pelas margens se dá pela dificuldade 
de vazão &r1C:onlrada pelos mesmos. 

Os terraços nuviais que aparecem na área dos Rios Novo e Sotério possuem como 
caracteristica a formaçlo de "boIsOes", que sAo pontos onde o rio se estreita 
repentinamente por um trecho de 50 a 100 metros, e se toma novamente largo. Nesse 
caso, os "boIsOes" sio os trechos alargados em meio a pontos estreitos, e se 
caracterizam por S8f8m profundos, com grande quantidade de peixes. Esses lugares 
ficam bem evidentes no periodo da seM. 
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Foto 2.6 Pared6es Rochosos da Serra da Cutia 

Foto: P_ RodI1g ...... 2003. 

Foto 2.7 Lajes de Pedra no Topo da Serra da Cutia 
:-:=~ 

Foto 2.8 Cachoeirtnha da Serra da Cutia 

• 
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• 
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Foto 2.9 Topo da Se •• a da Cutia 

Foto 2.10 Cavernas na $e1T1l da Cutla 

2.3 Equilfbrio Geomorfológlco da Área 

Quanto 80 equilíbrio geomorfoI6gioo da regiAo, trabalhos de campo realizados pelo 
Radambr'asil (1978) revelaram que as vertentes dos relevos mais elevados se 
apresentam estáveis sob a cobertura vegetal, com indicios de erosão obS8i'Vados 
apenas em bed lOS onde a cobertI.Ka vegetal havia sido retirada. 

No entanto, confoillle descriçAo de campo, a área da Se .. a da Cutia é altame .. te 
IllJlnerâvel, pelo fato de ser conslilulda de rochas sedimentares friâveis, que se 
esfaCêlam com facilidade. C\idados especiais devem ser dados • irea, que devera 
ser preseNada do uso püblico, primeiro pela fragilidade ambiental e, segundo, por nAo 
oferecer segurança para a realizaçAo de esportes radicais como o rapei e o treklOng. 

A instalaçAo da noresta mostra que o equilíbrio geomorfodimático entre a veoet&çAo, o 
5010 e os relevos dissecados é frágil. Assim, a quebra deste equilíbrio pela alteração 
de qualquer um dos elementos poder! acel8f8r a ab.aç .... dos processos erosivos. 
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2.2 Geomorfologia do Pama Serra da Cutia 

o Parque Nacional da Serra da Cutia apresenta as seguintes formas de relevo e 
feiç:6es geomorfol6gicas Iocatizadas J conforme pode ser visuatizado nos mapas: 
Planialtimétrico (Mapa 1.1), e GeomorfoI6gico (Mapa 2.2) do Pama. 

- A Serra da Cutia, com 525 m de altitude no ponto mais elevado, que 
~Imente faz parte do domínio dos PI1lnattos Residuais do 
Guaporé. No mapa, aparece com a sigla 5110 - superfides tabulares 
em rochas sedimentares com DJter1l.Jras fEIfTUQUnososa - , 5111 -
superficies tabulares em rochas sedimentares com baixa dissecaçAo
e 5112, com méda dissecaçlo. 

Platôs, com aproximadamente 200 m de altitude e que, regionalmente, 
fazem parte do Pedlplano Centro-Ocidental Brasileiro. No mapa, 
aparecem como superficias de aplanamento. Nessas éreas, aparecem 
vegetações de campos limpos e cerrados, com desenvolvimento 
"oresta! localizados, representada no mapa pela descriçAo 02210 -
$4 'P e:rfíde de aplainamento eotre 200 e 300 m com relevo plano e 
evidencia de supefflCies com couraças ferruginosas. A maior parte da 
área é classificada como 02221 - superficie de aplainamento com 
altitude menor que 300 m com nível de disS8Caçlo média. 

- campos inundáveis, em torno das cotas altimétricas de 150 metros, 
aparecem em grande parte do terreno entre os a"uentes dos rios 
Sotério, Igarapé Azul e Igarapé São João ou Branco. Aparecem nas 
areas dos rios Sotério e Novo, cuja identificaçlo no mapa é 02210. 
Regionalmente, este relevo faz parte do Domlnio Fluvial do Madeira -
e estas áreas sâo comumente cobertas por campos, com 
desenvolvimento "orestal nas faixas ribeirinhas e são formadas por 
terraços "uviais de rios secundários A32 e principais A31 , tais como o 
subsistema GuaporélMamoré. 
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A Serra da Cutia é composta por arenitos pré cambrianos da fotmação Palmeiral. 
localmente, a parte rochosa exposta é altamente friâvel , partindc>se e esfafe/ando 
com facilidade. Fisiograficamente, apresenta-se em três corpos básicos, com topo 
suave arredondado, com rebordos erosivos arredondados, e com paredes desnudas 
(Foto 2.5). 

Foto 2.5 Vista da S III_ da Cutta 

Foto; LNrO-o F ......... a:103. 

• O primeiro COI"po da serra é ITIItis baixo que os demais. A subida sem 
equipamentos é difíaJltada pela presença de paredão íngreme de 
aproximadamente 30 metros de altura. No pé da serra, há um pequeno 
igarapé, com leito composto por rochas sottas de arenito com incrustações de 
quartzo e ocorrência de seixos rotados. 

• O segundo corpo da serra encontra-se separado da primeira por uma vertente 
íngreme, igualmente difícil para escalar os pareó6es rochosos (Foto 2.6). O 
topo é '"bano por laje de pedra com cobertura vegetal típica de cerrado (Foto 
2.7). No perarso, há uma cadlOBira com pequeno volume de água, que deve 
secar no periodo de estiagem (Foto 2.8). 

• O topo do corpo principal da serra tem as coordenadas UTM 036540B oeste e 
8702320 sul. O caminho peta mata é facilitado por ser gradativamente 
escalonado. A paisagem é composta por árvores de cerrado com altura inferior 
a 5 metros. Aparentemente a ares sofre ações de ventos fortes, dada a 
Quantidade de arrancadas com raiz, o que dificulta a passagem. No trecho 
percorrido não forwn encontrados corpos com égua. A descida serra é dificit, 
pois em alguns pontos as rod,as das paredes se esfacelam com fadlidaoe, 
mostrando a vulnerabilidade deste ambiente para piatiGa de esporteS radicais o 
trekldng (Foto 2.9). 

Nos três corpos da serra, não foi constatada a ocorrência de cachoeiras de grande 
porte ou grutas interessantes para visitaçAo, apesar de as cavemas serem comuns em 
relevos residuais do conjunto Uopianes (Foto 2.10). 

Além desses, aparecem outros morros próximos, com altitudes que se aproximam de 
350 metros, tais como o morro da Cutiara (danomirT-açAo dada pela equipe de 
pesq.Jisadofes), ao oeste da Seaa da Cutia e outros InOi,OS isolados, sem 
denominaç"o, 80 leste desta e na civisa nordeste do PNSC. 
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2.4 FeiçOes Geomorfológicas Presentes no Parque Serra da Cutia 

Em detalhe, em mapa de escala 1:250.000, resultante de estudos realizados pela 
Tecnossolo (Quadro 2.1), encontramos as seguintes feições geomorfolôgicas 
presentes na regi!io do parque da Serra da Cutia (Mapa 2.1): 

Quadro 2.1 Legenda de Geomorfologia - FeiçOes Geomorfológicas da Regilo do 
Parque 

,"lo < 300 m) com relevo plano e de superflcies com 

Em rochas sedimentares com baixa diSsecação 
Em rochas sedimentares com baixa média 
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Mapa 2.1 Geomorfologia da Regilo do Parque Nacional Serra da Cutia 
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Mapa 2.2 Geomorfologla do Parque 
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3. SOLOS 

Eloiza Elena Nascimento 
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3. Solos 
Segl.rldo o levantamento de Solos realizado pela Tecnossolo (1998) para o 
Zoneamento S6d0-econ6mico ecológico do Estado de RondOnia, foram catal~ados 
os SlJ9Uintes tipos de solos 

Quadro 1.3.1 Classes de Solos Pl1Isentes em RondOnla 

• 

SOlos A1u'o'ias ~iSl.+eultO.) 
540._ SOlos AJuvias Dislfólic:os 

47.838 Solos AluYias Eutt6fiCoS 
B Brunlzem 
BV 21.435 Brunlzem Avermelhado 
C Cam ' (dlSl .• eutro) 
CO 1.434.182 Cambissolo Oistrólloo 
CE t52432 Cambissolo Fu\161co 
E Regossolo &ist.+llllro.) 
ED ~,007 Regossolo Oislróflco 
EE 2 .121 Regossolo Eutl'Ófico 

Solos GIei (dist.+eutl'O.) 
1.645.«6 SOlos CIe! 0isIró1lc:os 

24780 Solos Clel Eutróflcos 
.560.969 SOlos CIei Húmlcos 

87.741 HkfromorfIco cinzento (a GIei 

Solos Coocrec. IndMs. (d+e) 
10 83.694 Solos ConCfeC. OiSlfóficos 
LA 
LAO 31161H62 LsIOSSOlo Amarelo 
LAE ,.368 Lslossolo Amarelo 
Ll Lslossoio Verm.·Amarelo (d+l) 

LlO 2.375.8911 Lstossolo Verm.-Amaf. DiStro. 
LlE 827.4711 LsI05so1o Ver Amarelo Eutro. 
lO latossolo Roxo (~;:ro.) 
LV LaIO$soIo Verme ro (d+e) 

919.492 
2828.282 

111 .1157 

300.464 
971 .« 3 
475.«6 

20.781 
239383 
40.964 PlintO$solo 

1.294.103 AmIas Ouanzosas 
25.0011 Areias OuanzO$as Hidrolliorfica 

407.429 Solos Ulólicos OIsltOlicos 
422.951 Solos UtóliCOs Eutl'Ólicos 
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NeossoIo Fluvico 

Chemossolo 

Cambissolo 

Nexsolso Regolilico 

CII#oIo 

Gleissolo 

NeossoIo Ut6licos 

Latossolo Amarelo 

Latossolo Vermelho 
Amarelo 

Lstossolo Vermelho 
F""'lro 

Qrgaoossolo 
~issolos 

Plintossolo 
~'e ossolos quanzarénico$ 

Naossolos litólicos 

N~ossolo 

",""""",, 

• Adapc,*" da IV)' a CIassúKat; lo do SIStema Brasileiro de Classlf1C3Çlo de Solos. feno pela 
Embrapa (Rold6r.a1SEDAM. 20( 1) 
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De acordo com a Tecoossolo (1998), as caracteristicas flsicas foram dassificadas e 
codificadas em tennos de dedividade, profundidade, drenagem, regime térmico, 
regime ptuvial, capacidade de retenção de Lmidade, presença de material grosso 
(incluindo pedra e cascalho), presença de horizontes restritivos e outros parâmetros 
Segundo o Levantamento de Solos de Média Intensidade do Estado de RondOnia 
(Embrapa, 1983), dividiu-se o Estado em regiões, de acordo com a predominAncia das 
dasses de solo e fertilidade natural 

A regiio de Guajará-Mirim apresenta tanto Latossolos como Podz6Iicos COIlIO maiores 
ocorrências, em ambos predominam solos de baixa lertilidade natura! (*'ice), o relevo 
á mais movimentado (forte ondulado e suave ondulado) e há presença maior de 
cascalho nesses solos 

Na regiio de Costa Marques, obseNa-se urna dominAncia dos Plintossolos 
associados com Areias Ouartzosas Hidromórlicas, nas áreas de baixada, e de 
latossolos Vermelho Amarelo com associaçAo de Podz6lico ou Arelas Ouartzosas, 
nas outras áreas que não apresentam problemas de inundaçAo. Em ambos os casos, 
os solos sio de baixa fertilidade natural, com predominlncia do caráter áJico com 
elevada saturaçAo de aluminio. 

O Mapa 3.1 mostra os tipos de solos identi ficados na região do Parque. 

3.1 Pedologla do Pama Se"a da Cutia 
A área interna do PNSC apresenta tipos diversificados de solos, tais como os 
Neossolos Ut6licos DisltÓficos (RO), Neossolos Regoliticos ClsltÓficos (EC), 
Latossolos Amarelo Distr6ficos (LAO), os Latossolos Vermelho-Amarelo Eutróficos 
(LLE), Latossolos Vermelho Eutróficos (LVE), os Cambissolos DiSb6ficos (CO), 
Neossolos Flúvicos o.stróficos ou NeosoIos Flúvicos ou Solos Aluviais Distr6ficos 
(AO), os Glelssolos Distr6ficos (GOl, e os Planossolos ('IvO). 

Para melhor visualizaçio da dislribuiçAo de tais solos na érea e SUAS variaç6es, vide 
mapa de solos anexo, cuja legenda explicativa aparece no Quadro 1.3.1. 

Quadro 1.3.1 Legenda das c lasses de solos do pama 

AO. o.a. bem dren , hanc:o 
CembtssoIo Dl5trôfico 
CO, O-2'!tt, mal dren., argiloso. pedregoso 
Camblssolo EllIróllcos 
CE, 2-8'110, bem dren , franoo 

Regos.solo DIStrófico 

EO, 2-&%, bem dren., argiloso, pedregoso 
Solo G!ei OislJÓfico 
GD, 0-2%, mal dren., franoo 

latossolo Amarelo DlsIJÓIIco 

dren., argiloso 
drell .. ffanco 

I 
I 

., franoo 

o 
~I 

0._0 .,... 
C8mbissolOE 

Ligeira 
~lell<!5solo 

RegolitlCo O 

Gleissolo O 
Nulalnormal 

LlIIOSSOIo Amarelo 
O 

Nulalnormal 

' De ...... 00 ODIII Me .. des. W (Im). Rc>isUI B .... 1emI de c......,'ar ... ano oU . 11. 3 p. -11 5415 
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I 

LatO$$01O Vennelha-Amarelo Eutrónco 

ltE. ()..2'W., bem dren .. Irgiloso 

latossolO Vettlittlo Euttóllco 

LVE. 0-2'%, bem dren., 8rg~OSO 
L~ 2-8%, bemdrell ., 8rg~. 

SOlo Líl6IiCo Oistrófico 

RO. a..3O'l1. , 8KCe5S. dren., arenoso, muMo 
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Vermelho-Amarelo 
o 

Neossolos Ut611co 
O 

Planossolo O 

Nonnat 
Normall1igelra 

Moderada I forte 
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Mlpl 3.1 TIpos de Solos nl Regllo do Plrque Nlclonll Serra di Cutll 
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Mlpa 3.2 Distribuição dos Solos Identificldos no Parque 
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Os solos existentes no PNSC estão em concordência com o tipo de rocha dos quais são 
derivados. Os solos relacionados à Formação Palmeiral apresenta solos de matrIZ 
wenosalr8QOlrtica (Neossolos RegoIiticos Dislr6ficos ou Regossolos • EO) e lit611ca 
(NeossoIos Ut6licos Disb'Ó1icos • ROl, com pllW'IOSsolos diSbólicos ('0\'0) associados; da 
FormaçAo Migrantinópolis (Grupo Nova BrasilAndia) MsocieM à Suíte Intrusiva Alto 
Candeias resultaram os Latossolos Verme!ho-Amarelo Eutr6ficos (LlE); na FormaçAo Rio 
Pardo (intrusiva no Grupo Nova Bfasilàndial fi Rio Branco (Intrusiva na FormaçAo Palmeiral) 
originaram-se os Latossolos Vermelho EUb'Ólicos (LVE). distribuldos no centro da éf"ea; os 
Latossolos Amarelo DislrÓficos (LAO) estio correlaciodados a sedimentos cenozóicos 
indiferenciados, principalmente CXMTI as lataritas irlCOilSolid&1 .. ; os Cambissolos Oistr6ficos 
(CO) estio ro"elacionados à Suíte Intrusiva Costa Marques (intrusiva no Grupo Nova 
BrasiUindia); por fim, os Neonolo'i Flüvicos Oistrófioos ou Solos Aluviais Oistr6llcos (AO) e 
os Gleissolos Distr6ficos (GO), estão comtIaoonados à proximidade eJou à lotIu6nda dos 
a.nos d'âgua. Genericamente, vários tipos de associaçOes pedoI6gicas podem ser 
identificadas e individualizadas, distribuídas conforme o Mapa 3.2. 

De acordo com a Embrapa (1999), esses solos têm as segl",jntes caracteristicas: 

Solos aluv iais distróficos (AO) ou Neossolo Flúvico: solos fO""ados de depósitos 
aluviais (sedimentos e materiais transortados pela água) , nas margens dos rios, onde sua 
fertilidade natural depende do teor de nutrientes dos materiais depositados. 

Latossolos Amarelos: Mo os mais freqOentes na area do Pama. caracterizam-se pelos 
altos conteUdos de caoI.irita e tüóxidos de al...-nínio. Sua drenagem é. em geral, menos 
eficiente do que aquela ~ caracteriza os Latossolos Vermelhos, apresentando condiç6es 
de oxigenaçAo deficientes. Do ponto de vista da fertilidade, 510 pobres, bastMlte éddos e 
geralmente dlstr6licos e élicos. 

Latossolo Amarelo Oistrófico (LADl: tipo de solo predominante, está presenle em todos 
os pontos os quais podem ser observados através de caracteristicas esP! :ificas para o 
reconhecimento, que 510. COf, text\.Ira e profundidade nos horizootes; além de as~e:tos 
visuais, tas como: vegetaçlo dominante (sape) que recob"e toda superfíCIe. A aCIdez 
também é um forte indicador de Latossolo Amarelo. 

Latossolos Vermelho Eutróficos (LVE): solos minerais, muito profundos, consbluldos de 
horizoote A moderado, horizonte de latossólicos, textura média argilosa e muíto argilosa. 
riros em sesquióxidos. SAo de fertilidade nattxaI vaiével, muito pomsos, bastante 
pemreével fi bem drenados 

Latossolos Vermelho Amarelo Oistróficos (LLE): solos álicos ou distr6ficos. com B 
latoss6liro, nAo hidromórficos, de textlM"a muito argilosa ou médi.8fgilosa, com horizonte A 
moderado, de coIoraçAo entre vennelha e amarela. São solos acentuadamente bem 
drenados, va-iando de acOido com a textura e presença de cascalho ou de lençol freático. 
Ocorrem em àreas de relevo plano, de suavemente ondulado a ondulado, condicionadO a 
diferentes graus de erosAo, ~ pode variar de nIo aparente a laminar sob noresta aberta. 

Cambissolos (CO): solos álicos, disb6ficos, de texbJra médi8 ou argilosa, com atividade de 
argila baixa. A consistência a eco é dura e friável; quando umida, é plàstica. Quanto à 
drenagem variam de moderados a bem drenados. Ocorre na érea do Igarapé Azul, na 
porçio oeste do Rio Novo. 

Regossolos Oistróficos (ED) ou Neossolos Regoliticos: caracterizam-se pala prasença 
de matacOes de mais de 1 m de diâmetro. Ot:xIi,em em relevo escarpado sob vegetação de 
cerrado. Diferenciam-se em: aflo ramentos rochosos sob relevo plano e suave ondulado, 
associados 80s Solos Ut6licos Distr6ficos e aos Podz6licos Vermelho-Amarelo; e 
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Anoramentos Rochosos em relevo forte ondulado e montanhoso , associados a solos 
Utólicos Distroficos com atividade baiJ,:;a, textura indisaiminada. Estes solos comp6em a 
Serra da Cutia 

Solos Litól icos Distr6ficos (RO) ou Neosso los Utólicos: são solos pouco desenvolvidos, 
rasos. QUE! possuem apenas o horizonte A, de textura arenosa ou média arenosa, 
assentados diretamente sobre a toCha ou sobre o horizonte C. de pequena espessura 
(seqOtncia de horizonte AR ou ACR). Ê um solo friável quando Umido e p Bgajoso quando 
molhado. São normalmente encontrados em terrenos de forte declividade e erodidos. São 
IntqOentemente predegosos e, devido à sua escassa profundidade e ao seu relevo, 
dificilmente são agricultàveis. 

Rd1: são Solos LJt6Iicos Distr6ficos de allvidade baixa, textura arenosa, associados a 
afIonImentos rochosos em relevo suave ondulado e ondulado, sob vegetaçAo de 
savanal1'loresta aberta. 

Solos Glei distroficos ou Gleissolos distr6f1cos (GO): solos ocorrentes em regiOes com 
excesso de água, quer temporal , quer permanente. Em RondOnia, muitos desses solos se 
desenvotveram a partir de depósitos aluviais ao lonQo dos rios. Ocorrem também na regiAo 
pantanosa do sudoeste do Estado, penetrando em território bol iviano, onde se intercalam 
com Planossolos. Além da restriçlo decorrente do excesso de umidade, apresentam baiJ,:;a 
fertilidade, pH baixo e altos niveis de saturação de alumlnio. EslAo incorporados entre os 
solos hidrom6fficos juntamente com os Glel hidromórflcos cimentos, areias quartzosas 
hldrom6rflcas, pUntosolos e outros. São solos ocorrentes em regiões com excesso de 
água, sazonal ou permanente. Possuem drenagem preciria, com défiat ac;e, ,ti ,ado de 
oxigêniO, o qual, 1"IOilll8lmente, restringe o crescimento vegetal . Apresentam excesso de 
hidróxido de ferro, COfIseqüência do estado de quase permanente reduçAo, que difiOJIta o 
crescimento de espécies tolerantes á inundaçao. 

Planossolos (WO): solo com forte perda de argila na parte superficial e coocentraçAo 
intensa de argila no horizonte subsuperfidal. São pouco profundos, com diferença textura I 
abrupta entre o honzonte A e o Bt. Esta dasse inclui solos com horizonte supariOf de textura 
grossa sobre horizonte de texb.ira fina. Normalmente se encootram nas terras baixas 
sujeitas á inundaçAo durante a estaçAo das chuvas ou em zonas de re levo ondulado suave 
sujeitas a pequenos excessos de água. SatlS3m-se com mUita facilidade, Já que apresentam 
subsolos relativamente impermeáv81s, MO sendo agocultáveis sem um sistema de 
drenagem efidente. Apresentam também problemas de fertilidade, acidez, alta saturaçAo de 
allnllnio e baixa capacidade de troca. Na beira dos rios, o solo é mal drenado, argiloso, 
muito fortemente ácido, pouco profundo e com textura argilosa dominante Caracterizam-se 
por apresentar condIÇÕes hidromódicas, o que proporciona condiç6es de oxidaçAn e 
reduÇão no perfil Os compostos Iéfricos se reduzem a ferrosos ou estes se oxidam a 
férricos, COfIfofme a oscilação do lençol freático, provocando o apareomento de 
mosqueados amarelos, avermelhados ou mesmo vermelhos, dentro do perfil. 

1.3.2. Vulnerabilidade i Eroslo 

As propriedades dos solos são fortemente inftuenciadas pelo material de ongem. A litologla 
ê, portanto, lnl fator importante na avaliaçAo da vuln8fabil idade natural Solos arenosos 
originados de sedlmentos arenosos, especialmente em áreas acidentadas ou na vizimança 
das bordas de planaltos, como é o caso da Serra da Cutia, sAo mlMto malS vulneráveis do 
que solos provenientes de rochas que, com o processo de intemper;zação, geram materials 
mais ftnos em terras planas. 

O efeito da morfologia ou fisiografia de uma paisagem sobre a degradação dos solos é um 
fatOf bastante complexo, especialmente porque existe a necessidade de detetminar se uma 
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dada área é receptora ou fornecedOra de água, lanto superficial quanto subterrAnea. t fato 
aceito e indiscutival a necessidade de preservar as cal" e:airas das bacias, com a final idade 
de controlar o fluxo dos anos d'água, evitando inundações e eros6es nas areas inferiores 
O que acontece em uma determinada unidade de paisagem terá efeitos sobre outras e vice
versa. 

Geralmente, o relevo, sua declividade, o comprimento das encostas, a dissecação e a 
fisiografia, sao lal0f8S que exercem marcada influência sobre a vulnerabilidade da pSlsagam 
à erosão hldrica. Todavia, tais fatores não são facilmente avaliados na ausência de 
mediç6es diretas, e podem ser grosseiramente estimados de forma qualitativa. Afirmar que 
existe uma reJaçAo direta entre declivid ....... e etosio pode nAo S8f de todo verdadeiro. No 
entanto. no caso da Serra da CuIia. considerando a litologia da ãraa, hã una forte relação 
entre essas variáveis. 

As propriedltdes intrinsecas de lMTl solo, com respeito .. sua vuloerabilidaôe. sACI 
freqüentemente mal entendidas. Sem dUvida, solos .. enosos ou solos com horizontes 
S' T!J1'iciais arenosos, sobre subsolos .-giIOS05 (podz6Iicos, ultisols, alfisols) , quando 
localizados em terras de relevo movimentado ou mesmo ondulado, são mlito mais 
suscetiveis do que solos pesados, melhor estruturados. Porém, para determinar a inftuênda 
das propriedades do .solo em sua vulnerabilidade, não basta determinar sua textura. O que 
nOli"almente nAo se leva em conslderaçAo, no caso dos solos b'opic8Is, espoaalmente os 
do tipo Iatoss6lico (oxic), ricos em argila, é que tais solos podam possuir uma miaoesttutura 
bem desenvolvida, graças .. presença de sesqui6xidos que agregam as partiClAas 
(Coctnne eI at., 1985). A microeslruhnçAo oonfere notáv9J resistência á erosão 
ocasionada pela chuva, mesmo em encostas de declividade moderada 

SegtM"ldo a Tecnossolo (1998), a suscetibilidade à erodo é dependente de fatores como o 
clima, a existência de cotertura vegetal , a fisiografia , o relevo e o tipo de solo. 

3.3 Vulnerabilidade i e rodo na i rea do Parna $e •• a da Cutia 

Pela sobreposiçlo de mapas com as colas altimétricas e lineamentos estruturais geoI6gicos 
associados' tipologia dos solos, Iem-se o mapa de vulnerabitidade • eroslo nas .eas 
representadas pelas manchas de erosão (em wt"iCllhO no mapa). Lav8f"ldo.se em 
consideração o exposto aCIma, nota-se que as manchas de erosão ocorrem principalmen:e 
sobre os solos RD1 , 1JIID2 e , em menor propoi'"Çlo. sobre LAD2' e LLE, AD E GD, por suas 
características descritas anteriormente, associadas à litolog.a, à declividade do terreno e • 
local1zaçio, confoi •• 18 pode ser visualizado na Figurli 3.3 

Com excaçAo das áreas de declividade acentuada e com litologia 8IlIOOS8 (localizadas nas 
Serras da Cuüa e da Cutiara), ou com problemas de drenagem (margens dos Rios Novo e 
Sotério), a maior parte da área do parque é constituida por tatossolos pouco vulnedlveis • 
.. <>do. 
Destacamos que a área do Chupador merece mais detalhamentos, com um nUmero mais 
elevaoo de coletas, que poderá ocorrer na revisAo do Plano de Mana;o. Outra área que 
merece destaque é a do Castanhal. cujo acesso foi dificultado pela baixa!tmina d'água no 
Rio Salário e no 111'81. das Antas 

• Normalmc:1U. mia", oIosslo _..::s i er r'c A mancha deeroslo ....... cnte III:SIC mapl se di 
em runçlo da má cIIgnJÇlo da rol'" alb~rica da itea. deg">d' _eriot,,- iN 
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Figura 3.3 Vulnerabilidade à ErosIo nOi Solos do Parque 

Racuti8 
_ Er<l.lo Mia 

soo. CtlIla 
_ MS · ALUV\AlS OISTROFICOS 

Cdl • CAMBIS$OI..OS OISTROFICOS 
EcI3 · REGOSSOlOS DlSTROFICOS 
GcI3 • GLEISSOlOS olsTROFICOS 
I..ADl . LATOSSOI..OA.Y~LO OISTROFICO 
1..AD2 · LATOSSOLOAMARELO OISTROFICO 
LA021 . LATOSSOLO AMARELO OISTROFICO 
LA03 · LATOSSOLOAMARELO 0 1STROFICO 
LA035 · LATOSSOlO AMARELO OISTROFICO 
l.A[)I . LATOS5OI..O~JL~LO OISTROFICO 
LA06 . LATOSSOLO.4J.l6...RELO OISTROFICO 
LLE3 · LATOSSOLO VERMELHO AMARELO EUTRóFICO 
LVE6 · LATOSSOLO VERMELHO EUTROFICO 
LVE9 · LATOSSOLO VERMELHO EUTROFICO 
Reli. SOlOS LlTOLICOS OISTROFICOS 
Wd2. PLANOSSOlOS OISTROfICOS 

39 

N 



Anexo 1 

QHA - materílls detrllicos 
mal selecionados, composlos 
de sedimentos arenosos, 
siIIosos e argilosos, com 
horizontes cooglome. 611eos 
Geralmenle misturados com 
metel'ial$ co/UYIonares. 
""",""o. 

MNB - Melasse<tirnentares 
eléstlcas Intru5lonadas por 
granitos e por rochas 
metalgneas ~Sicas . 

MNB-Idem a2 

TGI-' oooslJIulda de 
sedimentos de lamanho 
vartado, desde fragmentos de 
latertta é argila, com 
laterililaçlo slgnlflcatM. 

OHA -Idem a2 
OHA-Idem a2 

do Pama Semt da CutllJ 

a2 - Teor.ços AuWils 

• 2.1.1 - Teltaços Aios NAo- diSseca;os 

COmpreendem éreas alçadas alguns metros acma 
das planlcies lIuviIiS e estio di'etamente 
assoc!r'os' rede de drenagem atual e subatual, 
podendo sofre0" lnundaçAo oos perlodos chuvosos. 
Estas planlcias ocorrem OI forma dlscootlnua , com 
sistema de Iemlços maiS Imponente. 

3 - Planlcies InundéveiS e Vales 
a 3.1- Planlcie Inundé .... \: rios prinCipaiS 
Inundaç6es sazonais. Processos hldromórllcos em 
subSuper1lçle. Le~o divagante n. planlâl com 
JormaçAo de meandros .bandonados e lagos em 
ferradura. 

.3.2- Planlcle Inundéva!: rios secundérlos 
InundaçOes sazonais. Processos hldrom6rficos em 
$ub5upet1lcje. leito divaganle na planlde. 
A decliYidacle desses terrenos 6 /l"IJ~O boIixa, com 
procllSOS de Inundeçlo pelo transbofdamento do 
canal. cala perlodo chuVoso. 
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o materíll Superficial 6 
predooin8ntemente 1fgiIoso. Os 
solos do mapeados como 
latossoto AmlreIo , lAD4 e GIII DI".",,, 
G03; solos ocotrenles em regi6es 
com 6lCCeUO de 6oua, suofllJl ou 
permanente. Possuem drenaoem 
precjiV com d6flci1 KIflluado de 
o~nio. 

Latossolo Amarelo o - LAD4 
LAD3: LA02 

• 
GIII DlstrOftco
G03. 

NeoS$OIO$ A1u .... rs OiStróllcos -
A05. IormIdos óe óepóslos aluviaiS 
(sedimentos e /T'IIIlerílls 
transportados pela 6oua), nas 
margens dos õos; 

I AmlreIo 0iSIfó1lc:o -

Porçao norte , Bacia do 
Rio Novo. 

Aparece em pequenas 
manchas na enlrada do 
Rio Novo (talisrnl), 
e no Igarapo! Azul. 

Aparece na Bacia do 
Rio Novo (lgara~ 
Quatro Galhos) e 
SOl""'. 



FormaçAo P.lmeiflll (MNP) 
-
coberluras sedimentares 
contonent.iS. COberluflls 
S8dimefltares marinho
continent.iS paleo
mesozóicas. 
Arenitos e conglomerados 
~ 

intrusões de rochas bàslCls 
da FormaçAo Rio Branco 
na calla do Rio Branco 

GHP - depós~05 do 
holoeeno em planlcies de 
inundaç.Ao sazonaiS. ..,..,.,-
principalmente por material 
.reno-.tgilo5o rico em 
matéria OfOAnlca 

TQI- idem .31 -(em maior 
proporçAo) 

QHP-idem d2 
MNB - icSem dt 

d - Unidades OenudaClon.iS 

1 - Footslopes 

d t 2 - OissecaçAo Alta 

Compreende Ore.s posicionadas topClglllftcamente 
abaixo de uma $l.lperflcie que estA sendo erodida. 
podendo solrer processos de erodo. os processos 
de diSsecaçAo ftuvial $lo preponderantes na 
esc:uttur.ç.Ao do modelado. gerando um 
desmantal.mefl\o da escarpa e um forte processo de 
recuo de cabeoeras 

2 - Superflc:ie de apl.namento 
d 22. t .O - Nível II « 300 m) com relevo plano e 
evidências de superflcies com couraças felTUQlnosas 
Planlcies com cotas prtIldmas a 170 m de aKilude. 
que sofrem aJagamentos no pariodo das cheias . 

d 2 2.1.1 - Nlvelll « 300 m) com dlssecaçAo 
baixa e nenhum ou esporédicos Inselbetgs e tors 
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ROI - SOlos UóliCOs OistrófiCOs 
de atividade baixa. teldure 
arenosa. associados a 
aflot1;mentos rochosos em relevo 
suavemente ondulado e 
ondulado. $00 veget&Çkl de 
savan&l1loresta abena. 
Vulnerebiliodade. erosão de 
mooerada a Ione. 

LA03 - Latossolo Amarelo 
Oistróftco 

1VE9 - Latossolo VeflTlelho 
Eutr61ico (em maior propol"ÇAo) 
.ssoc'ados a 
E03; L..A06. Vunerebilidada li 
erosAo moderada a Iofte; LA03 
Lalossolo Amarelo OlstrOfico
LAOI . 

Clcoo'e no sopé da serra 
d. ClIIia. 

PorçAo SudoeSle - Bacia 
NoYOlSotério 

Porç.Ao Centrei do 
Parque 



tql - iclem a31 

qhp - idem a 1 
mnb-klemdl 

tql- Idem a31 
mnb -klem di 

mae - tOChas granltlcas em 
forma de plutons e 
batOlitos, 
mnb - Idem a I 

rnac- Idem d31 
mnb-kIem dI 

fm. palmelral
klemdl 

tql-klema31 

m6dia e nenhum ou espofâdicos lnsalbergs e lOfS 

Area iSenta <te lnundaçAo 

d.2.2.2.2 • nlvel N « 300 m) com 
dissaeaçAo rn6dla a mu~os tOfS e hllocks residuais 

031- eglUpwnento aberto com coli'lasl ns ~I:xos 
a dinAmica alual nas éreas pres,ervaa.s ...... , espoode 
ao predomlnlo de esooamento supel1kllll laminar e 
Intampertsmo nsll»qulmico das tOChas. 

d32 - agrupamentos de morros e colinas (d.3) 
agrupamento denso com coIinasllnsetbergs 
m6dioslalos 
este Sistema apresent.se como uma 'rea <te colinas 
e ITlOi,OS dlsn .... os pela açAo IkIvIIl. relevo moMo 
dissecado. circundado por éreas aplaflMlas 

s - unidades eSlnrturaisldenudaclonals 
sll!). super1lcles tabulares com ferria"ete e cap rock: 
dissacaçAo baixa 
a erosao laminar 6 generalizada, po"'m de baixa 
intensidade. 

s111 -su~es tabul_ di5ucIÇIo belx.al m6dia 
relevo constlluido por Inter1lúYlos de pequenos a 
m6d1o$. medianamenle dissecados. daclMdade 
m6dia. eflCOntram-se entre 5 e 1~. nesse relevo 
OCO/T8m processos de erosêo laminar, em sulcos e 
ravinas que Iam oc:otrfllleia generalizada com 
moderada intensidade. nas encostas mais Ingremes 
aos ,I'l0l, OIes e da escarpa 0Cl0IT8 tanlb6m rastejo, 
que 61oc:111izado e de bal:dssWnillntensidade. 
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lA035:: LA02: LA03. 
Vulnefabildade é erosIo forte 
R01: LA021 ; LAOo4 e ILE3 
(pradooWlante). 

latossolo amarelo 
á2; 1Ye'il; 

neos.soIos 100iC:os distrofiCOs -
"li 

IlUlnefabilloclade a erosao 
moderada a forte 

a assoc:laçto ae solos Ihótic:os, 
(rd I) nas éreu onde o material 
superflc:ial é mais al"8OOSO, 
conf~m solos (to ~ IalOSsoIo 
ve",,,,1ho amarelo. 1le3 
wlnerabiliodade a erosIo 
moderada a forte 

li cobertura superficial desse 
sistema" conslitulda por areia 
nna a muMo nna 
ocasionalmente OClOIT8m nódulos 
<te laterlta, I'KI05solos I_ollcos · 
rd I . IlUlnerabiIiodade a erosIo 
moderlda a forte 
os solos ISsOCiados a esses 
modelados !lo areias quartzosas 
, neossolos regolilic:os ad - e 
planossolos wd2 - o solo 6 mil 
drenado, fortemente éc:ldo, pollCO 
profundo e lextura argilosa 
dominante 

wW!et8b11">dada a eros&o 
moderada a forte 

Porçlo sudoeste - Bacia 
NovoISoterio 
Porçlo Noroeste 

porçAo nordeste 

__ o 
nascentes do no novo e 
slo joio ou branco 

nascentes do 00 novo e 
slo joio ou branco 

ocone 00 topo da serra 

da c:utla-

ent .. a sem da c:utiI e o 
rr ..... , o slo joio porç.to 
sul/sudeste do parque 

I 

I 



• 

rmp - fotmaç6o palmeiral. 5112· co~nas alias (pluloos) 

klemdl 
processos denu(Sacionals atuarem fonemente sobre 

estas áreas, senóo que. eslnrtureçlo Circular do 

relew nAo 6 claramente marcada 

nas encostas mais lr.gremes doS morrotes e da 
escarpa ocorre também rastejo de m&dla 8 alia 
Intensidade 
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neo5SOlos litolicos .. , 
vulnerabiUodade 8 eroslo fone 



Anexo 2 - Análin Qulmic.J das Amostras de Solos da Se".. da Cutia 

ApreSElfltamos, anexo, a análise química das amostras de solos da Serra da Cuba, 
coIetadas em campo. 

Foi realizada coleta de amostras de solos da área para a verificaçAo dos aspectos de 
fertilidade e estruttxa, As amostras foram anc.aminhadas para o L..aboratório de solos da 
EmbrapaJRO, onde se realizou o teste de fertihdade, obtend().se os seguintes reslitados 

Amostra 1 - próxima ao acampamento do 1-, campo 

coordenadas UTM 0365408 E e 8702320 Sul 

Amostra mista (amostras de vários pontos). 

Caracteristicas: Solo arenoso, Ph fortemente ácido, baixo teor de cálcio, magnésio e 
fósforo e elevado teor de alumioo, baixo teor de potássiO. 

Amostra 2 - COOfdenadas 0380510 e 8731070 

Amostra simples 

Características: Solo com cobertI.Xa vegetal baixa, com presença de navalhAo e 
taboquinha, Terreno de terra firme alagada. 

Característcas: Solo arenoso, Ph fortemente écido, baixo teor de cálcio e magnéSiO, 
fósforo e alumínio, elevado teor de potássio comum em rochas sedimentares. 

Amostra 3 - coordenadas UTM 0380509 E e 8730990 Sul - distante 836 m do 
acampamento da base 01 . 

Amostra simples 

Características: Solo arenoso, Ph fortemente ácido, baixo teor de cálcio, magnésio e 
fósforo e elevado teor de alumíoo, médio teor de potássio. Este solo foi retirado num 
baixio, com grande deposiçao de solo hUffiico. 

Amostra 4 - Alto da Serra da Cutia 

Características: Solo arenoso, Ph fortemente ãcido, baixo teor de cálcio, magMsio e 
fósforo e elevado teor de alumíoo, baixo teor de potássio. 

Solo raso com cobertl.A'll vegetal de cerrado e arvoretas de pequeno porte. 

Amostra 5 -Igarapé TalismA (Ghupatlot) 

Características: Solo arenoso, Ph moderadamente ácido (5,5). baixo taor de cãlcio (5,0), 
magnésio (0,7) e fósforo (2,0) e zero teor de alumínio, e médio teor de potássio 2, 1). O 
percentual de bases encontradas é baixo (13%). 

Solo profundo com cobertura vegetal de bambus e arvoretas de pequeno porta. O solo 
em compataçao 80 das amostras 1, 2 e 4 , apresenta peecentual de bases mais elevado, 
e se aproXIma mas das características da amostra , retirada de um bahôo, PCII tanto com 
maior teor de matena orginica e atgllas Também chama atençIo o Ph, quase neutro, 
que pode evidenCIar a proximidade de roc:J.s calcárea 

A análise de água deste local apreseol:ou caracterislicas turvas com turbidez de 226,00 
(muito alta), Ph quase neutro (6,16), teores de nitrito e nitrato baixos, porém a 
condutividade específica extremamente elevada (1283). Uma água de poço, 
normalmente apresenta condutividade entre 10 e 40. A desta área aprasenta-se elevada 
provavelmente por causa da concentraçAo de saís, lXéia e outros, uma vez que o rocal é 
densamente utilizado pelos animais, 
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4. HIDROGRAFIA 

EIo1Z8 EIena Nascimento 

Mauro do Nascimento 

Pedro lima Rodrigues 
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... HIDROGRAFIA DO PARQUE NACIONAL SERRA DA CUTIA 

o Parque Nacional Serra da Culia tem como principal característica o fato de ser uma 
irea de naSNllntes. No rebordo da serra, nascem os rios que deságuam nas sub-bacias 
dos Rios Novo, Sotério e Cautãrio. O primeiro faz parte da bacia do Rio Pacaás Novos e 
os últimos da bacia do Rio Guaporé. No mapa abaixo (Figura " .1). apresentamos as 
bacias do Estado de Rond6nia. confonne a lagenda: 01 - Bacia do Guaporé; 02 - Bacia 
do Pacaás Novos; 03 - Bacia do AbI.nI; 04 - Bacia Jaci-Paranã; 05 - Bacia do Jamari; 
06; Bacia do Ji-Paraná ou Machado; 07 - Bacia do Roosevelt 

Figura " .1 Reei .. Hidrográficas de Rond6nia 

Os Rios Cautârio, Sotério e Pacaás Novos deságuam no Rio GuaporéJMamoré, que. por 
sua vez, lançam suas águas no Rio Madeira, na altura da cidade de Nova Mamoré. 

Neste estudo, tomando-se como base o conceito de bacias hidrográficas, dividiu-se a 
área em su~bacias , que se qualificam por ser áreas individualizadas, onde a troca de 
matéria e energia se dirige para um rio principal. A área de drenagem de uma bacia é a 
área inclusa entre seus divisores topográficos, 

Confonne se pode observar no quadro 1.4.1 nascem dentro da área do Pama Serra da 
Cutia 138 rios de " ordem, mapeãYtlis na escala 1:100.0007 

, No entanto, ao utilizarmos 
os mapas de mesma escala, da CPRM (1979), verificamos que lã se eocootram mais rios 
(506), visto que foram plotados por meio de fotografias aéreas, na escala de 1:75,000, 
conjugados com trabalhos de campo. Esses rios formam, ao todo, três su~badas 
principais, cuja área de drenagem aparece no Quadro " .1. 

, A ......,.1, 1:100.000 foi esçolmda por n.1o aptC'UW ~ diferenças em n::1açIo i etcab I :~.OOO, de 
J(Xlrdo com o DSG, Ta...xm porque o IBGEIPono Velho n.1o dispunh3 mais dai c:artas F' .. as ....... 1. para 
toda. área. 
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Quadro " .1 Área das Bacias Hidrogrificu do Pama Serra da Cutia 

".. di no.E .... Ih .. '" dlEd.n ' adl 
c:.a Cf. ... ....... _ .. M ... 

lo Now/P ... h Novos " ... 1 518,083 1831 ,1110 

32 .. 3.481 .530 m200 

15 " 8.823,21iIO 121,125 

1,. 508 2.836,117 

Os rios de 1" oodam se caracterizam por serem nascenles e por seca-am, geralmente, no 
penado de esliaQem, quando se enconllan em terrenos sedimentares arenosos 
(abril/outubro). Somenle os canais de ordens superiores (3" em diante) se mantêm 
p&renBs nessa época do ano. 

" .1 De5criçlo du SUb-baciu Hidrográficas 

Apresentamos a seguir a descriçAo das sub-bacias da área, cuja ordem de apreseotaçAo 
foi o número de rios que nascem denlto da área do Pama. 

" .1.1 Sub-bacia do Rio Novo 

O Rio Novo é tributário do Rio P&eaás Novos peia sua margem esquef'da e tem como 
principais afluentes dentro do parque os igarapés Quatro Galhos, Azule e TalismA. 

O Igarapé Azul drena area de coterturas recentes, com desenvolvimento de sudoeste 
para noroeste. 

O principal anuerrte do Rio Novo, o Igarapé Quatro Galhos, nasce na porçAo norte da 
Serra sao João, no Ambito de um batolito granítico. Deixando a área granítica, passa por 
cot al1uras lateóticas, com desenvolvimento geral lesle oeste. A partir da conftuência 
desses dois aftuentes, toma a direçAo noroeste, até desaguar no Rio Pacaás Novos, que 
dedgua no Rio Mamoré. 

O Igarapé Talisml está localizado "obe o igarapé Azul e O Quatro Galhos. Des-taç&.se 
pelo fato de possuir em sua área de abrangéoda uma mina de água salobra que atrai os 
animais. localmente, é derJOl'"l'Iinado pelos moradores do entorno como ' chupador". O 
pesquisador Leandro Ferreira reiata que a parte aberta do local só tem cerca de 30 li 30 
metros, e é cercada por bambus que se mesclam às diversas espécies arbóreas 
existentes na área. Na estaçAo seca, o Iocpt fica atagN'o, com ceoca da 1 mebo de 
piufUfKk!ade. 
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Em pontos próximos, existem barreiros, que se diferenciam por serem formados por 
locais de solos argilosos, que também possuem alta concentTaçio de sais, utilizadOs 
pelos bichos para repor sal ao organismo. A água nos barreiros é mlito turva, tem Ph 
neutro e alta concentraçAo de sais, confOi",e detectado pelo teste de condutividadB 
especifica (1283). 

No periodo da estiagem, esses igarapés ficam com I8mioa d'âgua rmito baixa, com 
trechos secos e poç6es inteilliedi;lrios, povoados de arraias e~. 

O Rio Novo possui 364 rios que nascem dentro da kea do Pama, onde se apresenta 
como um rio de 5- ordem, drenando uma área de 1.931,190 km". Ao sair da Parna, 
passa petas temlS da Resex cio BlwTeiro das Antas. Tem como caracteristicas éguas 
esverdeadas e limpidas, pelo fato de passar por uma regiio de floresta preservada e 
com baixa atividade tunana. Possui largura média de 50 a 70 metros, baixa 
declividade e é bastante sinuoso, com trediOS meandrantes e outros retos, em fLnçao 
de frattM1tS :odIOsaS. Em algU"is trechos aparecem fixos, como o cio BaWité e o cio 
Indio, que diftrullam a navegação. TarT"Ibf:m apresenta no seu leito uma v8Q8taçAo 
aqu:l::tica - as colchas ou aguapés, que sIo perigOsos para a na>iegaçio em barcos 
p equanos. 

A navegabilidade é dif:o.itada no período na estação da seca, pfil'lcipalmenle entre OI 
meses de junho a novembro. O própOo Rio peçaés tem navegr~idade boa apenas 
até o Seringal SAo Luis. Este no, que chega ã profundidade de 4,5 m no periodo das 
chuvas, pode baixar para 2 m no período de estiagem. 

O Rio Pecaás Novos nasce dentro da área do Parque Nacional cio Pao aÓ' Novos, em 
cirna da Se! ia cios Pacaãs Novos, aUmentado pelas vertentes cio Pico do Tracoé, que 
dzga a 1.230 metros de altitude. Desce abavés de CSn)"OfJS e apn: lenta inl:meras 
cachoeiras com até 20 metros de altura, a COITedeiras que põem a desnudo a 
seqüêocia d e posicional das :od 185 constituintes da serra. Deságua no Rio Mamoré. 

Foto • . 1 C.choeira do Rio PK"'S Novos - P.m. P.c.b Novos 

o Pecaás percorre um dos mais belos cenários do Estado de RondOnla, ideal para 
atividades turistiC8S. Ao sair do parque, passa pela terra indigena Uru-eu-wau-wau a 
desta pelas terras da Resex do Pacaés Novos, Importante rflSe(Va extrativista do 
Estado de Rond6nia. 
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4.1.2 Sub-bacla do Rio Sotério 

O Rio Sotério tem suas nascent8$ dentro da área do Pa-na, no rebordo da Setla da 
Cutia. Drena uma área de TT7,200 km', muito arrasada, de cobert1Jra terciária
quaternária. Tem aproximadamente 100 km de curso na direção 08st&-not08ste. No 
seu médio curso, quase na divisa do Pama, exp6e rochas graníticas. Deságua no 
GuafXriIMamoré, próximo ao Distrito de Surpresa. 

NAo é um rio navegãvel dentro do Parque, e permite o deslocamento apenas com 
rabelas e em psql.'8nas canoas, em quatro qu~6metros de sua extensão, segundo 
informações dos moradores do entomo. Existem trecnos truncados, como o do marco 
15, no qual é impossrvel transpor embarcado no período de estio. Após esse trecho, o 
rio se alarga novamente. Durante o periodo de cheias, ele invade grande área da 
planície, onde se encontram bRims e canais abandonados. A vegetaçAo dessa área é 
de 8fVOI"etas mlMio finas, o t&i18i1O é roto, dficultando o camimar. Pa-a adellbar para o 
p8{qtJ& seria necenário fazer caminhos suspensos na área próxima ao Distrito de 
$up<e ... 

Foto 4.2 Rio Sotérlo 

Fo1o- Mlu<o cIO NI ..... ""'-.\IOIIO. 2003. 

O seu principal afluente, o Igarapé das Antas, segue em direção norte a partir do 
marco 15; ê o camimo utilizado pelos nativos para d ,egar8m ao castanhal dentro do 
Parque (em direçAo ao Igarapé Azul) , d1S8n!e o período da colheita da castanha. 

Foto 4.3 Confluência do Rio Sotério com o Igarapé das Antas 
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4.1 .3 Sub·bacla do Rio Cautário 

O Rio Cautário nasce dentro da terra indiQ9na Uru-eo-wau-watJ, no dominio granitico 
ao norte dos Morros Arai-Muru, com direçao note-sul. Em seguida, toma direção para 
sudoeste, seguindo lineamento de falhas. Recebe afluentes que nascem nas encostas 
tanto da Serra dos Uopianes (a 650 m de altitude) quanto da Serra dos Pacaás Novos 
(a 750 m de altitude), que estão distantes entre si em 50 km. Dentro do PNSC, este rio 
é al imentado por apenas 78 nascentes (aqui denominadas de canais de primeira 
ordem). 

Foto 4.4 Rio CautArio com a Se. ra dos Uoplanes ao fundo 

A área do PNSC é banhada apenas pelos seus afluentes da margem direita, sendo o 
principal o Rio São Joao ou Branco do Cautário, navegável no pef\odo das cheias. 
Além deste. nascem, ao sul da Serra da Cutia, os Igarapés CoIocaÇao e Tiradentes. 

O Igarapé Tiradentes possui águas claras e rasas. A maioria de seus pequenos 
afluentes seca no periodo de estiagem. Apresenta seixos rolados no seu leito, o que 
demonstra que esta drenagem já foi mais competente em períodos de clima diferente 
do atual. 

O Igarapé São João ou Rio Branco faz limite com o Pama Serra da Cutia em apenas 5 
Km; é a divisa natural com a terra indiQ9f"19 Uru-Eu-Wau-Wau, e desemboca no Rio 
Cautário nos pontos UTM 0394858/8701886. Possui suas principais calJ a=Piras nas 
serra do São João e do Desengano. 

O gradiente de vazão é extraordinário, podendo ser totalmente navegável após a 
chuva e em horas se tomar quase impossível de navegar. É bastante piscoso e sua 
água é de coIotaçao escura. Possui uma média de 10 metros de largura e seu fundo é, 
em boa parte, rochoso. 

O Rio Branco possui três cachoeiras, sendo a cachoeira do S a iTklis perigosa delas. A 
maioria dos seus anuentes não possui nome. Os mais comecidos d o o Igarapé da 
Cruz de Ferro e o Água Branca. 
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Foto " .5 Rio Branco ou SIlo joio - Rio C.utirlo - esllçlo chuvosa 

Foto " .6 Rio Branco no Penodo de Estl.gem 

FOIO: .. rac. fojlE 7 '7"~i;,.~ __ ~" :':";).----~':' 
o Rio Cautário possui águas transp81entes, uma vez que correm sobre os sedimentos 
areníticos arcoseanos conglomeráticos, e também pela inexistência de atividades 
econOmicas que requerem grandes desmatamentos, ou que implicam 
desbarrancamento e assoreamento de suas margens, 

Apresenta ~enagem de padrão paralelo e Iongilineo, afetada por linhas de 
falhamentos originários dos diastrofismos sofridos pelo embasamento regional, 
principalmente por ocasiAo do soerguimeoto da cadeia dos Andes. Em função disso, 
apresenta-se encachoeirado na maior parte do seu Irecho, sempre com deSflíveis 
inferiores a dois metros. Destacam-se as Cachoeiras do Bom Destino, do Desengano, 
da Esperança, do Cujubim, entre outras, todas fora da área do Pama Serra da Cutia, A 
axposiçAo de rochas arenlticas continua até áraa próxima a Canldé, sede do Seringal 
MilW1da Cunha, onda passa a correr soOfa o embasameoto, para em seguida penetrai' 
em coberturas lerdáoo.quatemárias até a desembocadura no Rio G .... aporá. 
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Foto " .7 Rio Caut6rio Prókimo a Canidé 

Foto " .8 Rio Cl ut6rio na. Vizinhança. do Pa rque - TI Uru-Eu-Wl u-Wa u. Le ito 
. obre Rochas Arenitico-arcosea na. Esb atific ada • . 

o Caulário é navegável até seu médio curso na localidade de Bom Destino, someote 
no periodo chuvoso. No penado da S"C!!, forma extensos bancos de areia no seu leito. 
O trecho mais acidentado se localiza entre RedençIoe Bom Destino (ceoca de 18 km), 
distante a , aproximadamente, 30 km da Serra da Cutia, e dentro das terras da Reserva 
Extrativista do Ceutário. Neste Irecho, o deslocamento só é possível com barcos 
pequenos vaziOS, que deverão S8f transportados por fora do rio I"UTI varadouro 
carroçâvel, contornando as corredeiras. Após isso, pode se d,egar $té a ky"'idade de 
Nova Vida ou p eneb ar pelo Rio joio CAmara até SAo S ebastiao. 

1 .... 2 Análise QUlntitativl da Rede HidrogrificI 

" .2.1 Dens idade HidrogrMicI 

A densidade hidrográfica é a relaçAo entre o número de rios de uma bacia a 8 área 
drenada. No quadro 1.4.2, apresentamos essa relaçlo. 
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Quadro 4.2 Dens idade de Rios por Sub-b.lc ia do Pama Sei I • da Cutia 

A,.. dt d;WI~_ no 
_(l<m? 

,!03~':!!' ''!!!.-__ ~'.l~_ 
m200 10.22 
127,725 __ -!-'" 

Denslo P ..,. 

., .. 
0.OV7 

O'" 

A densidade média de rios da área é de 0,179 riolkm', considerada baixa. A área 
necessária para alimentar um canal é de 5,58 kIn"/rio. Sabe-se que a densidade 
hidrográfica está relacionada à tipologia do substrato rochoso e à topografia do 
terreno. Terrenos arenosos necessitam de maior quantidade de área para a 
mal1lJ!enção de um rio, a exemplo dos Rios Cautário e Paeaás Novos; áreas mais 
inclinadas geram um nUmero maior de canais de drenit~Bm . No quadro 1.4.3, 
apresentamos a descriçIo das sub-bacias da kea, cuja ordem de apresenlaçAo foi o 
número de rios de 1· ordem que nascem na área, que ficaram assim classificadas: 

Quadro 4.3 Ordenamento das Sub-baclu Hidrográficas do pama Sei la da Cutia. 

I" OJd&m ' "USsm ,. . .... um c· _. .... v sm 

,.. OI 17 • 1 
12 2 ,. , 1 

" 9 , , 
66 17 5 1 
78 18 7 2 

• • 1 
7 2 1 

Do total de rios de primeira ordem que se encontram denlro da Pama, 100% 
nascem dentro da área 
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5. CARACTERiZAÇÃO CUMA n CA 

o tellitório do Estado de Rondônia apntSEInta dima tipicamente tropical. Un'tido e 
marcado por temperatl.Kas elevadas durante todo o ano em funÇAo de estar localizado 
entre 8' e 13"' de latitude Sul a de te( a maior parte de suas terras em altitudes em 
tomo de 100 a 200 metros. Os nlvais mais altos do relevo eslAo na Chapada dos 
P.acis e na Serra dos Pacaás Novos, com jlBq .. enas áreas ulbapassando 600 
metros e 1100 mabos. respe . livamente, e que, por causa da altitude e da dro'aç'o 
atmosférica. possuem dima mais agradâvel durante o ano lodo. 

O Estado apresenta p ecp.Jena amplitude térmica anual; porém, a amplitude térmica 
diâria é mais elevada. As temperabJras médias Muais variam em tomo de 25,S· C, em 
Porto Velho e de 23"' a 24° C, em V~hena, com as temperatLxas máximas variando 
entre 32" C, no Norte (Porto Velho), e 29'" C, no Sul (Vilheoa), e as mínimas variando 
de 180 a 21° C, no Norte do Estado, e de 16- a 20" C, no Sul, conforme pode ser 
visualizado no mapa abaixo (Figura 5.1). 

Figura 5.1 Distribuiçlo das Temp BratulllS no Est..do de RondOnia. 

F_ : SEOMI. 2000. 

O regime térmico é bastante constante ao longo do ano e nAo existem desvios, nos 
valores médios mensais. dignos de SBfem ressaltados. 

Em virtude dos sistemas de circutaçAo atmosféricos que aruam em toda a Região 
AmazOnica, a pluviosidade é outra caraderislica marcante deste tipo dimático, com 
grande: volume de chuvas, normalmente ultrapassando os 2000 mm Muais, 
concentrados em um penodo chuvoso que se estende de oubJbro a maio, sando que 
os meses restantes silo marcados pela taxa pluviosidade e até mesmo pela ausência 
de chuvas nos meses de }unho, julho e agosto (Figura 5.2). 
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A precipilação média anual varia entre 2250 mm em Pono Velho e 2081 mm em 
Vilhena. A concentração média no penodo de novembro a março é de 1477 mm em 
Porto Velho e de 1473 mm em Vilhena, ou seja, em tomo de 70% do total da 
precipilaçAo anual; a concentraçAo média no perílXlo de jlrilO a agosto é de 146 mm 
em Porto Velho e de 58 mm em Vilhena,islO é , 6,S'*' a 3% do total da precipitaçAo 
média anual , respa _ti'lamenta. 

Flgul'll 5.2 DistribYlçlo Pfuviométrica em RondOnia. 

I I 
, 
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A região entre Guajará·Mlrim e Costa Marques, onde aSlá inS&rido o Parna Serra da 
Cutia, apresenta a menor pltNios!dade anual do Estado, conforme mapa acima. 

A umidade relativa média anual apresenta uma variação mUto pequena, em torno de 
85,*" oscilando entre 60 e 90% no inverno, quando 0$ Indices de precipitaçCes sao 
menores, e entre ao e 90% no verão, qJanOo oW""'Tl os maiores índices de 
precipitação. 

SegIXldo a dassifkaçAo de KOppsn, o Estado posSli clima tipo Aw - clima trcpic;al 
chuvoso wm média de temperalllra s"peÔOl' a 18· C (megatérmico), durante o mês 
mais frio, a wm estação seca bem defirida dufWlta o inverno, quando ocorre na 
regiIo um moderado déficit hktlico, com IndicH "priores a 5OrmVmh. 

5.1 Balanço Hldrico da Are. de Estudo 

Todo a-nbiente deve ser visto corno um sistema cujo flncionamenlo esta relacionado 
ao equilíbrio dos elementos naIunIis. A presença da l'Ioresta inI\uenc:ia o clima Inc:al e a 
evapotranspíraçao desta é vital para o ddo hidfoIógtco, além de se constituir em 
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beneficio pam 8S áreas ja transformadas em pastagem no seu entorno. Estudos de 
Alves, Fisch & Veodrame (1999) mostram que a temperatura em área 1'Iontstada é , em 
média, seis grtlus menor que em area de pastagem. A transformação das áreas em 
pastagem reduz a umidade do solo e contribui para a reduçjo de água nos igarapés 
no período de estiagem, principalmente se não houver a preservação da mata ciliar, 
As modfficaç6es que eslJo oC""llendo no entorno do Pama, em runçAo da aç.Ao 
antt6ptca, devem ser olhadas com cautela para evitar desequilíbrios futuros. 

Com a finalidade de fornecer subsidio! que possibilitem uma melhoria na qualidade de 
vida das populaçOes ribeirinhas, de selingueiros e indígenas, bem como dos 
moradores (&gricultores) da Comunidade Slxpresa residentes na área do entorno do 
Pama Serra ela Cutia, realizamos aqui o estudo do balanço hídrico. 

O método do balanço hídrico possibilita, além da classificação climática, uma 
8vsliaçAo do comportamento da água no solo, definindo o pericx:lO em que a mesma 
está em excesso e o periodo de déficit, o que pode contnbuir com a queda na 
produção agrícola. 

Utilizou-se como metodologia o método de balanço hídrico de C.W. Thomlhwaite e 
C.J. Malher (1955 e 1957) Este método foi utilizado tendo em vista sua simplicidade e 
por neC&'SSitar apenas de dados sobre temperatura e preCIpitação. A preopitação é o 
parimetro meteofOl6gico mais importante para a agriclItura na região tropical , tanto 
pelo excesso, quanto pelo déficit 

Para a realizaçAo deste estudo dimático, foram utilizados 0$ dados meteorológicos 
coIetados na estaçAo Guajarã-Mirim, municipio onde está inserido o parna Se .. a da 
Cutia, Dados de Porto Velho também foram analisados para servirem oomo 
parimetros de comparaçAo. 

No ano de 2000, a média mensal de precJpitaçAo no Estado de Roncl6nia foi de 
1.783,9 mm para 150 dias de chuva. Porto Velho apresentou o maior índice 
pluviométrico, com total de 2.677,2 mm distribuídos em 164 dias; e Guajará-Minm 
apresentou o menor índice, com 15004,71 mm em 149 dias chuvosos, 

Pera o calculo do balanço hídrico, consió8f'ClU-se a capaddade de 100 mm de 
armazenamento de água no solo, por entendemlO$ que este é um valor médio, que 
atenderá bem a avaliações necessárias, tendo em vista a extensAo da área e a 
diversidade de tipos de solos encontrados na regiAo. 

O gráfico tem como objetivo mostrar a delimitaçAo do excesso hídlico, do défidt 
hidnco, da reposIÇão e da retirada de égua do solo. Em sua construção, são utilizadas 
as variáveiS de Evapotranspiração Potencial (EP), EvapotranspiraçAo Real (ER) e 
Precipitaçio (P). O gráfico a seguir representa, portanto, o comportamento da água no 
solo calculado para os dados coletados na estaçAo Guajará·Mirim (Figura 5.3). 

A quanbdade de chuva na região com 1.502 mm anuaiS é COO$IÓeI"8Ó8 baixa para 
RondOnía. Em relação ao ano de 1999, o ano de 2000 foi pouco chuvoso para a área 
de Guajara.Mirim. Os dados revelam a atuação de um clima úmido e mesotérmlco 
(temperatura média anual de 25,10 C). 

O periodo com maior déficit hidnco ocorre nos meses de maio a setembro, com 
valores de -338 mm, sendo os meses de jU'lho a agosto apontados como o período 
mais critico para a prática de atividades agricolas, principalmente as relacionadas ao 
cultivo de novas safras. além de oferecer maior probabilidade de redução na 
produtividade e no aescimento dos cuttivos perenes. 
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Figura 5.3 Balanço Hldrico Mensal em Guajará-Mirim, para uma Umina de 100 
mm, durante o Ano 2000. 
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Fonte: Marcelo Gama - NurocelSedam (modificado por Mauro do NascImento) 

CprOlClp~a~Q 

• Excedente .-

Quadro 5.1 Distribuiçlo do déficit e excedente segundo os meses do ano. 

18 
33 
9 
39 

" '" '90 

A partir de outubro e novembro passa a 0C0IT&r reposiçAo de agua no solo e elevação 
do nível do lençol freático. O excedente hídrico é observado no período compreendido 
entre os meses de dezembro a abril . atingindo valores em tomo de 476 mm anuais, 
considerado baixo para o Estado. Para a agricultura, esse período oferece melhores 
condições para o desenvoivimento dos vegetais. Em coocIiçOes criticas, o excesso de 
umidade no solo pode acarretar a queda da produçAo pelo encharcamento de solos 
mal drenados. 

Nesse período de excedente hídrico, o escoamento superficial (Runoff) aumenta e 
causa as cheias dos rios, que chegam a transbordar em alguns pontos. A grande 
quantidade de chuvas ocorridas nesse período também prejudica a conservação das 
estradas que dlo acesso a area, príncipalmente pelo municípiO de Costa Marques. 

6. CONSIDERAÇOES FINAIS E RECOMENDAç OeS 
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o Parque Nacional da Seila da Cutia tem como principal caracteristica o fato de ser 
_ea de nascentes de rios que incorporam três sub-bacias do Estado de Roodónia 

Todos os rios que nascem dentro do Perna se caracterizam por serem rios de éguas 
rasas, onde 8 maioria dos canais ele primeira ordem seca no perioclo da estiagem. Sua 
prh'lCipal caractelÍs!ica é o falo de estarem atualmente livres de fontes poIuidoras. As 
águas desses rios &Ao de excelente qualidade, e se oonsbtuem numa contribuição 
para as áreas receptoras 

Geologicamente, a bacia do Rio Novo, localizada ao norte da área, é formada 
predominantemente pela Fonnaçio Migrantinópolis, penencente ao grupo Nova 
Brasillndia, formado por metagabr05, anfibolitos e mais rw-amenle metabasaltos, o 
que deriva solos latossolo vermelho-amarelo, latossolo vennelho e cambissolol, e 
comporta vegetação de noresla. 

Em setJ mêdio curso passa a atravessar CobertUrlI, Sedimentares Indiferenciadas 
do Cenozóico, que denvam latos5010s amarelos. Os igarapés Azul e Quatro Galhos, 
anuentes do Rio Novo dentro da área do parque, nascem na SemI da Cutia, que é 
constituída pela Fonnaçl o Palmeiral, e se por rochas arenilicas, derivando solos 
aranosos, neossolos litolicos e neossolos regoliticos, e comportando vegetação de 
palmeiras e cerrado. 

A Bacia do Rio Sotério, Iocalrzada na parte oeste do Parna da Serra da Cutia, tem 
suas nascentes também na Serra da Cutia, sobre terrenos sedimentares da Formação 
Palmeiral; em seguida, passa para terrenos sedimentants indifefendados do 
CenoZÓICO, que se caracterizam por serem areas inundãveis. Próximo á divisa do 
Pa-na, em seu médio curso, passa por terrenos graníticos da Surte ignea Costa 
Marques. Desta üttima derivam solos cambissolos, com manchas de latos solo 
vermetho e podzolico vermelho, que estAo cobertos com floresta com elevado número 
de castanheiras, seringueiras, poaias e outras árvores de importAncia econOmics. 

A bacia do Rio Cautário, ao sut, possui apenas três aftuantes que nascem dentro da 
área do Parna, sendo eles: o igarapé CoIocaçAo, o Tiradentes e o saio Joio ou Branco 
do Cautário, que também correm sobre terrenos da FO!TTl8Ção Palmeiral, com 
ne~ssotos regoIiticos e planossolos associados a neossolos quartzarenicos, cobertos 
com ftoresta de palmeiras e cerrado. Nas vizinhanças do parque (potÇIo sul), em sua 
margem direita, o Rio Cautário passa pela fom\açJo Rio B.-anco da Surte Intrusiva 
Bblea e Ultrabhlea Cacoal, que se apresenta em lorma de diques intrusivos nas 
rochas do leito, tanto no Rio Branco quanto no Cautário. 

Pela fragUidade ambienlat do conju'Ilo, a área do Perna e o enlorno devem continuar 
sob IIontsta por uma questto de sobrevivência: trata·se de area de solos muito pobres 
em nutrientes e a floresta que lá está instalada dificilmente será recomposta em caso 
de desmatamento A tendência dessas areas a arenizaçAo é muito forte, de forma que 
os rios dificilmente se sustentaria sem a mata. 

Conforme descrição de campo, a área da Serra da Cutia é aHamente vulnerável. pelo 
fato de ser constituída de rochas sedimentares friaveis da Fonnação Palmeiral, que se 
esfacelam com facilidade. Cuidados espe~iaís devem ser dados á área, que deverá 
ser pre5efVada do uso pUblico, pnmeiro pela fragilidade ambieot.at e, seglM'ldo, por nAo 
oferacer segurança para a reatizaçAo de esportes radicais, nem mesmo ao tmkldng. 

O dlma regional com estaçóes bem definidas comanda o nível de água desses rios e 
o trâf890 de embarcações, sendo que, nos meses de julho a outubro, toma·se 
impossívet chegar ao Parna petas balas dos rios Novo, Sotério, e Rio SAo João ou 

""""". 
A instalação da floresta, que ainda se encontra em estágio de evolução, mostra que o 
equilfbrio geomorfodimirtico entre a v8Q8tação, o solo e os relevos dissecados é frágil, 
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principalmente nas _eas de nascentes dos rios . Assim, a quebra deste equilibrio pela 
alteração de qualquer desses elementos poderá acelerar a atuaç.A') dos processos 
erosivos. 

A área do Chupador merece estudos mais aprofundados que levem à compreensão da 
dinAmica hidrológica do local, da geologia e da pedoIogia especificas. Pela fragilidade 
do ambiente, o local deve ficar preservado do uso público para recebimento de 
visitantes 

Outras iveas identificadas foram a dos boIs6es de égua dos rios Novo e SoIério, cuja 
dinamita geoI6gicolgeomorfológico nIo se encontra descnta em bibliografia e 
merecem estudos mais aproflndados. 
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1, MUNiCíPIOS DA ÁREA DE INFLU~CIA 00 PARQUE NACIONAL SERRA DA CUTlA 

Na dén ... Ja de 1940, durante o Governo GetUlio Vargas, esle instala no Brasil os teoitórios 
brasileiros em áreas de tensa.;, I'ronteinças, dentre as quais está incIuido RondOnia, O 
TEllTitório foi desmembrado do Amazonas 8 parte do Mato Grosso, sendo chamado de 
TEllTitório Federal do Guaporé, com instalaçlo oficialmente em 1943; em 1956, passa a 
tlanominaf-se RondOnia, em homenagem ao Mal9doal CAndido Mariano da Silva Rondon, e , 
em 1962, é elevado ti categoria de Estado, COf'IS8nIando o mesmo nome, 

Mapa 1- Municlpios da Ánta de Influ6nc1a do Parque Seita da Cutia 
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Rondônia, segundo o IBGE, tem uma superlicie de 237,564,50 km", sendo que a área 
ocupada pelo Municlpio, na qual o Parque Nacional da Se"a da Cuüa está inserido, 
corresponde a 10,57%, O Parque, criado em 01108l2001 , possui uma áfea de 283611 ,70 
hectares, faz pane do municipio Guajara·Mirim (25,114,50 km'), tendo ainda WltIuênda do 
Muricípio de Costa MlWqU8s (5,120,70 km') , que também será abordado no presente 
diagnóstico, 

o Parque integra o CORREOOR ECOlÓGICO GUAPOAÉlITENEZ-MAMORÉ (BRASlL
BOLIvIA) e limíta-se ao norte com a Reserva Extrativista (Resex) Estadual do Rio Pacaés 
Noyos e com a Resex Federal Barreiro das Antas; ao sul, com a Rasex Federal do Rio 
Gautário; ao leste, com a Temi Indigena Uru-Eu-Wau-wau e 5el'ingal P8fS8verança (área 
partirular); e, a oeste, com as Terras Indigenas Guaporé e Pacaâs Novos, 

Quanto ao acesso ao Parque NaciooaI (PARNA), este se dá por via nuvial, partindo do 
município de ~Ifirn, pelo Rio Mamofé, IOdo até a foz do Rio Paeaás Novos, e deste 
até a foz do RIO Novo do Mamoré, atlllgll"ldo o Parque, e anda por Cosia Marques através 
do RIO Guaporé, atingindo a foz do Rio Cautálio 

J 
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2. PERFIL SOCIOECONOMICO DOS MUNICíptos DA ÁREA DE INFLU~CIA 00 
PARQUE SERRA DA CUTIA 

2.1 . Histórico dos Municipios' 

2.1.1. Costa Marques 

o povoado de Cosia Marques surgiu no século XVIII na foz do no São Domingos, afluente 
do Guapcri:, com a denominação de PaImeIa, local onde se instalara a Missão $Ao José. 
Este nome foi diKlo em funçAo dos indios Caraibas que haOitay8ffi a região Depois de 
1763, o povoado passa a se chamar Leomil, por delermineçAo do Govemab da Capitania 
de Mato Grosso. Com a <l-rB;Ia de preços da bOliadl8 no fim da Prili,eira GueiFa Mundial, a 
companhia que financiaya os seringalistas se retifou da ãrea, ocasionando um VaztO 

populacional no iuQar 

o nome Costa Marques é lJIlla homeflagem dada ao engenheiro e poIitico malo..grossense 
Dr. EsperidiAo da Costa Marques, por Francisco Chianca, morador da Barra do sao 
Domingos. Francisco Chianca COolStruiu um tapjri na beira do Rio Guaporé, no local 

, ,~F ... _;. SIlVII AUtO. Gemo ""'"- ,-"' ...... Ra te_. In. Roi. , ih 11 "" Gil; .... w 57 . ... 3. '-" R .... 
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conhecido como Porto da Barra de São Domingos Em 19 de jane\fO de 1920, o engenheiro 
Costa Marques descia o rio com destino ao Posto Fiscal de Guajará-Mirim e parou para 
pernoitar no tapiri de Chianca, que ficou impressionado com a cultura do visitante No dia 
seguinte, Chianca escteve numa tabuleta 'Porto Costa Marques', e a flXOU na beira do rio 

Costa Marques era. IOIClalmente, um dos distntos de GU8Jarâ-Mlnm, que fofa cnado em 
1928, por parte do Estado de Mato Grosso A emancipação do município se deu por meio da 
l&l6 921 de 16107/1981 . aSSinada pelo PreSIdente da RepúblICa, João Batista Figueiredo 

Umlta-se ao norte com Guajarã-Mlfim, ao Sul, com a RepUblica da Bolívia a leste com 
Sennguetras e São Francisco do Gu~é; a oeste, com Gusj8rá-Mlnm e República da 
BolíVia POSSUI os distntos de Pedras Negras e Principe da Beira 

2.1.2. Guajarâ·Mirim 

Guslará-Mlnm Significa cachoeira pequena no idioma indígena Ê ainda o nome de uma 
planta da família das sapotáceas existente na noresta amaz6nlca Consta a primeira 
denominação no diáno do pitoto mestre, AntOOio Nunes de Soo'Za, da expedição exploradora 
chefiada por Faguildes Machado, que S81U de Belém rumo as minas de Mato Grosso e que 
relacionou as cachoeiras do Madeira e Mamoré. em 1749, e dentre elas a última que foí 
chamada de GuaJarâ Pequeno (MlOm) SucessIVamente a este relato o nome Guajarã-Mlnm 
vem denominando a cachoeira e depoiS a eslação ferroviána que surQlu no ponto final da 
Estrada de Ferro Madeira·Mamoré, que seguia de Porto Velho 

o Governo de Mato Grosso, em 1922, resolveu mudar o nome do local para EspendiAo 
Marques, em homenagem ao Engenheiro EsraridiAo da Costa Marques, mas o nome nAo 
fOi adotado pelos habitantes do lugar e, em 1928, o povoaoo foi elevado a murnciPfO pelo 
Governo de Mato Grosso, pela lei rf' 991 , assinada pelo Doutor Mãrio Corrêa da Costa com 
o nome de Guajará·Mlrim Com a criaçao do Temt6rio Federal do Guaporé em 13107/1943, 
Gualará-Mírim passou a lIltegrar poIillCa e admlnlslratlvamente o novo temtÕfio fed8flll 

Guajará-Mírim possui os distritos de Vila do lata e Surpresa e limita-se ao norte, com Nova 
Mamoré e Campo Novo; ao sul, com Guayaramerin, na RepúblICa da Botívia. e Costa 
Marques a leste com São Miguel do Guaporé, Governador Jorge Teixeira e Costa Marques 
a oeste com a República da Botivia 

3. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

3.1, Demografia da Área 

RondOrua nas úlumas décadas, soIreu um processo intensIvo de ocupação. resultante da 
Intensa mlQf'3Çào, eSpecialmente destmada ao meio rural . com apenas pequena parcela 
para a área urbana. onunda pnnopalmente das regIÕeS Centro-SuI do pais A maior 
concentraçao da população rural aconteceu na reçpao central do Estado, COIrlCIdlndo com 
os prof8tos de COIOOlZaçAO ofiaal do Governo Federal e também areas onde se verrfica 
solos com relativa ferblidade propicios para a agriCIJt1Jra1 

' Ko".!d6 Ol$gnótlco E~I Urv-E. ........... w.u 1(.0,* ;ltM" 211,1) dc> Mtoo AI,..". ..... PofIo v_, 2002 , 



Gráfico 1 
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o crescimento urbano tem-se efetivado de fonna muito dinâmica, evidenciando a limitada 
capacidade de absorção dos migrantes à procura de terras, como também resultante do 
êxodo rural causado por falta de politicas agrícolas que privilegie a pennanência do 
pequeno produtor no campo. A evolução demográfica no Estado de Rondónia pode ser 
acompanhada por meio dos Recenseamentos Gerais e PNAO de 1950 a 2000, e também 
peja Contagem da Populaçao de 1996, conforme o grâfico acima. 

Há somente 3,50% (48.222 habitantes) da população rondoniense inserida no município de 
Guajará-Mirim (38.012 habitantes), onde se localiza o Parque Serra da Cutia, e Costa 
Marques (10,210 habitantes), como área de influência. Ambos os municípios possuem uma 
densidade abaixo de 2,0 hablkn't", em função de terem áreas de Unidades de Conservação 
(Ucs) e Terras Indígenas (Tis). 

Gráfico 2 - Distribuiçlo da Populaçlo de Rondônia em Faixas Etãrias 
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Quadro 1 - Densidade Demogrjflca, T .... de Crescimento Anual e P.rticipaçlo 
Percentu.1 dos Munlclplos d. Are. de Influêncl. 

JNOICADORfS 
MARQUES 

GUAJAAA-MJRlM 

Ar .. (km') 
5140)KI 25 214,00 30,354,60 237,5&4,50 
10210 38012 .. ", 'mm 
' ,," 1,51 1,75 5,80 
• OS ... " . 

o Dlagn6stico Ell'lo-amblental PaMIClpalivo Uru-Eu-Wau-wau (Kanindé, 2(02) aponta que ·o 
crescimento populacional no Estado no Gráfico 02, nos últimos anos, ocorreu uma 
desaceleração do crescimento, prinapalmente se comparado com os valores observados 
nas d! cadas de 70 e 80 do século passado, Essa queda na taxa de aescimeoto pOs abaixo 
todas as proje;6es de aumento populacional de Rond6nia, realizadas na década de 80", 

As explicações para tanto se deve à queda na taxa de migrantes que chegaram a Roodónia, 
ao retorno dos migrantes és suas regiões de ongem, é migração para outras zooas de 
expansJo da fronteira, como é o caso do Estado do Aae, Amazonas, Roraima e Tocantins, 
e amda ao dedioo da abvidade ganmpeira no Estado, 

O mesmo Diagnóstico elucida: "quanto a evoluç.!lo dernogr'áb da regi.!lo, destaca-se o 
decréscimo populacional acentuado em virtude, principalmente, da existência das áreas de 
proteç.!Io e w»dades de conservaçlo em seus respectivos territórios que impedsm a 
expans.!lo populacional e promDWHn a ~taÇlo p8m outras IocIJlidades do Est&do, Salienta
se que em Guajará-Mirim o dsc~mo ainda associa se 8 fragiI"'I' je da zona de livre 
comércio e é incipiente agricultul8 do Municfpio", é importante observar que o MlX'licipio de 
Costa Marques cedeu 6,117 habitantes para sao Francisco do Guaporé, instalado em 
01/01 /1997. 

Gr.lflco 3 - Evoluçlo Populaclon.1 em % de RondOni. (1950-2000) Sobre Censo 
Anterior 
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o predomino do sexo maSCUlino deve-se à estrutura econOmica do Estado. com atividades 
ligadas ao setor primário (agricultura. pecuária e extrativismo). atividades que por suas 
condições empregam principalmente mão-de-obra masculina 

O coeficiente de natalidade por 1.000 habrtantes é . em RondOoa. de 24,4S%, levando a 
uma taxa de crescimento vegetativo da populaçAo de 2.11%. nIo mlilo elevada para l.I'Tla 
populaçAo com as caracteristicas da rondoniense. Chama a atençêo. entretanlO. a elevada 
natalidade observada na população adolascenle. que. segundo a Secretaria de SaUde. 
constituia 26,7% do total de gestantes em 1991 . 

o coeficiente de mortalidade Inl.,til por 1.000 nascidos vivos. em 1993. alcanÇOu 21 .27% 
para o Estado. Tendo em \/1sta a manuteoçAo do ql..l8Ó'O soooeconõmico no Estado nos 
últimos anos e também a uniformidade quanto aos aspectos populacionais dos rTlU"Iicipios. 
podemos afirmar que esses valores mantêm·se pr6ximos da realidade atual. 

3.1.2. Agricultura 

A área de innuência do Parque Nacional SeJla da CuIia. GuaJél .... Mirim e Costa Marques. 
apresenta l.I'Tla contribuiçao muito pequeoa em termos de representatividade agticola em 
termos estaduais. ISlo se deve a fatores como: a) os dois mlllicipios. por tBl'Bm várias 
unidades de conservaçAo e terras indigenas, detêm desmatamento menor que 25% de sua 
área lotai? Oustificativa dada pelo Governo do Estado); b) os solos em grande parte 
apresentam-se de forma limitada ao rT'I8I'MIjO agricola&; c) do municípios voltados às 
atividades de extralivismo vegetal (castanha e borracha) e pesquBiro; d) falta de poIitica 
agricola que valorize a produçAo familiar. IfICIusive melhor preças para os produtos 
agricolas. 

Culturas como aTOZ. feijAo e milho $io cultivadas nesses municípios como meio de 
subsistência dos produtores. com apenas parcela sendo comercializada como excedente 
Apesar de ser er.contrado nabvo na região. o CI.ÂIIvo do cacau nao é praticado 
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A banana e a mandioca - ambas da base alimentar, pl'incipalmente da populaçAo tradicional 
- $AO prOdutos com significativa produçAo, estando presente nos dois muoopios, sendo 
que Guajará-Mirim apresenta uma produtividade por hectare superior à média verificada no 
Estado, Enquanto o café, nos dois municípios, tem uma produtividade média acima da 
estadual, 

'00 "" '" 72869 ." S88 , "" 130199 

'" '" ., 
'" 

OI "" "" '" ... , '" 
500 857 1 357 ""'" "" '''''' , "" "."" 
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1995/96 2000 '"'' 1995/96 2000 2001 
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'" '" !ti ,.00 '" '" ".00 '" >.'" ",ao m 750 
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A exemplo de vános mUl'llciplos do Estado, apontado no Diagnóstico Etno-ambiental 
Participativo Uru-Eu-Wau·Wau (Kanindé, 2002), pode ser observado no Quadro 4 que nos 
dois moociplos também 'OCOtTeu um declíniO na quantidade produzida de grãos em 
decorrência da diminuição das áreas produbvas, provocadas por fatores estruturais e 
conjUl"lt\.nis como: valores aVIltantes pagos ao produtof rural, Iodusive com a presença de 
atravessadores, ausllncia de tecnologias apropriadas e difiClJldade para aqUisição de 
empréstimos e subsidios oficiais provocam a falta de compelltividade com OtIb'OS mercados 
produtores: existêooa de empréstimos com JUros extorsivos, que compromete a 
manutenção da propriedade; assistência técnica insuficiente; condições precárias de 
escoamento e estocagem de produção: facilidade maior com o manejo da bovinocultura', 
Entre outros latores, ainda pode ser apontado a MP 2166, que inibe o processo de 
desmatamento e conseqüentemente da p80.lária ostensIVa. 

As exceções contidas na Evotuçao Hist6rica da Produção Agrícola Indicam que a mandioca 
e a banana, por terem menor grau de desprendimento da mêo-d&-obra, isto é, de manejo 
mais fácil , slo as que detêm um aesdmento relativo 

9 



Uma observaçAo marcante, embota não se teoha o dado de fOlitla precisa, quanto é 
proouçAo, é que em Guajarâ-Mifim há em curso o cultivo de abacaxi Ananas comosus e 
Ananas sativus por meio da AssociaçAo de Produtores do Município em uma área de 150 
hectares, sendo a segunda colheita, que inclusive está sendo comercializada em pequena 
quantidade, para outros municipios de RondOnia e Acre. 

3.1.3. Peculria 

Apesar de 8 agricultura ter retomado seu crescimento, em Rood6nia a pecuâfia tem 
apresentado, em termos de quantidade, um inctemeoto significativo, alcançando, em 1998. 
um rebanho de 7.580.285 cabeças', quando em 2001 havia 5.014.906 cabeÇas e, em 1985. 
este &r.I de apro;w:imadamente 700.000 cabeças. Isto possibilitou a instalaçAo de friQoríficos 
com capacidade r;l;ãria de abate de até 400 cabaças cada um e várias indl.istrÍ8s de laticinios 
que processam ciariamertte 1,4 milhão de litros de leite, sendo ~ destinado é 
pasteurizaçAo e o restante, 80%, para a fabrkaçA.o de queijo-o 

BoWJos 3.937.291 5.014.906 5.441 .734 

.""'''''' 23.640 10530 11722 
EqOino 113.083 106.602 120.140 , "'. 1.089 I,., 
Muares 58.089 12.711 15.480 • 
Sulnos 1.350,692 410.315 459.983 

""~ 91 .118 61 .799 71 .3315 
Caprino 51,173 13 505 17.188 
Aves(ga~) 4.8i6.000 5.024 2.678.~ 

Galinha 92.078.000 • 84 664000 

Na regiAo de intIuênda do Parque Naciooal Selia da CUtia, a bovinocultura representa 
1,44% de todo o rebanho estadual, enquanto os bubalinos atingem a cifra de 76,26%, em 
função da existência desses animais que se tomaram selvagens no Municipio de Costa 
Marques, devido a um manejo adequado na Fazenda Pau-d'Óleo de propriedade do 
GOV8fl'lO do Estado . 

GMlnm .. ". " '" • ... " .. " .. '" .. , .. 
54 140 109 402 8.031 1217 " '" "ao 2577 "., '" ,..,..- ,os '" 78,26 1, ,. I." '" , ... .,18 '" ". 
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No Quadro 7, é possivel verificar que a relação entre a ârea agricola e o nUmero de tratOfes 
apresenta urna média de 2.655 haltratOf. Esses valores podem ser entendidos sob dois 
xpet:tos: o primeiro relacionado com a baixa mecanizaçAo da agricultura na regiAo, o 
segU'ldo é a relaçAo existente entre o nivel de mecarizaçao e a antropizaçAo do espaço, 
pois os muoopioS apreseot.<wn menores taxas de antropizaçAo. 

As duas colunas no Quadro 7 representam a relaçAo entre a área e o pessoal ocupado e a 
do tamanho médio das propriedades, podendo ser tiradas algumas conclus6es: há uma 
reIaçAo direta no fato de que quanto maior o tamanho médio das propriedades maior o 
número de hectares por pessoal l'IO'PaOo, ou seja, quanto meoor a propriedade, 
pfOpOi cionalmente há uma quantidade maior de pessoas ali habitando. 

MUllklpio 
'!to Antloplzmo • ~a 

do .,unlclpóo 

2 "lO 

,,"ao.! ocupado 
IilctareslF F '_ .. .. 

Como pode ser obs8lVado no Quadro 8, nos dois municípios em questAo, o setor da 
pecuária e muito mais expressivo do que o agncola, nos quesitos de produçAo e área 
ocupada 

3.1.4. EX1rativismo 

No que se refere ao extrativismo (Mleta de castanh&-do-brasil, seringa e outros produtos da 
"oresta) na ârea de Influência do Parque Nacional Se: ra da Cut:a, nas Reservas 
Extrativistas de amlXls os municipios pratica-se lal atividade. sendo que há uma grande 
variação anual de produção entre as Resexs, 

A comercialização desses produtos é feita no Brasil. sendo que 80% da produÇAo de 
castama em Guajaril-Mll'im têm como destino a cidade de GuaYlW'8merin na BoIivia, que 
possu orna Usina de Beneliciamento de castanha 

3.1.5. Atividades Industriais 

o segnenlo industrial nos dOiS mun:cipios é muito incipiente. com uma pequena 
contribu:çio pata a economia regeonal e estad<:aL ()t)~se, entretanto, que as 
indUstrias afi existentes estão diretamente Vinculadas ã matéria-prima local, como é o caso 
da madeira e produçAo de gêneros alimentícios, Guajafá-Mirim é o municiPiO que POSSUi. de 
acordo com o Banco de Dados da FIERO - Federação das Indústrias de RondOn:a , 
ven1icado em 1997, a maior quantidade de indlistnas O Quadro 9 :Iustra daramente essa 
informaçio 
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Quadro 9 - Atividades Industriais 
MI>"Iç~ ECONOMA 

FOfmlll '"Iorm. Tobol Get., 

Co. .. "'-'cp... " o " G\J ljert-Morim " • " TOTAL A-.gIoMI " • " TOTAL do fat.oo "OI 1.073 .,,, 
Fonte, Banco lIe ~s do cadnlfO Indu ..... I lIe R~'" .1 _ FIEAOtSEBRAEIRO 

o talor matéria-prima pode ser bem observado quando se destacam os principais tipos de 
industrias que atuam no Estado. 
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No que diz respeito à distribuiçAo dos estai: alecimentos industriais por ramo de atividade em 
Rondônia, oOserva-se pelo Gráfico 9, que o maior nUmero de empresas tem participação 
nos segmentos de produtos alimenticios (24,96%), madeireiro (18,25%), moveleiro 
(12,94%), prodl1tos metálicos (11,41%), confecç6es (5,75%) e minerais nAo-metálicos 
(4 ,72%). Cada um desses segmentos é responsáVel por mais de 100 induslrias e, no 
conjunto, eles representam 78,03% do efetivo de empresas do setor industrial. 

Condui-se que 40% das indUstrias no Estado, a maioria composta por mICro e pequenas 
iodUslrias, encootra-se na infollhalidade devido à fatta de reo..nos fina'1ceiros dos seus 
proprietários para prornovet'8Ill os nvestimentos na M nAnas à transferênCIa das resp e :tivas 
empresas para áreas induslriais esçacificas (setores, áreas, centros ou dislritos industriais), 
caractenzando.se também numa das pMcipais causas para a existência de um elevado 
contingente de empresas instaladas em locaiS inadequados. Ressalta-se que o n(mero de 
empresas foulIais que se enquadram nessa situaçAo também é elevado. 

A precariedade dos transportes e a pequeoa capacidade de gentçAo de energia, aliadas a 
outros dois fatores - a descapitalizaçAo do investidor e a pouca qualificaçlo da mAo-de-obra 
- constituem elementos naoativos e muito têm dificultado a maior industrialização na região 
e do Estado de Rond6nia. 

3.1.6. Comércio e Serviços 

O setor terciário, a exemplo da .ndústna nos dois mtricipios, também é multo reslrito, ou 
seja, tem pouca representatlvidade no contexto da economia estadual 
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Ressalta-se que a concentraçlo de atividades ligadas à prestação de serviços ou ao 
comércio esté diretamente relacíonada com a concenlTação popuJaaonal: quanto maior a 
poputaçAo maior a quantidade de servIÇOS. 

3.1.7. Turismo" 

A atividade apresenta um enorme potencial para a geração de emprego e renda, o que pode 
conbÍbUt" para a melhoria da qualidade de vida da populaçAo. Além disso, a necessidade de 
se preservar o recurso natural como atrativo turíStico auxíl lará tarnt êm na manutenção da 
qualidade ambiental, reduzindo as práticas tradicionais de desmatamento e queimadas. O 
potendal regional deve-se à presença de rios dos mais variados portes e na sua grande 
maioria piscosos, fallOl"ecendo a pesca esportiva tanto pela quantidade como pela variedade 
de peixes. 

As várias formas de ocupaçAo humana na area de influência do Parque Nacional Serra da 
Cutia, além da presença indi~a, contam com a presença do Imigrante com setJs costumes 
representativos das mais variadas regiões do pais, quer pela figura marcante das 
populaç6es tradiCIonais como os senngueiros, e a sua estreita relaçAo com a ftoresta, 
representando um grande filA0 a ser e)(pIon!tdo pelo ecoturismo ou pelo turismo rural . 

Há que se destacar ainda as manifestaçOes cuItlxais com uma presença man:ante na região 
la"Ito no cont8lCto histórlco, como o caso do Forte Prioope da Beira (Costa Marques), ou das 
manifestações de cunho religioso, corno a prOCIssão fluvial do DiVIno Espirito Santo, 
envolvendo várias localidades do vale do Rio Guaporé. 

Problemas como as precárias condiçOes de acesso, princrpalmente por via ro<IOvi*ia, a 
pouca civulgaçAo desse potencial até mesmo para o bsismo dentro do próprio estado, 
agravado pela falta de Investimentos em infra-estrutura para atender aos visitantes, 
principalmente nas áreas de domínio públ ico, parques tanto os estaduais como os 
nadonais, dificultam a evolução do turismo na região. O bailco nivel de capad taçAo da 
população local para o turismo é outro fator que agrava ainda mais o problema. 

Uma série de ações se fazem necesmas para elevar o fluxo turistico nessas áreas. Entre 
elas podem SM apontadas: a melhorias dos acessos com a implantação de estradas e a 
mal"lJtenç.Ao das já ellistentes, abet1ul'a de linhas de crédito para que peqJeOOS produtores 
e empresários possam implantar empreendimentos que visem atender ao flwto de turistas, 
estudos visando a implantaçAo das unidades de conservaçAo, criaçAo e ampliaçAo de 
programas de qualificação e capaCItação para os moradores da regito voltada para o 
turismo. 

As aç6es eldslentes por parte do podet pUblico, principetmente no 6mbito do Governo 
Estadual, que estAo em andamento em alguns municipios, encontram-se sob a coordenação 
da SuperintendênCIa Estadual de Tunsmo (SETUR). Os programas mais importantes s60 

a) PNMT _ Programa Nacfonill de Municipalizaçlo do Turismo - Programa que 
tem por objetivo dotar os ml.l1icipios com poteocial turistico de condições 

" .... i .... "'" ~ I .. loranI .1IIR' 117 dei __ M.:o ·cr,,. dCI Coo,_ E""""" Gufpnr. __ M ......... . 2001 ElO 
.1ivIoMdio ... tnol» ___ po-b""" .... ,.,pm$6-..1 ~Io _ pí l r : 
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técnicas e organaacionais para promover o desenvolvimento da atividade 
ttMislic.a Guajani-Mirim e Costa Marques pa1icipam do Programa. 

b) PROECOTUR - Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na AmuOnia 
Legal - Tem como objetivos o Planejamento Estratégico e investimentos visando 
o desenvolvimento do Ecoturismo na AmazOnia brasileira Ê co-linanciado pelo 
Governo Brasileiro e pelo Banco Interamericano de DesenvolvImento - BlD e 
executado pelo Ministério do Meio Ambiente, em parceria com os Nove Estados 
da AmazOnia Legal. O objetivo maior é gerar empregos, ampliar a arrecadaçAo 
dos Estados da Região. Ambos os municipios participam do Pn:vama. 

Nesse contexto Guajará-Mlrim, que é o pólo bJri stico, abrange ainda Nova M8ITlOfé, 
abrigando áreas em estado primitivo de diferentes ecossistemas (ftorestas, cerrados, 
campos natlK8is, vales e serras). A Serra dos pacaés Novos forma belas paisagens com 
canyons, pa-edOes, chapadas, rios com quedas d'água em véu de noiva, piSCInas natur8lS e 
muitas nascentes. Encontra-se ainda nesse pólo o Parque Nacional dos Pacaás Novos. 
Parque Nacional Serra da Cutia, Parque Estadual de Guajará-Mirim, Resexs Federal do Rio 
Ou-o Preto e Barreiro das Antas, RESEX Estadual de Pacaás Novos, Reserva BiológICa 
Estadual do Traçadal e Terras Indígenas Paesás Novos, UnrEu-wau-wau, Rio Guaporê, 
Rio Negro Ceaia e Sagatarla. 

o município possui uma j:B1',sna estnJtur"a para o turismo. Os hotéis e pousadas do de 
pectUeno porte, atendendo apenas a urna pequena demanda. Os bares, lanchonetes e 
reslaUfantes, em sua maioria, possuem em seu cardápio uma cozinha regional , mas há 
restaurantes especializados na cozinha boliviana e árabe. Há agências de viagens e 
empresas aêreas na cidade, um aeroporto, um terminal rodoVIário e um porto ftUV1iI1. 
Encontram-se também casas especializadas na venda de artesanatos, principalmente 
indígena e ribeirinho. 

Aspectos históricos e culturais podem ser vi'~iado'5 ju"lto aos povos tradicionais, 
ribeirinhos, seringueiros e Indios, e pelos remanescentes da construção da E. F. Madeira-
Mamorá e de antigos desbravadores que habitam os vilarejos de Surpresa, ConCéiçAo e 
Gac:hoeira do Ribeitêo. É possível também con."lecer a cultura, OJlinãria e artesanatos da 
Bolívia, ao attavessat o Rio Mamot"é. Na cidade há o Museu Histórico Muricipal da E$trada 
de Ferro Madeira-Mamorá e a Via Férrea Guajará-Mirim-lata, trecho da Estrada de Ferro 
Madeira·Mamoré no qual eram realizados passeios tUfísticos. Hoje esse itinedlrio encontra
se desativado. 

Guajará-Mirim realiza anualmente, no més de agosto, o Festival FoId6rico Pérola do 
Mam<ri - FEFOPEM, no qual os bois-bumbés Malhadinho e Flor do C.-npo, atrações 
principais da festa, apresentam-se nUTlét disputa pa-a gartlar o festival. Além dos bois
bumbás, há apresentações de quadrilhas e gn!pOS klIdóricos bnlsileiros e boIivia'los. O 
FESPEMA - Festival de Praia Pérola do Mamoré é realizado no mês de setembro, no Rio 
Pacaãs Novos, que possui belas praias. campeonatos esportivos, música ao vivo, passeios 
de barco e o encontro das ãguas dos rios Mamoré e Pacaás NOVO$. 

Os rios Pacais Novos e Novo, que dão acesso ao Parque Nacional Serra da Cutia, 
apresentam na sua extendo belas paiuijans oêrIcas, baias, praias, passares, peixes, 
botos e jacarés. Hti c::orrkXHdades indígenas e ribeirinhas, ao longo dos rios, inclusive há 
uma fonte de água mineral à beira do RIO Paesás na Aldeia Indígena Bom Futuro. NAo há 
nemurna estrutura voltada para o bJrismo, mas as comunidades se mostraram receptivas 
em relaçAo à entrada de turistas na área 

O Distrito de Surpresa MO apresenta infra-estrutura básica para o turismo. No Distrito não 
há hotéis, pousadas e restaIXantes, apenas pequenos bares. O Distrito é urna das sedes da 
Festa do Divino Espirito Santo, maior festa religiosa do Vale do G I8por&, com mais de cem 
anos de tradição, que á realizada nos meses de maio e ;Uma, S8ndo que a cada ano em 
uma localidade diferente. 
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o grande potencial do local está no Rio Guaporé, que possui belas praias, onde é possível 
visualizar aves, botos e peixes de espécies variadas, além do encontro dos Rios MafTlOfé e 
Guaporé. Os moradores do Distrito também se mostraram receptivos em relaçAo ao 
desenvolvimento do turismo na região e acreditam que ele pode contribuir com a 
COOseNaçio da área e melhoria da quatidade de vida por meio da geraçio de emprego e 
renda e dos investimentos em Infra-estrutura para receber turistas. 

o Pólo de Costa Marques abrange também os municipios de São Francisco e Alta 
Floresta, sendo considerado o principal pólo do Estado pela diversidade de atrativos de nivel 
internacional, entre os quais as Ninas do Forte Principe da Beira, as Resex de Curralinho e 
Pedras Negras, a REBJO Guaporé, o Parque Estadual Serra dos Reis e Terras Indígenas. 

É relevante a iniciativa das orgarizaçOes nIo-govemament.ais Ecoporê - Açto Vale do 
Guaporé - e Aguapé - Associaçio dos Seringueiros do Vale do Guaporé - em promover 
~s ecoturisticas na Resex de Curralinho e em Pedras Negras, apesar da falta de 
investimento e apoio govemament.al para o desenvolvimento do turismo na regUlo. 

Há que se dest.acw ainda as manifestações rutturais com una presença marcante na regiAo 
tanto no contexto histórico, corno o caso do Forte Principe da Beira (Costa Marques), ou das 
marifestaç6es de cumo reli9ioso, como a procissio nuvial do Divino E.$pimo Santo, 
envolvendo várias localidades do vale do Rio Guaporé. 

o Rio Guaporé apresenta belas paisagens com Ul"Ias, Pfaias, balas e diversidade de peixes, 
botos, quelOnios e jacarés. O Projeto Quel6nios da Amaz6nia, que visa evitar o ataque 
predatório a tart8rlJ98s e tracatás recém-nascidos, está situado na praia de Furado do 
Ccuo, a 80 km de Costa Marques. A fatna silvestre é exuberante. 

Na Fazenda Pau d' Óleo, estava sendo cogitada pelo Govemo a implantação do primeiro 
dube de caça da regiao, para controle dos búfalos que foram introduzidos na área e que 
eslao causando desequilíbrios ambientais .t. A idéia de implantação do dube de CAÇa não é 
aceita pelas organizaÇ6es ambientalistas do Estado, que recomendam un estudo de 
impacto ambiental na regilo. 

A cidade de Costa Marques conta com os s&QUintes equipamentos turísticos: hotéis. 
pousadas, agências de viagens e turismo, &mPfesas de transporte aéreo e terrestre, 
terminal rodoviário, bares, lanchonetes e restaurantes, centros culturais e de visilantes, 
casas de venda de artesanatos e museu. 

o Porto de Costa Marques Simboliza, nos seus ballacOOs, os áureos tempos da exbaçAo da 
borracha. No pólo de Costa Marques existem alglXTl8s iooabvas para implantaçAo do 
ecoturismo na regiAo, por m&lO de trabalhos realizados pelas associaç6es de seringueiros 
em parcerias com organizações não-govemamentais. 

Os dois pólos apresentam belos atrativos e consbtuem grandes potenciais para a prática do 
econ.rismo, que enconba dificuldade para ser desenvolvido devido aos problemas com as 
precãrias coodiç6es de acesso, principalmente por via IOdoIliária, a pouca divl,jgaçAo deste 
potencial até mesmo para o tunsmo dentro do plÓpno estado, agravado pela !alia de 
investimentos em infra-estNtura básica e para atender à população e aos visitantes, 
principalmente nas áreas de domínio público e parques tanto os estaduais como os 
nacionais, dificultam a evolução do turismo na regiAo. O baixo nfvel de capacilaçio da 
população local para o turismo é outro fator que agrava ainda mais o problema. 

""' ,DI .. ~\60 
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As cidades de Guajatá-Mirim e Costa Marques possuem equipamentos tunsticos em 
pequeno número e com necessidades de a'TlpliaçAo e melhorias na oferta dos serviços. 
Uma série de ações se fazem necessátias para elevar o nuxo IuÓstico nessas áreas. Entre 
elas podem ser apontadas: 

a melhorias dos acessos com a implantação de estradas e a manutençAo das já 
existentes; 

• abertura de linhas de crédito para que pequenos produtores e empresários possam 
implantar empreendimentos que visem atender ao num de turistas; 
estudos vi5lr!do à implantação das OOdades de COflS8fYaçAo: 
criação B ampliaçAo de programas de quali1\cação e capadtaçAo para a melhoria da 
mão-de-obra (moradores da região voltados para o turismo) e melhoria dos 
equipamentos, 

• e apoio govemamEM'ltal as iniciativas ja existentes. 

4. Infra-Estrutura Urbana e Serviços PUblicos 

4.1. Serviços Urbanos 

o Quadro 12 apresenta como estio distribuidos os principaiS , .... iços urbanos, 
principalmente água, anergia e telefonia. 

De acordo com os dados disponibilizados pelas provedoras de serviços, foram ampliadas as 
redes de água e de energia elétrica, melhorando sua qualidade, assim como aumentaram o 
COflSl.mO e o atendimento às famílias dos dois municípios. 

Ressalva-se, entretanto, que esses serviços estio diredonaoos somente à área urbana, 
restringindo-se a pequenos trechos, sobnttudo a energia eI6!rica ~ é1eas subIJbanas e 
rurais. A maior parte da energia consumida resulta do consumo residencial. 

ÁGUA EN'_ TREFONlA 
MUNICIPlO 

'"" Te1efon ""~ Termlmll 
Edenaao " ..... Conlllmldo 

CoeIl llmo • ... Inltalld .. ,- U'O F ; llF I , 
Público ""'" • • • 

4.1.2. EDU CAçA0 
Em termos quantitativos, em 2001 foram efetuadas em Rondónia 463.461 matriculas das 
modalidades de educação infantil ao ensino médio, inclUfld<>.se a especial e de jovens e 
adultos. rlaS redes estadual, municipal e particular de ensino, com a regilo contribuindo com 
30.046 matrículas. 

Pode-se afirma'" que há ..-na popoodonalldade eme oferta e demanda A rede de ensino 
foodamental é razoável. porém extremameme carente de escolas com ensino metia. A rede 
municipal de ensino, em sua quase totalidade, nAo apreseo\a SBf'o'içOS eduCacionais como 
creche, Ensino Médio e Ensino Especial Fundamental. O Ensino Médio e Educação de 
Jovens e Adultos, no que se refere a escolas e nUmero de alunos, concenlram-se rla rede 
estadual de ensino, enquanto o Ensino Infantil, Fl.Wldamental tem lXI1 ma/Of contingente na 
rede ml.l1icipal. 
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ConSlderandc>se os reslJtados disponiv8Is no Ensino Fundamental Regularll em 2000, 
QUanto a aprovações, reprovaç6es e evasOes escolares verificados na regiAo. tanto na zona 
IXbana quanto na rural , é mUito próJ(Jma do que se observa na média estadual 
Regionalmente obteve-se do total de 11.325 matriculas, 8.393 aprovações (74,1%), 1.820 
reprovações (16,08%) e 1.112 evasões imediatas (9,B2%), enQUanto no Estado verificou-se 
302.619 matriculas, das quais 236199 aprovações (78,1%). 35.973 reprovaç6es (11 ,9%) e 
30.447 evasOes imediatas (10,1%). 

Q Ensino Superior estã presoote somente em Guajarã-Mirim com um campus da Fundação 
da Universidade Federal de Rond6nia - UNIR. Todos os municipios, ÇIO( fo(ça de legislaçAo 
federal '· , estio sendo obrigados 8 foi I .... nas diversas kaas do COIIr'1 B cimento professores 
leigos ou MO habilitados, contando assim com o PRQHACAP - P' 0!íJi8lT18 de Habilitação, 
Formaçto e Capacitaçao de F'fofesS0f9S, realizado em parceria com o Governo Federal. 
governos estaduais e municipas. 

REG "'DE DE ,cw. MATRicULA REPROVADO 
AOMlNjSt ENSINO TOTAl N' % N' ~ .. • 11923 

ESTA.[) UR8 153e30 175 . " . .• " 15128 .. , 
RUO , 000 . "" n,' 1148 18 .2 78. .. 

12439 
TOTAL 181~ • ." 12,50 

" 50S .... c ,,"B ".n 31 301 '"'" ... 3871 
RUR 12a05 "',. .• .., ... ..... 

TOTAl 122_4n . "" 15183 12, • " '" PASme URS " 715 "'" ." ',' ." • 
RUR .., 382 • • " ',' TOTAl 19122 1&2'" ." ,., ,.. 11 

"'" TOTAL 302-1119 , ,.. 35 973 11 ,9 30 .... 7 10. 1 
11,1 

REGIONAL ESTAD URlI .. n .. , 73,47 .'" 15,38 '" • 
R"' 50< "'" 51,6 zoe 41 ,3 36 

" ... _ .... " .. I ••• :te I A o. d'1 ~oo er- 1" h' pon_ ..... '" ........... - .. 1& 11, .. ",1'1<> 

M Em ..-_ ,0'"". __ ..... er- F ............. " 0 .11 . ... ~di: .. dII 1$ 0 •• \11 0. ,"",o.-.çto ••• _ ' I :~ '''. IM 
_ver-' .. .- .................. "."* •• .., ... ,,' 1 ' .. _ _ .. 
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4.1.3. $aüde 
O Quadro 16 apresenta a oferta de serviços ligY10s à saUde, pti .. d palmente quanto à 
estrutlM1l fisica para atendimento à populaçio. Destaca-se 8 limitada oferta de leitos 
hospitalares nos municipios. 

I' 

LEITOS 
MOSPlTAlAAES IA) 



Quando comparamos com o Quadro 17, nota-se que OCOItti\J um deterioramento do setViÇQ 
de saUde nos dois municipios com a diminutçAo da quantidade de lKIidadeS de atendimento. 
Segundo os dados do cadastro Nacional de Estabeledmeotos de SaUde, 2001 , em 
Guajará-Mirim a situaçAo ainda foi mais critica, com a reduçlo para 144 leitos hospitalares, 
enquanto em Costa Marques permaneceu inalterado em relaçAo ao ano de 1999. 

7 17 
SailcSe da F.miU 

Pos1o de saooe • 5 
Centro de saUdeI Unidade Bilsica • 3 
Policlínica • 

Consuft6r1o Isolado 
Unidade Móvel Tene5Ue • • 

Cllnlca EspecI8IízIdal Amb. de Especialidade • , 
Unidade de Vlgillncia sanj(jria/Epiden'liOlogl8 • , 
UI'IIdade de Apolo Oiagnose fi Terap18 (SAOT is.oIlIdo) , 
Unidade Mista , 
ProoIo Socono Geral • • 

Prooto Socorro Espedalizaoo 
Hospital Geral 3 

• 

4.1.4. Transportes 

Os municipios que recebem influência direta do Parque Nacional Serra da Cutia têm como 
elo de ligaçAo com o restante do Estado e do Pais as rodovias BR 429, em direçlo à Costa 
Marques, e a BR 425, que dá acesso a Guaja"Mirim, sendo que ambas estão interligadas 
à BR 364. A primeira rodovia mencionada MO possui pavimentaçlo em toda a sua 
totalidade. 

o transporte nuvial é de VItal importà'lcia para a vida das pclpIA8ÇÕeS ribeirinhas, desde o 
tráfego de passageiros como de alimentos, bens de consumo diàrio e material de 
construção, inclUSIve corno suporte ao turismo. Tanto o Rio Guaporé Qu&nto o Mamoré e a 
maioria de seus tributàrios oferecem conc:hç6es de navegabilidade durante o ano inteiro. 

Tanto Guajará-Mlrim quanto Costa Marques possuem aeroporto de pequeno porte, 
permitindO pouso de pequenas aeronaves. 

Em Guatará-Mirim. encontra-se a histórica e lendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, 
que interirgava o munlclpro à capital de RondOrrla, Porto Velho, sendo que a mesma está 
desatrvada desde1972 

4.2. Distrito de Surpresa (Guajará-M irim) 

4,2.1 Antecedentes Hist6ricos 

Conta a SnI. Rosa Cortez, nascida em Costa Marques, 98 anos, que ela e seu marido, o $r 
Tanuedo de Matos F-.as, que chegaram à localidade de Surpresa em 1930, que tudo enrr 
mata. Conttataram mateiros para abrir a Itoresta e ver o que encontravam. Foram 
localizadas vârias sennguerras. castanheiras, poara. o que s~ a lodos. Devldo a 
essas descobertas, o Sr Tancredo resolveu denominar a regi60 de Surpresa 
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Em 1933, apareceu a familia do Sr Carlos Carafas, de origem italiana, que se asSOCIOU ao 
Sr Tancredo. No total trabalha .... am dezeno .... e famill3s 

o Sr. Tancredo era um MItIgO coronet, que V9Ío pa-a a região, instalandc>se na boca do RIO 
Guaporé. Tinha l.I'T\a moenda, onde fazia cachaça e tocava um alambique. F8Zla rapadu'a, 
farinha, açúcar, sendo tudo vendido na BoIivia e no baixo Madeira ou para quem qtJIsesse 
comprar. 

Em 1932, quando exptode a Guerra do Chaco entre Paraguai e Bot ivia, na disputa peto 
petróleo, que ha .... ia sido descoberto no sopé dos Andes, .... ários bolivianos fugiram para o 
lado brasileiro, tendo o Sr. Tanct"edo dado guarida a 40 famílias bolivianas, sendo que 
algumas retomaram ã BoIi .... ia depols da guerra e as que permaneceram fOl'8l'T1 trabalhar na 
roça com o Sr. Tanct"edo. 

o Exéftito boliVIano enviou tropas pa-a levat essas famitias pa-a a BoIi .... 18 e assim tomarem 
parte na g...,elTa. O Sr. Tancredo as defendeu, mando que só iria quem quisesse; todos se 
I'eO.lSaram a ir e permaneceram no lado brasileiro. 

Com a participaçlo do Brasil na guerra, desce da Ilha Bela da Santíssima Tnndade Lma 
Comissão do Exêrdto Brasileiro para Surpresa a fim de desorupar o lado brasileiro da 
presença de estrangeiros e de arrebanhar pessoal para a guerra. Tancredo pega seu 
pessoal e coloca nos balelões e desce o rio dizendo que ia fazer una viagem nlo sat endo 
quando volta .... a . Deixa em Surpresa apenas os bolivianos, oriefltando.os para que quem 
quisesse voltar para a BoIivia podia fazê-Io. Depois de duas horas de viagem, retoma a 
Surpresa, desce do batelao dizendo que ha .... ia esquecido algo, deixa todos na embarcação 
e entra no armazêm fechando as portas. logo em seguida foi visto um fogaréu. O pessoal 
arromba a porta e tira Tanctedo, lodo queimado. EnroIando-o em folhas de bananeiras, 
retomam ao barco e pouco minutos depois ele morre. Sua esposa Sr. Rosa assuniu a 
chefia da comuridade. As famílias vAo se espaIlando e abrindo sitios na regiAo. 

Segundo o Sr. Francisco Joaquim Filho, conhecido como Pitito, 59 anos, antioo seringa6sta, 
dono do Seringal Bom Destino, hofe Reserva Exb ativista Federal Barreiro das Antas, em 
1955 o Governo do Território e o juiz Melo e Silva deaetam que Surpresa seria Lm presidiO 
para menores infratores, sendo enviados para lá vários menores e um guarda da Guarda 
Teuitorial. Os meoof8S começaram a fugir, teodo I.I'T"I inclusive dlegado a Guajará-Mirim em 
cima de um pau boiando no rio, o que levou o Govemo a acabar com o presIdia. 

Durante o OO .... emo Jorge Teixeira (1978-82), a regiao é loteada e transformada em Distrito 
do município de Guajará-Mirim. 

4.2.2. Processos Antrópic05 . SoeIoecon6micos Atuilis do Distrito de Surpresl 

4.2.2.1 . Aspectos Demogrificos do Distrito de Surpresa e seu Entorno 

O Distrito de Surpresa, localizado no Município de Guajará-Mirim, faz limite com as Terras 
Indigenas dos Pacaás No .... os, Segarana e Guaporê, com a Rep(lblice da Bolívia e ainda 
com o Parque Nacional Serra da Cutia, em fase de implantaçjo. Segundo os dados da 
DSEI-PVH-stASII2OO3IFUNASAlCORE-RO, a população do Distrito contabiliza 474 pessoas 
e 146 residências. Pelos dados da Sinopse Preliminar do Censo Demográfico 2000 -
Ronó6nia, efetuado pelo IBGE, 8 área urbana do Distrito conta com 450 pessoas, sendo 254 
do sexo masculino e 196 femininos, e a área rural com 851 habitantes, sendo 439 homens e 
412 mulheres, o que totatiza no Distrito 1.301 pessoas, sendo 693 homens e 608 mulheres. 

2. 
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Griflco" - Pirtmlde EUirla 

~i" ' ': ~, DioltIIodo s..p.. .. 

,;;;: ;;;0 I 11 , •• 1 •• ,o"nu"",.nU"2G~:nD:W:z. 

Especificamente sobre o Oisbito de Surpresa, no levantamento feito pela Kanindé, em 2003, 
foram aplicados 54 questionários, sendo um por famiria , obtendc>se um numero de 293 
pessoas, sendo 170 do sexo masClJlino e 123 do sexo femin ino, conforme se verifica no 
Gr6f1co 4, Salienta-se, potém, que nesse levantamento aproximadamente 50% do total de 
famllias existentes no Distrito foram ouvidas, uma vez que a outra metade da populaçAo 
encontrava-se na sede do M~idpio de Goaj8fá.Mirim adquirindo compras e outros 
afazeres, 

,. 
Em relaçAo à naturalidade da populaçAo pesquisada no Distrito de Surpresa, nota-se que a 
maioria da população é oriunda da pl'6pria reg iAo, como demonstra o Quadro 18, 
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4,3, Nlvellnstrucional da Popuhtçlo 

Considerando as características e5Çecilicas do Distrito de Surpresa, o niV91 Instruoonal da 
popoJlaÇAo nlo é dos piores, se comparado com o das comlMlidades mais próximas, em 
particulat os habitantes das Resexs, apresentando as seguintes condições, conforme 
demonstra o Quadro 19, 

.. " ' ,52 
',49 ..... 
>O ... 

Em termos globais, ou seja, na soma dos dois gêneros (masculino e feminino), tem-5e um 
lotai de 12,63% da população abaixo da idade escolar, 6,52,*, de nAo-alfabetizados, 6 ,49% 
que se eocontram no pré escolar, 34,14% com ensino até a 4" série, 30,04% com ensino até 
a 6" série, 7,50% que tiveram acesso até o ensino médio (2° grau) e apenas 0 ,68% com 
nível superior, Ressalta-se, poI'ém, que o percentual de pessoas com nlvel superior será 
maior nos próXimoS anos, uma vez que vários professores que lecio!"l8m no Distrito de 
Surprasa aslAo se capacitando, 

Merece ser destacado que o maK)f' ~ de pessoas que não tiV8fam acesso à escola 
penence ao S6)(O femirino. mas estrabficadamente '>'eiif.c:;a-se que o maior nUmero de nAo 
alfabetizados entJe os hor'nens encontra-se na falX8 etária acima dos 65 anos, enquanto que 
o das mulheres encontra-se na faixa dos 30 aos 45 anos, mas também se observa que 
Distem jovens que nlo estudaram. Outro dado imponante é que somente entre a s 
mulheres se verificou a existência de curso superior. As faixas etárias de 15-20 a'1OS saio as 
que apresentam maior número de pessoas que tiveram acesso à edl'CaçAo, esp ecialmente 
entre a 5" e 6" sénes, demonstrando claramente a existência do nlvel de ensino no Distrito 
até a 8" série. 

Conforme informaç6es colhidas, há falta da material didãlico. o qus dificulta o trabalho dos 
professores a conseqOentamente o aprendizado dos alunos. Todo material didático vem de 
Guajar&-Mírim, tendo os professores que ir buscá-Io, gastando do seu próprio bolso, sendo 
que ganham em média como saI~o o valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) , o que 
equivale a 20 horas-aula Os livros do doados pelo município de quatro em quatro anos 

Existe apenas uma professora com nível supenor, que ê a diretora da escola 

Todos os entreviStados colocaram a ne:essidade da existência de uma escola estadual, que 
atenda até o ensino mêdio. 

A evasAo escolar acontece com m8ls lJeqOêooa devido a transferência escolar, doença ou 
gravidez indesejada na adolescência (o que é mais comum). Anualmente uma faixa de cinco 
em cada grupo de dez meninas ficam grávidas, a maioria é obrigada a ir morar com o pai da 
criança (sic). 
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Quadro 20 - Ta .. de Escolaridade 
MASCULINO FEMININO ABSOlUTO TOTAL % 

"" .. AS .. , ANA'- ,. 1'/" S'/8' r r , .... ABAlX ANAlF ,. 1'/'" .'. r r SUPE ,~ . A8SOlUT POR 
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...... CondiçOes de Habita lidade, Saneamento e Captaçlo de Águ. 

As condições físicas de infra-estrutura no Distri to de SUrpresa sIo um pooco melhores do 
que em algumas comu~es e municlpios de Rond6nia, mas 010 se pode afirmar que são 
satisfatórias. pois ainda existe muita deficiência. 

A situaçAo das habitaç:6es, em termos de habitação, mediante levantamento feito, apontou 
para o seguinte quadro de conSeNaçAo: aproximadamente 53,57% podam S8( consideradas 
boas dentro do padrão regional, 26,78% como regulares e 19,65% com um grau de 
precariedade. A construçao das residências e dos pontos comerciais foi real izada com 
recursos dos pr6prtos moradores dO Distrito. 

Em Surpresa, 87.04% das residências consomem água advinda de poço anesiano, cujo 
sistema de abastecimento foi constru ido pela FUNASA e administrado pelo Município, 
1,85% vem de poços amazOnicos. 3,70% 6 originada de cacimbas e 7,41% romedda por 
vizinhos. NAo foi constatada a existência de consumo de água diretamente dos rios . A 
primeira vista, pode-se ru8f que pelo menos em se tratando do fomecimeoto de água a 
população está bem servida. o que implica um número menof de doenças de origens 
gastrintestinais. 

Em relaçAo ao sistema de esgotamento sanitário, verificou.se que aranas 7,4% das 
residências contam com estrutura intema de banheiro e vaso sanitário, 27,73% apresentam 
bartleíros e mictórios externos (fossas negras) e 64,87% possuem banheiros externos, mas 
010 contam com fossas. Desse modo, a maioria das res idências nAo possui acesso a esse 
serviço, com conseqOências diretas na $BUde da população. 

Em se tratando do lixo doméstico, constatou-se que aproximadamente 55,5% dele é 
queimado, 9,25% é enterrado e o restante, ou seja, 35,25%, que inclui latas, vidros etc., é 
recolhido semanalmente pela Subprefeitura do Distrito e depositado em um lixA0. 

O Distrito 6 servido com energia etétrica convencional, por meio da geraçAo por combustao, 
ou seja. a d'esel. atendendo praticam8f'lte todas as residências e comércios locais. A 
responsável pela geração e fornecimento de energia é a GuascorICERON. 

" 
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o Distrito de Surpresa possui 122 loIes urbanos, conta ainda com a seguinte estrutura 
pública: a AdministraçAo (Subprefeitura), localizada em uma essa medindo 12 ma, coberta 
com telha amianto, paredes e piso em madeira, banheiro com vaso sanitário, é administrada 
pelo Semor JoAo Pedro da Santa Cruz Silva; 01 posto telefOnico; 01 delegacia de policia 
medindo 32 ma com 02 celas de alvenaria em construçAo, piso de barro, sendo que cada 
cela mede 2 x 4 metros com baMeiro de 1 m" por cela; 01 quadra de esportes lWTeI:enlada; 
01 pista de pouso; 01 fábrica de defl.wnar peixe, que se encontra desativada e pertencente 
ao IBAMA; 01 posto de saUda; 01 escola municipal que ofefece ensino até a 8- série; 01 
posto de atendimento da Agência de Defesa Agropecuária de RoodOnia - IDARON; 01 
escritório da CERON/GUASCOR; seda da AssodaçAo dos MOIlIdores de &.rpresa -
AMAOSUR, com U'na casa de 80 ma, tendo 02 quartos com 02 belidl6S e c:oIc:hAo, 
geladeira, fooIo de 02 bocas, anTIário de parede e ainda 01 escritório com 1 mesa e 08 
cadeiras; 01 campo de rutebol e 06 agremiaç6es esportivas. 

Quanto aos equipamentos disponlveis que atendem á popuIaçAo, encontra-se 01 trator da 
AdmlnistraçAo (Subprefeltura), 01 trator da AMAOSUR, 01 grupo gerador, 01 voedeira, 01 
motor 40, 01 GPS e 01 Global $tar. 

Em relaÇão á eSlJultn de ordem privada, e pertenceote principalmente ao setor terciário, 
encontra-se: 02 bares com bailA0 (Chiquinha e MallO): mercearia e bares (AntOnio Gordo, 
Saba Valente, José Valente, OMdio Cangati e Domingos Cangab); 01 comércio de venda de 
combustível, 01 beneficiadora de arroz; 01 produtor de artesanato: 01 CSl'pintaria com 
produçJo de embarcaç6es; 01 padaria; e 08 hortas caseiras. 
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4.5. Estrutura Econômica 

A esttubXa econOmica é composta principalmente pelo setor primário, urna vez que 
aproximadamente 70% dos moradores do Distrito possuem lotes fU"8is com média de 100 
ha" no Projeto Fundiário do INCRA, Setor Surptllsa, e que foram doados pelo INCRA. 
Incluindo os empreendimentos rurais 8 urnanos de Surpr858, verificou-se QUe 55'" 
possuem uma renda anual inferior a RS 1.000,00 (mil reais), 28% entre RS 1.000,00 e R$ 
5.000,00 e somente 17% atingem um patamar maior que RS 5.000,00. 

Quanto ao tempo de funcionamento dos empreendimentos no Distrito de Surpresa, foi 
constatado que 18% funcionam a menos de 01 ano, 27% entre 1 e 3 anos, 18% entre 3 e 5 
anos e 37% com tempo superior a 10 anos. Dos empreendimentos urbanos, 28,5% sAo 
follllaiS e 71,5'" atuam na ,,,forlilalidade, sendo que a maioria da poptiaçao (85%) é 
empregada de forma temporária, recebendo diárias com valor médio de RS 10,00. 

Em relação à comerciallzaçAo ao consumidor final , foi constatado pelo levantamento que: 
8,4% é destinado aos seringueiros; 6,4% para os pescadores; 6,4% para a popuIaçAo 
indígena; 8,4% para agricultores; o mesmo percentual de 3,2% para garimpeiros, ItKistas, 
COInooidade bol iviana; 35,3'" para os moradores do Distrito de Surpresa; e 26,3% 
comercializado em Guajará-Mirim, ou quase tudo que é comercializado atende o Distrito de 
Si.Xp(eSB. 

" ,a.. ... ~II'" ""<IOihqoA '0 -...:2D'A pc w j 
__ '0.50 ..... 50'4 •• , 00 ... I 20'lI0. & 0100 • , 00 .... 1'1_"_ qoA " .5" _-..IIiIado. pc __ m .... Clt OI po :&tIodolll rural • • 7-.10 00'lIo 111., .... s~ . ...,.. .... 

Ouojull-Mirlm I SI"",,"'I ... "'1*""'7molll\> ou.r..o • _ .... _11 03 pau .. li' .... 111 ..... ", ..... _111 Im 
$Iorp"lM. 101 Im Porto VlIho 
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Quanto à aquisição de produtos para comercializaçAo, o quadro encontrado foi o seguinte: 
34,82% sAo oriundos do próprio Disbito; 4,34% pfOYêm de Sagarana e 60,86% são 
adquiridos em Guajará·Mirim. Poda se concluir, entlo, que, à exceç'o dos produtos 
industrializados e adquiridos na sede do Municipio, os demais sao basicamente produzidos 
e comercializados localmente, tomando o Distrito quase auto-suficient.e. 

Porém, deve ser ressaltado a produçAo agricola é basica-nente para atender à subsistência 
familiar, com IXTI excedente mlnimo para COil'l9.daHzaç .... ju'lto ao comértio local, 
principalmente atravessadores, mais espadlicament.e na épcxa das safras agricolas. 

CARNE BOVINA 

• 
PI ...... ilo 'o, PIn..oo. T • • hq\ll 

O",ga, ..... Imbu, Mulum. JKu. 

RS . ,50 

o Quadro 22 demonstra daramente os principais tipo. de mercadoria que circulam 00 
Distrito, assim como os respei uvo. valores de comercialização junto aos moradores locais, 
confinnando que os produtos regionais como a farinha de mandioca e pescado ainda 
continuam expressivos, o que é muito importante, pois os val0f9S sodoculturais ainda estio 
resistindo bravamente à interferência de outros valores. ConstatooJ.se que o preço da caça 
li do pescado sofre inUmeras vll'iaçÕ6S, dependendo da esp écie e do periodo do aoo, 
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Segoodo a IDARON local, a área rural possui 32 criadores de gado, com um rebanho de 
756 animais, todos v-acinados, portanto livres de aftosa. A área de pastagens lotaliza 934 
ha, sendo que 150 hectares, pertencente 80 Senhor Edézio da SEFAZ, eslAo sem gado. 

Em $agarana existem 67 bovinos distribuídos em 270 M . Cact ..... r05 e gatos são 
anualmente vacinados pela FUNASA. A"ea rural é foo mada pelas Unhas 12, 14, 16, 18 e 
26 - a mais extensa de todas, com 30 km, que atinge as mwoens do Rio Negro, Sotério, 30 
e EletrOnica. 

Além das produções de origem agricola e ITutifera demoostradas no Quadro 23, é praticado 
o manejo com cultlXas tradicionais como arroz, feíjao, mandioca e milho. Como pode ser 
constatado, a produção, em primeiro lugar, serve para a subsistência das famílias, com o 
excedente sendo comercializado. 
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Tanto na zona urbana quanto na zona rural do Distrito de Surpresa, 8S dfficuldaoes 
encontradas pelos moradores do semelhantes; as COo"Idiç6es de transporte representam 
50% das dificuldades, seguidas pela falta de oferta de trabalho e renda com 18,4%, falta de 
material para o trabalho com 15,6%, falta de apoio financeiro com 6,4%, falta de 
manutençto adequada das linhas vicinais com 6,4% e falta de mAo-de-obfa especializada 
com 3,2%. 

Em relaçAo aos Iuctos obtidos du'ante o ano, seia na área fU'aI ou urbana do Distnto, 
conforme pode ser constatado no levantamento soc::ioecon&nico, ctlegoo.se ao seguinte 
resultado: 73,97% do direcionados à manutenção da resid6ncia - incluindo alimentos , 
vesluârios e melhoria da habitaçAo - , 17,81 % do reinvestidos no próprio empreendimento, 
6,85% destinados é aquisiçAo de gado e outros animais e 1,37% para aquiSiçAo de barcos e 
outros meios de transporte. 

A obtenção de créditos e financiamentos bancários para o desenvolvimento de atividades no 
Distrito configurou-se como muito baixo, pois somente 7,4% dos eotrevistados tivenwn 
acesso a eles, o que se explica em pane pela falta de docunentaçAo exigida pelos bsn<104 e 
também pelo receio de se endividarem a, nAo lendo como fazer a quitaçlo, perderem suas 
propriedades. OenIJe os agentes financiadOfes o BASA - Banco da Amaz6nia respondeu 
por SO% das transaç6es, enquanto o Banco do Brasil e Bradesco pelos outros 50% 
restantes. 

Constatou-se ainda que 33,5'" dos entrevistados possuem caderneta de ~ ou oonta 
corrente, sendo que o Munic/pio de Guajatil-Mirim responde por 92,85'1t. das atividades 
bancarias e Seringueiras por 7,15'1t.. 
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4.6. AlSlsttncla e Apoio Governamental 

No Distrito de Surpresa, é realizado pelos seguintes órgAos 100RON, lBAMA, SEDAM, 
&bpfefeitura Municipal (saúde, educaçlo, abastecimento da égua, coleta de lixo) , 
FUNASA, Delegada de Policia. Com entidades não-govemamentais, a AMAOSUR 
desenvolve atividades de interesse da ooletividade . 

.. 7. Infra-Estrutura 

4.7.1. Saude 

A FUNASA _ Fundação Nacional de SaUde muoicipalizou seus serviços, ou seja, repassa os 
recur50S para que o Municipio desenvolva as aç6es de prevençlo, cura e abastecimento de 
águo. 

o Distrito conta com posto de saUde para atendimento aos casos menos graves, sendo que 
aqueles que requerem t.m Ql'8u maior de complexidade são encaminhados ao Hospital 
Regional de Guajará-Mirim. A populaçAo também utiliza plantas caseiras para tratamento de 
alguns sintomas de pequena gravidade. 

o deslocamento no tratamento de saUde é feito Uriica e exclusivamente por meio de 
transporte nuvial, o que, dependendo do tipo de embarcaçAo, pode levar até mais de um dia 
chegar à Sede do Municlpio, que está situada a aproximadamente 200 quilômetros. 

Em re!açAo à qualidade do atendimento no posto de saUde, consideram que 11 ,2% é regular 
e 88,6% afirmam que é de péssima qualidade, incluindo-se o fOrnecimento de 
medicamentos. 

As moléstias que mais atacam a popuIaçIo, deo.'jdo pi i, idpalmante às condições ambientais 
e de infla estrutura existente, são a hepatite, gripe, darréia, venninose e a maláia. 

4.7.2. Transporte f ComunicaçOes I Energia Elétrica 

As condiç6es encontradas para o transporte de passageiros e produtos sao extremamente 
deficitàrias, quer seja se tratando do nuvial - que dã acesso à Guajar.Mirim, Costa 
Marques e Bolivia, quer seja para o alendimenlo das linhas vicinais do Distrito. 

o transporte também pode ser feito por via aéfea, uma vez que o Distrito possui uma pista 
de pouso que permite a aterrissagem e decolagem de pequenas aeronaves e helicópteros. 
A comlSlk"açAo no Distrito se efetiva por meio de um posto telef6nico e ainda por t.m 
aparelho Global Star de propriedade da IDARON. 

31 



A energia elétriCa convencional é fornecida pela CERONIGUASCOR, por meiO de geradOf e 
motor a diesel, atendendo a praticamente 100% das residências da área urbana do Distrito, 
porém, se houver investimento em empreendimentos maiores, necessitará de ampliaçAo. 

4.7.3. Educaçlo 

O Distrito é atendido pela Escola Municipal $lo Judas Tadeu, que atende até a 6' Série do 
Ensino Fundamental, por meio do sistema modular. Apenas 36,36% da popuIaçAo afirmam 
que • escola oferece um bom nlvel de ensino, enquanto 10% afirmam que é de qualidade 
regular e 53,64% qualificam como péssima. 

Explicam que Isso acontece porque os professores nAo têm formaçAo especifica e 
adequada, além de estes ganharem salários irrisórios, que praticamente gastam com a 
viagem, quando do pagamento, que sempre sai em atraso. Todavia têm esperanças ele que 
l.Xf'l dia 8 qualidade do ensino melhore, pois alguns professores estio se capacitando para 
isso. 
A escola existente, SBglrIdo os moradores, mesmo lendo l.Xf'la qualidade questionável, nAo 
consegue atender ê demanda reprimida, necessitando desse modo da construçAo de uma 
nova escola que atenda indusive o ensino médio. 

4.8. Aspeçtos $oclocultunlis : I u e r, Turismo, CuRura e Rellgilo 

As atividades socio:utturais presentes no Distrito se efetivam por meio da freqOência aos 
cultos religiosos, dentre os quais se incluí a Festa do Divino Espírito Santo, que é praticada 
h8 mais de 100 anos no Vale do Guaporé. 

No Distrito pratiC8-se torneio de MeboI, lendo 06 agremiaç6es locais, torneio de voleibol , 
reatizaçAo de pescaria, caçada na região do Pa-que e seu e .. tomo, banho de rio, bailes 
semanais em 02 bares, além de restas (aniversários, casamentos etc.) a encontros de 
vizinhos p8f8 contar causos. 

Espedficamente sobre cerimOnias religiosas, o Distrito coota com as segl.intes igrejas: 01 
Católica, 02 Assembléias de Deus, 01 Assembléia de Deus de Madlseira, 01 Estrela da 
ManhA, 01 CoogregaçAo Crista do Bn!sil, 01 Casa do Divino e 01 Casa das IrmAs. 
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Quadro 24 - Aspectos Religiosos 

Fofo: C.mpO cII filie"'" .o Iu_, • di .... lOfN doe comunll:.çlo {Alcilmt Paes. 2oos~ 
Foto: R .. tIou,_edo 01_ t:opIrIIo S-nto (Alcilene P_ 2ooS) 

4,9, Organlzaçlo Social 

4,9,1, Assocla11vismo 

Das famllias entrevistadas, 50% delas nao participam de quaisquer formas de organlzaçao 
social, enquanto que aquelas que participam estao assim distribuídas: 44,45% na 
AMADSUR-Associação de MOI'adOl'es do Distrito de Surpresa, 1,85% na Colônia de 
Pescadores de Guajará.Mirim, 1,85% na Associação dos Oefidentes Físicos -
ASOEFIClGM e 1,85% do Pastoral da Saúde. 

JJ 
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A AMADSUR" , localizada a Rua Dom Rei, CNPJ 04.393.46810001 -44, foi fundada em 2 de 
Setembro de 1989, tem como membros atuais da Diretoria Executiva a seouinte 
composição: Presidente Ovidio Cangati de Lima, Vice-Presidente Francisco Marques 
Campis, 1° Secretario Evaneide Ferreira de Meireles, 2" Sectetário Francimarcos Cardoso 
Teixeira, 1° Tesoureiro José Teixeira; Conselho FrscaI composto por Miraldo Amtndo 
Camponele, """1100 da Silva Uma e Lauro Bezerra. 

Entre os Pfojetos realizados, encontram.se os desenvolvidos com apoio do PLANAFLORO 
para financiamento do consórcio de café e pupurna, aquisição de un barco para os 
associados e comuridade, com reaJr50S do BASA. e linha de crédito do Fundo 
Constitucional do Norte - FNO. Consegulra'Tl a melhoria da lavoura com os r9CUfSOS do 
FNQ e abertura das propriedades rurais. 

Os projetos em a'ldamento dizem respeito à aquisição de uma trilhltdBira, uma casa de 
fatima, financiamento para plantio de mandioca, trabalho de ImplementaçAo do ecoturismo 
e apoio à agricultura. 

A AMADSUR conta com um total de 53 associados, sendo 70% 8grio.1ltores e 30% 
pescadores. Para avisar a comunidade que $8(8 realizada uma reunião é colocado aviso na 
Sede da AssociaçAo e em locais p(OIicos. Uma média de 30% da comlOdade partidpa das 
reuniões, que são democráticas para todos que quiserem participar. 

A perspectiva dos diretores da AMAOSUR quanto ao Parque Nacional Serra da Cutia é vista 
sob dois ângulos, o primeiro é: 

a) esperam apoio político para o desenvolvimento da atividade I1Xística e da 
agricultlXa fami~ar: 

b) aumento do nuxo de transporte nuvial e terrestre; 
c) melhOria das condiç6es de trafegabitidade das estradas; 
d) moderTUaçAo e methOria da urbarizaçAo do Distrito; 
e) desenvolvimento do Distrito de s...presa; 
I) melhoria da qualidade de saúde e educação; 
O) refUgio de animais silvestres destinados a caça, para o moradores de Stxpresa. 
h) imptementaçao de alternativa como &eoturismo para oeraçio de emprego e 

renda. 

Sob o qulo de p8(Sp8diva de impacto negaIivo, enumera que o Parque está muito perto 
de Surpresa, impedindo o crescimento do Distrito, pois este se encontra encravado entre 
terras Indlgenas, Reserva e o Parque. 

Para os associados, os b aneficios prestados pelas Associaç6es são expressos da seguinte 
maneinl: 36,6~ nAo sabem de nem...n benefióo, 23,33'1& com linandamento, 23,33% que 
o transporte tor/'lOlj-se mais barato devido di Associaçlo, 13,33'1& com aquisiçAo de 
equipamentos agrfcolas, trator e barco e 3,34 '1& com aposentadoria. 

4.10. Grau de ImporUncia do Plrque para os Moradores 

A ;flfo""açAo a respeito da existência do Parque Nacional Seu da Cutia é restrita a I.m 
pequeno nUmero de rTIOf8dores. Atê mesmo entre esses moradores que sabem da 
existência do P8fque, a noçào é muito vaga e contraditória, nAo sabendo os mesmos 
explicarem se é importante ou nIo para a regilo . 

• .w !r,a".;! , I tIon:m .. C ... $ .. "'1122' ••• piIIo .. , . ,. de ,aN.U>SUf!. 
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4.10.1. Importlncll do Parque pari 05 moradores 

Os dados consolidados no Quadro 25 demonSbWl1 que, para implementar o Parque, é 
necessário antes de tudo um trabalho de consdentizaçAo ambiental, ao mesmo tempo em 
que para a consolidaçAo do Parque é imprescindivel 8 proposição e a eX8C! IÇA0 de 
alternativas que pennitam a me/hOfla da qualidade de vida e a geraç.§o de emprego e renda 
da cornuOOade. 

.", 

10 lazer 

<,," 

11 O caçador boI i,iaIv;) lIIfonnou que 0Ii jacarés eram caç""'x do lado da Boli"ia C qoc o OOUlQ era \ '"",ido a RS 
10,00 par'llUJI trafocanle. que \~. uma c~ americana, aio o:>me ~ SO\Ibe cfuo:r. 
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4.10.2. Contrlbuiçlo do Parque para o Distrito 

Para os entre~stados. a conbibuiçao do Parque. por ordem aescente, é expressa da 
seguinte forma: 

a) 1,85% afirmam que o P8fque conmbuira para o desenvoMmento da região: 
b) 1,85% acham que implementara o extrativismo: 
c) 1.85% acham que o Parque contribuira para o desenvoMmento de projetos 

agrícolas: 
d) 3,70% verificam que 1'110 haverá qualquer tipo de contribuição: 
e) 3,70% acham que viabilizara a consb'uçlo de projetos ambientalmente 

sustentáveis: 
f) 5,56% acham que contribuirá com a diminuiçAo dos impactos ambientais, de 

foillla geral: 
g) 5,56% opinam que haverá aumento na quantidade de pescado: 
h) 5,56% acham que fSVOf8Cerá com r&presüo à entrada de invasores nas 

unidades de conservaçAo e nas propriedades privadas; 
i) 12,98% acham que contríbuira com a melhoria da infra·estrutura do Distrito; 
í) 25,93% opinam que a contribuiçio • com a atração de ~sitantes (turistas), 

melhorando a qualidade de vida da comunidade: 
k) e, finalmente. 31 ,48% concluem que a conbibuição se dará por meio da geração 

de emprego e renda. 

4.10.3. Penpectiva. quanto ao Parque 

A grande perspe . Iiva dos moradofes é a de que a implantaçlo do Parque possa resolver a 
maioria dos seus problemas, como se verifica no Quadro 26. 

Quadro 26 - Perspectivas quanto ao Parque 

4.11. Perspectivas quanto ao Desenv~vimento de Empreendimentos e Grau de 
Necessidade no Distrito 

Paio que se pode constatar, 68,60% dos entrevistados pretendem continuar com o 
empreendimento, 25,70% querem diversificar o empreendimento, 5,70% gostariam de 
migrar para outra atividade, induindo-se ai a mudança para outra IocaHdade. 

Em r&laçAo às necessidades prementes da populaçAo do Distrito de Surpt6S8, foi 
constatada que deverá ser IJIgeotemente resolvida a aqlisiçao de trilhadeira; aqlisiçAo e 
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melhoria de transporte; aquisiçlo de equipamentos agricolas, induiodo caminhA0 agricola; 
aquisição de máquina de beneficiamento de arroz; melhoria das estradas; construção de 
pousada e hotel para turistas; abertura de crédito para novos empreendimentos rurais e 
urbanos; construção de escola com melhoria da qualidade de ensino e formação de 
professores; melhoria do sistema de saúde, incluindo a contratação e permanência de 
médcos; definição da delimitaçAo da ánla utbana do Distrito de Surpresa; construção e 
equipamento de delegada de policia; implantaçAo de coueios; ampliaç&o do parque 
energético; fiscalizaÇão ambiental peCilléWlente e fiscalizaçAo pB"dlanente aos imigrantes 
ilegais. 

5. CARACTERIZAÇAo SOCIOECONOMICA 00 ENTORNO 00 PARQUE NACIONAL 
SERRA OA CUTIA - TERRAS INOiGENAS 

5.1. Terra Indlgena Pacaás Novos 

As informações aqui contidas, em sua maioria, foram eidrardas da Avaliação Ecológica 
Rápida da REBIO Traçadal. Kanindé, 2001 . A Terra Indigena Pacaás Novos possui uma 
área de 279.906 ha e perímetro de 304. Foi aiada pela Portaria 2seJ91/FUNAI e encontra
se demarcada. 

Seu território, situado à margem esquerda do Rio Pacaás Novos, limíta-se ao norte com o 
Rio Ouro Preto, ao sul com o Igarapé Dois IrmAos, ao leste com o Igarapé da Gruta e a 
oeste com o Igarapé Dois IrmAos e Mamoré. Com isso, faz divisa com as seguintes 
Unidades de Conservação: Resexs do Rio Pacaás Novos, Rio Ouro Preto e Barreiro das 
Antas, Parque Naciooal Serra da Cutia e REBIO Traçadal. 

Na realização da Avaliação Ecológica Rápida da REBIO Traçadal, foram consideradas 
apenas duas comunidades, sendo que a Bom Futuro apresentava 12 famílias e 55 pessoas 
e a Santo André, 55 familias e 251 pessoas", totalizando 306 pessoas. Ambas as 
comlXlk!edes $Ao compostas pelas nações Oro Nao, Oro AI, Oro Eu e Surui. 

A Comunidade Indigena Tanajura, integrante da T.1. Pacaás Novos, ficou exduida, por não 
ser da área de influência da REBlO. todavia o Diagnóstico SociCBOOCÔdljco do Estado de 
RoocI6nia - Plano Estratégico de Rond6nia, Relatório Final, 2002 - aponta que a população 
total da referida Terra era de na pessoas, no ano de 1991. Ressalta.se que, excetuando-se 
os aspectos demográficos, os demais aspectos acontecem na mesma proporcionalidade 
nas três comunidades indígenas. 
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Segundo o Demonstrativo da PopuIaçAo e Terras Indigenas - AERlFUNAI·G.Mirim, 2003, a 
população total da Terra IndJgena Pacaás Novos é de 1.062 pessoas, 178 famllias em 
279.906 hectares, que se encontram distribuJdas em 10 aldeias, confom1e se vertfica no 
Quadro 27. 

o que se percebeu no PIN Santo André, em 2003, é que houve aumento do número de 
famllias em r&laçAo ao encontrado quando da realizaçAo da AvaliaçAo Ecológica Rápida da 
Rebio Traçadal . sendo que o número de pessoas obteve um C'escimento considerável 
passando de 306 para 357 pessoas, o que demonstra daramente que quando as 
populações se estabilizam com a demarcaçAo de suas terras, sem o perigo de invas6es, 
melhoria das condições de saúde. higiene. educaçAo e habitaçio, as mesmas tendem a um 
ctescimenlo demográfico progressivo e sustentável . 
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5.2. Escolaridade e Educaçlo 

Atualmente existe 01 escola em madeira, coberta com telha de amianto, que atende à 
Comunidade Indigena Santo André, atendendo com 06 professOI'es indigenas um total de 
90 alLJIlO51t no ensino foodamental (até a 8" série), sendo que com professor nAo-incio 
atende ainda 32 alunos no ensino supletivo, Portanto MO existem crianças em idade escol .. 
fora da sala de aula. NIo existe transporte escoh:r, uma vez que as escolas Iocalizam-sa 
nas próprias comunidades. 

Na comunidade Bom Futuro também há uma escola em madeira e coberta com telha de 
amianto, que, em 2001 , atendeu a cerca de 17 ala'1Ç8s. A Comunidade Tanajura também 
disponibiliza de 01 escola com as mesmas caracteristicas. 

A qualidade da educaçAo, segundo os professores, ainda sofre percalÇOS consideráveis, 
com índicadores de repetência e 9'Iastio alta (20%), equíp8f'8Yeis à média das escolas 
brasileiras mais perfféncas. A difusAo e a expansAo das infoiihaçOes estão acontecendo 
num ritmo extremamente rápido e de certa forma têm sido assimiladas pelos indlgenas, o 
que provoca o distanciamento de sua cultura. Só os mais idosos conseguem manter a 
cultura. 

5.3. Infra·Estrutura Habitacional, Saúde e Allmentaçlo 

A comunicação é feita através de radioamadOl' nas três aldeias. Possuem como meio de 
transporte voadeiras, barcos, fabetas e chatas, que fazem deslocamento até a seóe do 
Municipio. Nas próprias aldeias trafegam com bicicletas. 

Suas casas assemelham-se ás dos seringueiros, construidas de modo geral no mesmo 
padrão, consistindo de cercamento das paredes externas e internas com o caule de 
açaizeiro, cobertas com palha de açaí de assoalhos de paxiúba. Porém, percebéose que. em 
pequena escala, aproximadamente 08 famílias possuem moradia com parede de madeira 
serrada e coberta com amianto . 

.. Em '"'1 ...... ... Iu-.o. ... trk>""WI ~_. 
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As casas das comunidades de Santo André e Tanajura, a partir do ano de 2002, passaram a 
receber energia elétrica durante 2 4 horas por dia, enquanto 8 do Bom Futuro utiliza geradOf 
próprio, limitandc>se a alglXTlas hofas, sendo que as despesas com combustivel são 
realizadas pela Associação Indigena Santo André. 

Existem antenas parabólicas nas comunidades, sendo que a televisão e o Mebol servem 
como lazer das familias. 

o "xc não-recidável em sua maior parte é ent8fT8do e queimado. Quanto ao sistema de 
esgotos, os habitantes fazem suas necessidades fisiológicas utilizando fossas sépticas. 

Existem postos de saUde nas três comunidades, com alendimento feito por agentes 
indigenas de saUde. Quando procurados pelos seringueiros, prestam-lhes os atendimentos 
necessários. A utilizaçAo de ervas e produtos florestais estil cada vez menor, só os mais 
idosos é que ainda fazem uso de tal prática. 

As doenças mais comuns por ordem de incidência sAo verminose, malária, doenças 
respiratórias globalizadas, inclusive gripe e acidentes rotineiros (ferimentos, picaduras de 
cobras etc.) . 

Há ainda o atendimento de fonna sistêmica pela FUNASA, que realiza vadl"lélÇão vMas 
vezes ao ano. Nos casos mais graves de saUcIe, recebem atendimento específico na cidade 
junto à Casa do indio. 

A água para conSI.mO humano e .,imal é retirada diretamente dos rios e igarapés e servida 
in natura. A dieta alimentar consiste principalmente de farinha, milho, arroz. feijAo, além de 
tracajãs Podocn9nis unifilis, tartarugas Podocnemis expaflSa, jabutis Testudo tabulata, 
queb:adas Tay8ssu pecari, caititus Tayassu tacaju, antas Tapirus tef18stris, paess Agouti 
paes, OJtias Dasyprocta fuliginosa , nambus, jacus, mutuns, frutas e frutos diversos e peixes 
diversos. 

5.4. Produçio 

As infOfmaçôes deste item sAo relativas às das comunidades Bom Futuro e Santo André. A 
produção eldrativista é praticada ar enas com 3.100 árvores de castanha 8tHthol&ttia 
exc;efsa, cuja produçAo atingiu aproximadamente 16,8 toneladas, tendo como destino 
principal o atendimento do lTI8fC8do boliviano e ainda o consumo nas próprias comunidades, 
sendo que o valOf alcançado atingiu R$ 15.234,00, conforme dados20 da FUNAI/2OOO, 

A produção agricola é destinada para o consumo da populaçAo e venda do excedente, é 
manejada individualmente em pequenas inas (aproximadameote 200 x 200 mebos) de 
fOIiBa rudiment., com pla"ltadeiras ma"luais, terÇ&doS, machados e foice. As roças seguem 
lXTl padfto de rotatividade de terras. Essas roças enconlram-se dispersas por todo o 
território indigena, compreendendo aproximadamente 20 ha de milho, 10 ha de arroz, 06 ha 
de macaxeira e 20 ha de mandioca, e ainda 10 ha com pastag8lls. 

Para o consumo, CUltiva-n fNW'IQ8 Maf'IfJifers in6ca L , caju Anac8/dit.m ~ntalis L , 
lara~a Cifros sinensis, tangerina CifIUS aurantium, cupuaçu Theobroma grandiflotum, 
bananas diversas e coco Cocus nucifera. 

A ctiaçAo de animais domesticados atinge cerca de 700 aves (patos e ga~nhas) para o 
conSl.mO nas aldeias, além de gatos, cado,os, papagaios e periqUtos . 

• AjIfooImado ....... .,... di rpp'p'" .lIr.1do no mu'lidpio di GulII<. "'1I'in t"" orw-m ... ',..IIndIgoMI. Ifm como 
d ...... u... do CP'.., .".,010 do ento_ do o...-,...-In _ Co •• Ipo, .,... .. ""_CTlIra. do/1 : 10 meIot" .. di 
... wI .. o .... , .. _mel 8Pke_ tp" .. tl"' ........ di ..... idioca. q.IZI __ ......., 0...,"", ' 1' ~". ac tvlpo. Pono 
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Lascas de itaUba Mezilaurus hauba é outro produto comercializado pelas comunidades, 
sendo destinadas para a construçlo de cercas de pastagens de fazendeiros e pecuaristas 
da região. 

5.5. ASSistência Técnica e Associativismo 

A EMA TER tem contribuido com assistência técnica e estimulado a produção e a 
diversifiC8~O agricola. e, Juntamente com a FUNAI , a inserçlo da bovinocultura em todo o 
MunicipiO . Com isto, procedft.se li aragem com trator e futuramente IrrigaçAo de áreas 
para ptantio. 

o PLANAFLORO apoiou várias Iniciativas das aldeias Bom Futuro e Santo André, por meio 
do Convênio 3741PGEI97, com a Associaçlo Indigena Santo André, no valOf de R$ 
104.757,00 (Cento e Quatro Mil e Setecentos e CinqCienta e Sete Reais), CiIm as seo"intes 
ações e atividades: 

implantaçlo de 02 uridacles de anergia altemativa (Kits placa solar); 
curso de apicultura e implantação de 06 apiários; 

• curso de corte e costura e aqulsiçAo de milquinas de costura; 
• recuperaçAo e equipagem de 02 casas de farinha; 
• recuperaçAo, ampliação e apareIWnento de poslD de s aUde; 

reforma e ampliação da eSCOla e aquisiçAo de equipa'Tl8:ntos; 
• ClnOS de Gerenciamento, Associativismo e Cooperativismo; 
• implantação de 01 poço sem;'artesiano e ampliaçAo de 1.500 m de rede de 

abastecimento d'ilgua; 
recuperaçAo de 01 barco tipo chata; 
imptantaoç'o de 05 hectNes de consôrcio (café x pupunha x anuais); 

• aquisição de 02 carroças com 81l&i05 e 02 animais de carga; 
• construção de 40 fossas sépticas; 
• aquisiçlo de 01 motOf popa 25 hp e 01 barco alumlnio de 06 metros; 

implantaç'o de horta escolar; 
recuperaçAo de 16 km de estrada e construç:lo de 04 pontilhOes; 

· e assistência téo1ica ao Convêoio. 

5.6. Temi Indigena Uru-Eu-Wau-Wau - T.I. Uaww 

A oiaçao da Terra Indígena Uru-Eu-W8u-Wau se deu por meio do DeoelD Presidencial rf> 
98.894, de 30 de Janeiro de 1900, com o oI:jetivo de ga'a'ltir a integridade do Grupo Uru-

"'", .. " !' f ' _ "'" -.-. O<:#H " ... ' , em... ......... PII Jido"'l" , , .. ,. .......... JP.-.... 8t);: , 
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Eu-Wau-Wau e de seu habitat, adequando ao disposto no art 231 e seu § 1° da 
ConstituiçAo. 

o processo de recoMec:imento da érea eocontra-se amparado pelo disposto no Deaelo n" 
94.945, de 23 de setembro de 1987. A área em queslAo, conforme obseNa o Art. 4° do 
referido Decreto, encootra-se sobreposta ao Parque Nacional de Pacaás Novos, criado pelo 
Oeaeto Presidencial n" 84.019, de 21 de setembro de 1979. 

o memorial descritivo da Temi Indígena Uru-Eu-wau-wau esclarece que sua IocalizaçAo 
tem como coordenadas geográficas extremas ao norte: 10023'43,04' S e 63"15'30,77" WGr: 
a leste: 11"29'16,72' Se 62"32'17,06' WGr. ao su: 11"50'16,06" S e 63°16'42,04' WGr; 8 
oeste: 11"'01 '21 ,80" S e 64"2757,58' WGr. Possui uma área de 1.867.117,80 hectares e um 
perimetro de 865.153,01 metros, sendo 590.300,28 metros de linhas nanxais e 274.852,73 
metros de linhas secas. Vide mapa 01 em anexo. 

5.7. Os Donos da T.I. Ue_ 

A Terra Indigena Uru-Eu-Wau-Wau tem uma população composta por várias etnias, como: 
Jupau, Amondawa e Uns Pa In. Em 1986 a populaçao 8I"a de 215 pessoas, no ano de 1993 
constava de 69 índios contatados. No ano de 1995 a populaçAo passou para 114 pessoas, 
em 2000 8 popuIaçAo total identificada atinge 160 pes.5OaS e, em 2002, 168 peSS08SD. 

Encontram-se distribuldos em 6 aldeias, nos limites da Terra Indígena, por questOes de 
proteçAo e vigilância, cornOlllfe pode ser observado no Map. 3. 

M.pa 3 - Terra Indígen. Uru-Eu-Wau-Wau na Visâo Indigena .-
c.- ,.. ~- Jr Q-I. ..,... 
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Além das etnias acima Ideotificadas, há presença de fndios Isolados, como os Parikuara e 
os Jurureis (Tupi Kawahib), além de duas etnias descomecldas, sendo l.KTla no Sudeste, no 
mê dIio Rio C8utário, e • outra no centro da T .I., no Rio Água Branca. 

5.8. Os que Usam Genlp.po 

Os Uru-Eu-Wau-lNaus se autodenominam Jupa(I. ' os que usam genipapo', e têm um 
subgrupo que são os Amondawa, que, S&gU"ldo os J''PlIU. significa "mo/ao)5' - Ka 'ia. A 
denominaçAn Uru-Eu-Wau-lNau foi.lhes dada pelOs índios On>Uari, grupo que significa 'os 
que tocam laboca' . 
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OUtra versão da denominaçAo Uru-Eu-Wau-Wau é dada pelo historiador Emmanuel Pontes 
Pinto, na época jornalista e acompanhando a equipe de cootato, ao relatar que no momento 
do contato a equipe da frente de contato estava carregando um cachorro e os fndios ao 
avistá-los do outro lado do rio murmuraram: Uru (apontando para seu peito) e uau uau 
(apontando para o cacl .... 'o que acompanhava o grupo de sertanistas), tenta'ldo dizer que 
ele, Ufu, queria o cachorTo, au au, passando assim a FUNAI a interpretar como se fosse a 
denorninaçAo dO grupo indíoena (Ferreira , 1997). 

As denominações Bocas-negras, Bocas-pretas, Caulários, Sotérios, KariplXla, Cabeça
VemM!Iha, Onça, caguarip, Parintintin, Cabhiba, Cawahib, Cawahiwa, Acanga-Piranga, 
Jaru, Urupá, Urupâ·in, Arara, Arikens, Dihurairo, Jaguahiro (grupo do Jamari - Arara) e 
Kuari (IJUPO que vívia no Rio MachadO) são encontradas na historiografia, que estão 
relacionadas ao espf!!ÇO gBll9áfico ou a semelh<w1ças Cl1turais e IingOisticas dos Ji'pau e 
Amondawa. Esses índios falam o tupi-Kawahib, famí~a Tl.lPi-iluarani, do tronco Tupi. 

Os Jupau e Amondawa eslêo divididos em grupo de parentesco, cada qual com um chefe. 
São divididos em duas metades: Mutum e Arara. 

Antes do contato, possuíam grande mobilidade espadal, havendo aldeamentos fixos em 
determinadas épocas do <w"IO e acampanentos ternpoiáios ou tapiris, espalhados por toda 
área de ()t'l "",ção, onde foram localizadas roças e tocaias para caça. 
-As aldeiaS eram construídas em pequenas clareiras abertas na mata e suas roças Iocaliudas em 
locais estratégicos. onde plantavam milho. iTIIICIIKBIra, batata doce, café e algOOllo, produziam a 
famha e o CIIUim de iTIIICIIlIeO, NIo utilizavam rumolO e conforme 0$ registroS, um nAo Indio que 
con'o'iveu com eles na dé::ada de 40 tnllll que pegar tabaco com 5~I'ingue~OS: (Costa. 1ge1). 

Antes do contato, habitavam malocas retangulares, com telhados de duas águas bastante 
altos, com saldas dos dois lados. Atualmente, além das malocas (que são minoria), 
encontramos casas de macieira com telhado de telhas de amianto, prática esta introduzida 
pela FUNAI. 

Os Jupali cosltmam redama- que essas cuB'S são muito Fes, pieferindo ficar nas 
malocas durante o dia, naquelas aldeias que ainda as mantêm . 

Fazem pequenas tocaias de palha, para espreitar a caça, e se abrigam em tapiris de palha, 
quando estio em longas viagens, no interior da Terra Indígena. 

5.9. Demografia 

Os Uru-Eu-W8u-Wau sempre foram lKl1 povo guerreiro, o que de certa foj"la também 
inlluenciou na baixa taxa de natalidade desse povo, 

Pode-se observar que, após o contato no inicio dos anos ao, ocorreu um dectéscimo 
populacional significativo, particularmente entre o povo Jupau. Os dados de 1993 
apresentam um período extremamente critico para a populaçao indígena, quando 213 foram 
eliminados em razão de conllitos e das sucessivas doenças que assolavam as aldeias, 
principalmente jofecto-resplrat6rias. 
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Nos anos seguintes, observa-se que há uma pequena retomada no crescimento 
populacional, em parte pela demarcação. fiscalização e vlgitAncia da Terra Indígena. O 
incremento mais significativo foi da populaçlo Amondawa. 

Gráfico 6 - Evofuçlo Populac ionallndigena - T. I. Uru-Eu-Wau-Wau 

EVOLUç Ao POPULACIONAL TERRA INoIGENA URU.eU-WAU· 
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Individualmente, o povo Amondawa destaca-se entre as etnias inseridas na Terra Indígena, 
com o maior crescimento populacional, somando 83 pessoas, ou seja, 50% do lotai da 
populaçAo. Isto pode ser explicado pelas melhores condições socioeCOilOmicas em que se 
encontram, além de terem um maio( tempo de contato. Essa NaçAo possui lm8 

considefável produçao agrícola, sendo parte dela m8l'l~!tda nos mokIes dos nAc>fndios, 
com uso agroquimico e assistência téa1ica na Aldeia Trird:eira, onde habita-n, o que lMts 
pennita reforçar a segurança alimentar. Desse modo a pirtmlde etária desse grupo tem 
como característica uma popuIaçlo jovem, confomle demonstra o GrlIflco 7. 

Gnllfico 7 - Pirtmlde Eüria Amondawa 

POP" açAo Nll:JMJAWA 
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As Aldeias Jupaú (Alto Jamari, Jamari, 623 e Alto Jaru) têm ..m contingente populacional de 
85 pessoas, das quais: 01 nAo-India casada com [ndio Jupau, 01 da etnia Arara casada com 
Arnonda'oNa, 03 Indias Juma casadas com JupaU e 01 indio Juma.:M 

Na totalidade da popoIaçAo indlgena Jupau, pode ser observado que nos intervalos entre as 
faixas de 35 a 60 anos ocorreu uma diminuição da populaçAo em decorrência do contato e 
acirramento dos connitos com invasoras, madeireiros etc., assim como pelo alastramento 
das mais variadas de enças levadas pelos não-indios, além do estresse psicol6gico adYindo 
de novas e h"aqOentes ameaças de ocupaçAo de suas terras. 

Grifico 8 - Ph1mlda EUri . da Popul.çlo Jupau 

POIIUlAÇAO .AJP/liJ 

J 
o Diagnóstico da Comissão Técnica Temática: PopuIaç6es Tradicionais - PiOjeto Úmidas 
(1997) assinala que o aesdmanto populacional indlgena em RondOnia é comperavel ao dos 
peises em desenvolvimento, com uma taxa variando entra 1 a 3% e, se mantida, a 
população indigena aumentaré 8pi oximadamente 50% em 25 anos. 

No docunanto em quest!o. afirma que °ha um padrto de alta fertilidade. porêm nto a Il&bitual 
existir registros de óbitos de redlm-nasciOOsu . Ouanto ao ques~o monalidade, áo ponto de vista 
quantitativO é comparével a populaçOes dos persas desenvoMdos. ( ... ) Nota-se uma ene freqOência 
de óbitos em crianças menores de 14 anos, principalmente Infecciosas como causa de óbitos 
(47,6%), caraderistiCB de palses subdesenYOlIlidos°. Devido à raintroduÇAo de hàbitos 
alimentares tradidonais e à inserçlo de alimentação alternativa, nos próximos anos os 
indios tar60 maiores resistências, implicando maior expectativa de vida. 

5.10. Agricultura Tradicional 

Os cultivares indígenas têm importância até hoje na produçAo de alimentos e de geração de 
renda das populaç6es indígenas e dos amazonenses. Neste ponto, Berta Ribeiro (1995) faz 
um destaque que é atual para o ~ da mandioca: 

"() cultivo da mandioca apresenta várias vantaoens: 1) é pouco suscetivel a pragas; 2) tem 
maior rendimento por unidade de área; 3) aesce em todo o tipo de solo tropical; 4) sendo 
pobre em proteJna MO retira do solo nitrogênios na mesma proporção que as outras plantas; 
5) produz cerca de 5 a 6 mesas depois de plantada; 6) a raiz pode ser estocadíl na pWptia 
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roça, por dois a três anos, e retirada na medida da necessidade; 7) da mandioca se produz 
a farinha e inúmeros outro alimentos: vinte e oito pratos entre os índios do alto rio Negro, 
Amazonas." 

A principal força de trabalho utilizada pelos indígenas constrtU-se na miG-de-obra famIliar, 
sendO assim, toda a familia é envolvida nas atividades garantidQfas da subsistência. 

Durante o ano, as atividades agncolas vão se intercalando com as extraliYistas, a caça e a 
pesca e a vigilância dos ~mites da Terra Indígena. Entre os wtivares, destaca-n-se: 

a) Mandioca Marihot esculenta, pot" eles denominada de mandioga e macaxelra. 
O uso doméstico da macaxeira na forma tradicional é comer assada e fazer um mingau nAo 
fermentado. 

P,oduziam farinha moendo a ma"ldioca, que depois era colocada sobre uma esteira no sol 
pot" v.,ios dias parti sac,.. e em seguida era con5OOlida. 

Atualmente as etapas da fabricaçAo da farinha são: descascamenlo das raízes, com a 
utilizaçAo de lacas, terçados; a ralagam, com rtlladOf manual; a maceração e ferment&çAo: 
misturtl feita em codtO de madeira; a prensagem, feita em prensas de madeira; a ttA,etaçAo. 
feita em tachas de latão e aquecidos com lenha. t: uma atividade realizada pot" oollens e 
mulheres. Após a torrefação é colocada em sams para consumo interno e a venda, que é 
feita com o apoio da FUNAI. 

b) Milho Zes mays - Possuem variedades de milho (AWATIA) mole, havendo uma que é 
plantada até hofe. Consomem o milho verde ou seco, que é as-sado ou feito farinha 
(WATIKUIA) no pillo; também fazem um mingau (KAMINHA) que é conSl.WTlido sem a 
fermentação. 

c) Cario Dioscorea sp. - Conhecem diversas variedades de cará (CARA), que são plantados 
em roças novas e em tocos de árvores abatidas. 

d) Batata doce (poema batatas - Plantam a variedade (YTYGA), em parte do roçadO ou ao 
lado das malocas. 

e) Taloba - Plantam a variedade de taioba (MAMBAt:) e COfl$OfTltIm suas folhas cozidas 
com cama e farinha, que cham.-n de MBOTAWA. 

f) Algodlo Gossiplum spp (AMANJIJU) e Urucum - Possuem uma variedade de cada uma 
dessas espécies, que são plantadas próximo das moradias. O algodão é utilizado na fiaçAo 
de cordees. O urucum é usado para pintura COO"pot"a! com fins de beleza ou ritual. Tambltm é 
usado corno repelente de ínsetos. 

g) Mamlo Cariat papara - Ê uma planta CUltivada ancestralmente, brotando muitas vezes 
em velhos roçados que são reutilizados. 

Muitos ruttiva0"9S das referidas plantas estio desapaoece."Ido, devido à ",_ide pressAo 
sofrida pelos índios peta cuHura nacional, além do que os Kawahíwal J''P8Ú eram nômades 
e tinham aldeias fo""adas de pequenos grupos, onde faziam pequenos roçados. Porem é 
fundamental que se façam estudos, para não haver mais perda de genomas tão importantes 
para a sociedade e para os próprios índios. 

Para tanto, utilizam o espaço para a roça próximo às aldeias, escolhido na noresta para ser 
desmatado e queimado no ' sistema de desmatamento e queimada" ou na "témíca de 
derrubada, queimada e coívarao. 



Essa técnica ainda é a que prevalece até hoje entre os índios e tambêm entre os regionais, 
sendo que atualmente utilizam ferramentas cortantes de metal. 

Antes do contato, usavam o machado de pedra como instrumento de corte das árvores, o 
que dificultava a tarefa de derrubar a noresta para fazer uma roça Faziam também o 
desmatamento e a queimada na época da seca 

Esse tipo de manejo da fIontsta é denominado de "agricultura migratória" Com as frentes de 
expansão econOmica (garimpo e seringal), os índios começaram a adquinr em confrontos 
com os nAo-índios os machados e os facões. 

Após o plantio e a colheita da roça, esta era abandona e fOfTl"lava-se capoeira. Essa 
capoeira podia ser reutilizada para roça alguns anos depois O trabalho de derrubada da 
roça é pratICado pelos homens O plantio, a ~mpeza e a colheita são prallcados por toda a 
comooidade da aldeia, homens, mulheres e aiWIÇaS. 

5.11 . Infnll-Est rutura nas Aldeias 

AI Alto Jamari 

Na AldeIa ANo Jamari há uma maloca, composta por 10 casas em estilo nxal, com cobertura 
de palha, parede de tábua e piso de eMo batido. 

O abastecimento de água comp6e-se de 04 caixas suspensas de 500 litroS, tendo água 
encanada vinda de 01 poço anesiano com um sistema COI'ljugado de 04 sanitários e 02 
fossas sépticas e 1 tanque. Os sal1ltários possuem vasos, PISO de cimento, descarga 
crágua, cobertura de telha de 8/T'HMto. 

Para o fornecimento de energia elétrica, há a casa do QI1JPO gerador, composta de motor 
Tobata, gerador 00 Kwa. A casa tem cobertura de palha, parede de tábua e piso de eMo 
batido 

Quanto ao transporte, no Posto há um veiOJIo usado, de marca Toyota, penencente á 
FUNAI, sendo utilizado para diversos fins, desde o trabalho administrativo do chefe do Posto 
até o transporte da produção agricola. O protJlama maior é o transporte, pela dificuldade de 
acesso deVIdo a atoleiros e a ineXIstência de um veiculo para transportar a produçIo 
Indigena 

Quanto á comunicaçAo, há a sala de radio anexa a casa; compõ&-se de um rádio 
transceptOf, com batana e placa solar instalados e adrniristrados pela FUNAI 

A Aldeia tem ainda a infra.estrutura do Posto Indigena. Comp6e-se da casa do Chefe de 
Posto e sala do rádio transceptor anexo a casa, ambas com cobertura de telha de amianto, 
piso de Cimento liso, banheiro Interno e fossa séptica, água encanada, bomba d"água, um 
tanque e luz elétrica Possui ainda a casa de trânsito e sala de enfermagem. 

As casas têm meta parede de tábua e meia de tela. Na casa do Chefe há 02 caxas de 1000 
litros suspensas, 01 antena parabólica 

O Posto tem ainda garagem e depóSito, com telha de amianto, e piso de chAo batido, sendo 
que neste último estio depositadas 91 sacas de café em cOO' Há 02 tratores de pneus, 
apreendidos em fiscalizações, além de uma televisAo comul1ltána, que nem sempre está 
funcionando, e uma 01 antena parabólica. 

B) Jamarl 

Na Aldeia Jamari há uma maloca, composta por 03 casas em estilo rural, com cobertura de 
palha, parede de lábua e piSO de chio batido 
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o abastecimento de água compOe-se de 02 caxas susp ansas de 1.000 litros, contando com 
poço amazonas de 12 metros, com manilha, caxa e tampa de ameoto ferto pela FUNASA 
O abasteomento de água encanada ficou ~ devido a falta de bomba d'água. 

As instalações sanitárias são compostas por 03 pnvadas, cabenas de amianto, piso, tampa 
de cimento. parede de tábua, construída pela FUNASA. 

Para o fornecimento de energia elétrica, há um grupo gerador (95 hp) da FUNAI , repassado 
para FUNASA, que foi queimado por acidente, queima'ldo junto uma casa. 

Quanto à comunicaçAo, possui sala de rádio anexa a casa, que se compõe de um rádio 
transceptor, com bateria e placa solar instalados e administrados pela FUNAI 

Quanto ao transporte, no Posto nio há veiculo da FUNAI para o chefe do posto apoiar nas 
atividades produtivas (transportar a produçAo agricola) e de vigilAoda. Hà um problema no 
acesso devido a uma ponte que esta apodrecendo e não se consegue o apoIO do prefeito 
local para lazer a manuteoçAo. 

A Aldeia ainda conta com a infra·estrutura do Posto Indipena Comp6e.se da casa do Chefe 
de Posto, que é coberta com palha branca (de babaÇu), piso de cimento liso, baMeiro 
intemo em péssimo estado de cons8fVaçto, com égua encanada e fossa séptica e luz 
elétrica, que não funciona por falta de gerador elétJk:o. 

A comunicaçao é feita por rádio transceptOf composto por bateria e placa solar instalado e 
administrado pela FUNAI , em casa similar à do chefe de Posto 

C) Aldeia 623 

A Aldeia 623 compõe-se de 03 casas de madaba, com cotartura de palha e piso de cMo 
batido 

O abastecimeoto d'água' puxado com coroa. vindo de um poço tipo amazonas com 5,5 
metros de profundidade. Não há saMãrios, tampouco saneamento bàsico, dai a causa do 
surgimento de verminoses e doenças gasbintestinais. 

Existe uma rede de energia que ateode a Aldeia e o posto indigeoa, sendo provida por um 
grupo geraclof que se encontrava no Posto Indígena Trincheira (Amondawa). O gerador fica 
na casa de luz (2 x 2 m), cobarta de telha de amianto, com parede de tábua 

Esse PlN também não disponibilize de um veiculo da FUNAI para apoia- nas atiYidad~ 
produtivas (transportal' a produção agricola) e vigilanda. O aceuo é difiClJtado pela 
inexistência de uma ponte sobre o Rio Camparjto, que se Icx::alize em freote da Aldeia. Um 
trecho com aproximadamente 02 quilOmetros, da VlCinal 623 até a dl8gada á Aldeia, 
encontra-se com péssimas condiç6es de trafego. A JQCUM hã alguns anos tem apoiado 
com uma Toyota várias atividades da comunidade. 

Essa Aldeia foi instalada depois que ja havia estr'utlXa da FUNAJ no local, que era para 
evitar as invasOes das linhas rurais 623 e 621 . Este PlV nAo foi criado oficialmente até hoje 
pela FUNAI, tendo um funcionário sem portaria, mas lotado na area, desde o oontato, e com 
indicação da adminislração da FUNAI de Porto Velho. 

A Aldeia conta ainda com a infra·estrutura do Posto de Vigillncla Indigena - PIV, que tem a 
casa do Chefe de Posto com 30 m" (5 x 6), com II hertura de telha de amianto, piso de 
cimento, parede de tãbua, sendo abasteada pof ~ de um pt'ÇO amazonas manilhado 
com 05 m e tampa de madeira. Nela hé bamei'ro externo, porém precáio, tendo cobertura 
de palha com parede de tâbua e palha 
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o PIV disponibiliza de um rádio transcepto( com bateria e placa solar instalados e 
administrados pela FUNAI e que fica na varanda da residênaa 

No Posto de Vlgiltncia Indígena tem uma casalfarmâcia utilizada por missionários, 
construída de madeira, sendo com parede de tábua serrada na motosS8lTa, piso de cimento 
e telhado de amianto, 

O) Al to Jaru 

A Aldeia Alto Jaru foi Instalada depois que já havia estrutura de vigilancia da FUNAI no local, 
evitando invasões por parte dos madeireiros, Nela hã 02 casas novas feitas pela FUNAI , em 
que paSSOlJ a morar duas famílias (Pyréi e ArimA) , cobertas de amianto, parede de madeira 
e p.so de cimento A casa do Uaka é cobe1'ta de palha, parede de tábua e piso de d'lio 
batido A Aldeia comp6e-se ainda de 03 casas em madeira, com cooertura de palha, parede 
de tábua e piso de chio batido. 

Quanto ao abastecimento d'égua, há 02 poços na Aldeia. Um se encontra abandonado, o 
outro, perto da escola, usado por 02 famílias, com a égua sendo puxada por coroa. Utiliza..
se também das éguas poluídas do Igarapé do FI!fTU96rTI, que está na dtvisa da Terra 
Indígena com os lotes rurais. A poIuiçAo é decomtnle do U$O pelos COlOnos e seus animas, 
o que provoca o slSgimento de verminoses e doenças gastrintestinais nos indios. 
Quanto ao saneamento básico, a situação é p!'ecãria; somenle no antigo Posto Indígena 
Vigilãncia havia sanitário. Nas outras casas não há sanitário, à 8lIceç1o de uma nova 
construida ao lado da casa da FUNAI. 

Na Aldeia não existe energia elétrica. A rede de energia do limA0 passa 8 ap!'oxlmadamente 
02 km da Aldeia na linha rural 627, porém nao atende a Aldeia, No passado havia motor de 
luz no antigo PIV, mas que está sendo transferido para nova sede da FUNAI. 

O Posto também nIo disponibiliza de um veiculo da FUNAI para &polar nas atividades 
p!'odlblas (transportar a produçao agricola), vlgiJancia e aSSlsténcia à saUda, Há ainda o 
p!'oblema de um atoleiro próximo da Aldeia, na várzea do Igarapé do FefTUgElm, além da 
falta de apoio da p!'efeitl.f"a do Municipio para melhorar a estrada de acesso, um trecho de 
02 km até a linha 627. Existe apenas uma motOCICleta para prestar ServiçoS com vigilência 
da área 

Quanto á comul'1IcaçAo, há um rádio transceplOf na sede da FUNAI e, a aproximadamente 
05 km da Aldeia, enconlfa.se o povoado de Cabajá, com um posto telefônico particular e 
constantemente com proIJlemas 
Nela hé um Posto Indigena de VlgilAnda • PIV que ainda nAo foi criado oficialmente pela 
FUNAI 

5.12. Saúde Indígena 

De modo geral, as doenças 8XJstentes atualmente com maiores destaques, na Terra 
Indígena Uru-Eu-W8u-W8u, são malária, verminose, tuberculose, pneumonia, gripe, 
diarréia, gaslrile, problemas auditivos, especialmente surdez 

Os AIS - Agentes Indigenas de SaLide pertencem às Aldeias do Alto Jaru, Alto Jamari, 
Jamari, 623 e Trincheira, num total de 05 agentes, Estes eslAo em processo de formaçAo e 
participaram de 03 cursos realizados nos dois últimos anos, cujas temáticas fora'n : IRAs 
(Inlecç6es Resp.rat6nas Agudas), DIarréias, Tuberculose, DSTs e SIDA (AIOS), malána e 
desnutriçao, É Importante ressaltar que esses AISs 8p!'esentam algumas dificuldades para 
realizar suas atividades como agentes de saúde devido principalmente ao seu nival de 
escolaridade ser ainda precário, não sabendo ler e esa&ver, o que dificulta quando 
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administram remédios aos doentes, pnoopalmente remédios controlados, como o que 
OCOI'Te no Posto Indigena Alto Jaman . 

A) Alto Jamari 

Nessa Aldeia hâ uma casa de tl'jnsito do posto indigena com um annáno contendo 
remédios diversos, estando estes organizados, além de uma cama modelo de atendimento 
hospitalar 
Há um Agente de Saúde Indigena que se mostra interessado, mas que só sabe desenhar o 
nome e apresenta pouca habilidade com IeltUl1ll. Seu contrato vai de feveretro a dezembro 
de 2002. 

PrinCipais doenças, Meningite - uma criança denominada Boroi-hen 'a (filha de Taroba-ga e 
Mandei-hen 'a), com mais de um ano de idade, teve meningite e encontra,se Impossibilitada 
de realizar os pnoopais movimentos do corpo. Infertilidade - Casais como Moh.Igita-ga e 
Mandu-hená não conseguem ter filhos por mais de uma década, demonstrando terem algum 
problema de fertilidade. 

B) Jamari 

Não há uma infra...estrutura própna para atendimento de saUde nessa Alda.a, tendo r"l8da 
mais que uns poucos remédios na casa do AIS. 

Há uma infra,estrutura nas cidades de Jaru e Jj.P8!1lná, para atender essa Aldeia, com um 
veiculo Toyota, um motorista, que esporadicamente vai a essa A1deta 

Quanto aos recul'SOS nurnar"lOS. na d6;!tda de 1990 haV18 enfeill18lra. Atualmente nIo se 
conta com esse protissional. 

Atualmente há uma Agente de SaUde Indlgena (Mandei), que se mostra interess!tda, mas 
ainda está aprendendO a ler e escrever 

Os índios com doenças mais complexas e em estado mais graves são encaminhados pela 
FUNASA para a cidade de Porto Velho. 

Os principaiS problemas de saUda 510: infertilidade, abortos espontâneos, monalidade 
infantil, verific&dos, pnncipalmente, nas décadas ele 1980 e 1990, hta.culose e surdez entre 
os índios 

C) Aldeia 623 

Existe uma easa construída pela FUNAI que é utilizada pela familia do missionário2t, tendo 
um cOmodo com uma prateleira de remédios 

Os indios estio constrUIndo uma enfermaria e residllocia de mad8lra para a auxiliar de 
enfermagem. 

Há uma infra-estrutura nas cidades de Jaru e Ji-Paraná, para at.nder essa Aldeia, com um 
veiculo Toyota, um motorista, que esporadicamente vai a essa Aldeia 

Essa Aldeia hé anos vem tendo apoio da JOCUM, que vem fazendo o atendimento de 
saVcIe da Aldeia, porém Mo tem presença contínua. 

li senhor FfithjOf Mutler-ZdV;e, conhecido como Fred, da JOCUMlNovas Tobos 
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o indio Uk&oga é o Ageote de Saúde Indígena e, embora tenha feito cursos de saúde, ainda 
MO domina a escrita e a leitura. 

Os índios com doenças mais complexas e em estado mais graves são encaminhados pela 
FUNASA para a cidade ele Porto Velho Entre os problemas de saUde detectados, 
destacam-se. herr1Om'lgia seguida de morte, asma, tuberwlose e vemllnose 

Há um quarto em uma casa recém coostrufda pela FUNAI. que S&fá utilizado como 
farmâCIa 
O CIMI prestou alendimenlo à saUde desde meados de 1996 a meados de 1998 No período 
de julho de 1999 a meados de 2001 , conbnuov com o mesmo atendimento, todavia 
fornecendo medicamentos, mas a FUNASA proibiu tal prâtica 

Res!>9l\a.se que a Entidade produzia alimento multimistura, para combater a desnutrição, 
utilizando o babaç", amido de milho e leite, obtendo assim um mingau, oferecendo a todos 
na Aldeia, inclUSive ajudando a salvar a vida de cnanças subnutridas. 

A partir de abril de 2002, a CUNPlR conlratou auxiliar de anfetmagem para realizar esses 
serviços, mas que MO permane:eo na Aldeia. Waipa é o AIS nessa aldeia. Sabe assinar o 
nome, porém é analfabeto. Entre os principais problemas de saUde, destacam-se. doenças 
in fantis, como verminose, e tuberculose. 

5.13. Educaçlo Indigena 

Historicamente. as sociadades indigenas têm desenvolvido modos próprios de pnxIução, 
armazenamento, expressa0, transmissão, avaliação e reelaboraÇAo de seus conhecimentos 
e concepções lICEIfC8 do mundo, do homem e do sobrenatural. Desse modo, têm como 
resultados valores, concepç6es, práticas e conhecimentos cientiticos e filos6ficos próprios, 
desenvolvidos em condiç.6es especificas, que sAo repassadas a suas Muras ~raç.6es . 
Há que se considerar que a imposição de modelos educacionais, não adaptados a sua 
real:dade, aos povos indigenas sigrifica sua dominação, negaçAo de identidade étnica, 
integrando-os homogeneamente ã culnxa dos dominadores, de maneira que os índios se 
transformem em algo diferente do que eram. 

A ConstituiçAo de 1988 garante aos povos indigenas o direito tanto à sua cidadania plena
liberando-os da tutela do Estado - quanto ao recomecimento de sua identidade 
diferenciada e sua manutençlo, incumbindo o Estado do dever de assegurar e prot~ as 
marifestaç6es ~turals das sociedJldes indigenas. Em seu Artigo 210 § 2". afirma 
categoricamente. "o ensino fundamental reg\lar S&fá ministrado em lingua portuguesa, 
assegurada às comuridades indigenas também a utilizaçAo de suas linguas maternas e 
processos próprios de aprendizagem", 

A lDB196 aSSInala que a Educação ESCOlar Indígena é de responsabilidade da União, 
aclmitindo-se a coIaboraçAo dos demais sistemas de enSIno e educaÇIo estaduais e 
mUfllCipas, sem, enlrelanto, subtrar a competência da Unilo, qualquer fom'Ia ou tipo de 
parcela ímper8llva e sooerana, no que tange à ESC't'lIa Indígena. 

No artigo 78, referente aos povos indigenas, a lOB reforça o enunciado pela Constituição, 
sendo que a educação é para a "reafirmaçAo de suas identidades élIlicas, recuperaçAo de 
suas mem6nas históricas, valorizaçAo de suas linguas e CIénoas, além de possibilitar o 
acesso ás informações e roolllecimeotos valorizados pela sociedade nacionar . 

O art. 79 esclarece ainda que "programas Ifltegrados de 8l'\SlOO e pesquisa ( ... ) plane}ados 
com audiênCia das comUnidades indígenas ( ... ), com os objetivos de fortalecer as práticas 
socioculturais e a língua materna ( ... ) desenvolver curriculos e programas especiticos, neles 
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incluindo conteúdos culturais correspondentes às respecbvas comUlldadeS ( .. ), elaborar e 
publicar sistematicamente matenal didãtico especifico e diferenaado· 

o Parecer CNElCEB 14199 do MInistério da Educaç"" constata que muitas escolas 
Indioenas criadas pela FUNAI3 no Brasil não possuem reconhecimento por parte das 
Secretarias Estaduais de EdLlCaç .... tendo inclusive escolas adminiStradas pela iniciativa 
privada, seja por organizações nAo-govemamentais de apoio aos índiOS, seja por missões 
religiosas cat61icas ou de orientaçAo fundamentalista, Algumas poucas foram criadas por 
iniciativa das próprias comunidades indigenas e MO contam com qualquer forma de apoio 
financeiro, técnico ou pedagógico por parte do Estado, 

Ainda o mesmo Parecer enfatiza que "' ne:essário que aç6es concretas para o 
fortalecimento da Educação Escolar Indigena sejam realizadas nos diferentes Sistemas de 
ensino do pais, de forma articulada, COOI'denada e com continuidade, de forma que possam 
w!ribLir para a inversão do 2'Pf'sCQ de degradYAA, Que DÕ8 em rim a sobrevivência 
MS g,tUfllS jndiQ!!!'lfS, e, desta f 011118, promover o desenvo/vimenIo auto-sustentavel e de 
progresso permanente, sem a earOa da ide Itrdade étnica e Qa Wadpri. brasileira em sua 
P!eo'tude" (gritos nossos), 

Em RondOnia, a situaçAo é semelhante à de outras regi6es do pais, sendo que na Terra 
Indigena Uru-Eu-Wau-Wau, confolllle denunciam entidades de apoio aos índiOS como, por 
exemplo, a Coordenação da Unilo das Nações e Povos Indigenas de Rondônia, Noroeste 
do MaIO Grosso e Sul do Amazonas, que representa cerca de 50 povos, missionários 
estrangeiros estao provocando ", de~legraçêo SOÔOC'J~ural nos poYOS indigenas, com a 
traduçAo da Sibila e proibIçIo das pnlticas tradicionais", Inclusive desenvolvendo projeto de 
coleta de sementes de mogno, tendo como executora a JOCUM - Jovens Com Uma 
MissAoXl 

A educaçAo formal do povo JllpllÚ, gBrlSficamente, pode se afirmar ser povco sigrificativa, 
pois são poucos que esaevem (desenham) o prõprio nome, e l.aTl n(mero meoor ainda que 
consegue ler alguma coisa. 

O Governo do Estado possui o Projeto Açaf para lormaçêo de professoras Indigenas, mas 
uma fndia participa do referido Projeto, No final de 2001 , iniciCJu.se a diSCUSsão de um 
projeto especifico para os povos que habitam a Terra IndiQ&na Uru-Eu-Wau-Wau, tendo 
como entidades proponentes a Secretaria de Estado da Educaçêo, FUNAI, Universidade 
Federal de Rondónia, CUNPIR e outros OfOanismos govemamentais a nêo-governamentais, 
de acordo com a soIicitaçêo dos representantes da Comunidade Indigena, A previsão é de 
que O novo Projeto seja implantado até meados do ano de 2002. 

5,13.lnfra,EstNtura Educacional nas Aldeias 

Em todas as aldeias existe um lugw destinado ao ensino, mas nem sempre ateodem às 
I'IeMSSidades do processo de ensino e aprendizagem, 

A ) Alto Jamari 

Existe uma escola coberta com telha de amianto (inadequada à reoiAo e aos hábitos 
indioenas), tendo piso de cimento queimado e as paredes de tâbuas S8fTadas na própria 
Aldeia. 

»~o Deu ... POi t ....... 28$1 , ' "1$l·I'1 r 11 'I di I I.l'CI:tn E ,. E i"""', .. di FtJM,E,J pw7I o M1r ll'klOOZO 
F+ EE(K 

»,. .. tonIII ........ lzIi _. FEl ' • __ di REpõt ' , ... diI 31 di MIo di 2001 , 1'0' _ do 0IiaIII 
OI.fJCootdJCUNPIlOO, 
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No momento MO há sequer um professor desenvolvendo atividades educacionais. Até 
recentemente havia dois professores não-indios trabalhando na Aldeia, Que ensinavam na 
língua materna indigena 

Há ainda o trabalho missionã1o da JOCUMlNOVAS TRIBOS, que inclusive confecCionou 
\Xl1a cartilha, elaborada na lingua do respectivo povo. 

Quanto á ascolaridade, apenas 05 recomecem as letras, porém sem conseguir formular 
palaYl"3S e frases completas em sua língua nativa, enquanto os demais só desenham o 
Plóprio nome, mas MO sabem ler 

B) Jamari 

No ano de 1999 havia !..ma profeuora pertencente á rede municipal de ensino de 
Governador JOfge Teixeira, que mlrl5trou aulas, mas os resultados nAo foram de todo 
satisfalórlos, isto porque os indios, em sua minoria, aprendentm apenas desenhar o pt"Óprio 
nome e algumas povcas palawas. 

C) Aldeia 623 

Nessa Aldeia MO há escola, tMlpouco existe profissional fixo para prestar atendimento á 
educação. Quando missionários da JOCUM estAo presentes na Aldeia, leoonam para os 
indios. 
Somente 03 índios sabem ler e esaever com dificuldades. 

D) Alto JIrU 

Existe uma escol inha coterta por palha, tendo um cOmodo com tábua e piso de terra e 
ainda carteiras escolares. 

A educaçIo nessa Aldeia iniciou-se em 1996, com uma professora do CIMI, indo até 
meados de 1998, sendo Que os índios gostalWn muito do trabalho dela. Há uma piOfessora 
indlgena com contrato com a SEDUC/RO, a Boropó, Que fez vários ClI'SOS na cidade, porém 
nunca ministrou aulas. Há, no momento, \Xl1 professor Mo-indio contratado pelo CIMI. No 
entanto, nem a escola e tampouco o profeSSO( enconbam·se regularizados na rede pUblica 
de enSino. 

Quanto á escolaridade, alguns fnóos sabem esaever o nome, sendo que o Pyreí sabe ler 
um pouco. 

Agricultura 

Embora considerados de contato recente, os índios Jupau iniciaram a IntroduçAo de alguns 
cultivos tlpicos da sociedade nAo-lndia, sendo QUe cada aldeia tem uma especificidade 
própria no Que diz respeito á variedade dos cultivos, assim como ao grau de 
desenvolvimento da atividade 

A situaçto SocioeconOmlC8 do povo Jupaú, a exemplo de outros povos indígenas, é 
extremamente delicada, prinapalmente por MO terem o apoio necessário dos governos 
Federal. Estadual e MUl"llcipal Somado a isso ainda existem as constantes ameaças de 
invasAo de suas terras por madeireiros, grileiros, garimpeiros etc. F'ode se dizer QUe a 
resist6noa, a perSIstência e a coragem de lutar é que os mantêm prontos a sobreviver. 
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A) Alto Jamari 

Em lermos de desenvolvimento de cultivo tradicional e agricola, é a Aldeia que se encontra 
em estágio mais avançado. Um exemplo é o cultivo da mandioca, que apresenta uma 
produtividade alta, sendo obsefvado que, numa área de 36 m2

, obteve-se a produção de 06 
sacas de farinha. A produção média de farinha na Aldeia é de 20 sacas por mês, totalizando 
120 ao ano. 

A organização do trabalho é familiar, mas a derrubada do mato para o plantio é comunitário. 
O problema maior é o transporte, devido à inexistência de veiculo 
de carga e 

A farinha produzida é de boa qualidade, tendo excelente aceitaçao nas cidades próximas, 
como Monte Negro, Campo Novo de RondOnia, Porto Velho, entre outras. 

Para a fabricação da farinha os índios utilizam-se da casa de farinha, que possui as 
seguintes instalações: a cobertura é ele telha de amianto, com piso de terra, o espaço de 
trabalho é de 128 m' (8 x 16 metros), com 04 fomos e 02 prensas, água encanada para 
botar a mandioca de molho e lavar a massa da mandioca, 01 caixa d'água de fibra de 1.000 
litros, 03 caixas d'água de plástico e fibra de 500 litros. 

No armazenamento utilizam sacola plástica de 50 litros (mais saco de náilon) para a farinha 
nAo adquirir umidade no inverno, consumindo outra parte. Quanto à agricultura e aos 
sistemas de cultivos nessa Aldeia, merecem consideração: 

Cacau com banana _ Desde 1997, com 3.000 pés de cada espécie, dentro do 
espaçamento 4 x 4 metros entre as bananeiras e 4 x 4 metros entre os pés de cacau, 
ficando 2 x 2 metros entre cacau e a banana. 

• Café -Introduzido em 1997, com 3.500 pés, tendo espaçamento de 1,5 x 3 metros, 
com uma produçAo em 1999 de 16 sacas em coco, no ano de 2000 coIheram-se 35 
sacos/coco e aproximadamente 70 sacas ficaram sem colheita, em 2001 coIhefam
se 140 sacas/ coco. 

Atualmente encontram-se abandonados 1.500 pés de café catuai, plantados em 1999, e 
mais 3.200 pés do ano de 2000. Essa situaçAo deve-se ao fato do baixo ValOf pago por saca 
do produto. 

Os índios manterão apenas os 3.000 pés plantados em 1997, pois são os Lmicos que se 
encontram procluzindo. 

Na casa de farinha hà uma máquina manual de pilar café, fazendo com que não necessitem 
comprar o produto torrado e moido no comércio, trazendo ecooomia para a comunidade. 
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- Feij l o - Ptantou-se até o a'1O 2000, g&f1Ilmente no mês de março O problema do 
culbvo é a doença da meia. Atualmente nAo compensa cultivj.lo; com a venda da 
mandioca e da farinha, compra-se o feijAo. 

Arroz - O plantio foi paralisado a partir de 1998: com a venda da mandioca e da 
fannha, compra-se o arroz. 

Milho duro - Aconteceu até o a'1O de 2000 e servia p8ftI criaçAo de .... imais. O 
valor pago pelo comércio nao cobn! os custos da produção. 

Pupunha - IniCiado em 1997, com 300 pés, por meio de sementes trazidas do 
projeto RECA. Enconlf&.se com uma produção alta, sendo que pequena parte é 
consumida, parte e doada aos visitantes e o resto estraga, não holNe venda devido 
à inexistência de transporte. 

Coco - Iniciou-se em 1997, com 400 pés, e mudas oriundas de Porto Velho, sendo 
que alguns pés mais antigos esljo PfOd' 'lindo, mas nAo há como escoar a 
produçAo. 

Cupuaçu - I~se em 1999, com 68 pés: produzido somente para consumo. 

Graviola - Iniciado em 1998, conta com 30 pês: ainda não está produzindo. 

Pomar com as seguintes frutiferas: laranja, pocli , tangerina, limA0, goiaba, abacate, 
}ólmbo, ingá e araçá-boi, todos em pBquenas quantidades e irVciando a proc:tuçlo. 

Abóbora - Todo NIO ClJbvan, guardando-a para alimentação no penodo da seca. 

Melancia - Plantam no meio da roça, sendo este o primeiro plantio. 

Quanto a animais, a unica criação que nAo e de cultura indigena é a de galinha caipira para 
fins de consumo Há na Aldeia um galinheiro 

Como infra..estr\ltln para a produçêo, contam com a casa para produçlo de farinha, 
anteriormente descrita. Há uma bJlha com capacidade de armazenamento de 50 sacos de 
café, sendo que a mesma é suspensa e sua arquitetura pe4t"ite abastecer um veiculo 
estacionando por baixo; tem a cobertura de telha de amianto e o piso de chAo batido. 

B) Jamari 

Essa Aldeia e as demaiS têm um menor grau de desenvolvimento agrícola nos moldes do 
não-indio, mas prO('I'Z a macaxeira como alimento, fabricando-se farinha - entre 05 a 10 
sacos por mes. Parte da farinha é consumida na Aldeia e o excedente é vendido pela família 
produtora Para a produção da farinha, há uma casa especifica com 02 fornos instalados, 
com ootertura de telha de amianto, piso de terra e uma prensa ao lado da casa A Aldeia 
produz banana, café, feiJão, rrulho duro, melanCIa, mamão, abacaxi, frutiferas de pomares e 
galinha caipira 

Como outras fontes de renda, comercializam artesanatos vendidos em pequena quantidade, 
principalmente arco, necha, além de brincos (NAMBIKUAHAM), cocares (AKANITAR), 
pulseira (IPOPYKUJA), colares de tucumi (MBOYRA), colar de dente de queixada 
(TAINGUERA). Esses artesanatos estendefn..se és demais aldeias, com exceção da do Alto 
Jamari . 

Na Aldeia Jamari existem OYIras fomIas de renda oriundas de aposentadoria, sendo {Q2} de 
agente de saude e professOl", e de protelOS de vigilência. 
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C) Aldeia 623 

Nessa Aldeia os índios cultivam a macaveira para alimentaçAo, prod" zindo ainda fannha 
para consumo e o excedente é vendido na Cidade de Jaru. Disporibilizam de uma casa de 
farinha (10 x 5 metros) com um fomo instalado, com cotJertura de telha de amianto, piso de 
terra, além de uma prensa dentro da casa 

O problema prindpal na comercializaçAo é a falta de transporte e de um funcionário da 
FUNA\ que faça esse coméfdo. 

Como atividades produtivas desenvolvem os seguintes cultivos: café com bananas. feijao. 
arroz, milho duro e criam galinha c&lpira Na Infra-estrutura para a produçto contam com a 
casa para produção de farinha, anteti .... hlente descrita. 

D) A lto Jaru 

Plantam milho, manclK>ca, batata-doce do outro lado do rio Jaru, além de batata--doce·roxa 
(antiga)IYTYGA. CiJtivam a macaxeira para allmentação, produzindo ainda farinha para 
conSIXl'lO e o excedente é vendido com uma média 20 sacos/ano Disponibilw.n de uma 
casa de farinha com um fomo instalado, com cot ertufa de telha de amianto, piso numa 
parte e outra com madeira, além de uma prensa de roscaflemo e um caixalmamlha de 500 
litros para botar mandioca na água: usam água do rio, que nAo tem poluição á montante. 

A exemplo das demais aldeias, o problema principal é a falta de transporte da farinha para o 
mercado consl.Wllidor e de um f\..nOonário da FUNAI que faça esse comércio, o que 
desestimula a produção de maior quantidade de farinha. 

Culti\/am ainda banana - iniciado pelo servidor da FUNAI há cerca de 2 anos, conta com 
300 pés no meio da mandioca; café - plantado com esp3Ç3mBIllO de 2 x 4 metros entre pés. 
Ê comum o indio adotar o plantio de feljao e m~ho entre as fileiras do cafezal quando este 
ainda está pequeno, especialmente nos dois poil1leiros anos: feijAo; arroz, mWho duro. 

Como infra-estnJttxa para a produçIo, contam com a casa para produçIo de farinha, 
anteriormente desaita. 

Há ainda Indios que recebem salário mensal como Agente de Saúde Indigena (01) e monitor 
de educaçAo (01 ) e aposentada (01). 

5.14. O Uso da Flo resta 

A Terra Indígena Uru-Eu-wau-Wau possui grande potencialidade de re<:lXSOS nalUrals, 
ainda desconhecidos, que necessitam de estudos para con.'1acillento da div8fSidade 
biológica a ser preservada e para a ex8O.JÇlo de programas e projetos vo/Iados para o 
desenvolvimento de alternativas 8COi Klmicas, que gerem renda e a sustentabilidade 
ambientai. 

lsabelle Vidal , em "Indios no Brasir (1994), assim descreve este postulado: 'Podemos afifrnar 
que estas sOCiedades possuem um conlleeimenlO minUCiOso do meio natullIl e que reconhecem ni o 
somente a diversicSade biológica (\/8rledade de espécies da fauna e da flora) como tarntlém a 
diversidade de eoológica (\/8r1edades de ecoSSistemas)". 

A continuidade de novos trabalhos de pesquisa pode dar l.Wlla grande c:ontribuiçAo para o 
entendimento desse ecossistema tio degradado pelos madeireiros. 

Nesse confronto de civilizaçOes, os povos indigenas têm por um ladO as vantagens e por 
outro lado a desvantagem no uso de novos instrumentos, matérias de produção e bens de 
consumo. 
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Uma desvantagem a que estAo sujeito é a dependência em relação a quem produz ou 
vende esses bens Outra depend6ncia que MO podemos esquecer fora desta temática foi a 
necessidade de remédios alopáticos e tratamentos para as novas doenças Introduzidas pelo 
aJntato. 

A partidpaçAo na economia de mercado é um fato aJnsumado nas socieda-:les indfgenas 
(contatadas) brasileiras, mas nAo exclusivo. As comunidades Jupau estio na fase inicial (ou 
primeira fase) de participaçAo dessa economia, mantendo ainda fortes atividades 
tntdidonaís, como caça, pesca, extrativismo, e outras manifestações culttnis, como a 
lingua, o artesanato, as festas, as pinttns, as crenças etc. ~ impoitante se ter uma visão 
em maior dimenslo da problemática em questao. 

5.15. Associativismo Indigena 

Em 8 de fevereiro de 1997, com orientaçAo técnica da FUNAI, foi fundada a JUPAÚ -
AssociaçAo do Povo Indigena UnrEu-wau-wau, com sede no Posto Indígena Jamari, tendo 
como objetivos: 

• Promover o desenvolvimento das atividades sodoeconOmicas em caráter 
coletivo· • 

• Promover a defesa do património temorial. ambiental e cultural do Povo 
Indigena Uru-Eu-Wau-wau; 

• Defender os direitos e interesses do Povo Indigenas Uru-Eu-Wau-W8u junto 
aos 6rgAos públicos e privados; 

• Promover e desenvolver intercAmbios, projetos e convênios com instituições 
J"I8cionais e internacionais, governamentais e nAc>govemamentais. 

Desse modo, os indios protegem seu IefTit6rio das constantes invas6es por parte de 
madeireiros e grileiros, realizando tiscalizaçAo (o que tem gerado aJnn.to direto com os 
madeireiros e os invasores) e buscando parcerias com Policia Federal, IBAMA, FUNAI. 
CUNPIR e a Kanindé, o que tem sido fundamental na proteçlo da regiAo. 

A AsSOClaçAo JUPAÚ tlXeaJtou com apoio e reQSSOS do WNF - Fundo Mundial para a 
Natureza - um Projeto de Proteção da Terra Indigena Uru-Eu-Wau-wau e 
acompanhamento de poIiticas pUblicas, no qual aJntou com a assessoria da Kanindê 

ExeaJtou com recursos do PLANA FLORO um Projeto de Alternativas EconOmicas, SatJde e 
Proteção da Terra Indigena. 

Desenvolve em parceria com a Kanlndé e o apoio da ONG Amigos da Terra - Suécia um 
Projeto de Fortalecimento Institucional e Alternativas EcooOmicas 

Assim, com o desenvolvimento das parcerias para a realizaçAo das várias atividades e 
aç&!s, têm-se como pontos positivos· 

• Transparéocia na aplicação dos recursos e certeza da execuçAo das ações 
propostas. 

• Fortalecimento da ASSOCIação Indigena: 

• Fortelecrmento na parcena da Jupau com a Kanindé e a FUNAI; 
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• Fortalecimento das ações conjuntas de fiscalização com os órgãos 
fiscalizadOfeS; 

• Incentivo ã valorização cultural ; 

• Fortalecimento da parceria com o WWF e outras instituições financiadoras 
dos projetos de proteção; 

• Diminuição das invasões; 
• Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau colocada como prioridade nos planos de 
governo; 

• Ações preventivas da integridade da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau. 

Como pontos frágeis merecem destaque: 

• Falta de andamento dos inquéritos policiais abertos pela Justiça, o que fez 
com que os infratores continuassem impunes; 

• Falta ele auxiliares ele enfermagem na Terra Indígena; 

• Incentivos por parte de políticos do Estado para ínvasão na Terra Indígena, 

• Falta de recursos humanos na FUNAI, para atu3fem na proteção da Terra 
Indígena; 

• Press!io do mercado madeireiro aos estoques de madeira no interior da Terra 
Indígena, principalmente no que se refere às essências nobres (mogno, cereieira e 
cedro). 

As açOes de vigilância e fiscalização realizadas são importantes para a sobrevivência dos 
povos que habitam a Terra Indígena (Jupau, Amondawa e índios isolados). 

A Jupau tem repassado infonnaç6es sobre as invasões para o Ministério Público Estadual e 
Federal, a FUNAI , a Policia Federal, para que esses órg!ios tomem providências nas 
questOes que lhes soo pertinentes. Para a população do Estado, juntamente com a 
KANINDÉ, tem realizado exposiç6es fotográficas e palestras, assim como foram feitas 
denuncias em jornais, sobre o que acontece dei lhO da Terra Indígena. 

Na tentativa de voltar a ter uma vida digna, o povo Jupau vem trabalhando de fonna concisa 
e com muito empenho na defesa de seu irnemorável território e fazendo com que até as 
crianças tenham noç.§o de seus limites, induindo-se longas caminhadas pela Terra 
Indígena. 

Estruturalmente, a Associação Jupau tem 11 membros na diretoria, composta por um 
membro de cada Aldeia. 

Cada Aldeia tem uma liderança antiga e uma nova, sendo que esta ultima atua mais nas 
negociações políticas (externas à Aldeia). Logo, a Jupa(I representa sua comunidade tendo 
um relacionamento direto. 

A relação social e profissional com os agricultores próximos às Aldeias é praticamente 
inexistente, pois os índios ainda possuem receio ele que esses possam invadir a sua Terra, 
em espedal aqueles que moram há pouco tempo na regioo. Entendem que há uma 
necessidade de maior aproximaç.§o com os agricultores, mas não sabem como fazê-Io. 
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o entendimento sobre a imponãncia da Terra Indigena para os índios é milenar, pois é dela 
que tira seu sustento, mantendo uma relaçAo de profundo respeito 

Analisam pormenorizadamente que as perspectivas em relaçlo à Terra Indígena, em alguns 
momentos, caussm-Ihes apreensão, pois temem que os nao-fndios possam invadi-Ia, 
derrubando a "()(8sla, deixando tudo ~o e encapoeirado. 

Uma das p(8OOJpaçOes apontadas é que o contato com os n6~índios fez com que 
houvesse a inserçlo de bebidas alcoólicas, pnncipaJmente entre os homens, trazendo sérios 
problemas para as Aldetas 

Observam com ressalvas a presença de missões religiosas, pois estas -acabam com a 
tradiÇêo, fatendo-os perderem a força , desmoraliz:am seu povo, roubam-Ihe a vontade de proteger a 
Terra (Ojl.Mip Uru-eu-wau-wau)". 

Entendem ainda que a partidpõ'çAo da FUNAI é Importante para a proteçAo da TfllTB 
Indigena, todavl8, esse mesmo órgão nAo lhes tem d'!do 8pOIO necessârio quanto à 
produção e ao escoameoto dos produtos, perdeodo-se na lMxocracia excessiva. 

Aaeditam que para melhorar sua qualidade de vida seja ne:essãna a existência de mais 
apoio para a vlgílAnda e fiscalizaçAo da Terra Indigena. 

6. Os Oro Towati 

Os 0'0 Towati , assim como os demais povos habitantes dos rios Pacaás Novos e Mamará, 
são re~ como tendo uma origem comun Nas inform~s que tivemos o privilégio de 
registnlr, não ficou claro qual foi o herói mitico que os aiou po:teria ser Okoinimim, mas 
isso não roi referido de fOtllla eJCPI icita. 

O relato que nos foi feito ensina que, no tempo passado, esses povos que habitam os rios 
Pacaás Novos, Mamaré e seus a"uentes foram criados a partir da fecundaçao Sumaúma. 
Um ser mitico fez uma vagina na Samaúma, fecundou-a e começou a nascer gente aos 
pares. Destes povos os 0..0 Towati foram os únicos que pBitllaneceram na regiAo de 
aiaçAo, que á referida como o tellit6rio badicional de ocupaç.io desse povo indígena. 

SegLndo o relato do Velho Tyiomim, nessa região do alto Paesás Novos viviam os seguintes 
povos (que tiveram a mesma origem, da SamaUma): Oro Kitãm, Oro an àm, Oro laparai, 
Oro NarO, Oro Parapaká'n 

Oestes povos, os Oro Towati se casavam - faziam alianças - com os Oro Kltám e 0..0 Na 
Am, porém brigavam com os Oro laparai, Oro NarO, Oro Parapaká'n. 
Da mesma SamaUma saíram ainda os pares de Oro Eo, mas mataram um filho e o 
comeram, fugindo para o norte. 

Os Oro Nao também l"I85cel'am entAo, mas desceram no rumo do Mamoré De acordo com 
TyiolTllm, os Oro TowatJ nunca mais estivBnlm com eles.3 

• 
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Esse mito de ongem a partir da Satn8Üma é recorrente entre os povos Txapacura, sendo 
referido como comum aos demais povos do mesmo tronco lingOisbco, de acordo com Mana 
Cristina de França 

6.1. Reconstituiçlo da História Ancestral - Memória Ora l 

Aldeia Paprild 

Os Oro Towati denominam ao rio conhecido como Pacaãs Novos de Papriki Quando fazem 
relalOs orais de sua etno-hist6ria, referem o tenilório tradicional do grupo como sendo as 
terras localizadas à margem direita do Igarapé São João, desde a confluência com o Rio 
Pacaás Novos, subindo este, até suas ca"ecairas, pela margem esquerda, seguindo uma 
reta imaginária às c.abe -ajras do Igarapé Tlf8dentes, aftuente direito do RIO Cautírio, e dai 
as cabeceiras do Igarapé São Joio, ate sua foz. Toda a extensão do Igarapé Água Branca 
encontnJ..se no interior dessa poligonal 

Hotor», cujo verdadeiro nome é se, relata, repetidas vezes, que a maloca mais antiga dos 
Oro Towati se localizava na mesma area em que se encootra atualmente a Aldeia São Luis, 
infofmando que ali mornram juntos estes e os Oro laparai - até que por questões internas 
se separaram, seguindo os Oro laparai rio acima, situando-se na região das cad ....... ras. 

Os Oro Wn - que se auto-identificam como Oro Towati - permaneceram habitando essa 
região do Rio Pacaás Novos, acima da confluência do Igarapé Água Branca, até que, no 
IniCIO do século XX, foram atingidos pela d"legada da frente de expansão representada 
pelos "caucheiros, 33, ence\Tando-se um longo penado de relação inter e extra tribal , e 
iniciando um dela de relaç6es inter-étnicas eJdremamente agressivas, em que sua 
populaçAo - após seqüência de maSS8Cfes e embates inter e intra-étnicos - sana quase 
elCtinta 

Por meio da reconstituição de relatos de Hotor e de T yiomn, o lntegt ..,Ie mais idoso do 
grupo, jU'Uamente com Tossem, • possivel situar cronologicamente o inicio de definlbvo 
confronto destes com o mundo ocidental, por volta de 1910, pois Tyiomln:M ainda não era 
nascido, porém seus pais, com seu irmão Peyiêu~, viviam na Aldeia Papriki e foram 
testemunhas dos ataques promovidos pelos caucheiros e que reSlÀt8ram em grande 
mortandade, fugindo os sobreviv&ntes para as cat 8 -aras do Igarapé Água Branca, sendo 
continuamente perseguidos e mortos até atingirem as águas do igarapé TIradentes -
afluente do Rio Cautário, local em que se estabeleceram e onde nasceu Tyiomin. Portanto o 
massacre promovido pelos caud lelroS se deu no intervalo de tempo entre o nascimento de 
Pey .... , que nasceu no Paprikl, e o de Tyiomin, nascido entre as cabeceiras do Igarapé Água 
Branca e o Igarapé T If8dentes - Anuente do Cautário. 

Segl.ndo Hotor, os Oro Towati tentaram 'amansa'" os bi a iCOS. deixando presentes em sao li 
caminhos e em sao li tapiris, porem fracassaram em seus intentes sendo atacados e moftOS 
por estes. Disse ainda que SQtIS WlC8Strais, ao se aproximarem dos acampamentos dos 
c.aucheiros, foram recebidos com tiros de armas de fogo e que seguiam se aproximando, 
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curiosos com o estrondO das .-mas, por nAo compreenderem do que se tratava, até 
perceber que. com a repetiçAo das cargas. mais e mais indios moniam. Após muitas mortes. 
desistiram e rugiram em direçlo às cab Bcairas do 19a-apé ÁIlU8 Branca. sempre 
pers&9Uidos e atacados pelos "bfancos., instalando-se entre este e as cabeceiras do 
Igarapé TIradentes. aftuente do Rio Cautãrio 

O relato de Tyomin é semelhante. aaescentando que o primeiro ataque dos ·brancos· se 
deu contra um QI14lO de Oro Towali que se encOIlhava pescando na 001 Iftuência do Igarapé 
Água Branca com o Rio Pacaás Novos. Após esse ataque. outros se repeliram nas malocas 
dos indios que se enOJilba"am no local - e em outras malocas localizadas as proximidades 
de onde se encontra atualmente a Aldeia SIo Luis. NAo se refere às · tentativas de 
pacificaçAo· relatadas por HOtOi. 

Ambos os relatos sAo unânimes. no entanto. quanto li grande mortandade de índios. á 
periodiodade - inferida a pa1ir dos depoimentos - . li perseguiçio aos sobntviventes em 
fuga, Igarapé Água Branca acima. e à iI"IstalaçAo destes entre as cabe:eiras do Água 
Branca e TIradentes. onde viveram mais um período de paz e recrudescimento 
populacional. 

Os Wari. os Uru-Eu-Wau-Wau e os Oro Towali OClJpaVMl tenit6lios OOIlhontantes e. por 
meio dos relatos de Tyiomin. rica daro que as suas relaç6es erwn extremamente 
inamistosas. A leste. norte e oeste. se avançassem, •... era taquara que comia .. : 3I

; os Uru
Eu-Wau-Wau á leste. e os Wari ao norte e à oeste. Somente ao sul ele 010 Informou sobre 
animosidades. referindo-se aos Makurap. como uma população com quem MO guerreavam . 

leMeI informa ainda que. desde 1963. após o massacre. a área do seringal SAo Luis fora 
interditada pelo S P.I. e que. desde 1973. Luondo desistira de obter sua legitimaçAo porque 
sabia que a FUNAl lria opof-se. Porém, apesar do direito dos Oro Towati de poderem voltar 
às suas terras. somente em 1991 se concretizaria esse fato. 

Aldeias Kaburunl (Ig. Água Branca) E Kumitrapapán (Ig. TIradentes) 

Taboca em Oro Towati é chamada "trapapãn·. O Igarapé TIradentes. aftueote do Cautário. é 
idenUficado pelos Oro Towati como Kumitrapapãn. em funçAo de uma caracteristica de sua 
vegetaçAo. que é a de ser um grwKle tabocal. 

Quando os "brancos· os deixaram de perseguir. os Oro Towati ali se instalaram. consln.liram 
novas malocas e implantaram novas roças. Retomaram seu modo de vida tradiCional. a vida 
retomou um certo aspecto de nonnalidade & houve um recrudesCimento populaCional 
Tyiomin nasceu e cresoau aH. De lã d"iegavam até as margens do Papriki - Pacaãs Novos
. onde também possuíam morada. através de bilhas e cwnil "'15 da ftoresta. As filhas de 
Tyiomln nasc:er.wn ali e durante alguns bons anos viveram em paz. 8e possui uma boa 
memória desse periodo. 

Planlavam todas as espéaes nativas tradiCionaiS: batata doca. inhame. carão macaxeira, 
milho. mamA0. entre outras. 

Holof e Mlxem Toe possuem algl,l'Tla memória desse periodo. porém os traumas resuttantes 
do recrudescimento das hostilidades promovidos pelos ·brancos·. cujo primeiro registro 
ocidental e etno-histórico é o massaae promovido por Francisco ·Chico· Ramos. ocorrido 
provavelmente em 1958. solapa e se imp6e sobfe quaIsquer outras lembranças do periedo 
Após esse ataque se mudaram para a ·Cad ....... ira·. no PapriIó. onde fizeram casas cotertas 
de palhas de patoã e de açai. 
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As hostilidades intra-étnicas - nas mones promOVidaS pelos Urueu-wau-wau, conftltos com 
os Oro taparai - e inter·étnicas - massacres promovidos por Francisco ' Chico' Ramos e 
Manoel Luondo ( 1963) - perseguem as lembranças dos sobrevrventes dessa geração 

6.2. Pequena Apresentaçlo 

Maria Cristina infOlllla que 'dentre os inUmeros problemas a serem solucionados estava o 
significado da origem do nome oro win. MeirelesJ"/ (1986 148) designa-os como os 
"tocadores de tambor": já Leonel" (1992: 103) Irata-os por 'os que andam pintados' De 
modo geral, toda a literatura disponível vem referindo-se aos índios da cabeCeira do Pacaás 
Novos como oro wín. Este trabalhO parecia seguir o mesmo rumo. Entretanto, somente 
alguns meses atrás, descobrimos que há um gra"Ide equivoco quanto ao nome etnogrâfico 
referente aos oro towati'" Assim ela introduz. a au'Odenominaçlo que esse povo utiliza 
para se referir a si mesmos 

Os Oro Towati se resguardaram .sob a danomiraçAo Oro Win - enquanto submetidos - e 
atualmente, redivivos, retornam afirmando sua autooanominaçAo, sua a ..... straIidade. 
sementes fortes que não se perderam &pIFar das muitas dificuldades. 

Além dessa autodenominaçAo, que nos foi referida em campo, pelo professor Salomao 
TYlomln Oro 'Mn, nas entrevistas para resgate da memória 0f8I. Tyiomin, nosso principal 
informante, avO do professor Salomlo, referiu-se aos Oro 'Mn, dizendo chamarem-se ' Kao 
Turi Tekê', que Parira - nossa intérprete · traduziu como "os que comem castanhas verdes'. 

'Kao Tekê" é como eles chamam ao QUati puN, QUe é um exímio comedor de amêndoas. 
A julgar pelos relatos de Si'am, marido de Parira, que já caiu duas vezes de castanheiras ao 
subir nestas para coletar castanhas verdes, e oontinoa pratJCanclo as mesmas anes, 
podemos imaginar o quanto apreaam essa iguaria regional , pois a castanheira á uma das 
mais Imponentes e altas árvores da noresta .naz6rica, potIerodo atingir maiS de 30 metros 
de altura. 

Em runçao disso, no decorTef deste trabalho nos rBfeomos ao povo Oro Towati, utihzando 
sua autooenominBÇao, eventualmente como Kao Turi Telel, levando em conslderaçAo ainda 
que, além do termo Oro Win nAo encontrar um significado entre as pessoas desse povo, 
esta diretamente relacionado ao processo hist6rico do contato, demasiado traumático e 
associado à memória reUlilante dos massacres e humilh!tç6es a que foram submetidos. 

Os Oro Towati penencem à famlli8 lingüística Txapacura, não Classificada em tronco, 
predomlnante hisloricamente desde a reglAo das planícies de Mojos, na Bolívia, ao Rio 
Mamaré e seu aftuente Rio Pacaás Novos, no Bfasil. Para MeireUes, esses polias 
Txapakura "habUfltm arrbas as rMrgens do rio Guapcri ou nanez e de aIQunS de seus al\lenles: o 
ortente boIiUitI1O (tlanos de Majos); as margeils do M I teia, de alguns de seus alluentes e 
tributários'. 
Porém. por meio dos processos Int6ricos desastrosos para as populações indigenas, que 
se iniciaram para esses povos no inicio do séo,lIo XVII , muitos foram amntos. e sobrevivem 
os wari , os Oro Towati, os Torà - que não falam mais a lingua - e os Morá (Fra"lÇ8, 2002) 

Os Oro Towati vivem em seu território de ocupaçkl ilTlEltTlOl'ial, inserido na Terra Indígena 
Uru-Eu-Wau-W8u, demarcada, registrada no Departamento de Patrim6nio da União -
D.P.U, homologada por meio do Decreto nO 275, para posse e usufruto das populações 
indlgenas que ali vivem - inclusive popuIaç6es indigenas isoladas . 
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Como forma perempt6ria de afirmaçao de identidade Oro Towati , em contraposiçAo à 
identidade genérica de "caboclo" ou de "índio", fica aqui uma frase de Mixem Toe que 
retorça a sua relaçlo com o território tradicional e recorda arumosidades ancestrais e 
tens6es latentes: "Aqui não tem nada de história de caboclo, aqui só Oro 'Mn; terra de Uru
Eu-Wau-Wau só lá no C&utãrio". 

6.3. Situaçlo Fundi'ria 

Os Oro Towati .... vem atualmente - desde 1991 - no território ancestral, tradicionalmente 
ocupado por seu povo. o qual se encontra inserido na Terralndlgena Uru-Eu-Wau-Wau, que 
possui U'Tla área de 1.867.117,80 ha, identificada, demarcada, registrada no D.P.U. e 
homologada por meio do Deaeto 275191 , portanto devidamente regularizada. 

o polígono referido como área de ocupação Oro Towati comPf8Elnde a área que fica pela 
margem direita do Igarapé São Joio, de suas cace::eiras à sua foz, desta subindo pela 
margem direita do Rio Paesás Novos até suas cabeceiras, desta seguindo às cabeceiras do 
Igarapé TIradentes, afluente do Rio cautário, fechando a poligonal com uma linha seca às 
cabeceiras do Igarapé SAo Joio 

Para França (2002), "a Serra dos Paesás Novos confunde-se com a própria história de 
muitos povos Chapakura, principalmente os Oro Towati e os Wari" e faz uma citação de 
Meirelles, "A Serra dos Paesás Novos, que é uma contJnuação da Serra dos Parecis, 
constitui-se no grande cenário do universo Oro Wari, berço mltico, palco das migraç6es, dos 
estabelecimentos, das andanças", fazendo o esclarecimento de que os Oro TOYOali e os Wari 
faziam partes de grupos distintos. 

Porém, enquanto os wari possuem um território regularizado exdusivamente para sua etnia, 
os Oro Towati tiveram seu território garantido, incluido no memorial descritivo da Terra 
Indigena Uru-Eu-Wau-Wau, SfiOS inimigos hlst6ricos, o que tem causado recentemente a 
reivindicação da criaçAo de I.J'T'I& Terra Indigena Oro Tonati; eles kJentir.c:am bem seu 
território de eX'IpaçAo imamc:rial, com algumas rusgas e questionallentos sobre a razAo 
pela qual não existe uma Terra Indígena Oro Towati e eles estarem incluídos no interior da 
T.L Uru-Eu-Wau-Wau, na sua interpretação, identirlCada e de direito exdusivo para aqueles 
[ndlos. 

Assim, apesar do tetTit6rio regularizado, um dos anseios do grupo é de ter seu territ6no 
rec:onl'lecido, exdusivo e demarcado, o que poderá ser realizado com uma autodemarcaçlo, 
uma vez que o reestudo da área, além de ser uma açAo tecnicamente complicada e que 
envolve custos que só poderão ser disponibilizados a médio e longo prazo, poderia ser um 
instrumento para a reduçAo do temtório, por parte dos InteresseS econ&TIlCOS antag6rllcos 
aos interesses índigenas 

6.4. Aspectos culturais 

Com relaçAo à produçAo artesanal, encontramos vérias pBça~, de uso cotidiano, em todas 
as casas que VisitamoS. cestos de cipó titica - diversos tamanhos, Chamados Itupi - , 
vassouras, abanos de CIpó titica, raladores de castanha - que sAo parte da casca de uma 
árvore chamada Kúryp, piná't, que é o puçá teodo com embaúba da terra firme - , arcos e 
"achas, esteira para domm e outras 

Holor também nos enSlOOU que algumas estrelas (Oro laWln) têm nome e importancia nas 
suas re!aç6es de espaço e de tempo, refenndo-se ás "sete Irmãs", constelação à qual dAo o 
nome de "'toá" - que em sua lingua significa jabuti , que a depender de sua poSição no céu 
lhes serve para saber o horário, o tempo cronológico para o nascer do sol, fundamental para 
organizarem seu dia de trabalho 
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Ao planeta Vênus denominam "tamõ" e às estrelas c:a1entes, "lepessen'. 

De aCOfdo com Panra, e pelo que pudemos observar, a maioria dos jov8f'lS não sabe se 
expressar em TltapaklXa. mas lizem que compreendem quando os maIs velhos falam 

A prossegUIr nesse compasso, porém, a próxima geração não terá da quem escutar a ringua 
materna e , não se falando, o idioma podará se perder. Esse processo tem condiÇões da ser 
revertido, uma vez que o conhecimento da ringua é comum entre os mais velhos. 

Tylomin, Toxam, Em Merem , Parira, Hotor, Mixem Toe, Iry, Marina e PJWan dominam o 
idioma e o falam de fOilna fluente, porém este não é utilizado cotidianamente nas suas 
relaçOes familiares. O uso do português como primeira lingua dificulta o aprendizado da 
língua Oro Towali às novas geraçOes 

Porém, por meio dos estudos eb'lo,lingOislicos de Maria Cristina, e da elaboraçAo da cartilha 
Of'o Towati, esta podará ser preservada, com as dinAmicas il'l8l'entes às relações 
intercultU'81S 

Outros asp BeteS da cUtt6a como rituaIS, cosmologia, festas - com suas musicas e danças
não foram obsefvados e, parece-nos, 010 vêm sendo praticados há muitos anos. 

Somente Tyiomin, de forma um pouco tlmida, cantou algumas canç6es, dIzendo que, na 
maloca, todos cantavam juntos, dançando no pátio da Aldeia. 

Esclareceu que · tamara" é a forma dessa expressA0 entre os wari . Para os Oro Towati ou 
Kao Turi Tekê (como ele parece preferir ser tratado) , o cantar se Iiz "kakon'tâ" e o dançar , 
"papioá", 

Foram três musicas: sobre couro de onça, papagaio e "do milho", porém P';ra não soube 
traduzi.las 

Seus netos, encantados, disseram gostar mUto da ver setJ avó ca"ltar. 

As pressões do ambiente sodal aaverso que tiveram da enfrentar, nas relações com a 
sociedade nacional, no Seringal SIo Luis entre 1965 e 1980, e quando foram viver no Rio 
Negro Ocaia, entre 1980 e 1991 , anos importantes na fOilllação da nova geraçAo, nasdda 
após contato, quando passaram a ter da utilizar, além do português, a língua dominante 
naquela comooidade, o Oro Nao, 05 jOvens e alguns adultos, indusive Hotor, não só falam 
Oro Nao, como muitas vezes contundem palavras e tEII i I lOS dessa IIngua quando querem se 
expressar em Of'o Towati. 

MUItos jovens sAo bilingQes em Oro Nao e português, 

A cultura, com suas práticas, ritos e o uso do Oro Towali como primeira lingua devem ser 
inoantivados para o exercido cotidia"lO, pois como ensinava ~ camponês dtilBllO, "as 
COIsas, por sabidas se calam, e por caladas, são esqueddas", 

6.5, Infra-Estrutura 

Habitaçlo na Aldeia $lo LuIs 

A Aldeia SIo Luis é composta por dois r:úclecs, distantes aproximadamente 600 metros 
entre si, compostos por 13 casa" sendo que 03 ItOCOilb8l1"se abandonadas. 02 em 
processo de consb'uÇão e 08 construídas há mais de 03 anos. 

Uma das casas, em processo de construçAo, está sendo erguida no pri'neiro nUcJeo da 
Aldeia. em frente ao local onde fica a eslNtlX8 de assistência da FUNAI 8 da FUNASA, e 
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pertence a Jeremias, filho de Marina. Ele está fazendo a casa e ch que nAo pensa em 
casar, pretende tão somente morar com seu irmão Samuel, vizinho ã casa de sua mãe, 
9!'ltre esta e a casa de seu irmlo Laureaoo, compondo dessa fornla o núcleo familiar 
extenso de Marina, porém com cada família nuclear em sua propria casa, distando uma das 
outras, em média, 10 m. 

A casa de Iry, chamado Evaldo, ainda que isolada, encontra-se próxima ao nÚc'eo de 
Marina. 

Essa primeira concentraçAo caracteriza-S8 por oferecer energia elétrica, gerada por motor a 
diesel, de propriedade da FUNAI, que é lioado das 18 às 21 horas, período que é 
aproveitado para encher a caixa da água da Comuooade e onde praticamente todas as 
residências recet Bm energia. 

Na Comunidade, somente a "estrutura de S8(Viço", composta de 
farmácialenterrnaria/residênda, uma pousada/escritório, em que há um equipamento de 
rádio comunicaç.Ao. e a escol&lresidência, 18m cobertura de amianto, paredes de tabuas, em 
situação precária, que foram construídas pela FUNAI. 

POf trás dessa "estrutura de serviços", encontra-se o rn:deo familiar de Hotor e Maria Mixem 
Toc, que possuem sua pi6p.ia casa, a casa de seu filho, o Prol. Salomão Tyiomin e familia. 
O genro de Hotor, Adelson, casado com sua filha Fernanda, mora na casa do sogro e está 
construindo sua própria casa ao ladO de sua casa. 

Entre as duas coocentraç6es está um campo de Mebol, muito celebrado pela juventude, e 
uma pista de pouso - com capa~j1Me para aviOes de pequeno porte - intransitável. 

o terceiro núcleo familiar é o da familia de 5j'ám e Paira, onde vivem as duas pessoas mais 
idosas na comunidade: Toxam Pana, mae de Parira, com aproximadamente 98 anos, que 
vive na casa da filha, e Tyiomin, pai de Si'ám, com aproximadamente 87 anos, que vive com 
sua esposa Mowen e seus filhos em sua própria casa, vizinho ao filho. 

Grifico 9 - PopulaçJo Oro Towati -Aldeia sto Luís 
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AS habitaç:Oes em estilo rústico têm uma área média de 25 a 40 m' e possuem, geralmerne, 
doís compartimentos, um quarto e uma sala .... z:ma. as paredes são de paxiUba ou palhas, 
a cobertura de palmeiras, geralmente palha de babaçu, amarradas com envira de 'tauari" ou 
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"amargosa" aos caibros, que são o tronco da "amargosa", que tem boa durabi lidade e "são 
mais maneiras para carregar", 

o piso é de paxiuba e ficam até a 1,5 m de altura do solo, mesmo estando localizadas em 
terra firme. São altas, com ate 5 m entre o assoalho e a cumeeira. 

As condições das habitações, de uma maneira geral, são precárias 

Nessa porção da Terra Indígena Uru-Eu-Wau·Wau, habitam ao todo 72 indígenas, atingindo 
91 pessoas, se considerarmos aqueles que são das mesmas etnias, mas que habitam fora 
da respectiva Terra Indigena, conforme se obsBfVa no Quadro 29. 

Quadro 29 - PopulaçJo Total da T,1. Uru-Eu-Wau-Wau - Sul e Sudoeste 

6.6. Água e Saneamento Bésico 
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Na primeira concentraçJo, há um poço amazOnico e uma caixa d'água, porém percebe-se 
claramente que o mesmo nAo oferece condições de funcionamento, além de possivelmente 
a água estar contaminada. Na segunda coocentração, a água é retirada diretamente do rio. 
Todas as residências possuem filtro de barro, embora a utilização seja extremamente 
restrita. 

o saneamento básico é inexistente, com fossas negras localizadas próximas ás casas, 
contribuindo para a proliferação de moscas e outros insetos voadores que contaminam 
alimentos e trazem doenças, principalmente gastrintestinais. 
Em relapo ao lixo ooméstico, verificamos que a maioria das familias o queima, ou enterra, 
em local próximo ás residências. 

6.7. Produçlo panll Consumo, EJ:cedentes fl Gençlo de Renda 

Quanto á in~ a estrutura pan!I a produÇão agricola, geraçAo de renda e consumo, na Aldeia 
sao Luis existem dois fomos para torrar farinha doados pela FUNAI há três anos, o mesmo 
repetindo-se na Aldeia Pedreira. 

A casa de farinha compOe-se do fomo, prensa e cocho, com área de 40 rn2, prote{ida 
lateralmente com uma cerca de arame, contra o gado e os animais de carga, e cobertura de 
amianto. 

A mandioca utilizada na torrefação é a "amarela", para que aBmais como o veado e a cotia 
não prejudiquem a produçao ao atacar as plantações, por ser amarga, ao con1rârio das 
espécies "paxiubão" e da macaxeira branca, que são doces. 

De acordo com o responsável da AdmiBslraç.ào da FUNAI em Guajar&.Mirim, Sr. Josélio 
Anselmo Leite, os Oro Towati são considerados bons produtores, gerando excedentes em 
milho, feijão, arroz e castanha. Na Aldeia Pedreira, havia um bom excedente de melancias, 
bananas e abacaxis, que estavam prestes a ser comercializados no mercado de Guajará
Mirim. 
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Esses dois grupos produtot'es, as aldeias São luis e F'e<ieira, produzem e comercializam 
sua proWçao de fOI i ria autOnoil'la e inde'p endante. 
O Sr. José/io esclareceu que, com relaÇAo a outnIs espécies extrativas f\o(estais, como a 
casca da "predosa", 61eo de copaiba e outros, dependem da cotação do mercado regional. 

$Ao autônomos para a produção de sementes de milho mole, ongrnário dos wari , uma vez 
que a espécie tipica dos Oro Towati foi perdida, como conseqüência das condiçOes do 
contato. 

o mercado de trocas é a cidade de Guajará-Mirim, onde comei"CIalizam sua produção e 
adquirem os bens industrializados de que neceSSItam. 

Interessante observar que, enquanto em $Ao luis a forma de produçlo e de apropriação 
dos resiJtados se dá privilegiadamente de forma familiar", na Aldeia São Pedro há um 
trabalho de produção agricola em maiOf escala, inclusive com contratação de m~obra 
qualificada - geralmente de fndios Oro Nao, com utilização de motosserras - , visando a 
produçAo de um major excedente, em que a produção e a apropriação se dia 
privilegiadamente entre as famitias de Valdemar cabixi e seu filho primogênito, Sérgio, e de 
forma independente, o Eliseu, sendo esc, ada para o meI'C8do consunidor de Guajará
Mirim. 

A região possui muitas variedades e fartlJ'"a de caça e emblaras, abatrdas para consumo. 
Porém é muito piscosa, sendo a atividade de pesca utilizada tanto para consumo quanto 
para a geraçAo de renda, mediante a comercialização de seus excedentes. 

Outra forma de geração de renda que tem conquistado cada vez mais relevklda é a 
produção de artesanato, particularmente as cestarias e vassouras em cipó titica - atividade 
em que os homens coIa'xltam com a coleta da matétia-prVna e as mulheres com a mio de 
obra qualificada Os jovens, como Gilson, Fernanda, Regina e outros, fazem coI8l"es, 
pulseiras e outros adornos de coco tucuma e outros materiais, que utilizam e comei"CIalizam. 

Os homens e rapazes fazem pontas de flechas - que aprenderam a confeccionar com os 
Oro Nao, utilizando pregos grandes, afinados com lima. encastoadas 80 meio com um Pf800 
menor e afixada numa haste de maçartlnduba, que fica presa a lXTl8 taquara. Utilizam·nas 
para flechar peixes, em particutar o sorubim 

Na Aldeia São luis, do tempo de Manoellucindo, restam 7 cabeças de gado e 4 animais de 
carga - um bllTO, um cavalo e duas éguas. 

Apesar do histórico do contato, do qual poderiam guardar algum ressentimento, e dos 
transtamos causados por esses animais, que os obrigam a construir cercas de madeira em 
SUIIS roças, para que fIA0 as destruam , sAo incapazes de lhes causar quaisquer danos, 
aguardando pacientes l.A'Tla solução, que virá de uma entrdade Juridica remota, em tempo e 
espaço indefinidos - a Justiça. 

De acordo com os indios. esse patrimOno pertence ao · Juiz", que deverá defirir seu desllno. 
Assim como o motor que está na Cachoeira e que era UIIIIZado na exploraçao do ganmpo 

Nessa porção da Terra Indigena Uru-Eu-Wau-Wau, existem as seguintes pessoas que estão 
aposentadas ou são pensionistas: Marina, que é viúva, Toxam, Tyiomin, Moeme, Flavio 
Cabixi, que é excepcionar, Yap6 e Tan Destacam-se ainda os assalariados como 
professores e agentes de saúde indigena, que atuam em suas respacb'las aldeias 
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Pesca 

As técnicas de pesca utilizadas são a Wnhada, com as linhas e anz6!s dos mais diversos 
tamanhos, a zagaia; as ftechas, com btcos produzidos pelos próprIOS indios (com pregos); o 
Camorim (talos de burtti , que nutuam, nos quais é am<WTada uma ~nha fina com pequenos • 
anzóis): espinhéis (linhas 1,00 ou 0 ,90 mm ou cordas de fibra de nylOt'l, com encastõo de 
arame e anzóis grandes, amarradas às ramagens da margem do rio), utilizados para peixes 
de maior porte - arraias e surubins 

Apesar da poSSibilidade da utilizaçAo de malhadeiras, não foi observada a presença desse 
artefato na Aldeia, nem referida essa técnica pelos nossos entrevistados. Dizem que só a 
utilizam quando hã apreensao de equipamentos de pesca de invasores da terra indígena. 

Os Indios produzem uma espécie de puçé, feito com fibra de embaUba da terra firme, e duas 
espéCIes de cipó (titica e outro que parece o Iimb6, mas disseram que é outra espe~e
pawal piná't), A esse artefato os indios chamam de "pin<!'r . 

A "baliçAo' com a utiNzaçlo do timbó - t6cnica muito utilizada por diveB8S etnias indígenas 
e pelas popUaç6es tradicionais amazOnicas - foi referida, mas André, que é o Agente 
Indigena de Saúde - AIS, diz que "nêo deixa mais usar porque faz mal, estraga a água e 
mata mUitos peixes". 

Foram referidas as espécies: tucunaré, surubím, jatuarana, matrinxl, Jau, pescada, acará 
açu, poraquê, jiju, cuiú-cuiu, peixe cachorro, sardinhão, dourado, pacu, matupiri, jaraqui, 
mal'ldubé, arraia, mandi, piranha, piau, cangati, braço de moça, bodó. quebre galho, traíra, 
necheira, sa-apó, jacundã (peb:e-sablo). Referiram como espécies existeotes 00 rio o 
jacaré, o tracajâ e a sucuriju. 

A pesca é uma das atividades de ImportAncia mais sigrVficatrva para a gMaÇlo de renda 

Coletl 

Muitas espécies IIorestais de valof com.daI, como a "preciosa", o opó Iitica. copaiba e, 
principalmente, a castanh&--dc>-brasil 510 coIetadas, porém não de 1OI1li3 sistemática. 
Mesmo a castama depende de uma organizaçlo e financiamento de safra - práticas tipicas 
herdadas dos "barracões" dos patltles, que faz com que os castanhais, que se localizam 
principalmente no Igarapé Água Branca, estejam desativados. 

Para o consumo doméstico, 00 entanto, do coIetadas, além dessas espécies, outras tais 
quais o tucuma, a castanha, a pama, o patoé. cupuaçu, açaf, cacau, ingá, boriti, jatobá, mão 
de jabuti e outros. Para as atMlt-:les cotidianas de construç;io e reparo das casas, todo o 
material, com pouca~ exceções pa-a produtos industrializados, como envns, Clp6s, esteios, 
p3XJuba e outros são coIetados sempre que ne :essãrio. 

Caçl 

As técnicas utilizadas nas atividades de caça compreendem quase sempre armas de togo, 
sendo mais utilizado o rifle calibre 22 - em funçAo do baixo custo da muniçao. 

Caça de curso, em que o caçador anda nas trilhas já conhecidas e utilizadas ora para 
coleta, ora para caçadas - eventualmente caçam com cachorros. 

Observamos que caçam também com armadilhas e utilizando tocaia, geralmente fe ita com 
palha, em IOIma c60ica. Utilizam, sem ser ~Broebidos, para flechar nambus e outras 
embiaras Foi a lnica referência ao uso de arco e ftecha para caça'. 

Utilizam alf"lda a têcnica da espera, o mutâ, fazendO uso de lanterna e arma de fogo 
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Há grande faftlSa de caça, sendo refendas diversas espécies enlre mamiferos e embiaras 
onça, QUeIxada, m&caco prego, macaco preto, macaco sauim, macaco guariba, anta, veado 
capoeira, veado roxo, porquinho (caititu), mutum, jacu, várias espécies de nambu, jacamlm, 
tatu, paca, quati , uru mutum, 

6.8. O Movimento Indlgena ti o Mundo dos Nlo..{ndios 

Segundo os relatos dos informantes, os Oro Towati nAo dispumam de qualquer liderança. 
ou doel'ia, celltralizada. InclUSive a ooipeçAo no te"itÓlio era dispeBa, caracterizando-se 
por residências de famílias nucleares, com a concentração destas - com parentas 
consangürneos e al'ins - próximas umas das outras, conservando detenninada distancia 
entre as famílias extensas. 

O lermo ' tramaticom' , que nos primeiros momentos era utilizado em relaçto à figura do 
'chefe' , por alguns membros da expediçAo, foi , depois de alguns dias de penTlanência entre 
os índios, percebido como eqlJlllOCado por não pertencer ao léxico Oro Towati , de acordo 
com a nossa intérprete Parira 

Ao realizannos uma leillXa da bibliografia que se refere aos Wari. encontramos em Maldi~1 
que, mesmo entra os diversos grupos indígenas existentes sob esta denominação, ' a 
ausência da palavra 'chefe' renete, na lingua, a ausência da instituição. Insistem que nAo 
tiveram e Jamais terAo 'chefas'. Enfatizando, afirmam que 'tramá ti com' sao sempre os 
brancos, ret1Jsand().se a receber este nome entre eles'. 

As formas de orgaruaçao tradicionais Indigenas, adequadas às suas relaçOes soaais e 
ecológicas nas COndições anteriores ao contato com a sociedade ocidental, solTem diversas 
conseqOêOClas no pós contato e, com as dinãmicas sociais pelas quais passa a sociedade 
nacional como um todo, são desal'iadas a desenvofver novas formas de ol'garnzaçêo que 
collespondam as suas necessidades atuais. 

Assim, a dinâmica da sociedade nacional exige novas formas estratégicas da orgarizaçlo 
indígena e os Oro Towati partiCIpam do processo organizatJvo reglOO8l em diversos Fóruns e 
Conselhos que discutem políticas publicas para os povos indígenas, tais como saúde e 
educação, com diversos intel1ocutores. 

Porêm a sua compreensao dos códigos de conduta social , IegislaçAo, políticas públicas, 
organização do Estado brasileiro, entre outros, ainda ê bastante incipiente. 

6.9. Organiuçlo Política 

Observamos que internamente nAo existe uma chel'ia, uma hierarqUia estabelecida entre os 
Oro Towati, porém o sistema político representativo da sociedade nacional exige que sejam 
delegadas tBiS h.nç6es a membros das diversas etnias para diSOJssão nos foros locais, 
regionais e nadon8ls de temas de seu interesse, o que lhes im~em a ind'caçAo de 
lideranças, "chel'ias' ou "caciques' - ainda que de legitimidade duvidosa. 

Em funçao desse processo ele orgBnlzsçAo e parttapaçkl política, extremamente 
necessário. na fase preliminar de levantamento de illfOilllaç6eS VISitamoS a ConfederaçAo 
da UniAo dos Povos Indígenas de Rondônia - CUNPIR, onde em entrevista com o Sr. 
lremar AntonIO Ferntlra, Assessor para Políticas PUblicas, fomos infomlados de que entre os 
Oro Towati encontraríamos três lideranças, o Sr Adelson Oro 'Mn, cacique (SIC), Salomlo 
Oro IMn e Olivia Cabixi. professores, ras,: 8 ctivamente, em São Luís e Aldeia Pedreira, que 

.. 0._ MaIcIi ~...-.1IiIMrtoçIo <lo _ -o. P.I<Ni. ""'0.'. Un8. 8' ........ ,. 
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são as lideranças locais que vêm participando mais ativamente do processo poIillco 
nacional. 

A CUNPIR, além das atividades políticas, é responsável pela Implementação da assistência 
de saUde aos povos indigenas, no Estado de Rond6nia, resultado de convêniO com a 
Fundação Naaonal de SaUde - FUNASA, e suas atividades são desceolJatizadas, por meio 
de cinco Pólos-Base. 

Para esse atendimento aos Oro Towati , além de uma estrutura em Guajar.Mirim, por tnelO 
do P61o-Base de Saúde Indlgena, mantém dois Agentes Indigenas de Saúde - AIS, André 
luis Oro IMn, em São Luis, e Etiseu Cabixi, na Aldeia Pedreira. 

Há outras enlldades com as quais os Oro Towati mantém inteOOcuçAo, como o Conselho 
Indigelllsta MIssionário - CtMIIRO, ~a coordefHlO;Io pertence a Valmir Bovaresco, o 
Distrito Sanitário Espedal Indioena de Porto Velho - DSEIIRO, sob COOfden .... ., da Ora. 
Marta Duarte; o Centro de Estudos sobre Saúde do Indio em RondOl'1la - CESIR, OJ)a 
responsável é a Ora. Ana Escobar; a Universidade Federal de Rondônia - UNIR, Campus 
de Guaj ... Mirim, principalmente por meio do trabalho da Ora. Maria Cristina Victonno de 
França; a Associação de Defesa Etno-Ambiental - Kanindé, por meio do seu corpo téOlico, 
em espedal o engenheiro agrónomo Sr. Rogm Vargas Motta. 

6.10, RelaçOes Institucionais e Serviços Públicos 

A nominaçAo tradicional - que sobrevive à resistência da própria FUNAI, que se nega a 
expedir eertidOes de nascimento com seus verdadeiros nomes Oro Towati - demonstra o 
nível de dificuldade que esse povo ainda tem de enfrentar para eXBfC8l' o mais elementar 
direito, o de manlef o nome dos seus ancestrais vivos por meio da norninaçAo de seus 
filhos. 

6.10.1. Fundaçlo Nacional do Indio - Funai 

A FUNAI é, sem dúvida, o maior parceiro e a maior referência institucional junto iI 
comunidade illdioena Ora Towati , com quem esses indios mantêm uma relaçAo de 
confiança e respeito baseados na sua competência tist6rica, enquanto o 6fgAo indigeoista 
do Estado Nacional, mas também nas relaç6es pessoais estáveis conquistadas pela 
continuidade, no esait6rio de Guajará·Mirim, de um corpo técnico competente - ainda que, 
sob alguns asp B ~tos , como o dos regislJos de nascimento, mantenham posturas 
retrógradas. 

No entanto, não há nem um profissional da FUNAI com IotaçAo na terra indigena, o que é 
uma das reivindicaçOes dos Oro Towati , verbalizadas perante o Administr3dor Regional, Sr 
Didimo de Oliveira: a criaçlo de fato de lKn posto indígena, uma portaria de ·chefe de posto· 
para a Aldeia SAo Luis eJoo a indicaç.Ao de um profissional da entidade para trabalhar ali. 

A FUNAI trabalha, alêm do resguardo e da proteção às terras indígenas, com a proposiçao 
de alternativas econOmicas para os pc.'os indigenas atencidos pela Admiísba;êo 
Exea.rtiva Regional de Gua ..... Mirim, entre os quais o ·P.ojeto Cujm'·, COITIIda feita com 
palmeira babaçu, em colaboração com a Comissão Pastoral da Criança, entre outras 
parcerias, para a produç:io de multimistura, que é utilizada na merenda escolar e na 
suplementação alimentar, na fOlTTla de mingaus, sopas, misturado em paçoca de castanha. 
Porém, como o protelo é incipiente, as poputaç6es indígenas que mais têm participado do 
mesmo são as de Lage e Ribeirio. 

° artesanato vem, por meio da FUNAI , com o apoio do SEBRAE, desde 1999, conquistando 
um espaço cada vez mais importante para a economia das poputações indígenas. sendo 
que os produtos artesanais mais significativos para os Oro towati têm sido as vassouras. 0$ 
abanos e os paneiros de cipó titica. 
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6.1,. Saude 

Na Aldeia SAo Luís, todos recebem atendimento através de um Agente de SaUdEi Indígena, 
André luis Oro 'Mn; na Aldeia Pedreira, o responsável é Eliseu Oro INin Cabixi. Ambos são 
Atsponsâveis pelo encamlftl<wnento dos caSOS mais graves para Guatarã-Mlntn, onde existe 
uma equípe médica contratada por meio de convênio entre a FUNA$A e CUNPIR. 

Geralmente são reallUldas visitas a cada dois meses nas Aldeias, contando-se também com 
a presença da equipe do Programa de SaUde da Famíha e a Equipe de Vaanação 

Os partos, em sao lurs, são realizados por Mixem Toe, que é parteira oficial. Fez todos os 
partos de Parira, que está aprendendo o oficio junto oom sua filha Neide. 

Foi referida a utilização da medicina tradicional , 010 havendo porém a concentraçao desse 
conhecimento num membro especifico da comunidade. Todas as famllias dispOem de 
pessoas que dOlTlInam esses conheCImentos, geralmente os mais velhos. 

No Convênio da CUNPIRJFUNASA, em Guajara·Mirim, trabalham os seguintes profiSSionais: 
04 auxiliares na Casa de Saude do Indío, 01 motorista, 01 piloto, 34 agentes de saúde 
indígenas 

Complementarmente, conta com 02 enfermeiros, 04 auxiliares de enfermagem, 03 técnicos 
em enfermagem, 02 dentistas, tendo a perspectiva de contrataçAo de 01 técnico de 
laboratôrio e 02 auxiliares de enfermagem. 

No ano de 2002, até novembro, foram realizadas 04 missões de vacinação e 02 campanhas 
anuais contra vancela, gripe, hepatite a, BCG, Pólio, OTP+Hib (meningite" tetravalente) , 
febre amarela, sarwnpo, triplice + DTP, Hib (meningite), tripli(:e vira!. 

Dentre os problemas de ordem operacional apontados pela Equipe, no P61o-Base há a 
existência de poucos profissionais (01 agente de informações e 01 agente de recursos 
humanos), todavia o mais grave é a falta de médicoG para dar assistência á comunidade 

Um dos fatores de risco que tem ameaçado a integridade fisica, psíquica e mental da 
população local, tem sido o aliciMlento por meio do con$U'TlO de bebidas alco6licas e 
drogas, de membros jovens da comuridade, obsefvando-se que estão expostos a tal 
siluaçao em razAo de estarem em regiAo de fronteira, entre Brasil e BoIivia, onde, 
infelizmente, o tráfico, além de movimentar parte da economia local, facilita o acesso às 
drogas 

Na Comunidade SAo luis, há 01 maca para atendimento de primeiros socorros, 01 balança 
para acompanhar o peso das crianças e outra para os adultos, matenal de curativo, além de 
medicamentos em pequena quantidade Segundo a infoflllaçAo da Equipe de Vacina, em 
todo o MlXlicipio de Guajará.Mlrim, essa comunidade é que tem os menores problemas de 
saúde, sobretudo por que se encontram longe de centros urbanos. sendo a ultima 
COIT1lX1idade no Rio Pacaás Novos 

Entre as doenças que os acometem, destacarn-se a malária, diarréias, hepatites (A, a , C) 
verminose, gnpes, conjuntivite e Infecções respiratórias. 

NAo há casos registrados nos ultimos anos, segundo a Equipe de Vaona, referentes a 
leishmaniose e doenças sexualmente transmlssi\leis 

.. o •• o6dk:o _ ..-I ........ - 1' .... !w:OOf\CU/W) púIIIioooo E_ 
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Durante nossa estadia em 510 luís, aquela comunidade foi Visitada duas vezes por eqUlpe 
da Fundação Nacional de SaUde - FUNASA. Na primeira, uma eqUIpe de vacinação 
DSEIIFUNASA realizou suas a!Jvidade e nos informaram de que o Tari e o lapó estão com 
tuberculose. No caso de Tari , cr6nica. Seus tratamentos foram iniciados, após o diagnóstico, 
porêm nunca o completaram 

A segunda vísita serviu para verificar as condiç6es de forneomento de água na Aldeia São 
luís, com o objetivo de implantação de um sistema de captação e distribl..ução de água, 
medida prevista para ser executada no pr6ICimo eICercid o, em 2003 

6.12. Educaçlo Escolar 

A escola indígena ' João Farias de Bailos' , localizada na Aldeia São luis, é reconhecida 
pela Secretaria Estadual de Ed ...... ação de RondOria. e o matelial didático é especifico, da '" 
à 4" séries, de acordo com os Parl!melros C~ares Nacionais, tendo sido elaborado pela 
Pror- Benilda, da Secretaria Municipal de Educação de Guajará-Minm, e adaptado à 
realidade local4J

• 

Além desse material. o Prof. Salomão, de São luis, e a Prol- Olivia, em Aldeia Pedreira. 
utilizam com atgun esforço, e mUi to boa vontade, pane dos trabalhos elaborados pela Pro,. 
Matia CnslJna Vldorino de França, de sua tese de doutonIdo em Imguísbca para a 
Universidade Federal de Rondónia - UNIR, que pretende elaborar uma cartilha adequada 
para a utilizaçAo nas escolas Oro Towati , que os indios aguardam ansiosamente. 

Com relação á 5" série, Mo há material didãtico de referência e a orientaçAo é para que 
este seja produzido no local. O Prol. Carmelindo utiliza uma pequena biblioteca particular, 
com diversos volumes para elaboração de suas aws. 

Há um programa de capacitaçAo continuada que atende as escolas indigenas promovido 
pela Secretana Estadual de EducaçAn- SEDUClRO e Ministério da Educaçlo, em parceria 
com o NUdeo de Ed!JCaçAo Indigena de RondORa - NEIRO", denominado Projeto Açaí, 
que está estruturado em 7 etapas, para 62 professores indigenas, sendo a maioria oriunda 
das esoolas jurisdicionadas á AER Guaj.&.Mirim, sendo que esta arca com 40% dos custos 
aplicados no transporte dos professores pcwticipantes, dos quais 70% tem o , . grau 
completo. 

Hà duas escolas, uma na Aldeia Pedreira. ruja professora é filha de Maria Piwan Oro 'Mn e 
Manoel Cabixi, a Sra. Olivia Piwan Oro Win Cabixi. 

Em $Ao luis o professor Salomão Tyiomin Oro Wln. filho de HoIOf 8 Maria MIXBm Toe Oro 
Wn, Irabalha em compantlla de um professor com ano S'lpsrior em p s~agogia, contratado 
pela Secretaria de Educação do Estado de RondOnia - seouCIRQ. ~ cor."leooo como 
professor Carlito. mas seu nome é Raimundo Cermetino P8f8ira de Melo . 

.. o. _dO com, CMh dO SlI'<I; . clt EOU:e.60" FUNAI_ ao ' JK" 11 1111, lnI __ Mfi 

.. o I'IEIRO' oom. .... 1ll0 I*n _li' I M' """"""I''''''' .. SEOOC E MEC CIM!. FUtw. PACA. JOCUM, UNIR. Of'IROtI, 
CUNPIR 
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Durante o período em que permanecemos em campo, não foram ministradas aulas, devido 
à ausência de muitos jovens que foram votar em Guajará-Mirim, não sendo possivel 
observar seu funcionamento. 

6.13. Infra-Estrutura 

H.bit.çlo n. Aldeia Pedreira 

A Aldeia Pedreira, fundada há 10 anos, é constituida pelo outro grupo familiar, que vive na 
Terra Indigena Uru-Eu-W&u-Wau. composto por Piwan - filha de Tyiomin - e sua família. 

A distêooa entre as Aldeias Pedreira e sao Luis - 2h em motor rabeta - é rellexo de uma 
estratégia, ou tradição, entre os povos tnpacura e tupi - perto o suficiente para que se 
mantenham os vinculos sociais e longe o suficiente para aliviar as tensões 

Seu marido, Valdemar Cabixi, foi a pessoa que, avalizada e indicada pelo Serviço de 
Proteçlo aos fnd ios - S PI., acompanhou as fatidicas expediç6es de Manoel Lucindo para 
"afl'la"lSaf" os Oro Towati , sendo perceptillel una situaçio de lensAo latenta entre os grupos 
familiares, uma vez que a tragédia esta sempre presente na memória dos sobreviventes. 

Além de sua família, compõem a Aldeia Pedreira mais três famílias nucleares formadas por 
seus filhos casados com Oro Eo e Oro Nao. Sua filha, Olivia Piwan Orowin Cabhd, tem dois 
filhos, sendo o primeiro filho de Ricardo AjlXU e o segundo de Alei Macurap. 

Gráfico 10 - Populaçlo Cabild - Aldeia Pedreira 

'_
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Uma de suas filhas, casada com Oro Nao, vive no Rio Negro Ocala. Essa estratégia de 
casamentos foi observada também na Aldeia $Ao Luis e se dá em funçto da falta de 
parceiros Ideais entre os Oro Towati . As casas e as roças eslAo sobre sítios arqueológicos 
com grande quantidade de caco'S de cerâmica, que dizem pertencer 80S wari, uma vez que 
a r&gl!'to em que habitam não era Intoricameote OOlPada pelos Oro Tonati 

Há um Agente Indígena de Saúde, Ellseu Cabi.:oo::i , que trabalha de loI",a prec8na em uma 
farmáCla, construída pela FUNAI, e uma professora, Olivía Cabixi, que exerce suas 
atividades em uma escola construída com recursos próprios 

VISitamos cJuas roças bem cuidadas, a primeira com 160)( 100 m, de Valdemar e SérgiO, 

seu primogêmto, com milho, mandioca, abacaxi, melanaa e banana; depois de quebrarem o 
milho e aTancarem a mandIOCa, vão plantar feI,ão. A segunda roça, do EJiseu, possui 200 x 
100 m, com milho duro e mandioca, onde depois de colhIdos sera plantado feijão Tem 570 
covas de banana - 400 da espécie "comprida" e 170 da espécie "maça". 
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Plantou tambêm milhO mola, U~Eu-Wau-Wau, para fazer xixa 

7. TERRA INOIGENA RIO GUAPQRÉ 

7,1. Loclliuçlo a populaçlo 

O Posto indigena Guaporé, SStMI deste protelo, com área de 128,196 ha, ancontra-se 
loCalizado à margem direita do rio Guaporé, a 10 horas de viagem de barco tipo voadeira da 
sede do municipio de Guajará-Mirim, limitando-se ao none, conforme perimetro demarcado 
com o Rio Sotério, ao sul com o Rio Guaporé a Raplblica da Bolivia, ao lesta limita-se com 
áreas ribeirinhas do Rio cautário e o mtM'licipio de Costa Marques, a oeste com aldeia 
indigena de Sag8l1llna e o Distrito de Surpresa, 

A populaçio da Terra Indígena Guaporill totaliza 528 pessoas e 84 familias. sendo assim 
distribuída, coofoliue se verifica no Quadro 32 

''''' 

7.2. Contexto hist6rico 
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A população indígena do Guaporé VM8, antaOollllante, na dspe:'ldênda dos recursos 
oriundos do extrativismo fIontstal , ou seja, exbaçAo. do látex da senngueira, do caucho, da 
coleta de castanha-do-brasil , e t.nbém caça e pesca, inclusive ma-rtidos em regime de 
semi-escravidio pelos seringalistas na regilo do Rio Mequéns e do Rio Branco. 

Dizem os mais velhos que foi através de lXn senhor d\amado Rivoredo, com o apoio do SPI 
- Serviço de ProteçAo ao Indio, que os mesmos vieram para a regiAo do Guapofé, local 
também denominado Ricardo Franco, onde vivem do cultivo de lavouras anuais, arroz, 
feijAo, milho, macaxeira e mandioca. de banana, do CUpIJaçu e citros. como tambêm da 
pesca artesanal e Il 90 lãria leiteira, nAo deixando de lado a prática da confe<:çao de peças 
artesanais, em cipós, palhas e madeira 

A popuIaçIo formada pelos grupos Tupari, Maosap. Canoé, ~ubim, Masssl a, JabUi, 
Arué, AJUfÚ ou wajlX\J, Aricapu, Mutum e canoé, vindos das regiões do Rio f31aKXI 8 Rio 
Mequéns, encontraram nas terras do Guaporé Mas condiç6es de Sl.Csistênda, permitindo
lhes auto-sustantabilidade devido • boa fertilidade dos solos como tamb6m à grande 
quantidade de seringueiras, castanheiras e cauchos existentes para colheita e extração de 
produtos comercializàveis na praça de Guajarâ-Mirim - RO. 

Atualmente, a terra indígena do Rio Goaporé vive em condiç6es relativamente razoaveis, 
pois a comunidade dispõe de bOa infr.estruttn., embora esteja localizada a dez horas de 
viagem, de barco tipo voadeira, da sede do municipio, 

7.3. Educaçlo 

No setor de educaÇão, o PtN Guapaé tem três escolas. envolvendo 09 professotes, sendo 
lXna na sede, aterode ndo 119 a/tM'IOS, do Jri escol .. , da li a ." série e do supletivo, \XI'Ia na 
bafa das Onças, para 35 alunos, t.nbêm do priHscolar ao so,latif'O, outra na baia da 
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Coca, atendendo a 32 alunos, atendendo aos mesmos niveis de esCOlaridade 

7 .... Saude 

Na área da $Suda, a popuIaç'o indígena dispõe de t.m posto com enfermaria, alguns 
equipamentos e awciliw de enfermagem, para atender às necessidades de primeiros 
socorros e algumas intemaçOes, coma também com dois agentes de saUde indigenas, 
atendendo a sede e a baia da Coca, Na baia das Onças o atendimento é feito pelo agente 
de saUda da sede, com visitas em dias altemados, que sao pagos pela CUNPIRlFUNASA, 

7.5. Equipamentos 

Embora enfrente algLmas dificu.ldades, dispõe de t.m bom património modesto : 01 grupo 
gerador de eoergia elétrica, que S8fVe a escola, posto de saUde e a admInistração, onde 
ancootr&-se o rádio transceptor; antena parab61ica e aparelho de televlsao; 03 poços tipo 
amazonas e 2 casas de larima em condiç6es precárias; uma máquina beneficiadora de 
arroz, na sede. TlWTlbém nas aldeias das baias existem casas de farinhas. Um barco tipo 
voadeira com motor de 25 HP Um barco com capacidade pa"8 20 toneladas ne:cssitando 
de reparo geral. 

7.6. ProduçJo 

Tem como principais culturas: 20 ha de milho, 15 ha de arroz. 10 ha de leijao. 10 ha de 
macaxeira e 40 /'Ia de mandioca para produçAo de farinha. Essas áreas do mantidas 
anualmente e seus produtos sIo utilizados na alimentaçAn das poptJaç6es das aldeias e o 
exceóente comel'Ciah,zado no me«:ado de Guajwá-Mirim - RO. T.nbém possui como fonte 
de renda os plantios de banana (2 ha), cana (2 ha), abacaxi (0,5 ha), amendoim (1 ha), além 
de fruteiras como OJpuaçu e citros. Possuem um rebanho bovino de 110 animais da raça 
Gif'oIanda, C\.IJ8 produçlo leiteira é consumida pelas populaÇões. Para atimentação do gado 
existem 150 hectares de pasto, necessitando de reo ljJeraçAo, e para o manejo dos animais 
t.m curral com três divisões, em precáriaS condições. Para atender as necessidades no 
Iorneámento de leite aos indiQ81'18S nas baias, existem em tomo de 10 vacas em cada uma 
delas. 

7.7. Associativismo 

A Associaçio Indígena PlN Guaporé, Sociedade Civil sem fins tucrabvos, foi fundada em 
8112/1996, com os obietivos de melhorar as condições de vida dos associados. proteger o 
meio ambiente e promover o desenvolvimento aulo-sustentado da comunidade. 

A sede da Assooaçio Indígena Rio Guaporé fica no Posto Indígena Guaporé, também 
denominado Ricardo Franco. e tem bom acesso via lIuvial durante todo o ano. Como meio 
de comtxllCaçAn, a Associação possui rádio transceptor comunicando-se com a sede da 
FUNAI·ADRlGM e com os derTlalS postos da regiio. 
Em 1999 apresentaram um projeto ao PlANAFLQRO, com o qual adquriram 

• 02 kits de placar solar; 
• 04 máqUInas de corte costura, 
o AmplIação e eqUIpagem do Posto de SaUde, 
o Construção de 64 fossas sépbcas, 
o Recuperação e equipagem da escola; 
o Recuperação de 01 barco bpo chata, 
• AquisiçAo de 01 motor de popa com barco de aluminio; 
• 01 rádIO transceptor; 
• Instalação de 06 apiários. 
• Recuperação e equipagem de 04 casas de lannha; 
• Implantação de 10 ha de c005ÓrClO agrollorestal; 
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o Capacitação em fiscalizaçAo; 
o Curso de corte e costura, 
o Curso de gerenoamento, associabvismo e ~erativJsmo 

7.8 . Problemas enfrentados 

A Terra Indigena Rio Guaporé enfreota Hrios problemas para escoamento da produção, 
atendimento emergencial de saUde e fiscal ização da área. Dentre suas necessidades 
básicas, encontram.se: a falta de medicamentos, equipamentos de enfennagem, postos 
para atendimento de saude nas balas, deficiência nas instalações sanitárias no posto de 
sal.ide, transporte para fiscalizaçAo da área, escoamento da ptoduçAo e para atendimentos 
emergenciais de sa(Jde; quanto és instalaçOes das escolas, encontram-se aquém das 
necessárias para atender ao nUmero de alunos existentes. 

8. TERRA INOIGENA SAGARANA 

8.1. Localizaçlo e populaçlo 

A Terra Indígena Sagarana se localIZa no muRcípio de Guajarâ-Minm, OIstrrto de Surpresa, 
e possui 17.260 hectares. O meio de acesso é nuvial e aéreo Confo""e dados da 
Administração Executiva Regional da FUNAI , sua populaçAo ê de 247 pessoas, pai fazendo 
um total de 48 famílias da etnias Oro Mon e Oro Waram. Ali fundooa também uma Missão 
Cat61ica, ligada á Arquidiocese de Guajará-Mirim. 

8.2. Produçlo 

Sua produçAo se baseia em roças mecanizadas, farinha de mandioca, caça, pesca e 
extratrvismo artesanal panI autl>COOSUmo, 67 cabe;as de gado leiteIrO vacinado contra 
aftosa, artesanato e mel. A produçio é vendida no rmnicipio de Guajaré-Mirim. 

8.3. Associativismo 

Possuem uma Associação Indlgeoa, que executou em 2000 a 2001 um projeto financiado 
pelo PLANAFLORO, com o qual adquiriram: 

o 01 veículo; 
o Recuperaram e equiparam uma casa de farinha; 
• 01 motor de popa com barco de alumínio; 
• Reforma e ampliaçAo da sede social; 
• ImplantaçAo da rede elétrica com 1.000 m; 
• Implantação de 600 m de rede de distribuiçAo de água; 
• RealizaçAo de curso de fiscalizaçAo, gerenciamento e O(çx<~.eBr~8tivismo e 

corte B costura; 
• Equipamentos para apoio a educaçAo; 
• Implantação de 20 hã de cons6cio agroftorestal, 
• InstaJaçAo de 20 apiários. 

76 

• 



, 

• 

9. RESERVAS EXTRATlV1STAS 

Antecedentes Hist 6ricos - Sistema Soei.1 e EconOmico Anterior à Criaçi o das 
Reservas Extrativistas" 

As áreas que atualmente $Ao Reservas Extrativistas possuiam um continQ9nte populacional 
expressivo, porém, desde quando o monopólio da boi lama caiu em virtude da concorrência 
com a Malásia, t0n10lrse extremamente desvantajoso extrai-la, devido li queda 
intemaaonal dos preços, o que levou quase que totalmente li falência dos seringalistas, que 
deVIam ao BASA - Banco da AmazOnia S/A, e com isto houve um refluxo populacional. 

o BASA, devido a tal situaçAo, passou a adotar na região de sua jurisdição, no caso a 
AmazOna, uma outra poIitica de financiamento; antes os juros eram de 1% ao ano e, com 
sua elevaçkl. os seringalistas abriram mio do negOCio, porque não podiam sequer quitar 
seus dêbttos junto àquela instiruçAo financeira. 

Como parte do processo na época dos grandes seringais, adotava-se um controle sobre os 
trabalhadores. Por exemplo, se ele fazia 200 kg de borrachaImês, 100 era para aquisiçAo do 
rarc.)o, 50 acumulava-se para o pagamento de abono e 50 ficava como saldo (superávit)'" 

o abono era uma espécie de adiantamento em mercadoria que o seringueiro pegava, para 
que pudesse manter-se durante o período em que extraía a borracha da seringueira HfJV8a 
brasilNmSJs. Caso o seringueiro nAo houvesse recebido adiantamento, toda a produçAo em 
borracha seria sua. porém tin'la como obrigaçAo ~'endê la ao dono do seringal, ou seja, ao 
sennga/Ista q..te detima a exdusiV'd1tde na aqulSiçIo da produção. Neste caso, descontava
se a taxa que COi'respondia a 10% do total do peso da borracha, U'T18 vez que havia uma 
quebra natural da borracha 

o controle, quanto ao pagamento. era efetuado no final do ano, onde a borracha era 
pesada, tirava-se ou abatia-se a conta contraída pelo senngueiro e o saldo da conta 
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corrente era quitada pelo seringalista. A bomtcha era entregue em Gu8jarã·Mlrtm, para o 
BASA - Banco da AmazOnia S/A. sendo que a mesma era cortada em Porto Velho, e a 
dassificaçAo à conta de venda era deslgOBda pela matriz do Banco em Belém-Pará, e 
constava-se dos tipos: fina (tipo acte), eXbatina, sarnambi, samambi :ta rama, sendo que o 
valor de venda dependia diretamente da dassificação do produto. 

O controle da produção era efetuado da S8guinte maneira: o mateiro tinha também o papel 
de vistoriador do que o seringueiro produzia. 

No passado, quando o seringaHsta era financiado, sofria intensa fiscalização, sendo uma no 
primeiro semestre, onde procedia a um laudo (número de árvores e de seringueiros), 
periodo de maior VolOOl8 de prodlllj'Ao. No seguldo semestre, a produçAo caia pela metade, 
devido ao periado chuvoso, e o seringueiro MO trabalhava todo dia. 

o saldo do seringueiro era Il"Itocável, isto porque, quando o seriogalista recebia 
financiamento do BASA, 30% do valor ficava relido pelo Banco, sendo que nAo se Mp BI,Uilia" 
a moVimentação·? pelo senngaUsta. 

As pessoas escolhidas para trabalhar como seringueiros tinham que desempenhar suas 
atividades, cumprindo metas de produçAo; caso l"Iêo correspondessem. era-lhes oferecida 
lXTla última chance, porém s6 poderiam ser dispensadas a partir do momento em que 
quitassem o débito para com o seringalista ou, na ausência deste, com o seu repf8sentante 
legal, no caso o administrador do seringal. 

Em alguns seringais permitia-se a presença de seringueiro com sua familia , todavia a 
maioria deles compurtla-se de seringueiros solteiros. Acreditava-se que estes, por nao ler 
mulher e filhos, podiam dedicar-se mais à produção. Isto tudo se observa que era uma regra 
e nAo uma exceção, pois dependia do esforço de cada um. 

Era necessàrio que lXTl seringueiro com familia produzisse mais, lAfI8 vez que sua despesa 
era maior. Com saldo devedor no final do ano, tinha o risco, devido 8 pouca produção, de 
perder sua mulher, que era repassada a outro seringueiro que fosse solteiro ou que 
houvesse obtido maior produção e saldo positivo. 

Geralmente os que produziam pouco cu não tinham saldo positivo eram excessivamente 
controlados; se fossem deixados à vontade, levavam os seringais e seringalistas â falência. 
Na época de invemo, eram obrigados a extrair castanheira &iHtolletia excelsa, caucho 
Castill08 u/el Watb, poaia cu ipe-VlJanha e peles, a fim de quitarem seus débitos junto aos 

00"""'· 

No passado, difeientemente da atualidade. os sen..-.guBilos confecc:io.'\avam indumentárias 
com o látex (ca'çado, saco para carregar leite da seringa, saco pera carregar cartuchos, 
tabaquelra etc.). 

A base allmeotar incIuia arroz Oryza sativa L , além de peixe, tarroa, caça, como lracajás 
Podocnemis unifilis, tanarugas Podocnemis ltxpansa, queixadas Tayassu ps :ari, caititus 
Tayassu tacaju, antas Tapirus terrestris, p8C8S Agouti paca, cutias DaSYPfOCta fuliginosa, 
cervos-dQ.pantanal Blastocerus dichotomcJs, veados ca'TIpeiros Ozotocerus bezoarticus, 
frutas e frutos como 11 pama PsoudoImeda la8vigata, castanha BerthoIettia excelsa. 

Para tratar das enfermidades, utilizavam-se principalmente de plantas caseiras, oopaiba 
Copaifel8langsdorfií, carapanaúba Aspidosperma disco/or A. DC e primaquina 

.. Hot. ... gl ............. - ·,t .... IIASA . ........... "" · · I :1;11., .. _ . ... ,EI( ••• ",·., 1 ··U . 
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No auge, a borracha era transportadora em calhapo, que era uma borracha defumada, com 
buraco onde se passavam cordas, a-narrando-se bem, e alguém ia em cima com um varejao 
(vara grande) conduzindo a prodtJç.Io do no à cidade, Ievando-se até 20 dias de transporte 
Atualmente se faz com auxilio de canoas e pequenas embarcações movidas a motor. 

As festas eram realiratlas nos seringais do Rio Pacaás Novos e ainda na área do Rio Novo 
do Mamoré no final do ano, oeralmente entre os meses de dezembro e fevereiro, em um 
barracAo na localidade de Porto lOfeto, que funcionava como uma espécie de entreposto da 
regiAo. Hoje não se reahzam mais festas, em funçAo do reduzido conbngente populacional. 

Nessas festas todos participavam, sendo que eram coordenadas pelos seringalistas. Os 
seringueiros am nada contribuílWTl ou pag8VIWTI para esta'" presentes. Rarwnente, 
comemoraVBm-se festas de a"liversàrios. As religiosas, esp e :ialmente a do 4 de Outubro, 
em homenagem ao dia de sao Francisco, eram anualmente realizadas no vale do Rio 
Pacaás Novos. 

Os seringalistas, a"ltes da crise, obtinham até 40% de lucro com a venda da bOflacha e 
outros produtos, como a castanheira Bertol/etie excelsa, caucho Gastill08 tMei Wam, poaia 
ou ipe- .... uanha e peles. O lucro era diluído com despesas de manutenção do seringal, 
como abertura de varadolxos (estradas) para passagem de comboios de animais, 
construçAo de casas para seringueiros, pagamento de comlJoleiros, administrador, gerente, 
maleiros e toqueiros. 

As casas nAo eram muito diferentes das atuais construidas na r&giAo, sendo que, para 
famílias, mediam 6 x 4 metros e , paI'8 solteiros, mediam 5 x 3,5 metros; e ainda tinha a 
deflMnadeira, menos a Iomaiha. Todavia, apesar de entregue pronta aos seringueiros, cabia 
a estes cercar as paredes com o caule de açalzeiro. As casas eram co!: artas de palha de 
açai de varzea e açai, Eutherpe ol6racsa e Eutherpe precataria, e assoaJhadas com paxiuba 
Iryart&a exorrtiza 

A produçao agricols fazi.se em p Bqu&naS roças, cultivsndo-se macaxeira Manihot aip;, 
mandioca Maniflot utílissima Poti. utilizadas na alimentaçAo, e fabricaçAo de farinha,milho 
ZN mays L Em mUtos seringais, o semguairo tinha direito lotai sobre a pllXluçAo. 
A média de prodllÇM anual de borracha por seringueiro aproximav.se de 1 500 quilos, 
Sendo ~ somente na região do Rio Novo do Mamoré (gnfos nossos) extraiam.se 150 
toneladas . 

Como fonte econ6mica, tirava-se também pele (couro), es~ ecialmente de onça-pintada 
PantherB onca, alnlnha Pteronoure bnJsiliensis, jac.aré-8ÇlI MeIanosllChus niger, jacaré 
Caiman yacar&. O seringufllro obIIma até 50% do valor da pele do al"llmal, que atingia alto 
valor no mercado .... e s8fVia para a confecç.to de casacos e roupas e ainda como suvenires. 

Os indios aoJlttsados no Vale do Paceés Novos, nos tempos álS90S da boI'racha, extraiam 
maçaranduba Marilkara amazonica e itaUba Mezilaurus "auba, que serviam índUSIV8 para 
construir e repor os dormentes da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. 

No passado era mais fácil obter uma maior produção, devido ao fato de o seringalista 
entregar tudo pronto ao seringueiro, indusive dando maior asslsténaa, apesar da autonomia 
que o seringueiro tem nos dias aNaiS com sua prôpria colocação e sem ninguém para 
cobrá-lo. Isto se deve a alguns fatores, como: 
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- Para se cortar a seringueira, não necessitava de escada como se faz atualmente. O 
seringueiro tem que caminhar alguns quil6metros com escadas de 06 degraus nas cosias 
para proceder' exbaçSio, devido à altura em que as árvOf"es se encontram, em razão dos 
sucessivos cortes~ ao longo dos anos. ' 

- O seringU81ro viajava no m8ximo uma vez ao ano ã ddade, exceto nos casos de doenças 
mais complexas. Atualmente se deslocam várias vezes ã proctJf1I de produtos 
industrializados e remédios. 

- A borraCha tinha até três aumentos anuais de preço, o que MO acontece hoje Para se ter 
uma idéia da importânCIa da ecooomia seringueira, além de um comérCIO exp!"essivo na 
época, em GUélJará-Mirim, havia as usinas de beneficiamentos do Grupo Bemesbys" com 
castama (RONOEX) e borracha (RONOOBQR), e ainda a de bollacha do Seno'"lor Chico 
Tooes, todas desativadas, pc!( falta de matéria-prima. devido aos valores defici tarios em 
razão dos baixos p!"8ÇOS dos produtos de nlvel mundial e pela frágil COf1COI'Têocia da 
borracha brasileira frente aos seringais$;! cultivados na Malásia 

- A mercadoria era fomeada ao .seri1guelro mensalmente, aSSIm este não se p!"&OO.Jp8va, 
no meio do trabalho, em se deslocar á adade para adqI.irir novas men::adorias, uma vez que 
no armazém do seringal linha de tudo. O preço da mercadoria~, consioora.elmente, era um 
pouco maior que hoje. 

Apesar de circular muito dinheiro na época, a administração financeira, tanto por parte de 
patrões quanto dos seringueiros não se efetivava de forma raciona'~, como se a fonte 
jamais se esgotasse e nAo reser.rasse conseqüências. Isto serve de exemplo para os dias 
atuais, inclusive na utilizaçlo dos recursos I"IlItwais. 

9.1. Reserva Extrativista Estadual Rio Caut6rio 

Consla no Plano de Desenvolvimento da Reserva Extrativista do Rio Cautárlo 
(RONOONIAIPlANAFlORO, 1991): 

"Antigamente, a área da Reserva Extrativisl8 do Rio Caut*io correspoodia a três seringais: 
Ouro Fino, Renascença 8 Canindé. A maior parte dos moradores atuais vive na área do 
antigo S8fingal Canindé. Esse Seringal foi aberto no inicio do século, por uma empresa 
conhecida pelos seringueiros como 'Rubes Reserva ' (possivelmente Rubber Company), 
ligada ao empresário nort.amelicano Percival Farqt*". Posteriormente o seringal foi 
vendido para AntOnio Pontes de Aguiar, que, segLndo os rrIC)(8dores, Mo conseguia mantEM" 
todas as colocações abe.l8s 

Em 1976, o Seringal foi vendido para Miranda Cl.Ilha, que reabriu várias co!ocaç6es. Nessa 
época, o Seringal produzia de 90 a 100 toneladas de bofTad"Ia por ano com 60 facas, isto é, 
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com 60 SeringueiroS. Mas, no iniCIO dos anos ao, os neg6aos foram piorando e faltavam 
mercadorias e remédios no barracão. 

No ano de 1985, o Seringal foi arrendado para Pedro Oliveira, comerCIante de Guajará
Mlnm, por quatro anos O arrendatãrio não se preocupava com a conservaçio das ârvores e 
pressionava os senngueiros por produção. 

Por essa época, ocorre0 um levantamento do Instituto Estadual de Florestas (IEF) no Rio 
Cautário. Esse !ev.,tamenlo estimulou os senngueiros a questionarem o patrão. Nesse 
mesmo periodo, o Bispo Oon Geraldo Verdier, de Guajarã-Mirim, começoo a organizar os 
seringueiros do RIO OUro Preto e do Pacaas Novos para pararem de paoar renda. Esses 
falOS influenciaram os moradores do Rio Cautârio. 

Em 1989, Miranda ClSlha voltou ao cautaio e começou a cobrar a renda dos seringueiros, 
que COI"fespondia a 10% da prodllÇAo de borTac::ha. Nesse mesmo ano, em junho, acontece0 
o Primeiro Encontro de fndios e Ser'li"gIleiros, em Costa Marques. em que os seringueiros 
do Rio Cautário deCIdiram pelo não pagamento da renda. FOi o momento em que ocorreu a 
primeira reivind~ para a criação da Reserva Extrativista do Rio Cautário. 

A partir desse periodo, o agr6nomo JoAo Alberto Ribeiro, que na época era do lAMA· 
Instituto de Antropologia e Meio Ambiente, começou a apoi .. o movimento extrativista do 
Vale do Guapofé. No Rio C8utãlio, João AJbBl'to, Adir (morador do cautãlio) e outras 
lideranças começaram trabalhar a organização social, a defesa e a reivindicação para 
criação da Res8fVa Junto dos lTIOI'3dores. Enquanto isso, em 1989, a area da atual Reserva 
era toda pleiteada por fazendeiros 

No ano de 1991. Miranda ClSlha entregou o Seringal para os moradores e passou a 
marretar no C8utário. Desde então, tem reivinchcado a colocação Canindé. onde está 
construido o barracAo do antigo Seringal. 
A Associação dos Seringueiros do Vale do Guaporé, Aguapé, foi criada, em 25 de março de 
1992, com 8 participação principal dos moradores do Rio Cautário. 

Os desafIOs foram muitos até a criação da Reserva. A area fOi constantemente invadida por 
madeireiros, grileiros e pescadores. Anualmente. de 1989 até os dias de hoje, foram feitas 
denUncias e realizadas operações de fiscalizaçAo, envolvendo Sedam, Ecoporé, Aguapé, 
OSR, CNS, comunidade e PMF. Vários empates foram organizados pelos extrativlstas da 
área 

A população do Cautário se sentia muito insegura quanto à manutenção da posse da área. 
Então, madeireiros da regiAo incentivaram a criação de um assentamento. Em setembro de 
1994, a comUnidade estava bastante confusa em reIaçAo ao seu futuro, e pane dos 
moradores assinaram um docunento pa-a a criaçAo do assentamento, através de ~Batista·, 
funcionário do Incra, e de AntOnIO Dias (o 'Clnquentinha'), do SindICato Rural de Costa 
Marques. Para reverter o quadro, João Alberto, Jose Maria dos Santos, 'Maranhão', 
'Pixilinga' e 'Galego' COlleram o Rio com um abaixcrassinado contra a criação do 
assentamento. A Situação era tensa pois alguns moradofes estavam hosbs, mas os fatos 
foram esclarecidos e o problema foi resolvido 

No processo de organização e cnação da Res8fVa, JoAo Alberto teve um papel de 
destaque, reconheCIdo por todos os moradores da área. Através de seu trabalho longo e 
continuo, várias melhorias são percebidas fruteiras ao redor das casas. orQ8nização da 
Reserva em COfTlUl'lldades e disposição dos moraclores em p.-ticipar das decisões da 
Reserva e da diretona da Aguapé 
No .-.o de 1996, os moradores, com o apoio de JW1io de Aquino (então técnico do 
PNUDIPlanafloro) e Paulo Nunes (OSR), facilitaram a elaboraçAo do Plano de Util ização da 
Reserva, que cria regras de uso para os recursos naturais e possibilita que o Estado 
repasse a Concessão do Dlrerlo Real de Uso 111 Aguapé, o que garantirá o usufruto da área 
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por tempo detellmnado. Para a CoocessAo, o Estado depende da lransfef"êoda das telllls 
da União, o que tem encontrado problemas mas deverá OCOIISf nos próximos meses Dessa 
forma, de fato , a pe""anência dos seringueiros na área estará garantida: 

A Reserva Extrativista Estadual do Rio Cautário, criada pelo Decreto Estadual 7028. de ' 
08l08I1995, possui uma área aproximada de 144.371 ,6574 ha, como espaço temtoria l 
destinado à exploraçAo auto-sustentável e conservação dos recursos naturais renováVeiS. 
por popIJaçlo agroextrativista. Conforme citado em As Unidades de Conservação de 
Rono6nia - PLANAFLORO, 2002, possuia uma população estimada de 282 pessoas. 

° mesmo documento ainda aponta que a "a área da Resex tem sido utilizada para a 
extração de borracha há mais de 100 anos. Atualmente, os produtos mais importafltes do a 
lxKTacha e a castanha, com uma recente expanslo da atividade agrícola. Um prOjeto de 
manejo florestal visando a exploraçAo da madeira está em implantaçAo". 

Prossegue ainda afirmando que: "estim.se que existam 60 coIocaçOes, das quais 41 estão 
ocupadas. A Resex é gerida pela ASSocJaçAo de Seringueiros Aguapé e possui o Plano de 
UtilizaçAo e o Plano de Desenvolvimento da reserva. ( ... ) A Resex conta com duas escolas e 
dois postos de saüde ( ... ) Devido à pt"esença de invasores a reserva perdeu cen:a de 
42.000 ha, em relaÇAo aos seus limites natU"ais. (n. ) Erocoilb.se atualmente demarc&da. 

A exemplo de outras áreas exbativistas, esta também foi marcada pelo período áureo da 
borracha, enriquecendo muitos, deixando pobres outros, além de ter passado por processos 
de tensão, muita luta, muita dor e muito sangue derramado 

Um dos pioneiros na regilo, senhor Raimundo Miranda Cunha, dono dos antigos Seringais 
Parati e Canil"ll:M:, demonstra como houve uma profunda alteraçAo na região nos ultimos 32 
anos, sendo que ele se considera ainda dono até hqe do at lIigo Seringal CarRlé, atual 
Resex do Cautário. Afirma ter a reintegraçAo de posse do local, do qual negocia há 32 anos. 

Para ele, ninguém o avisou que ali se trata de uma reserva, portanto não a reconhece como 
tal, Isto por que o Governo nlo teria pagado a desapropriaçAo. 

Prossegue, afirmando que comprou o seringal em 1969, do Senhor Antonio Pontes de 
Aguiar, que havia comprado de Melquias dos Santos. Ele fez com que a prodloção de 6.000 
toneladas passasse para 80.000 toneladas de toilad..va"lO, isto porque mandou abrir tOdas 
as estradas de seringa, além de todos os piques de castanha, d,egando a pmdo IZIf 2 000 
barricas de castanhas/ano, sem contar com a produçlo de outros S81ioguelros da regilo. 

Assinala que hoje estio destruindo a Reserva, logo é radicalmente contra o Plano de 
Manejo (que d"iama de madeireira), pois esta transforma a floresta em um imeoso espinhal, 
e a madeira está sendo retirada de forma desordenada. 

Observa ainda que é época havia semgais importantes como o Tomé, de p.opried'de de 
AJkindar Brasil de Aroucas, e o localizado no SAo Joio ou BICWK:O, que peLIBoda ao Semor 
Severino Cavalcante, que posterio""enle verldeu para o empresário e ex-deputado federal 
Moisés Bennesby 

Segundo o senhor Miranda Cunha, os primeiros seringueiros e seringalistas trabalhavam 
mais com o caucho Castifloa ulei W8rto. O nome Ganindé, dado para o seringal e atual 
comunidade no Cautário, deva.se 90 Senhor Meiquias dos Santos, que era do Ceará e quis 
homenagear uma cidade daquele estado nordestino. 

Cita ainda que, até hoje, tem seringueiros traball"lando para ele, e a prova de que é o dono é 
que continua a negociar no Seringal CarVndé, onde durante todos os anos tem permanecido 
alguns dias 
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o presidente da Aguapé, Sr Raimundo Pereira Alves, afirma que os seringueiros hoje 
(2003) vivem muito melhor, o que hã é uma ava/iaçio err6nea por parte dos seringalistas e 
alguns seringueiros, pois eles esquecem que na época dos seringais o seringueiro tinha que 
trabalhar muito para satisfazer o patrao, que na maioria das vezes os deixava endividados, 

9,2. Aspectos Oemogrificos 

o levantamento efetuado pela Kanindé, em 2003, constatou que a Reserva Estadual dO Rio 
Cautârio possui 26 (vinte e seis) coIocaÇ6es 00 'radas, cujo tempo médio de moradia da 
populaçAo é superior a OS anos, em 42,31% dos casos, sendo que eXIstem moradores que 
moram hé mais de 30 anos na regiAo. Uma das caracteristicas da popul8ÇAn local é que em 
sua maioria nasceram na regiAo do Cautário ou de áreas circunvizinhas. A populaçio é de 
136 pessoas, sendo 76 do sexo masculino e 60 do feminino. 

Os partos, em sua maioria, foram e ainda são realizados nas coIocaç6eS, pof uma parteira. 

Grifico 11 - Pilimlde Et'ria da Populaçlo 

pj,,,, jd. EUno di Popi';1o _ -.. E_ RIo c--... 

I 

"'2'" 
.1' ._ 

Dentre o Universo entrevistado, somente 27% das famílias dedanr.1m que posSll8m um 
cadastro junto à AssociaçAo de Seringueiros Aguapé, para que possam morar na coIocaçao. 

Quadro 33 - Naturalidade da Popullçlo 
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Por se tralar de área extrativista desassistida pelo poder público, observa-se a existência de 
precârios indicadores socioecon6micos, reftetindo diretamente no baixo contingente _ . 
Na área da Resex Estadual do Rio Cavlério, nAo foi constatada a rotatividade da populaÇAo 
extrativista em direç:Ao à zona urbana, todavia, por diversas razOes, existe uma certa 
mobilidade dentro da própria Rase', principalmente com a abeMlK'8 de novas roças e 
consequenlemente de novas coIocaÇOes. 

1G.15 ANOS • 

9.3. Nlvellnstruclonal 

Conforme pode S8f' constatado, o nivel eO.ICacÕlJnaI da popuIaçAo da Resex é mUlto baixo, • 
comprometendo principalmente o fuha'o dos mais jovens, qJe, em suas comunidades, ficam 
alijados do processo educativo e com 8 cidadania exduida. O Quadro 35 demonstra 
daramente o que está acontecendo nas coml.K1idades. 
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Em tennos de grau de escolaridade entre a população da Resex, ficou evidenciado que 
17,65'110 de toda a poptlaçêo enconlra-se abae-o da idade escolar, 34,55'110 nio tiveram 
acesso ao sistema educacional, não sab ando ler ou escrever, 35,30'lI0 estão ou concIuiram o 
cicio básico, ou seja, até a 4- série, 10,29% encontram-se ou concluíram o ensino 
fundamental até a 8" série, 8 apenas 2,21 '110 concluíram o ensmo médio 

• , .... • ~"-, t'/4 m ~ "MO " .... t'/4 •• ~ 
Et6,,- ~AOE AS • • G. , AS • • G .. " " " " ... ." 7 , , , 23 16,9 1 
tO-15 • , , , 

" ,." , • , , , , , 
" ,,,, , , , , , 7 ,.,0 , • , , 
" ,.., , , , , , ,..., • , , , • '." ... , , , , o , • ... . ..", , , , '." " ... , • , , • , , , o , • , , , , 

" 27 " • , 
" 20 20 • , n. 

• 20.' '. "- 1.,7 

9.4. Condiç6es de Habitalidade, Saneamento e Captaçlo de Água 

Conforme pode ser constatado, a mrra.estrutlXa existente nas colocações é extremamente 
deficitária, pralicamente sem qualquer trpo de investimento nas condiçOes de habitação 
Ficou evidenciado que, dentro dos padrões que os moradores consideram como aceitáveis, 
31 ,13% das habitações podem ser consideradas boas. 58,25'110 regulares e 10,62'110 
péssimas. 

A felyêo, ou projeto dessas moradias, deu-se pelo saber popular adqulndo de pais para 
filhos, sendo a Iniciativa de sua construção consolidada com recursos pr6prios, inciuindo-se 
o trabalho, dos moradores de cada colocação 

, ... TELHA oe. BARRO 

""""'0 
ONCO 

TA.8U1NKA 

.. 
11,IS 
3.70 

<I.'" 

CIMENTO 
.... RO 

TABU' 
PA,XJUBA 

o saneamento básico, depoiS do setor educaCIonal e de saucle, é o que requer maior 
consideraçAo, talvez o grau de importancia e carência deles se assemelham, pois dizem 
r8sp&1to diretamente ã conquiSta da ddadarMa e da própria existência e sobfevivência das 
com~idades Pelo que pode ser constatado in /OCO, ele é inexistente. A água conslmida 
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tem a seguInte procedência: 11 ,8% de poços amazOnicos, 2,9% de cacimbas e 85,3% de 
rios e igarapés, nAo tendo qualquer bpo de tratamento. 

Em relação ao sistema de esgoto sanitário, verificou-se que somente 6,66% das residências 
contam com sistemas de fossas e 93,34% nAo contam com qualquer tipo de sanJIáno e/ou 
fossa. ConcIui·se, portanto, que as residências em quase sua totalidade não disponibilizam 
de acesso ao serviço de esgoto e, como conseqOênda direta, a população sofre, tendo 
como conseqüénoa doenças tipicas de países que nio abngiram um grau de 
desenvolvimento considerável indispensável ã condiÇào de dignJdade humana. 

Quanto ao lixo doméstico, flcou evidenaado que 17,39% das famílias adotam como medida 
o processo de entefTâ.1o em buraco comum, de pouco profundidade, 73,91% utlhzam a 
queima e 8,7% dia outra destlnaçAo ao lixo 

A Resex Estadual do Rio Cautário é desprovida de quaisquer tipos de energia elétrica que 
dê suporte e conforto às familias, excetuando a energia solar, utilizada para alimentar o 
radioamador das comunJdades do Rio Gaut.àno 

A infra·estrutura eXistente nas coIocaç6es resume-se a casas NSticaS com 05 fomos de 
torrefaçao de fanma em toda a Resex, além de contar somente com 01 famiba detentonl de 
represa, moenda de cana, benefiCl8dora de arroz e oalpAo pata estocagem de grlas e 
sementes. 

Evidenciou-se que 76,92% das famllias do constituídas de moradores p8fTTlanentes, 
portanto donos das coIocaçOes, enquanto 23,08% são de moradores eventuais. A relaç.60 
desses ultimos moradores desenvolve-se da seguinte maneira 66,7% possuem vfncUos 
familiares com os donos das coIocaç6es e 33,3% são empregados e recebem até 01 salário 
mínimo ou cesta básica de alimentos. 

9.5. Estrutullll Produtivll 

Conforme pode ser constatado, 73,0"7% tiveram autorização da Associação de seringueiros 
para ocupar a Resex, enquanto 26,93'1& fizeram ocJlpaçAo espontânea das coIocaçOes 
Apenas 26,92% possuem cadastramento junto à Associaç.60 de Seringueiros Aguapé, 
enquanto somente 3,64% possuem mais de uma coIocaçAo. 

A produção agricola da Resex esta voltada 80 atendimento da St.Cslstência familÍN, com um 
excedente mlnimo para ser comeldalizado ju-rto ao comltrdo local, prindpalmente 
atravessadores As áreas de cultivo· possuem uma média 0,75 a 1,5 ~.ectare por femll ia, 
sendo produzidas sem quaisquer tipos de orientação e assistência téa1ica, utilizando-se 
baixa tecnologia (restringindo-se a queimadas e instrumentos rudimentares como foice, 
machado, enxada) e, em raros casos, de motosserras e ainda formicida para e/iminaçAo de 
saUvas. 

No quesito das abvidades direcionadas à agr;cUtura de subsistência e ao extrativismo, em 
conformidade com o relato dos moradores, as famílias fazem uso de plantadoras manuais, 
com o transporte sendo realizado por bafcos e cIlatas com motor de popa ou rabeta e canoa 
a remo. Aproximadamente 54,3% da população disponibilize de equipamentos, cuja 
qualidade é considerada boa por 53,5%, enquanto 46,5'1& dales consitlBram·na regular ou 
precària, contribuindo para a agudizaçAo da situação. Entretanto, 8 população, em situaçAo 
muito rara, dispooibilize de recursos financeiros para renová·los ou modemizá-Ios, para que 
possa atender suas necessidades de trabalho . 

• Ne .-.giIo" RESEX ........ pc'"'' da ....... (llIIW DDIIIO lirwll. idO "'" qWlJO _ ...... lraF~lm , 
.""'_" .... 10.000 ........ 1 Jw 
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A mAo-de-obra em sua maior parte é realIZada pela ptÓpna família , havendo all'lda em 
menor escala a realizaçjo de atividades de mutirio ou pem!uta de mêo-de obra entre os 
vizinhos mais pr6ximos. A prática de contratar diaristas é extremamente rara e assemelha
se muito com o descrito na vIZinha Resex Federal do Rio Cautário. 

Dentre as grandes difioJldades observadas para a produção agricola, destacam..se. 

Quadro 37-

• a inexisttl'"lCla de equipamentos, 
• os ataques de animais e pragas; 
• problemas relacionados a tratamentos de saúde, 
• inexistência de sementes; 
• inexistência de Iogistica regular de transporte; 
• ausência de assistência t6cnca; 
• inexistência de um calendário escolar adequado, que posslbifite aos 

estudantes ajudarem seus pais; 
• falta de energia elétrica para promover inigaçAo e beneficiamento da 

produçAo, agregando valor à produção; 
• dificuldade em obter recursos financeiros, devido, indusive, ao excesso 

de burocracia JUnto aos organismos financeiros, e 
• deficitncia de fertilidade dos solos 

.. 
30,7 

" .23 
08,t5 

" " , 
" " " " , 
23 , , , 

BANANA " TANGéRINA " ""'" • 
GOOA8A " ,""" , 
"""'" 3 

3 
3 
3 

o desmatamento ê ferto em pequenas parcelas de terra, anteriormente merlClOO8das, sem 
~e exista qualquer tipo de autocizaç.io e Vlstona 
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Em termos econômicos, a macaJl:elra Manihot aipi e mandioca Marrhot IJtjliS$/ma Pohl, 
juntamente com o milho, sAo as mais importantes em termos de cultivo por famil ia, pois 
servem como fonte alimento de renda às famílias 

A criaçlto de animais verificada na ReseJl: totaIiza 03 bovinos, 04 OVinos, 02 porcos, 01 égua, 
02 mulas, 16 patos, 04 cachorros e 04 gatos, e ainda 403 galinhas destinadas ã 
subsistência e lXna pequena quantidade para comercializaçAo com atravessadores. 

Quanto à pesca, verificou-se qtJe é realizada apenas para subsistência, observando-se que 
ocorre invasao de pescadores. A preferência de peiJl:es para a alimentação da população da 
ReseJl:, em ordem deaescente, é vMificada pelas seguintes espécies: piau &:hizodon sp.· 
L9pOrinus spp, surubim PseudopIatysloma fasciatum, matrirucl, plrapitinga PiaractUS 
brachypomus, tambaqui CoIossoma macropomum, piranha caju Pypocentrus spp, pintado, 
jatuarana Brycon cephalus, peol MyIossoma duriventT8, pirara, tucunaré Cichifa ocenaris , 
traira Hoplias ma/abaricus, acará-açu Astronotus oceffatus, cará prata Ch8eto/)(anchus 
IJ8vescens, cará preto Herus S8lo'Bros, mandi Pims.'edus spp , araru SchIZodon dasdatum e 
cuimata ProchiIodus nigricans 

Ressalta-se ainda que espécies como o jaraqui SemaprochiIodus taeniurus e o piranJO..l 
Arapaima gigas, utilizadas na ahmentaçlo da população, são espéCIes introduzidas no Vale 
do Guaporé e, hoje, apresentam, entre outros problemas, o canibalismo de outras espécies. 

Quanto é caça destinada à subsistência da populaçao local, a prerMência encontrada é por: 
queiJl:ada Tayassu pecari, j8ClJ, caitilu Tayassu tacaju, anta Taplrus /errestris , mutum Mítu 
mitu tUberoS8, paea Agouti peca, cervo-do-pantanal Blastocerus dichotomus, veado
campeiro Ozotocerus bezoafticus e cutia Dasyprocta fuligiflOSlJ. 

A pesca e a caça são atividades pralkaJas o ano todo pelos moradores da Resex e se 
desenvolvem de actIi do com a necessidade de obtençao de alimentos pela poputaçao. 

Quanto ao eJl:bativismo, verifiooo.se que 55,n.. das famílias exploJam sennguelra Hevea 
brasllienslse e 95,75~ exploram a castanheira Bs.ítlClleria excelsa. No úlbmo ano foram 
extraídos 57.055 quilos de bomtcha e 1.350 bamcas de castanha.dc>brasH. Ainda 6% das 
'ammas utilizam-se de frutas nativas e 3~ eJl:b aem copaiba Copaifera langsdorfii. Observou
se ainda a e:dstência de 03 famltlas que comercializam madeira, junto é serrana pertencente 
é Associação de Seringueiros Aguapé, por meio de Plano de Manejo. 

Em relaçAo ás dificuldades para o desenvolvimento das atividades extrativistas vegetais, os 
números praticamente nAo diferem quando comparados aos da ReseJl: Federal do Rio 
Cautârio, ou seja: falia de Ira"Isporte (78%), preço baiJ«) (10~) , falta de eql.ipamentos de 
trabalho (5~) e falta de compradores (7%). 

A sobra, ou lucro obtido durante o ano, 'utilizada pelas familias com a manutenção da casa 
(vestimenta, alimento etc.), aquisiçAo de inslNmentos de trabalho, PSCfJsnos animais e 
embarcaçOes e para a ~pliaçAo da érea de plantio. 

Ficou constatado que somente 03 famUias possuem cadMn&ta de poupança, 02 possuem 
im6veis residenciais em Costa Marques e 01 realizou financiamento do PRODEX -
Programa de Desenvolvimento extrativista no Ultimo ano. 

Quanto às atividades que contribuem diretamente para a forrnaçAo da renda na RaseJl:, 
observou-se que uma p3fC8Ia dos moradores desenvolve atividades na serraria da Aguapé, 
tendo ainda pessoas contratadas pelo poder pUblico para exercer atividade de professor, 
agente de saúde. Os mals idosos contam com aposentadoria. 

Foi constatado que OS famílias contam exdusivam&nte com a /TIIc)..de...ob feminina voltada 
à produçAo de artesanato, das quais 03 realiza-n a ruoneaJalizaçAo da pro<b;Ao. Dentre os 
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artesanatos produzidos eslão colares, pulSeiras, tapete, plnbJras em tecidos, crochês 
cestas da palha da bananeira, anéis, vassouras e balaios. Essa ptOduçAo iriciou-se apos a 
realização de cursos especificas IncentIVados e promovidos pela Associação dos 
Seringueiros Aguapé. 

9.6. Assistência T6<:nlca 

Em confooillidade com os moradores, a assistência técnica aptesenta-se de foIili8 
deficrtária, todaVia a Associação dos S&ringueiros Aguapé, em conjlXllo com a Ecoporé, lem 
se apresentado de fonna mais eficaz e pennanenle. Entre os organismos públicos, o 
IBAMA, dentro da regiAo da Resax, Iam-se mostrado o mais atuante, seguido pela SEOAM 
e pelo INCRA, embora a FUNASA, para os moradores, seja o 6rgAo de maior confiabilidade, 
até mesmo porque este resolve os problemas cotidianos ral&CIonaoos ã saUda da 
populaçao. 

A assistência técnica diredonada ao setor produtivo nAo lem t.ma atuação dos 6rgAos 
públicos com vistas 8 orientar a populaçAo quanto à div8fSlticaçAo de atividades e à 
agregação na produçAo 

9.1. lnfnl-Estrutunl 

U .1. Saúde 

A Resex Estadual do Rio Cautário possui estrutura de posto de saúde voltada ao 
atendimento das comurndades locais, porém é extremamente deficitária 

A FUNASA - FundaçAo Nacional de SaUde presta atendimento de forma precária e 
esporadicamenta, com borrifação e Iàmll'l8S de malária. 

A população locat, nos casos considerados manos graves de saüde, utiliza.se de ervas 
naturais, como pode ser observado no Quadro 38 . 
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Os casos de média gravidade, que atingem Lm8 média de 69'1(" sAo atendidos nos postos 
de 5aÜde, através dos agentes comunitàrios de saúde. Em casos de (W BfIÇ8S mais graves 
cerca de 31% recorrem ao serviÇO de atendimento na Ul'lldade Mista de Saúde de Costa 
Marques 
Quanto a qualidade do atendimento, 30,76% consideram-na boa, 23,07% precária e 46,17% 
péssima, incluindo-se o fornecimento de medicamentos. 

As doenças que mais atll'lgem a populaçAo, pela constânaa de casos, sIo malária, gripe, 
diarréia e verminose, febres diversas, hepatite e feridas. 

Para o deslocamento no tratamento de saUde e outras atividades relacionadas à co!ocaçAo, 
a populaçAo utiliza barco, cerca de 50%, velaJIo da AssociaçAo, carona em veículos, Onibus 
e ainda bk:Ideta. 

Os deslocamentos têm um tempo de duraçlo muito variável, dependendo das condições 
meteorol6gicas da regiAo, além da trafegabl lidade das estradas 

9.7.2.Transporte J ComuniC1lçOes I Energia Elétrica 

o meio de transporte utilizado na regilo, com maior rreqüênc:ia, é o ntNial, com a utilização 
de embarcac;Oes de pequeno porte como barcos e canoas para transportar a prodtJÇio, 
porém complementado por VIa terrestre, que possibilita o acesso da sede muntcipal alé a 
comunidade Nos periodos secos existe uma certa dificuldade para realizar o transporte via 
fluvial, invert8l'l(lo..se no perfado chuvoso, quando a estrada !ica totalmenle intransitável. 

Na opiniAo dos moradofes, a estrada é considerada boa e regular com possibilidade de 
tráfego no verto, tomando-se IobalSilável no inverno. A estrada, ugundo os moradores, foi 
construída prindpalmente por madeireira, seguida por seringalista, a!sociaçto de 
ser'.ogueiros e pelo município, sendo QUe a manulençlo atual 6 realizada por meio da 
Aguapé, Eooporé e PrefeitlXa de Costa Marques. 

A comunicaç~ na Resex é realizada através de um radioamadof, equipadO com placa solar 
e pertence à Associação de Seringueiros Aguapé, sendo uti lizado por 83% das ramil ias. 

A ener9a erétnca convendonat é inexistente nas co'ocaç6es, entretanto na Comunidade 
Kanindé, composta por cerca de 14 familias, dt.Kante o funcionamento da serraria, atende 
em parte a Comunidade. As demais cOI1llndpdes e localidades utilizam-se de lamemas à 
pilha, lamparinas e lampiões a querosene. 
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9.7.3. Educaçlo 

A Resex conta com 02 escolas. sendo 01 em madeira, em estado de conservaçAo regular, e 
a outra em tapiri, que é precária. O ensino ofertado estende-se até a 4" série, com uma 
delas atendendo até a s.o série. No Kanindé, astá sendo construída uma escola com 03 
salas, para at&Oder a 5" série - nessa localidade é oferecido o telecufSO para aóultos. A 
ascola do Jatobá é de madeira, piso de cimento e telha de amianto 

A maior distância entre as residências e a escola é de aproxlITladamente 2,5 quil6metros, 
com os alunos utillzando-se de barco ou camll ....... ando a pé. A quahdade do ensino, dentro 
dos critérios da própria comunidade, é considerada boa por 46,15%, regular por 21 ,07% e 
Insuficiente ou precária por 32,78%. 

Foi constatado que somente 49,56% das crianças e jovens estão estudando, em parte, 
devido, entre outras circunstâncias: ã inexistêocia da oferta de ensino em séries mais 
avançadas, ã distorçAo idade/série e ao curriOJlo escolar nAo adequado ao caleodãrio das 
atividades extrabvlstas e agrlcolas, obrigando as famílias a encaminhar seus filhos para 
estudar na cidade, provocando uma baixa popuJacionaI, uma vez que, na maioria dos casos, 
os estud...,tes jamais retomam às oooc .... oos Isso explica a razão de. em 2002, haver uma 
população estimada em 282 pessoas na Resex Estadual Rio Caulário" e, atualmente, 
contar com somente 170 pessoas, inclLindo a Resex Federal do Rio Cautário. 

9.7.4. Lazer, Turismo, Cultura e Religilo 

As atividades sociocullurais que se desenvolvem na Resex Estadual do Rio Cautárío sAo 
poaticameote as mesmas da Resex Federal, até em razão da proximidade entre as duas 
Resexs. Elas se expressam de INW1eira espcridica, com a realizaçAo de festas 
(ariY9fsários, casarllentos, festa de SAo Francisco). encontros de YIZiohos para contar 
histórias e causos. além de jOgOs de MeboI 

As outras atividades de lazer restringem-se a banho de rio e pescaria. Na ColocaçAo 
Kanindé, que hoje é um pequeno povoado onde se localiza a serraria da Aguapé, as 
pessoas assistem à televisao, graças ao kit de energia solar e parabólica. Praticamente em 
todas as residências conta-se com a presença de .-ãdios à pilha, com a comunidade 
apreciando principalmenta os programas regionais, especialmente a Rádio Oifusora de 
Guaja.-ã-Minm. 

Quanto aos aspectos religiosos. constata-se a realização de Wios nas moradias, reunindo
se os vizimos mais próximos. A missa é realizada na escola, de fotma ocasional, 
geralmente uma vez ao ano, quando o padre faz visita à região. A religião serve para 
estreitar laços sociais e de colaboração entre a Comunidade da Resex. 

O estudo na Resex permitiu um detalhamento de como a populaçAo assume o caráter 
religioso, demonstrando que a Imensa maioria segue a religião cat6lica. todavia, ressalta-se 
que a prática de veneração e adoração ecumêrica é bastante baixa em fl.nçIo, 
principalmente, da falta de espaço próprio para se reunirem . 

• RONoONlA.. SEPt.AO/PlAHAFlOftOn>NUO B~ As U,oo:t,;joo.'" Cott .. ~ .. ç40'" _ 2. ..:1 _ v_. 
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9.7.8. Organlu çlo Social 
A organização sOCial das comunidades, Independentemente de sua maior ou menor 
densidade populacional, tem como base principal a familia, e a partir dos contatos mantidos 
entre os parentes há uma estrutura que pode ser explice<'a como intercomunitária, isto t , 8 
maioria das pessoas possuem lrn8 certa ligaçAo com pessoas da outras comunidades. 

9.7.9. Associat ivismo 

A eslruhxa 8ssociativista é a mesma verificada na Resex Federal. AproXImadamente 
69,23% das famlrias residentes na Resex são associadas da Aguapé, vinculando-se ainda à 
COOSERON - Cooperativa dos Seringueiros de Rondônia e à OSR - Organizaçlo dos 
Seringueiros de Rond6nia. A AssociaçAo de Seringueiros Aouapé atua diretamente como 
elo político entre essas comunidades e os mais diversos segmentos s6cio-politicos 
regionais . 

Quanto às aç6es e ao dRsenvolvimento de pajelos da A~pé em prol da Resex Estadual 
do Rio Cautário, segundo o que pode ser constatado, é a mesma que se verifica na Resex 
Federal, acrescentando-se equipamentos como beneficiadora (peladora) de arroz, 
realização de cursos de capacitação e projeto de piscicultura e apicultura. 

Quanto aos resultados obtidos nos projetos e atividades já desenvolvidos pela Aguapê, o 
quadro de avaliaçAo a seguir (Quadro 40) iluslra d aramente o que os moradores pensam. e 
com base nisto é possivel redirecionar algumas aç6es que podem promover a 
susteotabilidade das Resexs. 

Segundo Raimundo Pereira Alves, da Diretoria da AssodaçAo dos Seringueiros Aguapé, 
esta foi fundada em 1991, tendo a Entidade desenvolvido projetos como o de manejo, 
abertura de castanha!, realizado reuniões de base, além do ecoturismo em Pedras Negras e 
Curralinhos, que, todavia, esta prejudicado devido à ausêocla de estradas e de VÔOs 
regulares. 

Seus associados totalizam 78 famílias, sendo que a Entidade está filiada á OrganizaçAo dos 
Seringueiros de ROI"Id6.".ia e tem uma parceria mUto forte com a E<XlP"'"é - esta foi a 
propulsora do SlXgmento da Aguapé 
Em relação às perspe . tivas quanto ao P.-que, aponta que: 

a) esperam um futuro melhor. com geraçao de emprego e renda; 
b) o ecoturismo contribuíra enormemente para geraçlo e consolidação de 
emprego na regiAo: 
c) propiciará a segurança e a proteçlo, indusive das Reservas Extralivlstas 

Quanto àqueles que estabelecem aíticas ao Plano de Manejo gerenciado pela Aguapé, na 
visto da Entidade, estas pessoas nIo entendem que o plano de manejo é uma alternativa 
para o futuro, uma vez que estã sendo Implantado, e ainda nIo entendam sua importância. 
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Na avaliação da Aguapé, os sócios que nao costumam aparecer na reumAo sào os que 
estabelécem criticas, o que é demasiadamente ruim para o movimento. 

A Comuntdade Kanindé é um ponto de apoio logístico para as pessoas, isto é, elas moram 
quando estio trabalhando no Projeto durante o verlo e no inverno ~se para os 
castanhas localizados em suas coIocaç6es. 

Segundo a Aguapé, o Projeto de Uso Múltiplo de Manejo Florestal inclui também a extraçAo 
sustentada do 61eo de copaiba, castanha-do-brasil , açai, babaçu 

Quadro 40 - Avaliaçlio dos Resultados das Aç&es da Aguapé 
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A estrutura fundiária é caracterizada pela presença de famltias extrativistas, compostas por 
SeringueiroS, castanheiros e extraçIo de madeira, por meio de Plano de Manejo da Aguapé. 
A Resex encontra-se demarcW1a e regularizada, sendo que as I\otestas sIo a principal 
forma de cobertura e ocupação de solo na regiêo Em relaç'o à vegetação, ·-I&iiflca.se que 
sua conslituiçào apresenta a seguirl'Ce fisionomia. 

a) Terra firme: com a existência de castanheira e copalba (coIetadas), garapeira 
e outras madeiras de lei - além de açaí, tucumA, patoás e outras palmeiras -
utilizadas por meio do Plano de Manejo da Aguapé. Ali é praticW1a atividade 
agticola de subsistência, encontrando-se nelas também C8p'1l eiras, provenientes 
de antigos roçados, COf"IStltuindo-se de vegetação pnmâria e sewndária (pmho 
eulabano, embaúba etc.); 

b) Várzea ou igapó: nela constatou-se a existência de maçaranduba, amargosa, 
seringueira, entre outras; 

c) Aquálrca há pr1Isença de vitórias-régias. aguapés, taropê, entre outras. 

Segundo o Plano de DesenvolVimento da Reserva Extralivista do Rio Cautimo 
(RONOONIAlPLANAFLORO, 1997), apresentou os seguintes problemas e oportunidades na 
utilizaçto das ãteas zoneadas, confOmle demonstra o Quadro 41 
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Quadro 41 - Problemas e Oportunidades das Áreas Zoneadas 
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o que se pode verificar é que. transcorrido pouco mais de 5 anos, OS proCIemas se 
avolumaram, principalmente no que se refere a tentativas de .... vaSÕPs, agress6es 
ambientais, enquanto as oporturwdades parecem cada vez más distantes, indl.iodo-se a 
Resex Faderal do Rio Cautásio. 

Em t9l1ll0S de outras atividades econOmicas, a populaçAo tem desenvolvido o a.:ltivo 
agricola, principalmente das considefadas anuals, destinadas ao consumo próprio. Pa'l! 
tanto, tem cultivado pequenas lavouras variando de 0,75 a 1,5 he :tares, ressaltando-se que 
alguns moradores estio utilizando o máximo do limite permitido, ou seja. 5 hectares por 
coIocaçAo. 

A atividade peolána é considefada insignificante. Atualmente, nêo foram observadas a 
comercializaçAo ou a transferência de colocações na Resax, embora os moradores 
confirmem que a existência de invas6es - caracterizada por 35,5% com madeireiros, 5,3% 
por pescadores, 2,6% por gatimpeiros, 2,6% por palmiteiros, 54% por grileiros - interfere 
diretamente na vida da popIAaçlo 

Os moradores afirmam que, em relação ã grilagem de terras, tem-se como priropal mentor 
o senhOf Niquinho _ que atualmente enCOllb.se preso - , alem do seringueIro Joio Pistola, 
João Cioano, zjzi, Velho do Bigode, Romualdo, GaUcho e Gerson, sendo que alg~s deles 
sio moradores das imediaç6es e que aoeditam que somente haverã desenvolvimento com 
o loteamento das Resexs e com a eliminaçlo da ftoresta. 
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Devido a proximidade entre a Resex Estadual e a Resex Federal do Rio Cautarro, as 
caracterísllcas edafológicas são mUito semelhantes 

o Instituto em Defesa da ldenb<iade AmazOnca -Inda (1994), por meio do levantamento 
SocioeconOmico e Fundiário da Reserva Estadual do Rio Cautário, que tem características 
próJCimas às da Resex Fedefa/ Rio Gautãrio, constatou que a maror parte dos solos são 
associaçOes de la/ossolos (Iatossolo vermelho-amarelo) e areias quartzosas hidromótficas, 
todos â/ICOS, sendo que, tecnicamente, são solos fracos para a agncultura 

No mesmo Levantamento obsefVou-se outro solo na Reserva aluviais distróficos (pobres) e 
eutróficos (ncos) nas ãreas de várzea, glei pouco hútrico álico, também nas várzeas, todos 
limitados para a agricultura Existem outros bpoS de solo na Reserva, mas em pouca 
quantidade 



Desse modo, o levantamento apontou que os solos recebem outras classificações pelos 
moradores: 

a) Terra preta (de ouricurizal ou cacoal): provavelmente é uma terra 
trabalhada pelos índios, antigos habitantes da regiAo. Essa tefta é preta e 
muito fofa, sendo COI1sid9f8da pelos seringueiros como a melhor terra para 
o milho e, pMcipalmente, o feijão. Quando um seringueiro não tem esse 
tipo de terra em sua coIocaÇAo, precisa plantar o feijAo em outra colocação 
que tenha terra preta, para obter boa produy60; 

b) Barro e barro arelusco: são terras mais amareladas e mais fracas. 
Quando na beira de no, em lugar aiagável, são as terras onde existem 
mais seringueiras. Quando mais distantes, em t8lTll firme, são oode 
existem mais castanheiras e madeiras de lei. Nesse tipo de terra, 
geralmente é feito pequeno roçado para o plantio de arroz; 

c) Também há a tabatinga, terra muito argilosa, comum na beira dos rios. 

9.7,11 . Penlpll t1ivas dos Moradores em Relaçlo a Resex 

Os dados obtidos a partir das observações feitas pelos moradores permitem afirmar que as 
famílias pretendem continuar em suas colocações, ressaltando, entretanto, que o poder 
público e a Aguapé desenvolvam aç6es que possibiHtem a melhoria da qualidade de vida, 
por meio da educaçAo, saUde, produçAo agricola, extrativlsmo a proteção ambiental. 

Os Glificos 12 e 13 representam os cultivos e outras atividades que as famílias pretendem 
desenvolver no futuro, esperando contar com a assistência técnica adequada e assim 
melhorar a qualidade de vida. 

M8f808 atençAo que o Wlivo do café (25%) e a aiaçio de bovinos (37%), em termos de 
perspectivas, sAo os que apresantam maior representatividade, talvez explicada, em parte, 
por apresaota'" menor complexidade de serem manejados. O cultivo de aJ1I.Jras atIJ2Ws e a 
imp/antaçAo de Sistemas Agronoreslais (SAFs) também do bastante expressivos, 
representando 19% individualmente de lntençAo de serem desenvolvidos na Resex. 

Grifico 12 - Per.spectiv8S de Cultivo na Ressx Estadual 
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Grifico 13 - Perspectivas - Outras Atividltdes panl Me-Ihoria de Renda 
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9.7.12. Importlncla e Perspectiva da Populaçlo da Resel!. em Relaçlo ao Parque 

Quadro 43 -lmpor1lncia e Persp ectiva 

menejo di! 

10. RESERVA EXlRATIVl5TA ESTADUAL DO RIO PACAÂS NOVOS 

10.1. Aspectos Demográficos 

A Reserva Estadual do Rio Pacaás Novos possui uma área de 342.903.50 hectares. tendo 
sido criada por meio do Decreto 6953, de 14 de Julho de 1995, e compreende as 
comlM1idades localizadas nos vales dos rios Pacaás Novos e Novo. A ellemplo das demais 
Resells, tem como finalidade: 

"Ser uma área uti lizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se 
no uso múltiplo dos recursos naturais, podendo praticar de forma complementar ao 
extrativismo, a agricultura de subsistência, sistemas agro-lIorestais, manejo "orestal, criação 
de animais de pequeno porte (excepciOnalmente de grande porte pallll a subsistência); 
manejo de pesca e animais silvestres, e prática do ecoturismo. Têm como objetivos básicos 
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proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, assegurando o uso sustentável 
dos recursos naturais da unidade, a conservaçAo da divenidade biológica e a manutenção 
dos rt'IClIrsos hídricos' (SEDAM Atlas Geoambiental de Rondônia. 2" edição, 2(02). 

No Vale do RIO Pacaás Novos, conforme levantamento de campo realizado pela Karindé, 
em 2002, ficou constatada a existêooa de 14 colocações com mOfadores, cujas 
Coordenadas Geográficas em UTMI1 são: Colocação 02 Irmãs (20 L 0360837 e 8764583); 
Cafezal (ao lado oa Colocação 02 Irmlls); Nova Morada (20 L 0356847 e 8762888); Nova 
Brasilia (2OL 0355924 e 8762137); Cajueiro (20 L 0353489 e 8761120); Nova TelTS (20 L 
0351S67 e 8760579); Exb"ema (20 L 0349687 e 8660(76); CoI6rua (20 L 0347738 e 
8758718); Abacaxizal (20 L 0344739 e 8756601); Boa Esperança (20 L 0340303 e 
8755393); BalTSca Queimada (20 L 0336644 e 8756813); Copaiba (20 L 0326418 e 
8755111); Abacateirinho (20 L 0322420 e 8757368); e Abacaleiro (Colocação Baia Rica -
20 L 0318910 e 875m4). No levantamento em questão, detectotrse a presença de 51 
pessoas·, sendo 26 do sexo masculino e 25 do feminm. 

Ressalta-se que, entre toda a populaçAo pesquinda, 15 pessoas estio com a faixa etária 
de até 15 anos e, devido é inexistência de professores, eocontram-se fofa da sala de aula, 
contributndo para o elevado Indica de analfabetismo. 

Nesse levantamento, considerou-se ~ anctS o matador permanente, tradUZIndo ..ma médl8 
de 3,64 pessoas por familia , o que é relativamente baixa, todavia há uma explicaç.Ao, uma 
vez que existem crianças, jovens e adolescentes que estão freqüentando aula na ddade. 

No Rio Novo, em 2001 , existiam 06 colocações, sendo que uma delas (COOIdenada 20L 
0304694, um 8744199 - COIocaçAo do Adio) encontra-se totalments na área peneocenle 
ao Exército, hoje transformada na Resex Barreiro das Antas. As coIocaçOes existentes li 
época eram: Divino Espirito $anto (20 L 0298250, UTM 8750369); 90 (20 L 0308504, um 
8744103); Morada Nova (20 L 0309264, UTM 8743618); MadUfeira (20 L 0312796, UTM 
8740595); Porto Lento (201. 0318402, UTM 8737644), totaIizaodo uma popIAaçAo de 24 
pessoas, sendo 15 homens e 09 mulheres. Atualmente a população desse Vale penenceote 
à Resex do Pacaás Novos comp6e-se de 14 homens e 14 mulheres. 

o tempo mêdio de moradia nas coIocaç6es dentro da Resex Pacaás Novos é de 9,5 anos, 
entretanto há moradores com mais de 20 anos habila'1do a regiAo. A IXlIca documentaçAo 
existeote dessas coIocac;~s é um cadastro junto à AssodeçAo de Seringus"rm. Primavera. 

I • 
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Gráfico 14 - Plrtmlde Ettrta Consolidada - Resex Pacaás Novos 

.,. .-
10.2. Naturalidade da Populaçlo 

A população é quase que totalmente composta por pessoas oriundas da própria região. 
ressaltando, porém. que seus antepassados eram de origem nordestina e indígena. 
confonne pode ser observado em suas caracteristicas fis icas. Merece destaque nesse item 
a existência de cIsamento !18 entre povos indigenas e não-indios como padrão aceitavel, 
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por estarem muito próximos, inclusive nas dificuldades do dla-a-dia, estabelecendo-se uma 
conVIvência considerada harmoniosa 

No levantamento realizado na Resex do Pacaás Novos, constatou-se entre o gênefO 
feminino os seguintes locais de nascimento: 02 de Costa Marques, 21 de Guajará-Mirim, 01 
do Ceará, 01 de AbunA, 03 do Amazonas, 03 do Vale do Guaporlt, 04 do RIO Pacaás Novos 
01 da nação Oro-At; entre os homens' 01 do Acre, 20 de Guajarã-Mirim, 03 do Amazonas, 
01 do Ceará, 02 do Rio Caulário, 02 da BoIivia e 01 da naçAo Canolt. 

Quanto á naturalidade das pessoas nasadas mais longe, como Amazonas e Ceará, é 
necessária a exp/icaçAo que os mesmos encontram-se radicados na regiAo hiI pelo menos 
30 anos, estando adaptados à regiAo. Em reiaçao aos bolivianos, deslaca-se que os 
mesmos sêo de regilo fronteiriça com o Brasil, particularmente com o Município de Guajará
Mirim. 

10.3. Fixaçlo Na Colocaçlo 

A populaçAo extrabvlsta nos Ultimos anos, espa :Ialmeote entre os mais Jovens que possuem 
familia , tem realizado a rotatividade migratória, todavia se observa que alguns procuram a 
cídade de Guajará-Mirim para tentar obter uma melhor qualidade de vida e, por nlo terem 
OOla qualil\cação profis.stOn8l devido a falta de estudos, não encontram oporturVdades e 
retomam as suas coIocaç6es. Isto se observa, prinCIpalmente, no Vale do RIO Pacaás 
Novos. Geralmente esse ciclo dura de 03 a 04 meses. 

Ressalta-se que a ausência de oferta de trabalho, as dfficuIdades em prosseguir os esludos 
e as limitadas condiçOes de vida forçam muita gente, sobretudo as crianças e os 
adolescentes, a abandonar seus pais nas colocações, indo para casa de parentes e 
conhecidos, indo em busca de perspectiva de futuro. Somente com projetos criativos e 
sustentavels se OOIU8gUirã manter, e ele forma Nmitada, l.I'T1a parte da popuIaçIo no inl8f'ior 
da Reserva Extrabvista. Esses projetos deveriam estar voltados para atividades autóctones, 
de acordo com a realidade de cada comU'lidade, sobretudo as liQadas a piscicultura, ao 
exttativismo vegetal e frutiferas regionais. Muitos desses produtos têm mercado g?fWllido, 
seja para o men=ado interno, seja para a e.qXXtaçk'. 

Somente 36% das familias encontram-se atá OS anos na mesma colocação, as demais 
iJuperam esse tempo, o que indica t.m baixissimo nivel de rotatividade migrat6ria. Há que se 
considerar que, mesmo entre aqueles que estão a menos tempo nas colocações, au"lda 
assim encontram-se na ragito do Rio Paeaás Novos e adjacências com 001 tampo sllperior 
a 10 anos. 
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Gnlflco 15- Tempo de Residência na Colocaçlo - por famUia 
F_: L ....... 5'_ clt C o f n eozOiddoçlo de -.. KanIo-"'2lOl, 

10.4. Condições de Hablt.lidada 

Quanto às casas, nAo diferem muito das antigas, tendo em média 25 m', com paredes" de 
caule de açaizeiro, cobertas com palha de açai de várzea e açai Euth8rpe oIeracea B 
Eutherpe preca,oria e assoalhadas com paxiúba Iryartea Bllormza. Possuem padrão 
semelhante, só há uma exceçAo, que é a moradia situada na Colocação 90, coberta com 
telhas de amianto 

A infra.estrutura verificada nas coIocaç6es é exbemamente precá1a, não tendo sido 
veroficados investimentos em melhona das condições de habitação A infra-estrutura nas 
colocações resume·se a casas rústicas com fomos de torrefaçao de laronha, enquanto 
aqueles Que criam animais como bovinoS, capnnos e cavalos possuem cercas rudimentares 
para Que esses nAo fujam 

..... Nobillçe" po55 5m 1fi00_o",. 01 "'""" • 05 ... .....- Em lIgun'I.aS 08.' .. 1*"1" Mo dt II~ o _ 
rn.'- .... W 1.5 m do"'" em -'o'" .... Iodo!lo .... "u 11" IUotUlm1l no .... _. 10 m do no 
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10,5, Infra-estrutura 

10,5,1, EducaçJo e Nível de Escolaril:açlo 

Na Colocação 90, no Vale do Rio Novo, há uma escola em madeira, coberta com telha de 
amianto e assoalho de madeíra, em bom estado de conservação, que fvnciooou durante 04 
anos, encontraf"ldo.se desativada desde 1997, por não tet' nUmero de alunos em quartidade 
suficiente, nem professor para ministrar aulas, o que compromete em mlJito o Muro das 
crianças que eslAo na faixa escolar e não podem estudar 

A população do Rio Novo, devido ãs necessidades para a obtenção do aprendizado, tem 
como reivindicaçAo llgante a coostnJçio de lMT18 escola m.s ptÓxima de suas residências, 
l.MTla vez que existem crianças em ídade escolar, sendo 06 na pri!Tl9lra série, 01 na 5" sene 
e 01 na 2" sêne, 

Especificamente no Vale do Rio Pacaãs Novos, as escolas existentes situam·se ao lado dos 
postos de saúde, mas se encontram desativadas, em média há 02 anos, por fatta de 
professores, Isso exige das famílias que possuem U'Tl pouco mais de r8CU"SOS, parentes 
e/ou amigos, o encaminhamento de seus filhos para estudar na cidade, provocando uma I 
depopulaçAo, pois, em geral, os estudantes que saem das colocações jamais retomam 

As escolas, quando foocionavam, atendiam até a 4" série do eosino fundamental. A rede de 
edlXaçAo é de respoosab'lidade mU'\icipal a , segundo o que afirmam os mor.KIores, a 
Prefeitln Municipal de Guajara·Mirim acIla que fica muito caro manter 8S escolas, pois há 
poucos alunos, preferindo desativá-las. Assim, percebe se que a esses mU'lícipes é negado 
um dos direitos mais básicos, comprometendo-Ihes a cidadania. ~ inadmissível que em 
pleno séaJlo XXI adminíslradores pUblicos ainda pensem dessa maneira, como se 
investimentos em educaçio fosse algo para obter retomo financeiro como numa emprasa 
capitalista. 

A Ultima escola a ser desativada foi na Comlridw1e Margafida, ressaltando-se que as 
mesmas foram construídas com recursos da Prefeitura Municipal e pelo Governo do Estado 
de Rond6nia, por meio do PLANAFLORO, com recursos do Banco Mundial. A estrutl,n 
fiSlC8 é de paredes de madeira, piso cimentado a telha fibfocimento, Extstem aincIa escolas 
que foram construídas em tapiri , com a mAl>de MnI das arnunidades, encoo~se 
desativadas, 

Na época em que essas escolas funcionavam, os alunos perconiam um trajeto de 01 a 03 
horas ele canoa, atingindo t.ma distância de até 12 quilômetros em relaçAo és residências 
Oestac.se ainda que a merenda escolar era fornecida de forma esporádica, faltando 
constantemente. 

Constatou-se na Resex do Pacaás Novos que a falia de um calendário especifico para 
atender os alunos, quando as escolas funcionavam, acarretava um indice de evasAo escolar 
expressivo, tendo como causa principal a necessidade que as famílias têm de &Il'lpfBglII" nos 
trabalhos de preparaçAo e colheita da roça e em outras atividades a mto-de-obra das 
crianças e dos jovens. 
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Grifico 16 - Nível de escolaridade 

FonIe: P ......... de CImpo. K.o •• "1, .3. 

o Quadro 44 demonstra claramente o nível de escolandade, de forma seto"81, envolvendo 
a população residente na Resex Pacaãs Novos 

2142 

" 
Pelo que se pode constatar, a questão educaCIonal é extremamente preocupante, uma vez 
que existe um baixo nível instrucional da populaçao, especialmente entre mulheres e 
crianças, sendo que estas têm o seu Muro comprometido, em razAo 00 não funcionamento 
das escolas e da ineJdstência de professores. A popuIaçAo masculina que teve acesso à 
educaçAo sequer conseguiu concluir o ensino foodamental. 

10.5.2. Comunlcaçlo 

No Rio Novo, que é parte integrante da Resex Pacaás Novos, a comunicação é feita através 
de um radioamador, equipado com placa solar e que pertence a Associação de Seringueiros 
Primavera, inclusive 01 motor Yanrna'", 01 pequena máquina de beoeficiamento de arroz, 0 1 
farinheira, 01 moeda de cana e equipamentos para apicultura, 01 chata (embarcação)51. 
encontrando-se instalados na Colocação 90 

No que tange especificamente. popuIaçAo que habita a calha do Rio Paceás Novos, ficou 
constatado que o sistema de comunicação é deficitéoo. Quando tem que ser feito contato 
com a cidade, utiliza·se rádio amador em algumas comunidades, mas sempre se encontra 
com deleito. enquanto em outras MO existe esse serviço. Quando se encontram na cidade, 
passam recado às coIocaçOes através da Rádio Educadora de GuaJará-Mlnm. ligada à 
Igreja Católica 

.. bll _~ ... m'z! •• e _,.,.,. zno.....,., .. 01 ",",,1I<ia !DI ... _ ,"", )oi G de 2001 .. _ de G'Elz"_ 0_. 
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10.5.3. Transporte 

Na Resex do Pacaas Novos, os únicos meio de transporte na regiêo do as embarcaç6es 
de pequeno porte, como barcos e canoas, que atendem o transporte de farinha. feiJão. 
arroz, milho, bo .. acha, castanha, entte outros, que são comeraallZados nas CIdades de 
Guajará-Mitim (Brasil) e Guayaramerin (Bolívia) 

o acesso à região é feito durante o ano, uma vez que os rios e igarapés oferecem 
coodiç6es de navegabilidade; deste modo, o Iransporte se clã através de pequenas 
embarcaç6es como voadeiras, barcos, rabetas, Inclusive chatas, que podem levar até 1,5 
tonelada 

10.5 .• . Energ ia 

Verificou.se que na Resex do Pacaás Novos nAo há fornecimento de energia elétrica nas 
coIocaç6es, logo 8 popuIaçAo nIo disponibiliza de equipamentos elétricos e eletrOnicos No 
período da noite, utiliz.n-5e IlW'Itemas â pilha, lampainas e 1~pi6es a IJ-lBrosene, 

10.5.6. Captaçl o e Abastecimento de Água PoUvel 

A água utilizada para o consu-no tunano 8 afaz.as domésticos li r&tirada dIretamente do 
Rio Pacaás Novos e tributários, não receeBndo quaisqU9f tipos de tratamento, s. 
ferv8fldo.a ou filtrando-a. Não se 005el'VOU a prática de perflsaçAo de poços amazOnicos ou 
cacimbas para fornecimento d'égua. 
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10.5.7. Saneamento Bhico 

o sistema de saneamento básico é deficitário, sendo pouco comum a utilizaçAo de fossas 
sanrtârias, e mesmo estas não recebem tratamentos adequados deixando a populaçAo em 
contato direto com os dejetos acumulados e vulneráVeiS a doenÇas, pnncipalmente 
gastrinlestinais. 

o sistema de esgoto sanitário, quando existe, fica localizado prÓXImo às casas, porém com 
fossas rudimentares a céu aberto, trazendo a proliferação de moscas e ouIros insetos 
voadores que contaminam alimentos e trazem doenças, prinCIpalmente gastrintestinais. 
além de. no periodO de inverno transbordarem em decorrênCIa da elevação do lençol 
freático pelo elevado indice de chuvas na regiao. Constalou-se que ainda que os habitantes 
façam suas necessidades fisiológicas em buracos ou ' fossas MOles', que se encontram em 
média a 20 metros dos cursos d'água. todavia nAo foi eviderciado transbordamento dessas 
fossas 

Em relaçAo ao li)(o doméstico, verificou-se que a maioria das familias quelma·o ou enterra-0 
pr6ximo às residéooas. 

13.4. CondiçOes de Habitalidade, Saneamento e Captaçlo de Água 

A infra·estrutura e)(lstente nas coIocaçóes é extremamente deficitária, com pouco 
investimento nas condições de habitação. Do universo pesquisado, verlficou·se que 28,7% 
pode S8f considerada boa, enquanto 57,1% é caracterizada como regular e 14,2% como 
péssima A constNçAo dessas residências deu-se apenas com a iniciativa e recursos 
próprios, induind<>se o trabalho, dos moradonls de cada coIocaçlo. 

Quadro 50 - Caracterlsticas das Residências 

• COBERTURA • Aro • 
"-""""'" o TSAAAO o CIMENTO o 

BRUTA '" """""O o BARRO " PALHA 14.2 "NCO 14,2 TABUABRUTA 57,1 
PA>UU8A ,., TABUINHA 2', PAXlÚBA '" 

o saneamento básico é ine)(istente A água consumida vem diretamente do no, não tendo 
qualqu8f tipo de tratamento 

Quanto ao sistema de esgoto sanitãno, verificou.se que somente 57,2% das residências 
contam com sanitános mernos sem fossa e 42,S'*' nAo <XlI1tam com qualquer tipo de 
sanitáriO efou fossa. Logo, a esmagadora maioria das residências não tem acesso a esse 
serviço e como conseqOência direta há proliferação de moscas e outros insetos voadores 
que contaminam al imentos e trazem doenças, prinCIpalmente gastrintestlnais. 

Em relação ao 11)(0 doméstico, constatou-se que 100% das familias adotam como medida 
queimá-Io 

Nao Q)(lste energia elétnca de quaIsquer tipos para dar suporte e conforto às famillas, a 
e)(ceção é a energia solar utilizada para alimentar o radioamador das comunidades do Rio 
Caut"'" 

A Infra-estrutura existente nas oolocaç6es resume-se a casas rústicas, sendo que apenas 
uma tem fomo de torrefaçAo de farinha 
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Observou-se que 100% das famílias são constltuidas de moradores p&m1anentes, portanto 
donos das colocações. 

13.5. Estrutura Produtiva 

A estnrtura existente na região, segundo 28,5% das famílias, foram adqumdas de OUtros 
seringueiros que venderam as colocações e 71 ,5% não informaram como ocuparam a 
Resex. 

Somente 28,5% possuem c ..... astramento jooto à AssooaçAo de S&nnguetros Aguapé, e 
57,1% possuem mais de uma colocaçAo. 

A produção agrícola é basicamente para atender à subsistência familiar, com um excedente 
mínimo para cometaalizaÇAo junto ao oomé.do local, principatmente atravessadores. As 
áreas de rultivoG possuem uma média de 0,75 a 1,5 he:talll por família, sendo produzidas 
sem quaisquer tipos de orientaçAo e assistência técnica, utilizandQ..se baixa tecnologia 
(restringindo-se a queimadas e instrumentos rudimentares como foice, machado, enxada). 

Para as atividades envolvendo a agricultura de subsistência e o extrativismo, em 
confu::::'<Iade com o relato dos moradores, as familias utilizam plantadoras ffi8fluaIS, o 
transporte ê por barcos e dlata com motor de popa ou rabela e canoa a remo, e na saída 
para Costa Marques alguns usam bicJcietas Ressalta-se que apenas 57,1% possuem 
equipamentos e a qualidade destes ê considerada por 50% como boa e 50% como precária, 
agravando a situação, pois, muito raramente, a população disponibilize de recursos 
financeiros para r&nOv&-los ou modemizá..los, com vistas a atender suas necessidades 
laborais. 

A mAo-de-obra é familiar, havendo raramente atividades de mutirão ou troca de mAo-de
obra entre os vizinhos mais próximos. 

A pratica de conlr8taf <iaristas é extremamente ra-a, ~ Bnas 03 familias procIX8ffi 
trabalhadores para exercer atividades em suas colocações. O valor da diária varia entre RS 
10,00 a R$ 15,00, dependendo da estaçAo do ano. 

Entre as grandes dificuldades para a produçAo agrícola, de acordo com as opiniOes dos 
moradores das coIocaçOes, observa-se: 

• a inexistência de equipamentos; 
• problemas de saúde; 
• falta de sementes; 
• falta de logística de transporte; 
• fal ta assistênaa têalica; 
• falta de energia elétrica para promov8f ifrigaçAo e benefiCiamento da produção, 

agregando valor ti produçao. 

o Quadro 51 cIemons'lra o percentual de famílias que procedem ao :ullivo agri:ola a de 
frutiferas na regiAo 

• Ia .. ; - , dIo RESEX. ' __ • _ no dIo ... dIo ar 'o _ ..... .. '1' quo" 'o.w. .... , Iro{fl" • 
• p'" l.dIo" .... 10.000"" ou I .... 
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Apenas uma coIocaçAo tinha frutiferas com "",'BÇU, beribá, NrnAo, lima, jaca. pupunha, 
mamA0 11 toron. 

o desmatamento é feito em pequenas parcelas de terra, anteriormente mencionadas, sem 
que exista qualquer tipo de autorizaçAo e vistoria 

As aiaç6es ele animaiS Vtlrificadas na Resex lotalizam 02 muares para transporte de cargas 
e 34 gahmas destinadas à subsistênCia e uma pequena quantidade para comel'ClalizaçAo 
com atravessadores 

A pesca é realizada apenas para subsistêoda. Pela ordem dauescente de preferênda para 
a alimentaçAo da popUação das Resex, tem-se o piau Sctuodoll sp: Leporinll$ .spp, 
Sl.I1Jbim Pseudoplatystoma fascistum, matrind, Plrapibnga Piaractus brachypomus, 
tambaqul Co/assoma I7l8cropomum, piranha caju Pygocentrus spp. Pintado, jatuarana 
Brycon oephalus, paru Mytossoma duriventm, pirara 

Em relaçio à caça, também é destinada à subSIStência, sendo que tem como preferência, 
pela ordem, os segUintes animais e aves: queixadaTsyassu PSC8';, jacu, caititu Teyassu 
tacaju, anla Tapirus tefT&stris, mulum Mitu mitu tuberosa. Tanto 8 pesca quanto a caça são 
atividades praticadas o ano todo, de acordo com 8 necessidade de obtenção de alimentos 
pela popuIaçAo. 

Quanto ao extratrvismo, vetificou.se que 57,1% das famílias exploram senngueira Hewa 
brasiliensise, 99% a castanheira Berlholletia excelsa, sendo que no Ultimo ano foram 
extraídos 3.930 quilos de borracha e 340 barricas de castanha-do-brasil. Aproximadamente 
01 (uma) família afirmou que comerdaliza madeira, junto à serraria pertencente à 
Associaçto de Seringueiros Aguapé, por meio de Plano de Manejo 

As dificuldades para o desenvolvimento das atividades extrativistas vegetais sAo 
representadas da seguinte maneira: falta de transporte (80%), preços baixos (8%), falta de 
equipamentos de trabalho (4%) e falta de compradores (8%), Com a sobra ou lucro obtido 
durante o ano, as famflias fazem a manutenção da casa (vesbmenta, alimento, móveis) e 
adquirirem ferramentas agricolas (terçado, f~ etc.). 

Pelas informações obtidas, nert'llma família possui caderneta de poupança ou conta em 
bancos e MO possui imóveis residenciais em outros municipios. 

Quanto ás abvldades que conlJlbuem diretamente para a formação da renda nas Resex, 
observou-se que apenas dois moradores desenvolvem atividades na serraria da Aguapé, os 
demais vIVem da produçAo agricoia , coleta de castanha e sennga, 

13.5. Asslstênci. Técnic. 

A assistência lécnica tem sido realIZada de foIl1la regular pela Associação dos Seringueiros 
Aguapé, que responde por 42,8% das visitas, e pela ONG Ecoporé, com 28,5%; os 28,7% 
restantes MO responderam. Quanto aos organismos públiCOS, o IBAMA atende com 
liscarizaçto num lotai de 57,1%. a SEDAM com 14,3%, o INCRA com 14,3% e a FUNASA 
com 14,3%. 
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Em relaçao â assistência técnica voltada ao seto( produtivo, não existe uma atuação de 
6rQAos pUbllCOS com objetivo de orientar a população quanto à diversificaçlo de atividades e 
agregaçAo na produçlo 

13.6, Infra-Estrutura 

13.6.1. Saude 

A Resex do RIo Cautário MO possui posto de saUcle voltado ao atendimento das 
comunidades locais, porém tem um agente de saude. que faz ViSitaS de dois em doiS meses 
e faz o tratamenlo nos casos de malária. 

Nos casos graves de saUde é solicitado via rãdio o deslocamento do paciente, que é 
transportado de ambulAnda para o hospital de Costa Marques 

A população local, nos casos considerados meoos graves de saude, utlhzam-se de ervas 
naturais. confOffile se pode observar no Quadro 52. 
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Em relação à qualidade do atendimento, somente 14,3% a consideram boa, 57.1% a 
consideram precária e 14,3% a consideram de péssima qualidade; 14,3% declararam que 
não eXJste, indulndo-se o lo! li8dmenlo de medicwnentos 

As doenças mais representativas, apontadas pela população, são a malária e a hepatite. 
Tanto para o deslocamento no tratamento de saUde, quanto para outras a!iv"'!tdes 
relacionadas à colocação, a população utiliz&-se dos seguintes meios: barco, vefcuio da 
Associação, carona em velculos e bicicleta. 

Para esses deslocamentos, o tempo de dlxaçio da viagem é muito vanável. pois depende 
das condiçOes meteorológicas da regiAo, além da trafegabilidade das estradas. 

13.6.2. Transporte I ComunicaçOes f Energia 

O prinopal meio de transporte utilizado na região consiste de embarcações de pequeoo 
porta, como barcos a canoas, que transportam a produçIo, seodo complementado por via 
terrestre, que dá acesso da sede municipal é Comunidade Canindê. No periOdo da seca. há 
uma certa difiQJldade para realizar o transporte via lIuvial, invertando-se no penedo 
chuvoso, quando a estrada rica totalmente intransitável. 
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Na avaJiaçao dos moradores, a estrada é considerada boa no periodo da seca e regular no 
"",,",o 

A comll'l .... açAo na Resex é realizada através de radioamador, &qulpaoo com placa solar e 
pertencente à Associação de Seringueiros Aguapé. 

13.6.3. Educaçlo 

Existe 01 escola, de madeira, piso de cim&flto e telha de amianto, podendo ser classiftcada 
como estando em bom estado. O &flsino oferecido é de 1" a 4" série. 

Em relaçAo à distância da escola, os estudantes moram nas proximidades da escola e, para 
chegar até lá, utilizam barco OIJ vAo a pé. A qualidade do ensino, d&fltro dos cntérios da 
própria comunidade, é considerada boa por 28,5%" regular por 14,2% e insuficiente ou 
precária por 57,3%, com a agravante de nAo aceitarem os adlAtos como alunos 

Foi observado durante o levantamento que, das 13 psuoas em idade escolal'S apenas 08 
estio estudando, o que se deve, em parte eotre outras cin:lx!stâncias: à distOfÇão 
idadelséfia e &O C\Xl'ÍCIÀO escolar inadequado ao calendário das atividades extrativas e 
agrícolas, exigindo das lamflias que encaminhem seus filhos para estudar na cidade, 
provocando uma bai)(a populacional, uma vez que, na maioria dos casos, os estudantes 
jamais retomam às coIocaç6es 

13.6.4. Lazer, Cultura e Religilo. 

As atividades sodoculturais são espcridicas, todavia , percet a se a existência de festas 
(aniversários, casamentos, festa de 510 Francisco), encontros de VIZInhOS para contar 
hist6ôas 8 causos 

Como atrvidade de lazer apradam bamo de rio e pescaria. Praticamente todas as 
residências contam com a presença de rádios a pilha, com a comunidade apreciando 
pr;oopalmente os programas regionBlS, especIalmente a Ràdio Difusora de Goajará·Mirim. 

Em se tratando de aspectos de religiosidade, observa..se a realizaçAo de cultos nas 
moradias, reunindo-se os vizimos mais próximos. A missa é realizada na escola, de forma 
ocasional, geralm&flte uma vez ao ano, quando o padre visita a regiAo, o que, segundo os 
informante, nAo ocorreu neste ano. A maioria dos moradores pertence à igreja Templo da Fé 
e à Igreja Pentecostal Deus é Amor e alguns são católicos. havendo apllfias dois que 
disseram nAo ter religiAo. Há que se destacar que a religião serve para estreitar laços 
SOCIaiS e de co/aboraçAo entre a Comuntdade. 

~ 

CATOUCA. • ".8 • ",' '5> 
SEM REUGlÁO , 8,' , , ,O 
TEMPlO OA FE " lO' • " .• 38.' 
PENTENCOSTAL DEU, , • 17,4 , 27,2 lO" 

13.6,4. Organizaçlo Social 

Indapendente de sua maIOr OIJ menor denSIdade populacional, 8 orgamzaçAo SOCIal das 
comunidades tem como base pnoopal a familia, e a partir dos contatos mantidos &flue os 
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parentes hã uma estrutura que pode ser explICada como intllfCOlTlUnltâria, isto é, a maioria 
das pessoas possui uma certa ligaç'"' com pessoas de outras comlXlidaoes 

13.6.5. Associativismo 

A estrutura assodativista no Rio Cautálio não sofreu profundas al181'8ç6es. do período de 
1997, quando foi realizado o Plano de Desenvolvimento da Reserva ExtratiVlsta Estadual do 
Rio Cautério (RONOONIAJPLANAFLORO, 1997), no qual a comunidade da Resex Federal 
leve participaçAo, conforme a dtaçAo no Plano, quando fala do associativismo: 

"Cada comunidade tem dois representantes, que são eleitos na Assembléia Geral da 
AssociaçAo, não tendo tempo de mandato definido. Os representantes têm a funçao de 
organizar os moradores, de liderar trabalhos comunitálios, de manter os moradores 
informados sobre a AssociaçAo e o movimento extrativista, de mobilizar as comunidades 
para a resoluçAo de conflitos e de reprasentar as WtrourVdades na reuniAo de coordenaÇAo 
da Associação. ( ... ) Uma das diftoJktades dos representanl8s e de outras Iidera'1ças é a 
perda de dias de trabalho, devido às várias tarefas, empales e r&uJ"ll6es Além disso, o 
analfabetismo difiQJIta alglXlS moradores assu-nirem fuo1çóes comunit.*ias. A Associação de 
Senngueiros do Vale do Guaporé (Aguaplt) é a representante legal dos moradores do RIO 
Cautário. ( ... ) As esposas e os filhos que produzem seringa e/oo castama comercializam 
sua produção e se beneficiam dos direitos do assodaoo através do marido 00 pai sócio. 

A Aguapé realiza reuniOes de base na Reserva, normalmente a cada dois meses. As 
reuni6es ocorrem na co1oceçlo Canindé, que é a comunidade central da Reserva. Nas 
reunl6es são dados informes e decididas algumas questões que dizem respeito' Reserva e 
à Aguapé( ... ) As reuri6es de coordenaçAo, espaço para dtscutir questões sobre a 
AssodaçAo, ocorrem geralmente a cada <4 meses em Costa M.-ques, com a Diretoria da 
Aguapé, representantes das comU"lidades do Rio Cautário e das outras áreas exbatiwistas 
do Vale do Guaporé, do lado bnlsileiro" 

Em relação ao Plano de Manejo Florestal realizado na Resex Estadual do RIO Cautâno, 
houve reclamação por nIo inchk os seringueiros da Reset\la Fedelal, além de 
argumentarem que a serraria tem conll"itluido para a destNiçto das matas, poIuiçAo do rio e 
prejudicado os castanhais, que ficam cheios de espimos, e tendo, conforme declaração de 
uma moradora, aumentado o número de doenças, devidos aos dejetos de madeira que 
escorrem para o leito do rio, durante o periodo chuvoso. 

Aproximadamente 98% das familias que moram nas Resexs fazem parte da Associação de 
Seringueiros Aguapé, vinculandQ.se ainda à COOSERON - Cooperativa dos Seringueiros 
de Rond6nia e à OSR - OJganizaçIo dos Seriflgueios de Rondôllia. 

Logo, a comunidade pesquisada tem uma forte ligação com a AssociaçAn de Seringueiros 
Aguapé, que atua diretamente como elo poIitico entre essas comlonidades e os mais 
diversos segmentos s6à0-poIiticos regionais. 

SegU"ldo a Comunidade, a Associaçlo Aguapé, apEar de apresentar uma série de 
deficiências, tem promovido açe" S' de melhoria na qualidade de vida dos associadlx, tás 
como: 

a) ofena de alojamento na cidade, 
b) vigilAncia da área e contritlulçAo na fiscalizaçAo com ootros 6rQ;los; 
c) aquisiçAo de bOliac:ha com um preço maior do que o praticadO com atravessadores; 
d) oferta de cursos de artesanato, corte e costura e pintura em tecido; 
e) disposlçAo de radioam&dof para a comunidade; 
1) promoçAo do exbatillismo; 
g) incentivo ao ecotuismo, 
h) promoção de açIo para a melhoria da qualidade educacional dos moradores, 

li. 



i) realização de convênios para aquisiçao de medicamentos para atender a população 
das Resex: 

j) Plano de Manejo Florestal. 

Quanto ao desenvolvimento de atividades pela AsSOCIação na Resex, destacam 

a) aqulSiçAo de animal de carga, 
b) constNçAo de escola e luta pela melhoria da edLlC"Çào; 
c) atendimento à saúde, por meio do agente de saúde; 
d) transporte de doentes; 
e) comuoicaçAo através de rádio amador 

Em relaçAo aos restJtados obtidos nos projetos e às atividades desenvolvidas pela Aguapé. 
os moradores redamam de nAo haver nenhum projeto sendo desenvolvido na Resex, pois 
todos os projetos são desenvolvidos na Resex Estadual. 

13.7. Uso e Ocup.çlo e Tipo ele Solo 

13.7.1 . Uso Atuar do Solo 

A estrutura fundiària é caracterizada pela presença de familias extrativistas, compostas por 
seringueiros e castanheiros. A Resex encontra-se demarcada e regularizada. As "arestas 
são a principal forma de cobertura e ocupação de solo na região. 

A vegetaçio eocontrada é consbtuída basicamente de: 

a) terra firme, onde se obsElf'la a existência de castanheira e copaiba (COIetadas), 
garapeira e outras madeiras de lei, utilIZadas por meio do Plano de Manejo da 
Aguapé. Nela aparece açal , tucumã e patoãs, além de outras palmeiras. Nas áreas 
de terra firme onde é praticada atividade agríCOla de subsistência, encontram-se 
capoeiras, provenientes de antigos roçadQs, constituindo-se de vegetação primária e 
s&OJndária (pimo wabano, embaúba etc.); 

b) várzea ou igapó 

Em tennos de outras atividades econ6micas, a populaçAo tem desenvolvido o cultivo 
agricola, principalmente das consideradas anuais, destinadas ao consumo próprio. Para 
tanto, tem cultivado pequenas lavouras variando de 0,75 a 1,5 hectares. 
Atualmente, não foram observadas a comercialização ou a transferência de COlocações nas 
Resex. 

13.7.2. Tipo de Solo 

O Instituto em Defesa da Identidade Amaz6nca -India (1994), por meio do Levantamento 
Socioecon6mico e Fundiário da Reserva Estadual do Rio Cautário, que tem características 
próximas às da Resex Federal Rio Cautãrio, constatou que a maior parte dos soros s.!io 
associaç6es de latossolos (latossolo vermelho-amalVlo) e afBi8$ quartzosas tidromórlk;as, 
todos álicos, sendo que teallcamente são solos fracos para a agricultura. 

No Levantamento observou-se outro solo na Reserva; aluviaiS astróficos (pobres) e 
eu/rolicos (ricos) nas áreas de várzea, glei pouco h(m'co álico, também nas várzeas, todos 
limitados para a agncultura E)(lstem outros tipos de solo na Reserva, mas em pouca 
quantidade 

O Levantamento em questão apontou que os solos recebem outras dassificaç6es pelos 
rnoradOfes 
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e) Terra p reta (de OIXicurizal ou cacoa/): provavelmente li ..."a terra trabalhada pelos 
indios, antigos habitantes da região Essa terra ê preta e muito fofa, sendo considerada 
pelos seongueiros como a melhor terra para o milho e, prinopatm&nte, o feijão. Quando 
um sanngueiro não tem esse tipo de terra em sua coIocaçAo, precisa pItw"Itar o feijão em 
outra colocação que tenha terra preta, para obter boa produçlo: 

b) Barro e barro arelusco: sAo terras mais amareladas e mais fracas. Quando na beira de 
rio, em lugar alagável, são as terras onde existem mais seringueiras. Quando mais 
distantes, em terra firme, são onde existem mais castanheiras e madeiras de lei Nesse 
tipo de terra, geralmente li fello pequeno roçado para o plantio de arroz; 

c) Também há a tabatinga, terra muito argilosa, com..." na beira dos rios 

13.7.3. Pruslo ant ropica 

No que se refere a invas6es, afinnam que têm havido Invas6es de mad8lf8lros e grileiros, 
que já do conhecidos por invadirem as Reservas, Niquimo e Adio, e que essas W1v"as6es 
interferem diretamente na VIda da popuIaçAo. 

Os moradores afinnam que em r&laçAo • grilagem de terras, tem-se como pnnClpal mentOf o 
senhor Niquinho - que atualmente encontra·se preso - , além do seringueiro João Pistola, 
João Cigano, Zizj , Velho do Bigode, Romualdo, Gaucho e Gerson, sendo que alguns deles 
sAo moradores das imediaç6es e que acreditam que somente haverá desenvolvimento com 
o loteamento das Resexs e com a e!iminaçAo da I\oresta. 

o Laudo de Exame Pericial de Constataçao de Danos Ambientais em Unidades ele 
ConservaçAo de Uso Direto ~ 00161SMAI2.003ISESDEClRO constata os danos calJsac!o'i 
por I/wasores. 

.... "*"1 
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13.7.4. PERSPECTIVAS DOS MORADORES EM RELAç Ao A RESEX 

Os dados consolidados a partir das observaç6es feitas pelos moradores demonstram que 
todas as famílias pretendem Wiltinuar em suas coIocaç&!s, mas que esperam que o 
Governo Federal, a Prefeitura, o Governo Estadual e a A~ap+ ofereçam melhores 
condiç6es de vida, no que se refere a edl ... açAo, saúde, prodi IÇA0 agrícola e extralivismo. 

112 



Alguns desejam criar animais silvestres, gado, oalinhas, patos e plantar café, cacau e 
pupunha. 

13.7.5. Import!ncia e Per.spectiva d a Populaçlo d as Resexa em Relaçlo ao Parque 
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14. RESERVA EXTRATIVlSTA FEDERAL BARREIRO DA S ANTAS 

14.1. Antecedentes hlst6ricoslpopulaçlo 

A Resex Federal Barreiro das Antas roi aiacia em 07 de agosto de 2001 , com lrn8 área de 
107.234,25 he: 7afeS, sendo que anteriormente é sua criaçêo esma sob o dominio do 
Exértito Brasileiro. Sua populaçAo é de cinco pessoas 

Sua criaçAo se delI devido á luta das organizaç6es dos seringueiros, por meio do Conselho 
Nacional de Seringueiros - CNS e AssociaçAo Primavera. Possui apenas uma familia de 
moradores fixos, todavia está em curso a oo.'PsçAo de ooIocao;6es antigas e aberture de 
novas coIocaçOes. 

Antes de se tomar Resex, a regiAo era o Seringal Bom Destino, cujo dono era o Sr. Ornar 
Morhy Filho, que wrendou para o Sr Francisco Joaquim Filho, c::ontlecido como Pitito. Com 
a morte do Sr. Ornar, sua esposa Eliete Mortly, juiza do mI.I1icipio de Porto Velho, assume a 
chefia do Seringal, dizendo-se dona de todo o Rio Novo. 

No senngal havia 20 colocações, onde viviam 360 pessoas 

Na Colocaçlo Bom Desbno, que era do Sr. FranciSCO, hoje abandonada, fu'lClonava uma 
mini-usina que beneficiava o látex e produzia a folha defumada, que era vendida direto para 
a Pirelh , que vinha buscar o produto em Guajará-Mirim. TInha um barracão, 20 casas, 
diversas canoas, 01 campo de pouso onde a SUDHEVEA - Superintendência de 
Desenvolvimento da Borracha pousava seu heliCóptero 

Os senngue.ros eram capacitados pela SUDHEVEA e pela ASTER - ASSOCIação de 
Assistência Técntca, para o beneficiamento da bOllacha. 

Ainda se observa a eXlstêooa de 04 estradas de seringas e 05 pés de manga na Colocação 
Bom Destmo. Com o declinio da boliacha, os senngahstas foram perdendo tudo que tinham 
e nada mais era aplicado nas colocações que foram abandonadas 

Nas rodas de COrlV8fsa entre os seringueiros limilrofes da Resex Barreiro das Antas, 
percebe-se um saudosismo do tempo em que trabalhavam com os seringalistas, pois, 
segtlldo contam, nessa época rJngUém passava necassidade, sõ aqueles que ercwn 
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preg\içosos. Afirmam que era bem melhor do que hoje, pois os senngalistas lijudavam com 
rancho, espingarda etc., logo o "senngueiro não andava duro' A qUB[ia no preço da 
borracha fez com que a situaçAo se tornasse insustentável, empobrecendo os seringalistas 
e a rellrada dos seril'lQu8iros das colocações. Outro fato que merece destaque, e já 
registrado em algumas bibliografias da região, diz respeito aos fndios, que, segundo os 
seringueiros, eram monos a mando dos seringalistas, como n fosse normal, já que haVIa 
Indios demais e estes atrapalhavam o cone da seringas. 

14.2. Origem do nome 

Quanto ao nome da Resex Barreiro das Antas, segundo aftrmam os seringueiros, é porque 
ancootraram o barreiro com muitas antas. A descoberta foi feita por funcionários da 
ComparTIia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM na década de 1980, com a data 
mais provável sendo o ano de 1986 

Quando foi para oiar a Resex, o Conselho Nacional dos Setingu8iros, por II'lte" "Uio do 
Senhor Manoel Mercado e Alcides (Presidente da Associaçkl Primavera), concordou com 
todos os moradores em asslXl"lir tal responsabilidade de protaçlo e promoçAo da OCIJpação 
das colocações abandonadas, pois dessa forma assegurariam a posse Da terra 

Quando da realizaçao da AvaliaçAo Ecológica da REBIO Estadual Traçada! , realizada pela 
Kanlndé em 200CW2001 , foi constatada a existência de uma coIocaçAo nas coordenadas 20L 
0304694, UTM 8744199, denominada CoIocaçAo do AdAo, que estava OCHI'l8da. 

Em 2003, quando da realização do levantamento do entorno do Parque Nacional Serra da 
Cutia, criado em 011OB12oo1, com area de 283.611 ,70 ha, constatou-se que na atual Resex 
Barreiro das Antas há apenas 01 coIocaçIo com l'TlOfadores efetivos, tendo as segUIntes 
coor"deoadas: 11"21'20" SUl e 64·4T44v.Gr, sendo de,nninada de cajueiro. 

Há 15 coIC'C~s que se encontram fIk ando .... adas no interior da Resex.. 

Ficou evidenciado que os moradOres dessa Resax possuam Htrella ligação com os 
seringueiros da Resex Pacaas Novos. Pode ser constatado também que há intenção da 
AssodaçAo Primavera em promover a reocupação das coIocaç6es que se encontram 
abandonadas na Resex Barreiro das Antas. 

14.3. Caracteristicas Socioecon6mlcas 

A situaçAo socioecon6mica dos moradores dessa Renx não é muito diferente das demais 
reservas axbalivistas no Estado. 

A única fami6a residente enconu.se hé menos de 03 a'K)S na coIocaçio. Ela comp{>&-se de 
05 pessoas, sendo 03 do sexo masrulino (com 25, 31 e 68 anos) e 02 do feminino (com 04 
e 51 anos). Esses motadtKes são IOdos naturais da região do VIIIe do Guspoté. 

14.4. Educ.çlo 

Destaca.se ainda que &penas urna pessoa da família estudou at6 a 1" séOe do ensino 
fundamental , sendo que os demais nAo sabem ler ou escrever. A única escola que atendia 
até a quarta série na região, e encontr&-se a 02 quilOmetros, está desalivada há vários anos, 
devido á falta de profesSOf. 

14.5. Infra-estrutura 

A flWTlilia mora em tn"I8 casa medindo 60 m", cercada de paxiúba, coberta com palha de 
palmeiras, piso de paxiúba e, para os padrOes de habilaçAo de S8 -MlQueiro, pode S8f 

conSIderada regular. 
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A residência pellllanente em questAo nAo possl.i lossa. O abastElClmento de égua para 
consumo é proveniente diretamente do Rio Novo. Quanto ã energia eléllica, é Inexistente, 

As doenças mais comuns apontadas pela lamilia do a malana e a gripe, que são tratadas 
no Posto Indigena Santo André ou diretamente no Hospital Regional de Guajarll.Mlnm, 
demorando cerca de 02 dias da Colocação ã Sede do Municipo, uma vez que o acesso é 
somente por pequenas embarcações, Para as doenças mais comuns, utitizal'Tl-se de tolha 
de laranja (febre), erva cidreira (calmante), capim santo (dor de barriga) e faveira (dor de 
baniga e inftamaçlo). 

A colocação em questAo foi adquirida de outro sennguelro, nAo tendo, porém, quaisquer 
tipos de documentação, 

14.6, Produçlo extrativista 

A área expionlda da colocação pela lamília é de aproximadamente 300 hectares, na qual é 
extraida seringa e castanha·d~brasil, Extraem látex de cerca de 600 seringueiras e 1'18 03 
estradas com um total de 300 castanheiras, sendo que para a exploração desta necessitam 
deslocar·se até POI'tO Loreto e dai. localidade Primor, (evand~se 01 hora de motor 15 Hp 
até o pique de castanha, 

Apontam que existem vários ptOdutos na "oresta, mas os preços não compensam a 
exploração, além óo que nao disponibilizam de projetos. 

Foi constatado pela família que mUitos pescadores, sobretudo profissionais, adentram a 
área da Resex, mesmo nAo sendo permitido. Reclamam da falta de fiscalizaçAo por parte do 
IBAMA e de que os invasores estao acabando com os peixes e animais, tanto da R8$8x 
quanto da Reserva Biológica Estadual do Traçada!. Embora cacem na Reserva, declaram 
que é só para subsistência e que nAo concordam com a caça na regiAo. 

Também afirmam que nAo concordam que seJ8 realizado Plano de ManejO Florestal, pois 
segUldo eles isto trarll impacto ambiental ã regiao. 

A lamflia no último ano tomou empréstimo bancãno junto ao Banco da AmazOoia - BASA 
para atendimento à CoIocaÇAo NAo disponibilizam de conta corrente ou poupança. 

Quando conseguem obter algum lucro, investem na ahmentaç.Ao e matenal para aumentar a 
agricultura. 
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Mapa 5 - ColocaçOes no Barreiro das Antas 
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14,7, Agricultura e equipamentos 
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Quanto a produçlo prop.i amente dita, 6 cUtivado 01 ha de arroz B 01 ha de miho na 
mesma area B 02 ha de mandioca, sendo destinados ao consumo próprio, Possuem um 
pequeno pomar com 02 jambeiros, 04 cajueiros, 01 tangerina, 03 laranjeira, 02 mangueiras, 
01 CCKlueiro, 01 jaqueira, 03 limoeiros e 03 pés de urucum, A mJo.de-obra é totalmente 
familiar e nunca recebenlm assistência técnica, 

o único equipamento disponível para o trabalho é um motor de 7 Hp fabricado em 1998, A 
tecnologia uti lizada 6 a tradicional, com derruba e queima do roçado, Logo, as maiores 
dil'iculdades devem-se à falta de maquinários, pois só disp6em de foice e terçado, 

Preteodem cul tivar no Muro trutiferas como laranja lima, tangerina, abacate e café, com 
vistas a gerar renda e alimento pa"8 a famllia na Resex; para tanto, espetlIm ell ........ bar 
financiamento pa"8 expandir a agricuttura e cootratar pessoal, 

14,8, Associativismo 

A família participa da Associação Primavera de Seringueiros, mas ressalta que o úniCo 
auxílio prestado é o radioamador que auxilia no ateodimento à saOde, pois, ~ 
adoecem, podem solicitar o transporte, 
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14.9. Lu.er 

A pesca, a caça e a visita aos vizinhos sio as unicas formas de lazer praticado pela familia 
Como os moradores das Reservas Extrativislas nAo conhecem os limites demarcatórios do 
Parque, caçam dentro do Parque no local denominado pelos seringueiros de "chupado!"", 
pois acteditam que fica dentro da Resex Barreiro das Antas. 

14.10. Importtncla do Parque Nacional Serra da Cutia para OI moradores da Resex 

Avaliam que a Impootanaa e a perspectiva do Parque Nacional Serra da Cutla é de que o 
mesmo possa trazer proteç.Ao e fiscalização da região, bem como atrair IlXiStal para a 
Resex e o Parque e assim gerat renda à popuIaçAo lIXaI. 

15. RECOMENDACOeS GERAIS 

Recomendamos que sejam desenvolvidas as seguintes atiVidadeS no entorno do Parque 
Nacional Selia da Cuba 

" Infra-estrutura, equipamentos e serv iços 

1 Construir escola para atender ao ensino da 5" a 8" série, 
2. Construir Posto de Fiscalização na regito do Rio sao Joio ou Branco, Ilha, 

no Rio Novo. na área limitrofe com o Parque e a Resex Barreiro das Antas, 
no Rio Soteno, na área limftrofe com o Distrito de Surpresa; 

3 Construir a sede na área limitrofe com o Distrito de Surpresa, 
4. Construir Posto de ApoiO em Surpresa; 
5. AdqUIrir eqUipamentos para viabilizar as atividades no entorno do Parque, 
6. Contratar pessoal téalico-administrativo para completar a equipe do IBAMA. 

• Parcerias 

1 RealIZar a gastA0 compartilhada com entidades que tenham 
comprovadamente condlçOeS técnicaS e administrabvas; 

2 Buscar/estabelecer parcenas com entidades e empresãri05 locaiS, para 
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deseovolver o turismo na regiAo: 
3. ArtICUI8I' a integração de aç(5es oom a FUNAI, AssOCIações de Seringueiros 

e de indigenas, FUNASA, SECAM, SETUR, Batalhão de Policia Ambiental , 
ONG ambientalistas, universidades; 

4. Buscar o envolvimento das comunidades do entorno na busca de soluções 
para os probiemas. 

• Fisc .. lizaçlo 

1. Implantar postos de fiscalização em região estratégica; 
2. Fiscalizar o rio, prOibindo trAnsito de pescadores profissionaiS e 

outros invaS0f8s: 
3. AdqUirir equipamentos para a fiscalização (barcos, motores etc.): 
4. Estabelecer rotina de fiscalizaçio e vigilãnda: 
5. Organizar e capacitar grupos de fiscalizaçAo voluntária 

• Regul.rizaçlo Fundi'ri. 

1 Anexar ao Parque NaciOnal Serra da Cutia o TO do $f MOIses 
Bennesby - Seringal EstrelalSlo JoAo do Branco 

• Uso e ocupaçlo do solo 

1. Fomentar junto aos órgãos púbiicos o desenvolvimento de projetos 
que gerem renda, sem imp!tdN a Resex e o Parque; I 
2. Promover projetos de criaçAo de animais silvestres. 1 

• S.ne.mento 
1. Geslionar junto à Prefeitura Municipal, para impIa-rtaçAo do sistema de 
saneamento e esgoto: 
2. Incentivar e apoiar alternativas de tratamento do 101.0 domésbco; 
3. Gestiooar junto à FUNASA para que implante fossas sépticas na 
Resex 

• S .. úde 

1. Construir Postos de SaUde, 
2. Adquirir medicamentos jIxIIO' PrefeihJt&lFUNASA; 
3. Geslionar junto <li Prefeitura para que a FUNASA disponibilize 

profissionais de saüde para a Resex; 

• Pesquis. 

1 Promover o levantamento da história 0l1Il1 dos moradores da Resax; 
2. Promover pesquisas sobre ervas mediCinais; 
3. Incentivar a vinda de pesquisadores das diversas áreas de 

Estudo (biologia, arqueologia, geologia etc.). 

• Turismo 

1 Desenvolver o ecoturismo nas Resexs e Oistnto de Surpresa em 
parceria com organizações nAo-govemamentais, empresários, 
l61iversidades. 
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16. RecomendaçOes - Reservas Extrativistu Estadual de Pacais Novos e Cautário, 
Federal Cautário 

Para construir o desenvolvimento socioa:on6mico-ambiental sustentado, é ne-"'ssãna a 
viabihzaçjo das seguintes açOes: 

1) Incentivo governamental para o transporte e comeroalizaçto da produçAo, 
inch.llndo-se a melhoria do preço pago pela borracha. por meio de subsidios e com a criação 
de um fundo estadual ou federal de 8pOIO especifiCo às atividades extrativistas, 

2) Estabeleamento de estratégias que visem atingir e consolidar o mercado 
solidário, 

3) Viabilizaçto de protetos conceituados em planejam8f1to estratégico, voltados 
para as matérias·pnmas (oopaiba, palmito, artesanato) que a região oferece, incluif'ldo.se o 
bsismo de baixo impacto e outros que possam ser geradores de trabalho e reocIa, 

4) ReaJizaÇAo de eventos que possibilitem um maior foi taJedmenlO institucional. 
organizar.ional e de pt'OCessamenlO ou verticalizaçAo da produçio; 
5) AplicaçAo de aç6es capazes de recure'8i as riquezas natlX'8is, anteriormente 
destrui das, 

6) Viabilização de ações Junto a entidades não-govemamentais ou pUblicas, visando 
a melhoria dos aspectos sociais, de saneamento báSICO, saúde e educação, nas 
comlll'lidades ao longo do Rio Pacaás Novos e tributários; 

7) ViabilizaçAo de estudos s6ciO-antropológico, visando resgatar a história de 
ocupaçAo da regiAo ~ 

8) ReaJizaçAo de ações governamentaIs na área de saUde, com campanhas 
educativas de saneamento básico, vacinaç'kl, entre outras; 

9) Abertura de tinhas de crédito para a populaçAo seringueira; 

10) Fiscalização no rio Pacaãs Novos, com medidas severas contra InVaS04'eS, 
garantindo o re-povoamento e a p erp etiJaçAo de "pé cies aquáticas e te;, estres que servem 
de suprimento alimentar as populações das Terras Indígenas e Extrativas; 

11 ) Re-;mplantaçio e re eqUipamento de postos de saude e manter estoques de 
medicamentos, assim como agente de saúde permanente; e 

12) Re-implantaçio e re-equlpameotO das escolas nxais com a garantia efetrva e 
permanente de professores, ínclulndo-se um ca!endkio especifico a realidade de cada 
comooidade 

17. Nlo recomendamos 

1. O desenvolvimento de Plano de ManejO Florestal nas Reservas Extrabvlstas de 
entorno, mesmo que sejam de baixo impacto, poIS certamente trara pressão sobre o Parque 
e as terras Indígenas 
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