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RESUMO 

No Brasil são registradas 65 Florestas Nacionais, sendo 32 destas localizadas na 

Amazônia Legal, representando 3,13% do total de unidades federais dessa região. Destas, 3 

Flonas pertencem ao estado de Rondônia (Bom Futuro, Jamari e Jacundá), sendo a Flona do 

Bom Futuro e seu entorno a área de estudo do presente trabalho. O processo de ocupação da 

Amazônia Legal tem sido marcado pelo desmatamento, pela degradação dos recursos naturais 

e por conflitos sociais. Uma medida estratégica para organizar a ocupação e promover o 

desenvolvimento sustentável da região é a criação e implementação de Florestas Nacionais. 

Dessa forma, o objetivo geral do trabalho foi avaliar a manutenção dos recursos naturais na 

Flona do Bom Futuro e seu entorno, localizada na porção noroeste do estado de Rondônia, 

nos períodos de 1986 a 2011 através do geoprocessamento de imagens. O processamento 

digital de imagens, obtenção de métricas de paisagem e localização da área foram realizadas 

através da utilização dos softwares Sistema de Processamento de Informações Geográficas 

(Spring), versão 5.1.8 disponível gratuitamente pelo Instituto de Pesquisa Espacial - INPE do 

Brasil, através do sítio <http://www.dpi.inpe.br/spring/> e GVSIG, versão 1.9, obtendo-se o 

mapeamento dos dados em escala de 1: 50000. Utilizou-se O Modelo da Terra South 

American Datum (SAD-69) e o Sistema de Projeção Universal Transversa de Mercator 

(UTM). Todo o procedimento para cálculo das áreas foi realizado com a zona de 

amortecimento de 10Km, sendo assim o plano de informação representou 606.000ha para os 

três primeiros anos analisados (1986, 1996 e 2011) e de aproximadamente 389.576ha para o 

ano de 2011, devido a redução da Flona. As etapas para o processamento digital das imagens 

foram, respectivamente, a obtenção das imagens e dos shapefiles, registro, mosaico, recorte, 

contraste, restauração, segmentação, classificação e mapeamento das classes. O estudo 

demonstrou um crescente aumento da ocupação antrópica e queimadas, em decorrência a 

diminuição da vegetação. Evidenciou também, que a redução da Flona não contribuiu com a 

manutenção dos recursos naturais. 

 

Palavras-chave: unidade de conservação, análise multitemporal, geoprocessamento, 

ocupação antrópica. 
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ABSTRACT 

In Brazil are registered 65 National Forests, 32 of which are located in the Legal Amazon, 

representing 3.13% of total federal units of this region. Of these, 3 Flonas belong to the state 

of Rondônia (Bom Futuro, Jamari and Jacundá), the Flona do Bom Futuro and its surrounding 

area of study of this work. The process of occupation of the Amazon has been marked by 

deforestation, degradation of natural resources and social conflicts. A strategic measure to 

organize the occupation and promote sustainable development of region is the creation and 

implementation of National Forests. This way, the general objective of the study was to 

evaluate the maintenance of natural resources in Flona Bom Futuro and its surroundings, 

located in the northwestern portion the state of Rondônia, in the period 1986-2011 through the 

GIS images. The digital image processing , obtaining landscape metrics and location of the 

area were carried out by using softwares Processing System Geographic Information ( Spring 

), version 5.1.8 that is available for free by the Institute for Space Research - INPE of Brazil, 

through the website <http://www.dpi.inpe.br/spring/> and gvsig , version 1.9 , to obtain data 

mapping on a scale of 1: 50,000. We used the model Terra South American Datum  (SAD- 

69) and Projection System Universal Transverse Mercator (UTM). Entire procedure for the 

calculation of areas was performed with the buffer zone of 10 km, so the plan information 

represented 606,000 ha for the first three years analyzed (1986, 1996 and 2011) and 

approximately 389.576ha for the year 2011 due to reduction Flona . The steps for processing 

digital images were respectively images capturing and shapefiles ,registration ,mosaic 

cropping ,contrast ,restoration ,segmentation , classification and mapping of classes. The 

study showed an increasing human occupation and burned, due to decreased vegetation .  

Also showed that the reduction of Flona did not contribute to the maintenance of natural 

resources. 

Keywords: conservation unit , multitemporal analysis , geoprocessing , human occupation . 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo de ocupação da Amazônia Legal tem sido marcado pelo desmatamento, 

pela degradação dos recursos naturais e por conflitos sociais. Em pouco mais de três décadas 

de ocupação, o desmatamento atingiu 18% do seu território. Além disso, extensas áreas de 

florestas sofreram degradação pela atividade madeireira predatória e incêndios florestais 

(VERÍSSIMO et al., 2011).  

O governo brasileiro vem tomando medidas para organizar e controlar essa 

exploração desordenada dos recursos naturais. Uma medida estratégica para organizar a 

ocupação e promover o desenvolvimento sustentável é a criação e implementação de unidades 

de conservação (SCHNEIDER et al., 2000). 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) por meio da Lei nº 9.985 

de 18 de julho de 2000 prevê a implantação de unidades de conservação para garantir 

condições necessárias de proteção e conservação dos recursos naturais e populações 

tradicionais.  

As unidades de conservação são divididas em dois grupos, as de uso sustentável e as 

de proteção integral. O objetivo básico das unidades de proteção integral é preservar a 

natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção de 

alguns casos previstos em lei. Enquanto, as unidades de uso sustentável tem objetivo de 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos seus recursos naturais 

(BRASIL, 2000). Dentre as sete categorias de uso sustentável, encontra-se a Floresta Nacional 

(Flona).  

A Flona é uma categoria, geralmente extensa, que visa o uso múltiplo sustentável dos 

recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase para exploração sustentável de florestas 

nativas. É permitida a permanência de populações tradicionais, que são populações que já 

habitavam a unidade no âmbito de criação, a visitação pública e a pesquisa nessa categoria. A 
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unidade quando criada pelo Estado ou Município, será denominada, respectivamente, Floresta 

Estadual e Floresta Municipal (BRASIL, 2000). 

A Flona contribui para promover a conservação dos recursos naturais explorados, 

para isso é necessário a realização de plano de manejo e gestão adequada das áreas, 

cumprindo; dessa forma, com o que prevê a legislação vigente. O plano de manejo é de suma 

importância para que os objetivos de uso adequado da área e o manejo dos recursos naturais 

sejam garantidos.  

Das 65 Florestas Nacionais existentes no Brasil, 3 localizam-se no estado de 

Rondônia (Jamari, Bom Futuro e Jacundá, criadas em 1984, 1988, e 2004, respectivamente,  

que ocupam uma área total de 540.716,35ha (2,9% do Estado), onde apenas a Flona do Bom 

Futuro não possui plano de manejo. Possui ainda dentro do estado uma pequena área da Flona 

Humaitá (8.593ha), que legalmente pertence ao estado do Amazonas (GTA, 2008).  

Há pouca atenção a essa categoria quanto a gestão dos recursos naturais bem como 

medidas que monitorem o uso desses recursos.  A Flona do Bom Futuro é um bom exemplo 

da necessidade de medidas que possibilitem a manutenção do ambiente (BERNINI et al., 

2009). 

Dessa forma, o geoprocessamento é uma alternativa viável para monitorar as áreas 

protegidas de maneira eficaz, rápida e de baixo custo comparadas às metodologias 

tradicionais. O conhecimento temporal dos padrões de uso e cobertura da terra de unidades de 

conservação auxiliaria no planejamento e gestão de áreas públicas (TORRES, 2011).  

Diante do exposto, o trabalho teve como objetivo avaliar a manutenção dos recursos 

naturais na Flona do Bom Futuro e seu entorno, localizada na porção noroeste do estado de 

Rondônia, nos períodos de 1986 a 2011 por meio do geoprocessamento. 
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 Geral 

Avaliação da manutenção dos recursos naturais na floresta nacional do Bom Futuro e 

seu entorno, localizada na região noroeste do estado de Rondônia, nos períodos de 1986 a 

2011. 

 

1.2 Específicos 

Identificar se houve ação antrópica impactante ao longo das quatro décadas 

avaliadas; 

Apontar soluções para manter os recursos naturais conservados por meio das 

unidades de conservação. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 HISTÓRICO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

O interesse em preservar áreas naturais foi evidenciado a partir do ano de 1872, com 

a criação, nos Estados Unidos da América, do Parque Nacional (PN) de Yellowstone. No 

processo de criação dessa unidade, prevaleceu uma perspectiva preservacionista que via nos 

parques nacionais a única forma de salvar a natureza dos efeitos deletérios do 

desenvolvimento urbano-industrial, onde qualquer intervenção humana na natureza era vista 

de forma negativa (DRUMMOND; FRANCO; OLIVEIRA, 2010). 

A partir deste momento a iniciativa de criar unidades de conservação foi então sendo 

difundida entre diferentes países, entre os quais, Canadá (1885), Nova Zelândia (1894), 

Austrália e África do Sul (ambos em 1898) que seguiram o modelo de Yellowstone e com a 

virada do século XX, parques e reservas similares foram sendo criados em outros países 

(QUINTÃO, 1993).  

No Brasil, destaca-se a sugestão de criação de Parques Nacionais em Sete Quedas, no 

Paraná, e na Ilha do Bananal em Tocantins, no ano de 1876, pelo Engenheiro André 

Rebouças, inspirado também pela criação do Parque de Yellowstone (DRUMMOND; 

FRANCO; OLIVEIRA, 2010). 

O Decreto nº 23.793 de 23 de janeiro de 1934 que estabeleceu o antigo Código 

Florestal, foi o primeiro instrumento legal brasileiro a prever a criação de parques nacionais, 

estaduais e municipais e, além disso, classificava as florestas em protetoras, remanescentes, 

modelo e produtivas (DRUMMOND; FRANCO; OLIVEIRA, 2010). No entanto o primeiro 
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parque nacional brasileiro somente foi criado em 1937, que por meio do Decreto nº 1.713 de 

14 de junho do referido ano, criou-se o Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, com o 

objetivo de proporcionar lazer a população e incentivar as pesquisas científicas. Em 1939 

foram criados o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Sete Quedas (incluindo as Cataratas de 

Guaíra) e do Iguaçu (RYLANDS e BRANDON, 2005).  

As florestas nacionais tiveram sua criação a partir do ano de 1946, onde a primeira 

floresta criada foi a Araripe-Apodi (38.626ha), no Ceará. Em 1948, o Congresso Nacional 

Brasileiro aprovou na convenção de Proteção da Natureza e Preservação da Flora, Fauna e 

Belezas Cênicas Naturais dos Países da América o estabelecimento de algumas definições, 

sendo elas, além dos Parques Nacionais, as Reservas Nacionais, Monumentos Naturais e 

Reservas Estritamente Silvestres (MENIS e CUNHA, 2011).  

Em 1965, foi estabelecido o até então código florestal (Lei nº 4.771, 15 de setembro 

de 1965), onde as florestas protetoras foram transformadas em áreas de preservação 

permanente (APPs). A partir de 1967, coube ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal (IBDF) e, depois de 1973, a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), a 

implantação e administração das unidades de conservação. É nítida a evolução das políticas 

ambientais brasileiras e da legislação específica para a proteção ambiental, sobretudo a partir 

da década de 80.  

Com relação às políticas e legislações sobre a manutenção das unidades de 

conservação no Brasil estas, tornaram-se vigentes a partir da Política Nacional do Meio 

Ambiente por meio da Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981. No mesmo ano ficou 

estabelecido também o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), dirigido pelo 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), sendo constituído pelos órgãos e 

entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas Fundações 

instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental 

(MMA, 2013). 

No ano de 1989, foram criadas as reservas federais e alguns parques pelo Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) e pela Secretaria Especial do Meio Ambiente 

(SEMA). Nesse mesmo ano, ocorreu a junção desses órgãos e as unidades passaram a ser 

geridas então pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis 

(IBAMA) (RYLANDS; BRADON, 2006). 

O Brasil chegou à década de 1990 com diversas categorias de áreas naturais 

protegidas, ao mesmo tempo em que se firmava em escala internacional um consenso em 

torno da importância da proteção da biodiversidade e das paisagens nativas. Dentre as 
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diferentes categorias, são constadas no ano de 2010, 313 unidades de conservação a nível 

federal, espalhadas em todos os biomas brasileiros (ICMBio, 2013).  

A Tabela 1 identifica o número de unidades de conservação de acordo com o período 

de governo até o ano de 2010. 

 

Tabela 1 – Evolução na criação de UC’s (federais e estaduais), por período de governo. 

Período UC’s criadas Km² Proporção em relação total de UC’s (%) 

  Federais Estaduais   

Até 15/03/1985 124.615 5.047 10,6 

de 15/03/1985 a 15/03/1990 85.882 97.030 14,9 

de 15/03/1990 a 31/12/1994 16.841 69.765 7,1 

de 01/01/1995 a 31/12/1998 41.316 83.726 10,2 

de 01/01/1999 a 31/12/2002 91.442 30.595 10,0 

de 01/01/2003 a 31/12/2006 200.053 287.065 39,8 

de 01/01/2007 a 31/12/2010 59.383 32.071 7,5 

Total até dez/2010 619.532 605.299 100,0 

 Fonte: Adaptado de Veríssimo et al., 2011. 

 

A Figura 1 mostra o aumento da extensão de unidades de conservação federais no 

Brasil, durante o período de 1937 até 2010 de acordo com as categorias de manejo. 

 

 

Figura 1 - Extensão (ha) das unidades de conservação federais segundo suas categorias de manejo. 

Fonte: WWF-Brasil e ICMBio (2012). 
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Com relação a Amazônia Legal, de acordo com Veríssimo et al. (2011), foi grande o 

avanço na criação de unidades de conservação nesta região. A primeira unidade de 

conservação criada foi o Parque Nacional do Araguaia, em Tocantins por meio do Decreto nº 

47.570 de 31 de dezembro de 1959. O Parque possuía inicialmente uma área de 20.000km², 

entretanto seus limites foram alterados a fim de evitar a sobreposição com o Parque Indígena 

do Araguaia, reduzindo deste modo a área para 5.577km².  

 Em 2010, a Amazônia Legal possuía 310 unidades de conservação (excluso as 

RPPNs), sendo 132 de instância federal e 178 estaduais, representando 22,1% da área 

(1.110.652km²).  As unidades federais são apresentadas na Tabela 2, destacando o elevado 

número de reservas extrativistas e florestas nacionais, as quais se enquadram na categoria de 

uso sustentável.  

 

Tabela 2 – Número de unidades de conservação federais por categoria na Amazônia Legal. 

Categoria Quantidade Área Oficial (ha) 

% da Área em 

Relação à Área Total 

de Ucs 

% da 

Área 

Oficial em 

relação a 

área AM 

Legal 

Proteção Integral 

Estação Ecológica 14 6.394.190 10,305 1,277 

Parque Nacional 24 21.901.530 35,296 4,375 

Reserva Biológica 9 3.710.821 5,98 0,741 

Reserva Ecológica 1 109 0 0 

Total Proteção 

Integral (Federais) 
48 32.006.650 51,581 6.393 

Uso Sustentável 

Área de Proteção 

Ambiental 
4 2.453.635 3,954 0,49 

Área de Relevante 

Interesse Ecológico 
3 20.864 0,034 0,004 

Floresta Nacional 32 15.702.676 25,306 3,137 

Reserva de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

1 64.735 0,104 0,013 

Reserva Extrativista 44 11.802.215 19,02 2,357 

Total Uso 

Sustentável (Federais) 
84 30.044.125 48,419 6.001 

Total Geral 

(Federais) 
132 62.050.775 100 12,394 

Considerações: Foram consideradas as extensões oficiais citadas nos instrumentos legais de criação ou alteração 

de área das Unidades de Conservação da Amazônia Legal, não tendo sido descontadas quaisquer sobreposições 

com áreas protegidas (UCs, TIs, TQs). As áreas marítimas estão contempladas 

 

Fonte: Instituto Socioambiental/Programa Monitoramento de Áreas Protegidas - SisArp (Sistema de 

Áreas Protegidas). Disponível em: <http://uc.socioambiental.org/amaz%C3%B4nia-legal/ucs-federais-

por-categoria-na-amaz%C3%B4nia-legal>. Acesso: 16/08/2013. 

http://uc.socioambiental.org/amaz%C3%B4nia-legal/ucs-federais-por-categoria-na-amaz%C3%B4nia-legal
http://uc.socioambiental.org/amaz%C3%B4nia-legal/ucs-federais-por-categoria-na-amaz%C3%B4nia-legal
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No estado de Rondônia, um fator importante no processo de criação de unidades de 

conservação foi o Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil 

(Polonoroeste) e o Projeto Agropecuário e Florestal de Rondônia (Planafloro), ambos 

financiados pelo Banco Mundial, em 1980 e 1987, respectivamente. O Polonoroeste era um 

programa que visava a pavimentação da rodovia federal BR-364 no estado de Rondônia. 

Quando a BR-364 foi inaugurada em 1984, os efeitos da ocupação descontrolada da terra já 

eram visíveis. Ao contrário do que foi planejado, as pressões para a rápida ocupação do 

território resultaram em uma “corrida” pela terra sem precedentes na história do país. Para 

mitigar esse problema, em 1987 foi criado o projeto Planafloro, onde incluía uma série de 

objetivos relacionados à proteção ambiental, como a criação do Zoneamento 

Sócioeconômico-Ecológico do estado, que foi desenvolvido com o objetivo de assegurar uma 

utilização controlada dos recursos naturais existentes em Rondônia (PEDLOWSKI et al., 

1999). 

As primeiras unidades de conservação instituídas no estado de Rondônia foram antes 

do programa Planafloro, em 1961, onde ocorreu a criação da Reserva Florestal Jaru e a 

Reserva Florestal Pedras Negras, porém foram transformadas em Reservas Biológicas do Jaru 

e do Guaporé em 1979 e 1982, respectivamente, devido a não regulamentação clara do termo 

“reserva florestal”. Também em 1979, foi criado o primeiro Parque Nacional no então 

Território Federal de Rondônia, como era chamado o estado de Rondônia, o Parque Nacional 

Pacaas Novos, com 764.801ha, sobreposto ao território ocupado tradicionalmente pelo povo 

indígena Uru-eu-wauwau (GTA, 2008).  

Devido a falta de um acordo institucional entre o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), o “Instituto de Terras de Rondônia” (ITERON) e a Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI) para a demarcação de unidades de conservação, a formação das 

unidades de conservação e reservas indígenas em Rondônia ocorreu lentamente durante o 

período do Planafloro  (MILLIKAN, 1998). 

No ano de 2010, 21,6% (51.433Km²) do estado de Rondônia era coberto por 

unidades de conservação (FIGURA 2), sendo 2,95% sobrepostas às Terras Indígenas (TI) 

(GTA, 2008). As TI’s abrangem 20,22% do território do estado de Rondônia (SEDAM, 

2010).  
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Figura 2- Distribuição das unidades de conservação no estado de Rondônia (excluídas as RPPNs). 

 

Uma tendência marcante no estado tem sido o desmatamento e exploração 

madeireira de áreas ao longo da rodovia federal BR-364, atingindo as unidades de 

conservação, terras indígenas e outras áreas protegidas pelo zoneamento estadual.   

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) é a 

instituição responsável pela gestão das unidades de conservação federais e conta com o 

auxílio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) nas atividades de monitoramento, vigilância e fiscalização e a Secretaria de Estado 

do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) é responsável pela gestão das unidades estaduais 

no estado de Rondônia.  

 

2.2 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

A criação de unidades de conservação é considerada uma estratégia importante para 

a contenção dos impactos de ocupação desenfreada do território e do uso dos recursos 

naturais. É importante salientar que a legislação regulamentadora que trata apenas das 

unidades de conservação foi estabelecida apenas no ano de 2000, com a promulgação da Lei 

nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
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(SNUC), onde vários critérios e normas foram criados, visando o correto estabelecimento e 

gestão das unidades de conservação. 

O SNUC é o conjunto de unidades de conservação gerido pelas três esferas de 

governo em níveis federais, estaduais e municipais e define unidade de conservação (UC) 

como sendo o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 

com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 

objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção. 

O Sistema possibilita preservar a integridade ecológica de determinadas áreas 

protegidas, evita a completa destruição de espécies e ambientes, assegura a conectividade e 

proporciona a diminuição dos danos devido a fragmentação de habitats e contribui para a 

manutenção do patrimônio cultural e material do país. O SNUC foi criado para reforçar o 

papel das UC’s de modo que sejam planejadas e administradas de forma integrada com as 

demais unidades (BRASIL, 2000).  

Os principais objetivos do SNUC são (BRASIL, 2000):  

a) contribuir para a conservação das variedades de espécies biológicas e dos recursos 

genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; 

b) proteger as espécies ameaçadas de extinção (regional e nacional);  

c) contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas 

naturais; 

d) promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

e) promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no 

processo de desenvolvimento; 

f) proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

g) proteger as características relevantes de natureza geológica, morfológica, 

geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

h) proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

i) recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

j) proporcionar meio e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e 

monitoramento ambiental; 

k) valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

l) favorecer condições e promover a educação e a interpretação ambiental, a 

recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; 
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m) proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, 

respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social 

e economicamente. 

O grupo proteção integral compõe as seguintes categorias: estação ecológica 

(ESEC); reserva biológica (REBIO); parque nacional (PARNA); monumento natural (MN); 

refúgio de vida silvestre (REVIS). O grupo de uso sustentável é composta pelas seguintes 

categorias: área de proteção ambiental (APA); área de relevante interesse ecológico (ARIE); 

floresta nacional (FLONA); reserva extrativista (RESEX); reserva de fauna (REFAU); reserva 

de desenvolvimento sustentável (RDS); reserva particular do patrimônio natural (RPPN). 

As principais características das categorias do grupo de proteção integral e uso 

sustentável são apresentadas na Tabela 3 e 4, respectivamente. 
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Tabela 3 – Principais características das unidades de conservação do grupo de proteção integral. 

 

 ESEC REBIO PARNA MN REVIS 

Objetivos 

principais além da 

conservação 

Pesquisa Pesquisa e 

educação 

Pesquisa e 

educação 

Conservação 

(especialmente de 

beleza cênica), 

pesquisa e 

educação 

Pesquisa e educação 

Processo de 

criação 

normalmente 

iniciado por 

Governo Governo Governo Governo Governo 

Posse de terras Pública Pública Pública Pública e privada Pública e privada 

Compatível com 

presença de 

moradores? 

Não Não Não Sim Sim 

Processo de 

regularização 

inclui 

desapropriações 

de terra? 

Sim Sim Sim Não 

obrigatoriamente, 

apenas se o uso 

privado não for 

considerado 

compatível com o 

propósito da UC 

Não 

obrigatoriamente, 

apenas se o uso 

privado não for 

considerado 

compatível com o 

propósito da UC 

Conselho Gestor Consultivo Consultivo Consultivo Consultivo Consultivo 

Mineração 

permitida? 

Não Não Não Não Não 

Instrumentos de 

gestão ordinários 

Plano de 

manejo 

(aprovado e 

publicado 

pelo órgão 

gestor) 

Plano de 

manejo 

(aprovado e 

publicado 

pelo órgão 

gestor) 

Plano de 

manejo 

(aprovado e 

publicado 

pelo órgão 

gestor) 

Plano de manejo, 

(aprovado e 

publicado pelo 

órgão gestor) 

Plano de manejo, 

(aprovado e 

publicado pelo 

órgão gestor) 

Realização de 

Pesquisas 

Depende de 

aprovação 

prévia do 

órgão gestor 

Depende de 

aprovação 

prévia do 

órgão gestor 

Depende de 

aprovação 

prévia do 

órgão gestor 

Depende de 

aprovação prévia 

do órgão gestor 

Depende de 

aprovação prévia do 

órgão gestor 

 

Fonte: Adaptado do site Unidades de Conservação no Brasil. Disponível em: 

<http://uc.socioambiental.org/o-snuc/quadro-comparativo-das-categorias>. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uc.socioambiental.org/o-snuc/quadro-comparativo-das-categorias
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Tabela 4 – Principais características das unidades de conservação do grupo uso sustentável. 

 
  REFAU ARIE APA RPPN 

Objetivos 

principais além 

da conservação 

Pesquisas 

técnico-

científicas sobre 

manejo das 

espécies 

Conservação de 

relevância regional, 

normalmente áreas 

com baixa ocupação 

humana  

Ordenamento 

territorial, 

normalmente áreas 

com ocupação 

humana consolidada 

Pesquisa, educação e 

ecoturismo  

Processo de 

criação 

normalmente 

iniciado por 

Governo Governo Governo Proprietário 

Posse de terras  Pública Pública e privada Pública e privada Privada 

Compatível com 

presença de 

moradores? 

Sim Sim Sim Sim 

Processo de 

regularização 

inclui 

desapropriações 

de terra? 

Sim Dependente se o uso 

privado não for 

considerado 

compatível com o 

propósito da UC 

Dependente se o uso 

privado não for 

considerado 

compatível com o 

propósito da UC 

Não 

Conselho Gestor Não há 

restrições. 

Usualmente 

consultivo 

Não há restrições. 

Usualmente 

consultivo 

Não há restrições. 

Usualmente 

consultivo 

Não há, mas se forem 

localizadas em 

mosaico de áreas 

protegidas, o 

proprietário tem 

direito a uma cadeira 

no Conselho do 

mesmo 

Mineração 

permitida? 

 -  -  - Não 

Instrumentos de 

gestão 

ordinários 

Plano de 

manejo 

(aprovado e 

publicado pelo 

órgão gestor) 

Plano de manejo 

(aprovado e 

publicado pelo órgão 

gestor) 

Plano de manejo 

(aprovado e 

publicado pelo órgão 

gestor) 

Plano de manejo 

(aprovado e 

publicado pelo órgão 

gestor) 

Realização de 

Pesquisas 

Depende de 

aprovação 

prévia do órgão 

gestor 

Depende de 

aprovação prévia do 

órgão gestor 

- - 
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Continuação tabela 4. 

 FLONA RESEX RDS 

Objetivos principais além 

da conservação 

Pesquisa e produção de 

madeireiros e não 

madeireiros de espécies 

nativas 

Proteção dos meios de 

vida e cultura da 

comunidade tradicional e 

uso sustentável dos 

recursos 

Proteção dos meios de vida 

e cultura da comunidade 

tradicional e uso sustentável 

dos recursos 

Processo de criação 

normalmente iniciado por 

Governo Comunidade Governo 

Posse de terras Pública com concessão 

de real de uso para a 

comunidade 

Pública com concessão 

de real de uso para a 

comunidade 

Pública com concessão de 

real de uso  para a 

comunidade e privada 

Compatível com presença 

de moradores? 

Sim (populações 

tradicionais) 

Sim (populações 

tradicionais) 

Sim (populações 

tradicionais) 

Processo de regularização 

inclui desapropriações de 

terra? 

Sim Sim Dependente se o uso privado 

não for considerado 

compatível com o propósito 

da UC 

Conselho Gestor Consultivo Deliberativo Deliberativo 

Mineração permitida? Sim Não Sim 

Instrumentos de gestão 

ordinários 

Plano de manejo 

(aprovado pelo 

conselho e pelo órgão 

gestor), plano de uso e 

contrato de concessão 

florestal 

Plano de manejo 

(aprovado pelo conselho 

e pelo órgão gestor) e 

plano de uso 

Plano de manejo (aprovado 

pelo conselho e pelo órgão 

gestor) e plano de uso 

Realização de Pesquisas Depende de aprovação 

prévia do órgão gestor 

Depende de aprovação 

prévia do órgão gestor 

Depende de aprovação 

prévia do órgão gestor 

 

Fonte: Adaptado do site Unidades de Conservação no Brasil. Disponível em: 

<http://uc.socioambiental.org/o-snuc/quadro-comparativo-das-categorias>. 

 

2.2.1 Criação das unidades de conservação 

As unidades são criadas geralmente quando se tem uma área de interesse ambiental e 

deseja-se preservar a biodiversidade local. As unidades são importantes mecanismos 

socioambientais para a preservação de recursos genéricos in situ (RIOTERRA, 2011). 

A audiência pública é um pressuposto obrigatório para a criação de unidades de 

conservação, ressaltando que as categorias Estação Ecológica ou Reserva Biológica não 

http://uc.socioambiental.org/o-snuc/quadro-comparativo-das-categorias
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necessitam desse tipo de audiência, conforme a Lei 9.985 de 2000, e tem por finalidade 

“subsidiar a definição da localização, da dimensão e dos limites mais adequados para a 

unidade”, ouvindo, para tanto, a população local e outras partes interessadas (art.5º. Decreto 

4.340/2002). Ressalta-se que é obrigatório o Poder Público subsidiar as informações 

adequadas e inteligíveis da melhor maneira para que haja a participação do público (art. 22, 

§3º. da Lei 9.985 de 2000). 

As consultas públicas servem para que a população seja informada sobre os 

propósitos da criação das UC’s e ainda para que contribua com informações e sugestões e 

forneça a população informações de como conservar e gerir de maneira adequada as unidades. 

Os estudos técnicos devem contemplar os tipos de vegetação, a biodiversidade, a presença de 

populações indígenas ou tradicionais, a situação fundiária, a pressão humana na área, entre 

outros (VERÍSSIMO et al., 2011).  

As unidades de conservação (federais, estaduais e municipais) são criadas por ato do 

Poder Público de acordo com o artigo 22 da Lei nº 9985 de 2000. O Decreto nº 4.340 de 22 de 

agosto de 2002 indica que no ato de criação de uma unidade de conservação devem conter os 

seguintes critérios: 

a) a denominação, a categoria de manejo, os objetivos, os limites, a área da unidade e 

o órgão responsável por sua administração;  

b) a população tradicional beneficiária, no caso das RESEX e das RDS; 

c) a população tradicional residente, quando couber, no caso das FLONA, FERS ou 

Florestas Municipais; e 

d) as atividades econômicas, de segurança e de defesa nacional envolvidas. 

O SNUC estabelece que a criação de uma Unidade de Conservação deve ser 

precedida por estudos técnicos e por consultas públicas para que permitam identificar a 

localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade.  

Depois de criada a UC, deverá ser formado um conselho gestor, que poderá ser 

consultivo ou deliberativo. No caso das Florestas Nacionais, este conselho será consultivo. O 

chefe da unidade irá presidir o conselho que é composto pelos órgãos públicos ambientais dos 

três níveis federativos (União, Estados e municípios), pelos representantes das comunidades 

tradicionais residentes no interior e no entorno da Unidade, a comunidade científica, de 

ONG’s atuantes no local e do setor privado, entre outros (BRASIL, 2000).  

O relatório de gestão das unidades de conservação federais, promovido pelo ICMBio 

(ICMBio 2010) aborda as seguintes etapas para o processo de criação de unidade de 
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conservação federal: vistoria de campo, estudos preliminares das áreas, reuniões comunitárias, 

consultas públicas, elaboração do memorial descritivo e minuta de decreto. 

As unidades de conservação foram criadas devido o crescimento acelerado da 

população e o avanço do desmatamento descontrolado, juntamente com a preocupação de se 

proteger os recursos naturais. No início dos anos 80, no estado de Rondônia, a construção de 

estradas nos limites das unidades caracterizou um retrocesso no processo de proteção das 

unidades e legislação contribuía para a gestão inadequada nas unidades, pois a mais 

importante lei que estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das 

unidades, só foi sancionada no ano de 2000. 

Salienta-se que os estados são órgãos gestores, sendo as unidades de conservação 

estaduais em Rondônia regido pelo Sistema Estadual de Unidades de Conservação da 

Natureza de Rondônia (SEUC/RO), instituído através da Lei n° 1.144 de 12 de dezembro de 

2002, que dispõe sobre as diretrizes que assegurem o processo de criação e a gestão de 

unidades de conservação no estado de Rondônia. 

Essa Lei representa um avanço em relação as políticas ambientais no estado e é 

composto pelos seguintes órgãos: Conselho Estadual de Política Ambiental (CONSEPA), 

com atribuições de acompanhar a implementação do SEUC / RO; SEDAM, com as funções 

de subsidiar o CONSEPA, coordenar a implantação e operacionalização do SEUC/RO, 

promover a integração das áreas federais, estaduais e municipais, administrar as unidades de 

conservação estaduais e propor a criação de novas unidades de conservação no Estado; órgãos 

municipais, responsáveis pela criação e administração de UC municipais; conselhos 

deliberativos e consultivos das unidades de conservação; e câmara técnica, para assessorar nas 

decisões relativas ao Sistema. 

 

2.2.2 Plano de manejo 

O manejo de uma Unidade de Conservação implica em elaborar e compreender o 

conjunto de ações necessárias para a gestão e uso sustentável dos recursos naturais em 

qualquer atividade no interior e em áreas do entorno da unidade, de modo a conciliar, de 

maneira adequada e em espaços apropriados, os diferentes tipos de usos com a conservação da 

biodiversidade (ICMBio, 2013). 

O Plano de Manejo deve abranger a área da 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 (BRASIL, 2000). Na 

elaboração, atualização e implementação do plano de manejo das Reservas Extrativistas, das 
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Reservas de Desenvolvimento Sustentável, das Áreas de Proteção Ambiental e, quando 

couber, das Florestas Nacionais e das Áreas de Relevante Interesse Ecológico, será 

assegurada a ampla participação da população residente. O Plano de Manejo de uma unidade 

de conservação deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação 

(BRASIL, 2000). 

O plano de manejo deverá ser elaborado pelo órgão gestor da unidade e aprovado 

pelos conselhos deliberativos, no caso de RESEX e RDS, ou validados pelos conselhos 

consultivos, no caso das demais UCs (VERÍSSIMO et al., 2011). 

O processo de elaboração de Planos de Manejo é um ciclo contínuo de consulta e 

tomada de decisão com base no entendimento das questões ambientais, socioeconômicas, 

históricas e culturais que caracterizam uma UC e a região onde esta se insere, cabendo aos 

técnicos o papel de supervisionar e orientar as equipes de planejamento, além de coordenar 

ativamente todo o processo de planejamento (ICMBio, 2013).  

Atualmente no Brasil, são contabilizados 104 planos de manejo em unidades de 

conservação federais de acordo com o ICMBio, sendo 16 pertencentes às Flonas. 

O plano de manejo é um instrumento importante para a gestão de unidades. As etapas 

principais de elaboração do plano de manejo na categoria Floresta Nacional são: 

 

1º Primeira reunião técnica: organização e planejamento 

2º Atualização bibliográfica e análise das informações disponíveis 

3º Interpretação das imagens orbitais e suborbitais 

4º Visitas de campo à unidade de conservação 

5º Análise do manejo da unidade de conservação 

6º Segunda reunião técnica 

7º Realização de uma oficina de planejamento 

8º Consolidação dos subsídios da oficina de planejamento 

9º Elaboração do Plano de Manejo da Floresta Nacional – versão 1 

10º Terceira reunião técnica 

11º Elaboração do Plano de Manejo da Floresta Nacional – versão 2 

12º Quarta reunião técnica 

13º Elaboração do Plano de Manejo da Floresta Nacional – versão 3 

14º Quinta reunião técnica 

Fonte: Chagas et al., 2003. Roteiro Metodológico para a Elaboração de Plano de Manejo para Florestas 

Nacionais. 
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O artigo VII do SNUC aborda que as autorizações para a exploração comercial de 

produtos, sub-produtos ou serviços em unidade de conservação de domínio público, como 

visitação, recreação, turismo, exploração de recursos florestais, só serão permitidas se 

previstas no plano de manejo, mediante decisão do órgão executor, ouvido o conselho da 

unidade de conservação (BRASIL, 2000). 

Através das características que o plano de manejo aborda, podem ser elaboradas 

políticas de gestão dentro das unidades, como ocorre na Flona Jamari, no estado de Rondônia. 

O fato de ser de uso sustentável, a unidade possibilita que seus recursos sejam explorados 

para fins econômicos, como a exploração mineral da cassiterita e a concessão florestal na 

unidade. 

 Por meio do plano de manejo as informações são disponibilizadas, garantindo a 

gestão mais elaborada e melhorias em projetos. Através da aprovação do plano de manejo são 

permitidas realização de atividades como a concessão florestal para exploração madeireira 

como ocorre na Flona do Tapajós, no estado de Rondônia. Nesta Flona, os benefícios 

financeiros ganhos através da concessão resultaram no ano de 2003, um montante de US$ 

205.592,52 na venda das madeiras nessa unidade (CORDEIRO, 2004). 

Com a implementação do plano de manejo é assegurado a participação da 

comunidade na exploração sustentável e o cumprimento da legislação vigente sobre unidades 

de conservação, criando uma oportunidade ímpar para o desenvolvimento de uma prática de 

gestão que realmente associe a conservação com o uso sustentado da biodiversidade. 

(CORDEIRO, 2004). 

 

2.2.3 Gestão compartilhada 

O projeto de Lei nº 4573 de 2004, regulamenta que quando as unidades de 

conservação estão sobrepostas ou os seus limites fazem divisa é fundamental que se tenha 

gestão compartilhada das áreas. A gestão compartilhada traz várias vantagens, como a 

redução da estrutura do órgão gestor, a flexibilidade de aplicação de recursos financeiros e de 

contratação de pessoal, além de maior participação da sociedade na gestão das UC (ALVES et 

al., 2010). 

A perspectiva de gestão compartilhada oportuniza e valoriza as iniciativas locais, 

fomentando a responsabilidade social, além de permitir parcerias para captação de recursos de 

forma simplificada e maior facilidade para implementação das ações de manejo previstas no 

plano de manejo de cada unidade de conservação (DICK et al., 2012). 
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Um exemplo bem sucedido ocorre no estado do Espírito Santo, onde a implantação 

da gestão compartilhada gerenciada pelo IEMA (Instituto Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos) apresentou inúmeras vantagens como nivelamento de conhecimento entre 

os participantes. Além disso, a construção, em conjunto com os conselheiros, de um de plano 

de ação para nortear e monitorar as atividades de cada Conselho capacitado durante dois anos 

priorizou as metas a serem alcançadas e destacou a responsabilidade de todos. O processo de 

capacitação deve ser contínuo e participativo (MMA, 2007). 

A gestão compartilhada pela parceria com OSCIP (Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público) para gerir as unidades de forma compartilhada é estabelecida no SNUC. 

O Decreto nº 4.340 de 22 de agosto de 2002, diz que a OSCIP poderá gerir desde que 

tenha dentre seus objetivos institucionais a proteção do meio ambiente ou a promoção do 

desenvolvimento sustentável e comprove a realização de atividades de proteção do meio 

ambiente ou desenvolvimento sustentável, preferencialmente na unidade de conservação ou 

no mesmo bioma (BRASIL, 2002). 

A gestão compartilhada das UC’s na Amazônia deve ser estruturada sobre forte 

embasamento científico, para que sejam produzidos subsídios consistentes que avaliem as 

estratégias de zoneamento e uso dos componentes da biodiversidade (QUEIROZ e 

PERALTA, 2006). 

Um modelo de gestão compartilhada acontece na Flona do Tapajós. Devido aos 

conflitos com a população tradicional e as empresas que utilizavam dos recursos na unidade, 

fez com que, mesmo antes da aprovação do SNUC, a Flona criasse um espaço de gestão 

compartilhada. Em 1997 criou-se o Conselho Gestor composto por diversos segmentos sociais 

e com caráter deliberativo. A experiência anterior permitiu que, após a aprovação do SNUC, a 

Flona do Tapajós fosse a primeira Floresta Nacional a criar o Conselho Consultivo. Desta 

forma, com erros e acertos, a experiência de gestão participativa da Flona do Tapajós é hoje 

uma referência para outras Unidades de Conservação do país, uma vez que abriu espaços de 

diálogo para solucionar conflitos (CORDEIRO, 2004).  

Quando a unidade faz divisa com terra indígena, a ampliação dos processos de gestão 

participativa deve ser encarada como necessidade de primeira urgência, principalmente na 

Amazônia Legal, região que abriga 98,6% da área das Terras Indígenas do Brasil 

(VERÍSSIMO et al., 2011). 

O processo permanente de avaliação do conselho consultivo representa um desafio 

para a gestão compartilhada. As principais dificuldades na implantação da gestão 

compartilhada estão relacionadas às desigualdades existentes nos conselhos das unidades, 
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como por exemplo, o acesso a dados, a falta de infra-estrutura administrativa. Portanto, é 

necessário que se desenvolvam ações de formação e capacitação que possibilitem aos 

membros do conselho uma participação qualificada, sobretudo daqueles em condições de 

maior vulnerabilidade socioambiental e que não tenham acesso aos mecanismos tradicionais 

de representação política (IBASE, 2006).   

 

2.2.4 Zona de amortecimento 

Zona de amortecimento é o 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 (BRASIL, 2000). A principal função da 

zona de amortecimento é proteger o entorno das unidades de conservação permitindo, sob 

algumas condições, atividades antrópicas. Essa porção adjacente visa proteger o espaço das 

atividades humanas, prevenindo-se, dessa maneira, o efeito de borda.  

Efeito de borda é uma modificação na abundância relativa e na composição de 

espécies na parte marginal de um fragmento. Os efeitos de borda podem influenciar nos 

fatores físicos (mudanças da umidade, radiação solar e o vento), biológicos (mudanças na 

abundância e na distribuição de espécies, como predação, parasitismo, herbivoria, 

competição, dispersão de sementes e polinização) e químicos, observadas no espaço de 

contato do fragmento de vegetação da unidade com sua área adjacente (SILVA NETO, 2012). 

Dessa forma, o controle de atividades humanas apenas dentro dos limites legais da 

UC não são suficientes para alcançar os objetivos da preservação, pois a zona de 

amortecimento interfere significativamente no interior das unidades. 

Excetuando a APA e a RPPN, as unidades de conservação devem possuir uma zona 

de amortecimento que, após definida, não pode ser transformada em zona urbana. 

Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos poderão ser 

definidos no ato de criação da unidade ou posteriormente. De acordo com o artigo 36 do 

SNUC os licenciamentos de empreendimentos que afetarem significativamente a zona de 

amortecimento só poderão ser concedidos com a autorização do órgão responsável pela 

administração da unidade, sendo a unidade afetada beneficiárias da compensação.  

Quando a zona de amortecimento ainda não estiver estabelecida, a Resolução nº 428 

de dezembro de 2010 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), aborda que para 

empreendimentos de significativo impacto ambiental deve ser respeitado uma faixa de 3 mil 

metros a partir do limite da UC. 
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Quando a unidade fizer divisa com terra indígena demarcada, a autorização para 

exploração de florestas e formações sucessoras que envolva manejo ou supressão de florestas 

e formações sucessoras em imóveis rurais deverá obedecer a faixa de dez quilômetros, 

disponibilizando a informação georreferenciada do local, à Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI), de acordo com a Resolução nº 378 de setembro de 2006 do CONAMA. 

 

2.2.5 Mosaicos e corredores ecológicos 

Corredores ecológicos e mosaicos de UC’s são considerados instrumentos de gestão 

territorial para a conservação que visam a gestão integrada, o ordenamento territorial e a 

integração com as comunidades do entorno, associando as práticas de preservação com o 

desenvolvimento sustentável, buscando garantir a perenidade dos processos ecológicos, do 

fluxo gênico e da dispersão das espécies, no sentido de afastar a ameaça do isolamento das 

unidades de conservação (ICMBio, 2010). 

Os corredores ecológicos têm a função de conectar os fragmentos de áreas naturais e 

de acordo com o SNUC este mecanismo permite o fluxo de genes e o movimento da biota, 

facilitando a dispersão de espécies e a recomposição de áreas degradadas, e a manutenção de 

espécies que necessitam de grandes áreas para sobrevivência. Os Corredores Ecológicos são 

criados por ato do Ministério do Meio Ambiente, sendo reconhecidos 2 no Brasil: Corredor 

Capivara-Confusões e Corredor Caatinga (MMA, 2013).  

O corredor Capivara-Confusões possui uma área de 414 mil hectares, e é de suma 

importância para a preservação das duas unidades, o Parque Nacional Serra da Capivara e o 

Parque Nacional Serra das Confusões. O ICMBio realiza operações de combate ao crime 

ambiental e de sensibilização ambiental com os moradores de localidades isoladas, que ainda 

mantêm hábitos de caçar e comer carne de animais silvestres (ICMBio, 2013). 

O IBAMA acompanhará o trabalho desenvolvido pelos conselhos das unidades de 

conservação que integram o corredor Caatinga, sendo as unidades interligadas o Parque 

Nacional do Catimbau, Reserva Biológica de Serra Negra, Estação Ecológica do Raso da 

Catarina, Área de Proteção Ambiental Serra Branca/Raso da Catarina, Área de Relevante 

Interesse Ecológico Cocorobó, Parque Natural Municipal Lagoa do Frio, RPPN Cantidiano 

Valqueiro Barros, RPPN Reserva Ecológica Maurício Dantas, e suas zonas de amortecimento 

e áreas protegidas existentes ou aquelas a serem criadas (PORTARIA do MMA nº 131 de 

maio de 2006). 

As atividades desenvolvidas nas áreas que compõem os corredores ecológicos devem 

ser feitas de forma que não interfiram significativamente a conexão da paisagem, 
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possibilitando assim, a conexão entre diferentes unidades de conservação e outras áreas 

importantes e favorecendo o fluxo de espécies. Os corredores ecológicos podem ser partes 

integrantes de mosaicos de áreas protegidas (RIBEIRO et al., 2011). 

O Ministério do Meio Ambiente define mosaico de unidade de conservação como 

sendo um modelo de gestão que visa a contribuição participativa dos gestores das unidades e 

da população para compatibilizar com a presença da biodiversidade, a valorização da 

sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional. Atualmente constam 

treze mosaicos de unidades de conservação no Brasil (MMA, 2013). 

O mosaico só é estabelecido após a aprovação do ministério do meio ambiente, de 

acordo com os procedimentos estabelecidos pela Portaria nº 482 de 14 de dezembro de 2010. 

O artigo 26 do SNUC diz que “quando houver um mosaico representado pelo conjunto de 

UCs de categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas 

protegidas públicas ou privadas, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada e 

participativa, gerido por um conselho consultivo”. 

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(BRASIL, 2000), as principais vantagens da implantação de mosaicos em unidades de 

conservação são: 

a) gestão integrada e participativa das unidades de conservação e outras áreas 

protegidas; 

b) integração de unidades de conservação a paisagens terrestres e marinhas mais 

amplas; 

c) integração de ações de fiscalização, combate a incêndios e outros desastres 

ambientais; 

d) otimização de recursos financeiros e humanos das unidades de conservação. 

 

Em Rondônia, as vantagens de implantar corredores ecológicos e mosaicos estão 

principalmente devido o estado possuir inúmeras unidades de conservação e baixo corpo 

técnico para gerir essas unidades, além de garantir a conexão das unidades evitando o 

processo de fragmentação. 

 

2.3 UNIDADES DE USO SUSTENTÁVEL - FLORESTA NACIONAL 

Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente 

nativas e se distingue das outras categorias porque permite o uso múltiplo sustentável dos 
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recursos florestais e a pesquisa científica, manutenção de populações tradicionais, e é aberta a 

visitação, desde que seja previamente autorizado (BRASIL, 2000). 

Antes de ser aprovada a Lei nº 9.985 de 20 julho de 2000, as Flonas já eram 

regulamentadas através do Decreto nº 1.298, de 27 de outubro de 1994, onde eram 

delimitadas pelo Governo Federal, administradas pelo IBAMA sob a supervisão do Ministério 

do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, atualmente o órgão responsável pelas unidades é o 

ICMBio. 

A categoria Floresta Nacional foi estabelecida após a evolução das Florestas 

Modelos, criadas pelo Código Florestal de 1934. A primeira Flona criada no Brasil, a Araripe 

Apodi, abrangia os estados do Ceará, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte (MARQUES, 

2007).  

Na região Amazônica a primeira Flona criada foi a Flona do Tapajós, em 1974 com 

uma área aproximada de 545 mil hectares, sendo a que mais sofre pressão externa na região 

(ICMBio, 2013). A Figura 4 mostra o número de Flonas situadas no Brasil por região de 

acordo com dados do ICMBio. 

 

 

Figura 4 - Distribuição das Flonas por área e região no Brasil. 

Fonte: ICMBio, 2010. 

O gráfico demonstra que a Região Norte possui o maior número de Flonas por região 

no Brasil. As Flonas na região Norte foram criadas para minimizarem impactos, 

principalmente devido a extração ilegal de madeiras (ICMBio, 2010). 

No estado de Rondônia, das 3 Flonas existentes (FIGURA 4) apenas a Flona Jamari 

possui plano de manejo elaborado. 
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Figura 4 – Localização das Flonas no estado de Rondônia. 

 

As Flonas desempenham papel fundamental na manutenção da cobertura florestal e 

na produção sustentável de bens e serviços ambientais. São também essenciais na regulação 

dos estoques e preços de madeira, geração de emprego e renda e no ordenamento territorial. O 

governo pode manejar diretamente essas unidades ou conceder, por tempo determinado, o 

direito de uso a empresas privadas ou de economia mista, como é o caso das concessões 

florestais (BARRETO, 2002). 

Concessão florestal é um modelo de gestão de florestas públicas, segundo o qual 

pessoas jurídicas, em consórcio ou não, selecionadas por licitação, realizam o manejo florestal 

de produtos e de serviços mediante pagamento, entre outras obrigações (BALIEIRO et al., 

2010). A Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia foi a primeira unidade de conservação da 

Amazônia a ser objeto de concessão para exploração florestal (MEDEIROS et al., 2011).  

De acordo com o estudo realizado por Barreto (2002), que entrevistou empresários 

que utilizavam os recursos madeireiros de Flonas na Amazônia Legal, constatou que boa parte 

dos consultados são favoráveis a uma política de utilização de Flonas. De acordo com os 

entrevistados, as Flonas representam a garantia do potencial para o acesso à matéria-prima 

florestal legalizada, desonerando o setor madeireiro do investimento em terras, contribuindo 
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assim, no controle da exploração predatória de madeira e, ao mesmo tempo, promovendo a 

adoção do manejo florestal. 

As principais dificuldades encontradas, segundo a pesquisa, foi a necessidade de 

melhorias na capacidade de implementação de políticas no setor e a criação de instrumentos 

que auxiliem na transparência e na credibilidade das concessões, como certificação florestal e 

seguro desempenho. Outro ponto importante, de acordo com a pesquisa, foi que os 

entrevistados reconheceram o direito das populações das Flonas de utilizarem os recursos 

naturais, o que poderia ser concretizado de forma participativa, e o direito de uso determinado 

em zoneamento, evitando assim, o desmatamento (BARRETO, 2002). 

A Amazônia Legal (que abrange todos os estados da região Norte, com exceção do 

extremo sul do Tocantins, boa parte do Mato Grosso e o oeste do Maranhão), tem um grande 

potencial de geralr renda, pois possui muitas Flonas situadas em seu território. A produção de 

madeira em tora nas Florestas Nacionais e Estaduais da Amazônia, oriundas de áreas 

manejadas segundo o modelo de concessão florestal, tem potencial de gerar, anualmente, 

entre R$ 1,2 a R$ 2,2 bilhões. Ao final de um ciclo de 25 anos, este total poderia alcançar 

entre R$ 31,4 e R$ 56,3 bilhões, sem levar em consideração a provável valorização do preço 

médio da madeira ao longo desse período (MEDEIROS et al., 2011). 

Como vantagens desse tipo de empreendimento, pode-se citar o aumento da 

circulação de moeda, geração de empregos diretos e indiretos nos municípios próximos às 

áreas de exploração e aumento da fiscalização da floresta pelo concessionário e/ou 

comunidades. O estudo comprovou ainda que a exploração sustentável em unidades de 

conservação pode incrementar a produção de madeira obtida segundo um modelo sustentável 

de exploração, o que reduziria a demanda por produtos de origem ilegal e contribuiria para a 

redução do desmatamento (MEDEIROS et al., 2011). 

 A tarefa de monitorar vastas áreas para verificar o uso adequado da área 

concessionada é muito complexa e requer, além de apoio político, uma estrutura 

organizacional forte e tecnologicamente avançada. A pressão exercida pelo entorno das 

unidades é também um impasse no desenvolvimento das unidades. 

 Outra atividade permitida em Flonas é a mineração. A legislação atual sobre UCs 

permite a exploração mineral nas Florestas Nacionais, desde que atendidas as especificidades 

e restrições estabelecidas em Instruções Normativas do órgão gestor, tal como a Instrução 

Normativa (IN) 152 do ICMBio, de 17 de janeiro de 2007, que dispõe sobre procedimentos de 

obtenção de autorização para supressão de vegetação e instalação de lavra. Porém, a 

exploração desse tipo de recurso é bastante discutido devido aos grandes impactos que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tocantins
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o
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ocasiona, não cumprindo assim, com os objetivos de sustentabilidade propostos pela categoria 

Flona (JÚNIOR e ALMEIDA, 2005). 

 

2.4 O USO DO PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS (PDI) DE 

SENSORIAMENTO REMOTO COMO FERRAMENTA NA GESTÃO DE 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

2.4.1 Princípios do geoprocessamento e do sensoriamento remoto 

A falta de conhecimento sobre as espécies e comunidades naturais nas regiões 

tropicais tem sido um dos principais obstáculos à conservação dos recursos, principalmente 

em áreas onde a ocupação antrópica causou grandes impactos. 

O geoprocessamento de imagens é uma ferramenta científica que utiliza técnicas 

matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica e é atualmente um 

instrumento importante para análise de recursos naturais, energia, água, manejo florestal, 

entre outros (SOUSA; RIBEIRO; CARNEIRO, 2009). 

O geoprocessamento é o conjunto de tecnologias voltadas ao tratamento e coleta de 

informações espaciais para um objetivo específico. Assim as atividades que envolvem o 

geoprocessamento são executadas por sistemas específicos para cada aplicação (INPE, 2013).  

Atualmente, o geoprocessamento pertence a uma área da tecnologia que vem 

crescendo mundialmente, e no Brasil já possui significante relevância, pois os produtos destes 

sistemas servem de suporte para decisões de ordem geopolítica, geoeconômica, ambientais e 

sociais (PINHEIRO, 2010). 

O Sensoriamento Remoto pode ser entendido como uma atividade do 

geoprocessamento e é definido como um conjunto de operações que permite a obtenção de 

informações dos objetos que compõem a superfície terrestre sem a necessidade de contato 

direto com os mesmos (MORAES, 2002). Uma definição mais científica que se aplica é que o 

sensoriamento remoto é uma ciência que visa o desenvolvimento da obtenção de imagens da 

superfície terrestre por meio da detecção e medição quantitativa das respostas das interações 

da radiação eletromagnética com os materiais terrestres (MENESES et al., 2012). 

Para a obtenção de dados relativos a interação das radiações eletromagnéticas (REM) 

com os materiais ou fenômenos de interesse são necessários sensores, que podem ser 

classificados em função da sua fonte de energia ou do produto que resulta da sua utilização 

(JACINTHO, 2003). 
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Os sensores podem ser divididos em ativos e passivos, onde os que emitem e 

utilizam sua própria fonte de energia são denominados ativos e os que necessitam de uma 

fonte de radiação externa são definidos como sensores passivos. 

O sensor passivo TM (Thematic Mapper) do satélite Landsat série 5 atua como um 

conjunto equilibrado de bandas no espectro refletido e cobre as principais feições espectrais 

características da vegetação, permitindo diferenciar entre variedades de coberturas vegetais, 

tornando-os importantes ferramentas de estudos ambientais (JACINTHO, 2003). As análises 

das informações de sensoriamento são feitas através do processamento digital das imagens. 

 

2.4.2 Processamento digital e análise temporal da paisagem  

Processamento digital de imagens são sistemas que possuem uma infinidade de 

aplicações na extração de dados e informações a partir de imagens de sensoriamento remoto 

(ANDRADE, 2011). O processamento digital de imagens consiste na execução de operações 

matemáticas dos dados, visando transformar as imagens em melhores qualidades espectrais e 

espaciais e que sejam mais apropriadas para uma determinada aplicação (MENESES et al, 

2012). 

Conforme NOVO (2008), o processamento digital pode ser dividido em três etapas: 

pré-processamento, realce e classificação. O pré-processamento visa à correção radiométrica e 

geométrica das imagens para a extração dos dados, sendo geralmente realizadas pelos 

provedores das imagens.  

O georreferenciamento ou registro faz parte do pré-processamento e é realizado com 

objetivo de relacionar as coordenadas da imagem (x, y) com coordenadas de um sistema de 

referência. Registro é o processo que envolve a superposição de uma mesma cena que aparece 

em duas ou mais imagens (imagens de bandas diferentes ou imagens de datas diferentes), tal 

que os pontos correspondentes nessas imagens coincidam espacialmente (MENESES et al., 

2012). 

As técnicas de realce têm objetivo de aprimorar a visualização da cena, sendo uma 

das mais comuns a manipulação de contraste usada para facilitar a diferenciação visual das 

classes (TORRES, 2011). 

A classificação de imagens é importante quando se tem áreas de grande extensão 

para serem analisadas e pouca demanda de tempo e recursos financeiros. A classificação 

digital é dividida em supervisionada e não supervisionada e visa automatizar o processo de 

extração de informações das imagens, eliminando a subjetividade da interpretação humana e 

reduzindo o esforço de trabalho do analista. Os classificadores podem ser por regiões ou 
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“pixel a pixel”. O resultado final da classificação é uma imagem digital que constitui em um 

mapa de pixels classificados, representado em um mapa digital temático (MENESES et al, 

2012).  

Os classificadores por regiões utilizam um algoritmo de segmentação que, ao definir 

regiões homogêneas na imagem, prepara-a para uma classificação posterior com base nessas 

regiões e não com base em valores individuais dos pixels. 

A segmentação visa agrupar os pixels semelhantes da imagem. Torres (2011) afirma 

que a segmentação de imagem tem como objetivo dividir a imagem em regiões homogêneas 

para que estas sejam usadas no processo de treinamento do classificador. A precisão da fase 

de segmentação determina o sucesso ou a falha na classificação da imagem. 

Dentre os vários métodos de classificação supervisionados (paralelepípedo, distância 

mínima, distância de Mahalanobis, máxima verossimilhança, Bhattacharya), destaca-se o 

algorítimo Bhattacharya devido a melhor representação visual. Segundo Oliveira et al. (2011), 

o método Bhattacharya origina imagens temáticas com qualidades visuais muito superiores 

aos demais métodos descritos. 

Mantelli et al. (2007) comparou diferentes algoritmos de classificação (Bhattacharya, 

Isoseg, Máxima Verossimilhança e K-médias ) nas imagens do satélite Landsat/TM, para 

identificar a cobertura do solo na região do interflúvio Madeira-Purus no Amazonas e 

encontrou que o método Bhattacharya foi o que apresentou maior eficácia estatisticamente, 

pois as áreas de campina foram bem discriminadas, obtendo o melhor resultado na 

classificação. 

Da mesma forma, Oliveira et al. (2011) encontraram que a classificação pelo 

algoritmo Bhattacharya apresentou os maiores índices de acerto comparados aos métodos 

Máxima Verossimilhança, Distância Euclidiana Mínima e Isoseg, pois apresentou melhor 

qualidade visual da imagem gerada e melhor desempenho nos valores estatísticos, servindo 

adequadamente para a distinção entre as áreas de cultivo de banana no estado do Rio Grande 

do Sul em diferentes intervalos temporais. 

O estudo de imagens temporais para avaliação da cobertura vegetal permite analisar 

o comportamento da superfície em diferentes épocas do ano. Os estudos temporais nas 

imagens proporcionam mapas da cobertura da terra que permitem identificar a dinâmica da 

paisagem, bem como avaliar os rumos tomados pela sociedade no que diz respeito ao 

crescimento econômico e à exploração dos recursos naturais (TORRES, 2011). 

De acordo com Ramos et al. (2007), “técnicas de sensoriamento remoto e 

geoprocessamento tornaram-se ferramentas que auxiliam de forma expressiva no 
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planejamento e na tomada de decisões, de modo a subsidiar diagnósticos ambientais, 

elaboração do zoneamento ecológico e do plano de manejo”.  

Em unidades de conservação essas ferramentas permitem uma melhor interpretação e 

representação dos fenômenos que atingem o meio físico no espaço geográfico, contribuindo 

para a organização das áreas através do zoneamento ambiental que está previsto nos planos de 

manejo (PINHEIRO, 2010). 

Na Amazônia, por exemplo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

utiliza o Programa de Monitoramento do Desmatamento Espacial (PRODES) que desde 1988, 

vem produzindo as taxas anuais do desflorestamento da Amazônia Legal. A partir do ano de 

2002, estas estimativas estão sendo produzidas por classificação digital de imagens que tem 

como vantagem a precisão do georreferenciamento dos polígonos de desflorestamento, de 

forma a produzir um banco de dados geográfico multitemporal (INPE, 2013). 

Da mesma forma, Cohenca (2009) analisou a dinâmica e a taxa de desmatamento 

temporal na Flona Tapajós no estado do Pará, através de técnicas de processamento digital de 

imagens no período de 1997 a 2005, para melhorar as atividades de educação ambiental, 

inibição e combate aos desmatamentos e auxiliar a gestão da unidade de conservação.  

Outro exemplo de utilização de imagens para monitoramento em unidade de 

conservação encontra-se no trabalho de ALVES & RUSSO (2011), onde o estudo 

multitemporal da paisagem foi utilizado para constatar uma possível ocorrência de crime 

ambiental no Parque Nacional dos Campos Amazônicos, situado nos estados do Amazonas, 

Rondônia e Mato Grosso. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

A Floresta Nacional (FLONA) do Bom Futuro foi criada por meio do Decreto n° 

96.188, de 21 de junho de 1988, com área estimada em 280.000ha, localizada na porção 

noroeste do Estado de Rondônia, nos municípios de Porto Velho e Buritis (FIGURA 5). O 

clima predominante nessa região é o tropical úmido e quente, com temperatura em torno de 

25,9ºC (SEDAM, 2010). 

A unidade está inserida no bioma Amazônico e a vegetação é composta 

principalmente por floresta ombrófila, localizada na bacia do Rio Madeira. A unidade está 

situada no divisor de águas da microbacia do rio Candeias do Jamari e Rio Branco. A área 

http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2012.htm
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possui locais com altitude próxima dos 300 metros e com o solo composto basicamente por 

latossolo vermelho amarelo (MMA, 2013).  

As espécies madeireiras mais comuns na área são o Ipê, Cerejeira, Jatobá, Cedro, 

Garapeira, Caxeta, Faveira, Peroba, Roxinho, Maracatiara, Angelim, Tauari e Sumauma 

(ICMBio, 2013).  

Em 2010 a unidade teve seus limites alterados por meio do decreto 12.249 de 11 de 

junho de 2010 (Figura 5). A Flona é administrada pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade e a área desincorporada está sob gestão da Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) (ICMBio, 2013). 

 

 

Figura 5 - Mapa de localização da Flona do Bom Futuro. 

  

A manutenção dos recursos naturais da Flona foi avaliada por meio da análise 

resultante do processamento digital de imagens e por consulta dos documentos/legislações 

pertinentes a unidade. 
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3.2 PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS (PDI)  

 

O processamento digital de imagens, obtenção de métricas de paisagem e localização 

dos pontos foram realizadas através da utilização dos softwares Sistema de Processamento de 

Informações Geográficas (Spring), versão 5.1.8 disponível gratuitamente pelo Instituto 

Nacional de Pesquisa Espacial (INPE) do Brasil, através do sítio 

<http://www.dpi.inpe.br/spring/> e GVSIG, versão 1.9, obtendo-se o mapeamento dos dados 

em escala de 1: 50000. Utilizou-se o Modelo da Terra South American (Datum SAD 69) e o 

Sistema de Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM). 

Todo o procedimento para cálculo das áreas foi realizado com a zona de 

amortecimento de 10Km, de acordo com a Lei nº 9.985 de julho de 2000, uma vez que o 

entorno influencia significativamente dentro da unidade, devido as pressões ocasionadas pela 

ocupação antrópica irregular. Sendo assim o plano de informação representou 606.000ha para 

os três primeiros anos analisados (1986, 1996 e 2011) e de aproximadamente 389.576ha para 

o ano de 2011, devido a redução da Flona em 2010. 

As etapas para o processamento digital das imagens foram, respectivamente, a 

obtenção das imagens e dos shapefiles (formato de arquivos), registro, mosaico, recorte, 

contraste, restauração, segmentação, classificação e mapeamento das classes.  

 

3.2.1 Obtenção das imagens e shapefiles 

As imagens utilizadas foram adquiridas do satélite Landsat série 5 (órbita/ponto 232-

66 e 232-67), sensor TM (Thematic Mapper), disponibilizado gratuitamente pelo INPE do 

Brasil, por meio do sítio < http://www.inpe.br//>. O período obtido das imagens foi entre os 

meses de junho e agosto dos anos de 1986, 1996, 2006 e 2011 com resolução espacial de 30 

metros. Foram utilizadas imagens até o ano de 2011, pois não há disponibilidade de imagens 

mais recente. Para cada imagem, foram utilizadas as bandas espectrais B3 (vermelho), B4 

(infravermelho próximo) e B5 (infravermelho médio) (Tabela 5). Os shapefiles da unidade de 

conservação foram adquiridos por meio do acervo do ICMBio, disponível no sítio 

<http://www.icmbio.gov.br/portal/> e os de hidrografia e malha viária adquiridos do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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Tabela 5 – Principais características das bandas espectrais do satélite Landsat 5. Adaptado de Torres, 

2011. 

Banda Descrição Principais características 

B3 Visível (vermelho) Bom contraste entre diferentes tipos de 

cobertura vegetal. Permite o mapeamento de 

drenagem. Delimita a mancha urbana, 

incluindo identificação de novos 

loteamentos. Permite a identificação de áreas 

agrícolas. 

B4 Infrav. Próximo A vegetação verde, densa e uniforme reflete 

muita energia nesta banda, aparecendo bem 

clara nas imagens. Serve para mapear áreas 

ocupadas com vegetação que foram 

queimadas, identificação de áreas agrícolas, 

geomorfologia, solos e geologia. Serve para 

análise e mapeamento de feições geológicas 

e estruturais. 

B5 Infrav. Médio Apresenta sensibilidade ao teor de umidade 

das plantas. Esta banda sofre perturbações 

caso ocorra excesso de chuva antes da 

obtenção da cena pelo satélite. 

 

3.2.2 Registro 

As imagens foram registradas por meio da definição de pontos de controle comuns 

na imagem, ressalvando-se que, de acordo com Meneses et al. (2012), a precisão deste 

método depende da precisão dos pontos de controle. 

Através do módulo Impima, as imagens foram transformadas para o formato (.spg) 

para serem trabalhadas no programa Spring 5.1.8.  

Foram coletados 18 pontos amostrais de controle para o realização do registro, com 

uma distribuição uniforme por toda a imagem. Posteriormente realizou-se o mosaico para 

seleção da área de estudo e o recorte. 

O contraste linear aplicado posteriormente ao recorte da área de estudo, contribuiu 

para a melhor visualização e identificação dos alvos e a restauração das imagens para 15 

metros reduz as distorções introduzidas nas imagens pelo desgaste natural dos sensores.  

 

3.2.3 Segmentação 

 Para a segmentação, o procedimento realizado foi automático que produz ótimos 

resultados em menor tempo, comparado com a segmentação manual e devido a isso é o mais 

utilizado em processamento de imagens. 
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A segmentação foi pelo método de crescimento de regiões, onde foram feitas várias 

combinações com o limiar de similaridade para que os polígonos delimitassem de maneira 

mais adequada os diferentes tipos de classes, sendo o limiar escolhido de 10 metros e a área 

de pixel 15 metros, para que em seguida a imagem fosse classificada. 

 

3.2.4 Classificação 

 Dentre os métodos de classificação, o utilizado no trabalho foi o supervisionado, 

baseado em crescimento de regiões, que utiliza os polígonos segmentados para selecionar as 

classes definidas pelos usuários. O método utilizado no trabalho foi o Bhattacharya, 

selecionando 7 tipos de classes temáticas intituladas como afloramento rochoso, água, areia, 

floresta densa, floresta aberta, queimada e ocupação antrópica. Essas categorias foram 

definidas devido às características morfométricas e os pigmentos observados nas imagens.  

As principais características que foram consideradas na identificação de cada 

categoria são: 

a) afloramento rochoso: reflectância de cor acinzentada, facilmente visível devido a 

composição química das rochas que refletem bem na banda 4 do satélite Landsat 5; 

b) água: pigmentação azul, facilmente identificada e com boa reflectância na banda 3 

do satélite; 

c) areia: apresenta cor branca nas imagens, situado nas margens dos corpos hídricos; 

d) floresta densa: pigmentação verde escuro, observada através do sensor B4 do 

satélite Ladsant 5; 

e) floresta aberta: pigmentação verde claro, facilmente identificada pela boa 

reflectância na banda 3 e 5 do satélite, 

f) ocupação antrópica: delimitada pela banda 3, onde é considerada pastagem, 

mancha urbana e toda área antropizada; 

g) queimada: apresenta boa reflectância na banda 4 do satélite Landsat, definindo os 

como queimada os polígonos que apresentavam cor roxa.  

O limiar de aceitação foi de 95%. Após definido as classes, elaborou-se o 

mapeamento da área de estudo. O mapeamento foi elaborado transformando a imagem 

classificada em temática e o cálculo das áreas classificadas ocorreu através da ferramenta 

medida de classes do Spring 5.1.8.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Flona do Bom Futuro foi criada por meio do Decreto nº 96.188 de 1988, onde o 

artigo 3º desse Decreto aborda que o objetivo da Flona do Bom Futuro é implementar o 

manejo dos recursos naturais renováveis e explorar os recursos não renováveis. No entorno da 

Flona existia apenas a Terra Indígena Karitiana delimitada em 1986 e a partir de 1996 a 

Reserva Extrativista Jaci-Paraná.  

Apesar da lei nacional que obriga a implantação de planos de manejo em até cinco 

anos ter surgido somente no ano de 2000, as Flonas já eram regulamentadas pelo Decreto nº 

1.298, de 27 de outubro de 1994. Esse Decreto estabelecia algumas diretrizes e metas, dentre 

elas, a implantação do plano de manejo em até cinco anos da criação da unidade, passíveis de 

revisão a cada dois anos, pelo IBAMA.  

A imagem de satélite de 1986 não apresenta indícios de impacto ambiental antrópico 

no interior da unidade nem tão pouco demonstra haver registro de populações tradicionais 

(FIGURAS 6 e 7). 

Em 1986, a Flona tinha predominantemente uma vegetação do tipo ombrófila densa e 

seus recursos naturais conservados, contudo não houve a realização do plano de manejo na 

unidade após os cinco anos de sua criação, resultando em um processo de ocupação a partir de 

1996 (FIGURAS 6 e 7). É importante salientar que embora a legislação estabeleça um prazo 

de cinco anos para a realização do plano de manejo, não há a indicação de qual será a 

consequência legal caso este prazo não seja cumprido. 

A ocupação na região da Flona ocorreu ao longo da BR-364 e a medida que as terras 

foram ocupadas houve a interiorização nas proximidades da Flona do Bom Futuro. Essa 

ocupação deu-se possivelmente devido a exploração de madeiras e minérios como a 

cassiterita e ainda, a formação de pastos, tornando sem efeito a legislação de proteção às 

unidades de conservação (NASCIMENTO, 2010).  
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Figura 6 – Imagens da Flona do Bom Futuro e seu entorno nos anos de 1986 e 1996. 

 

 

 



44 
  

 

Figura 7 - Classificação Bhattacharya da área de estudo nos períodos de 1986 e 1996. 

 

Historicamente, construções como a Estrada de Ferro Madeira Mamoré (1872-1912), 

a instalação dos postos telegráficos ao longo do Estado (1905-1915) e a abertura da rodovia 

BR-364 (1961) contribuíram para a ocupação demográfica do Estado de Rondônia 

(NASCIMENTO, 2010). A implantação da Estrada de Ferro Madeira Mamoré teve como 

principal característica a exploração extrativista como, por exemplo, a extração do látex, 

enquanto a construção da BR-364 colaborou com a expansão da atividade agropecuária em 

Rondônia (CAVALCANTE, 2011). 

A proporção do desmatamento como função da distância das estradas na Amazônia 

Legal tem, normalmente, padrões exponenciais. Estudos demonstram que três quartos dos 

desmatamentos entre 1978 e 1994 ocorreram dentro de uma faixa de 100km de largura ao 

longo da rodovia BR 364 em Rondônia (FERREIRA, 2001; NEPSTAD et al., 2001). 
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Em 1996, foi criada a Reserva extrativista Jaci-Paraná por meio do Decreto nº 7.335, 

de 17 de janeiro de 1996. A unidade esta justaposta a Flona do Bom Futuro. Nestas áreas é 

imprescindível a formação de gestão compartilhada. Salienta-se também a importância da 

realização de consulta pública e de audiência pública sobre a criação de unidades de 

conservação. 

Um exemplo da importância que a gestão compartilhada poderia ocasionar na Flona 

pode ser visto no Amazonas, onde a gestão compartilhada exercida na RDS Mamirauá e 

Amanã proporcionou para as unidades e para a comunidade, no período de 1998 até 2003, 

diversos benefícios como a recuperação de recursos naturais que se encontravam em declínio, 

a agregação do conhecimento tradicional ao conhecimento científico, por meio do 

envolvimento das comunidades em todas as etapas de execução das atividades, além disso a 

aprovação das prioridades da população tradicional local na apropriação dos recursos naturais 

e na partição dos benefícios gerados pela biodiversidade. Assim como, a exploração ilegal de 

madeiras diminuiu, até o ano de 2003 nessas reservas, e o arrecadamento com o ecoturismo 

gerou cerca de R$ 92.000 reais, sendo R$ 45.000 reais destinados a aplicação em projetos 

comunitários e R$ 47.000 reais destinados a população local pela venda de produtos e 

prestação de serviço (QUEIROZ & PERALTA, 2006). 

SEIXAS et al (2011) observou que as unidades de uso sustentável no Brasil que 

adotaram a gestão compartilhada utilizavam melhor a produção pesqueira, garantindo a 

conservação.  

Outro exemplo da gestão participativa foi observado no baixo-sul Baiano em 2004 e 

2009, entre as comunidades e lideranças pesqueiras que, por meio de ações conjuntas, 

promoveram o monitoramento pesqueiro e o consequentemente um aumento na produção. 

Além disso, estabeleceu uma relação de confiança entre os atores participantes (DIOGO et 

al., 2006).  

Em contrapartida, estudo realizado por Brito (2008) no Amapá apontou que as 

unidades criadas sem a participação das populações envolvidas com a área eram palco de 

conflitos iminentes. Os principais conflitos nestas áreas são gerados pela utilização 

inadequadas dos recursos naturais como queimadas, desmatamentos, invasões, extrativismos 

ilegais (vegetal, animal e mineral), pecuária extensiva, agricultura predatória além de 

indefinição fundiária (DRUMMOND et al., 2008). 

A realização do plano de manejo auxiliaria na melhor gestão dos recursos, porém a 

Flona não realizou plano de manejo, mesmo após 25 anos de sua criação, facilitando a 
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exploração ilegal de madeiras e, consequentemente, alterando a paisagem da unidade a partir 

de 1996. 

A Flona a partir de 1996 passou a ser ocupada por famílias, que na maioria das vezes 

não sabiam que a área se tratava de uma unidade de conservação, pois não havia divulgação 

nem informação por parte dos órgãos responsáveis (GOMES, 2013). A abundância e a 

qualidade das madeiras no interior da Flona atraíram madeireiros interessados a explorar a 

área ilegalmente, tornando a partir do ano de 2003 a madeira um dos produtos mais cobiçados 

e escassos na unidade (FIGURAS 8 e 9) (SIPAM, 2006).  

  

 

 

Figura 8 – Imagem da Flona do Bom Futuro e seu entorno nos anos de 2006 e 2011 
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Figura 9- Classificação Bhattacharya da área de estudo nos períodos de 2006 e 2011. 

 

O manejo sustentável da Flona do Bom Futuro traria muitos benefícios para a 

unidade. Estudos estimaram que no ano de 1999, o valor médio de mercado da madeira em pé 

na Flona do Bom Futuro juntamente com a Flona Jamari seria de R$ 11,7/m³, descontando os 

custos o lucro chegaria ao valor de R$ 4,9. Esse valor é maior do que a estimativa do valor 

mínimo que deveria ser pago pela madeira manejada em floresta pública ou privada em 

qualquer situação de produtividade florestal (baixa, média ou alta produtividade), portanto a 

exploração do potencial madeireiro das Flonas Jamari e Bom Futuro se mostrou bastante 

atrativa. Sendo assim, a Flona do Bom Futuro foi considerada de extrema importância para a 

conservação da biodiversidade e economia local nesse período (ARIMA e BARRETO, 2002). 
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A ineficiência do poder público em administrar a Flona, tornou sem efeito a política 

pública que assume a criação de unidades de conservação como forma de conter o 

desmatamento na Amazônia. A intensa ação antrópica combinada à ocupação desordenada e 

as dificuldades de desocupação das famílias do interior da Flona resultaram na expedição de 

uma liminar da justiça federal em 2009, paralisando todas as atividades no interior ou que 

fomentasse a invasão na Flona do Bom Futuro e demais unidades no seu entorno como a 

Resex Jaci-Paraná e Parque Estadual de Guajará-Mirim. 

A liminar não foi cumprida. Na ocasião, houve confronto armado entre os invasores 

e as equipes do IBAMA e de outros órgãos de fiscalização na via de acesso à Flona. A ação 

de grileiros que passaram a operar na Flona e no seu entorno, promoveram a implantação de 

loteamentos dentro da unidade (GTA, 2008). 

A ausência do plano de manejo na área facilitou a ocupação e exploração ilegal dos 

recursos naturais na unidade. A ocupação na porção sul da unidade ficou evidente em 2006, 

sendo criada nesse período uma vila urbana denominada Rio Pardo, onde chegaram a 

funcionar mais de dez serrarias (GTA, 2008).  

Em 2007, o IBAMA disponibilizou uma lista com 236 criadores de gado bovino que 

operavam ilegalmente com rebanho estimado em 40.000 cabeças. A produção leiteira da 

região chegou a 150.000 litros de leite por mês. A área chegou a possuir mais de 6.000 

famílias de agricultores distribuídas entre as três vilas constituídas: Marco Azul, Rio Pardo e 

Linha Saracura. Na área da Flona existiam 15 igrejas, 14 escolas rurais e mais de 300km de 

estradas em ótimo estado de conservação e uma seção eleitoral situada na Vila do Rio Pardo 

(GOMES, 2013). 

O auge da ocupação ilegal da Flona deu-se no ano de 2010 quando foi expedida a Lei 

nº 12.249 de 11 de junho de 2010, reduzindo os limites da unidade de 280.000ha para 

97.357ha. Na área de entorno foram criadas duas unidades de conservação a APA (Área de 

Proteção Ambiental) do Rio Pardo e a FERS (Floresta Estadual de Rendimento Sustentável) 

do Rio Pardo por meio da Lei complementar nº 581 de 30 de junho de 2010 (Figura 8 e 9). 

Até o ano de 2010, parte da unidade (28.831ha) era sobreposta a Terra Indígena (TI) 

Karitiana, porém com a promulgação da Lei 12.249 de 2010 essa área foi suprimida e 

repassada para ampliação dos limites da TI Karitiana (GOMES, 2013).  

A redução dos limites da Flona é outro exemplo da ineficiência do governo em 

manter as áreas protegidas. As reduções por meio de perda da biodiversidade impedem a 

formação de corredores ecológicos. Salienta-se que embora Rondônia tenha unidades de 

conservação próximas ou sobrepostas não consegue manter os recursos naturais nem tão 
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pouco salvaguardar a biodiversidade por meio dos corredores ecológicos ou ainda de 

mosaicos. 

No estado do Espírito Santo, por exemplo, existe o Projeto Corredores Ecológicos 

que visa a promoção de atividades sustentáveis, como a agricultura ecológica, os sistemas 

agroflorestais e o turismo sustentável em todo o estado, em especial nos dez corredores 

ecológicos e no entorno das UC’s (MMA, 2007). 

 Dentre os aspectos positivos com a criação dos corredores ecológicos, destacam-se a 

geração de renda para as comunidades locais; o fortalecimento da identidade cultural e da 

valorização da autoestima das populações locais e tradicionais; a manutenção de espaços 

naturais e de UCs preservados; o incentivo ao comércio de produtos ambientalmente 

sustentáveis, como artesanatos, comidas típicas e produtos orgânicos; e a sensibilização de 

visitantes e moradores sobre as questões ambientais (MMA, 2007). 

A redução de unidades de conservação é uma prática comum realizada pelo governo 

de Rondônia a fim de resolver conflitos em áreas protegidas. Estudo realizado pelo IMAZON 

apontou que entre os anos de 2005 e 2010 foram alteradas 21 unidades de conservação, sendo 

7 reduzidas e 14 extintas. As supressões foram realizadas para beneficiar projetos de 

infraestrutura e agropecuários (ARAÚJO e BARRETO, 2011). 

Fica evidente ainda que o governo continua mantendo os mesmos equívocos nas 

áreas protegidas, não há registro de campanhas de conscientização da população quanto a 

redução da Flona e a formação das duas unidades de conservação estaduais (FERS e APA), 

nem tão pouco há fortalecimento das unidades por meio de conselhos gestores. 

Conselho gestor de uma unidade de conservação é um órgão colegiado formado por 

um grupo de pessoas, constituído e vinculado ao órgão ambiental responsável pela gestão da 

UC. O conselho tem a função de ser um fórum democrático de valorização, discussão, 

negociação e gestão da área, incluindo a sua zona de amortecimento (DICK, 2012).  

O conselho consultivo interliga os setores sociais diretamente relacionados com a 

UC, constituindo para isso um ambiente de debate sobre os problemas e demandas da área, 

procurando soluções por meio de negociações, de divisão de responsabilidades e 

estabelecimento de parcerias. Além disso, o conselho pode contribuir na elaboração de planos 

de manejo (DICK, 2012). Devendo, na Flona, ser formado um conselho consultivo. 

No Brasil, o número de unidades de conservação federais que apresentam plano de 

manejo ainda é baixo, destacando as Flonas com apenas 16 planos de manejo elaborados do 

total de 65. Em Rondônia das três Flonas criadas, apenas uma (Flona do Jamari) possui plano 

de manejo (TABELA 6).  
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Tabela 6 – Situação das unidades de conservação federais, com plano de manejo elaborado e em 

elaboração. 

Grupo Categoria Status dos Planos de Manejo 

Com PM PM em elaboração 

P
ro

te
çã

o
 I

n
te

g
ra

l Parque Nacional 39 12 

Estação Ecológica 9 7 

Reserva Biológica 20 4 

Refugio de Vida Silvestre 0 0 

Monumento Natural 0 0 

TOTAL 68 23 

U
so

 

su
st

en
tá

v
el

 Área de Preservação Ambiental 10 4 

Área de Relevante Interesse Ecológico 1 0 

Floresta Nacional 16 19 

Reserva Extrativista 4 36 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 0 1 

 TOTAL 31 60 

 TOTAL GERAL 99 83 

 Porcentagem (N=310)* 31,93% 26,78% 

*Os estudos foram feitos com 310 unidades de conservação federais existentes no Brasil. 

Fonte: ICMBio, 2013.  

 

A ação antrópica ficou evidente à medida que foram realizadas análises das classes 

temáticas. Na Flona e seu entorno, o afloramento rochoso representou, no ano de 1986, 

2.664,6ha e 2.542,9ha no ano de 2011, pois a área atual da Flona possui a maior parte desse 

recurso (TABELA 7). A diminuição dos valores de algumas classes no ano de 2011 foi 

resultado da redução da área da unidade em cerca de 65% da área inicial da Flona. 

A classe areia aumentou de 21,7ha no ano de 1986 para 60,4ha no ano de 2011, 

evidenciando o assoreamento ao longo dos rios ocasionados pela retirada de cobertura 

vegetal. Consequentemente, houve a redução de cerca de 1000ha do corpo hídrico entre os 

anos de 1986 e 2006. No ano de 2011 a perda foi de 800ha comparada ao ano de 2006, devido 

provavelmente a redução dos limites da unidade (TABELA 7). 

 

Tabela 7 – Área das classes definidas pelo método Bhattacharya 

 

Classes (ha) Anos 

1986 1996 2006 2011 

Afloramento rochoso 2.664,6 1.657,8 1.278,2 2.542,9 

Água 3.723,7  2.948,1 2.988,5 2.105 

Areia 21,7 137,9 91,9 60,4 
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A alteração de ambientes por mudanças de origens antrópicas podem contribuir para 

a desestabilização hídrica, uma vez que o desmatamento diminui a área de floresta, e por 

consequência a quantidade de água que retorna a atmosfera através da evapotranspiração, 

ocasionando a diminuição de chuvas (JOLY, 2007).   

Além disso, a manutenção da biodiversidade está relacionada com a disponibilidade 

de recursos hídricos. Um exemplo disso é quando ocorre a mudança do período de seca para a 

estação chuvosa, onde muitos peixes aproveitam para se reproduzir nos rios. Porém, a 

diminuição desse recurso compromete a reprodução dos peixes (RIOTERRA, 2011). 

O aumento expressivo da ocupação antrópica foi visualizado no intervalo entre os 

anos de 1996 e 2006, atingindo 70.210,1ha (11,6% da área). Em 2011, o índice de ocupação 

antrópica na área de estudo atingiu a sua maior porcentagem 54.742.1ha (14%). Houve o 

aumento no índice de queimadas com o passar dos anos, chegando a 1.301,5ha no ano de 

2011 (FIGURA 10). Este problema foi evidenciado no estudo, devido a retirada de floresta 

para formação de pastagem (Figura 11). 

O desmatamento é o maior causador de impactos sobre a biodiversidade nas 

unidades de conservação, podendo os prejuízos ser listados em dois grupos: a perda imediata 

de habitat natural e a fragmentação, sendo a perda de habitat a causa primária para extinção 

local de populações e espécies, pois a vegetação natural é substituída por pastagens, áreas de 

plantios ou áreas urbanas (MACHADO e AGUIAR, 2001). 

A floresta densa representava 98% da área da Flona e entorno em 1986 e passou a 

diminuir para 84% no ano de 2011 (Figura 11). Observou-se a diminuição da classe floresta 

densa em decorrência ao aumento da classe floresta aberta. 
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Figura 10- Classe de ocupação antrópica e queimada na Flona do Bom Futuro e seu entorno no 

período de 1986 a 2011. 

 

 

Figura 11 - Classe floresta densa e floresta aberta na Flona do Bom Futuro e seu entorno no período 

de 1986 a 2011. 

 

Os desmatamentos e as queimadas são os dois maiores problemas ambientais 

enfrentadas nas unidades de conservação no Brasil. Embora distintas, são práticas 

tradicionalmente associadas, pois em sequência à derrubada da vegetação, quase sempre há a 

queima do material vegetal (GONÇALVES et al., 2012). 

O aumento das áreas queimadas está relacionado principalmente ao processo de 

ocupação antrópica na região da Flona do Bom Futuro e no entorno para formação de pasto. O 
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uso do fogo é considerado um método rápido e de baixo custo empregado para limpeza de 

áreas (RIOTERRA, 2011).  

As queimadas estão associadas também aos incêndios florestais. Das 308 unidades 

de conservação da Amazônia, em pelo menos 40 os satélites do INPE detectaram focos de 

incêndio no mês de agosto do ano de 2008 (THENÓRIO, 2008). Deve-se ressaltar ainda que 

faltam estruturas e mão de obra treinada para combater incêndios nas unidades de 

conservação no estado de Rondônia (VERÍSSIMO et al., 2011).  

A derrubada seguida da queima da vegetação é uma prática de manejo dos solos 

utilizada pelas populações amazônicas. As comunidades do entorno da Flona Tapajós, no 

estado do Pará, por exemplo, utilizam o fogo para o preparo no uso da terra, tornando a 

unidade suscetível a ação de incêndios florestais e, consequentemente, perda da 

biodiversidade (MMA, 2004).  

O uso do fogo como ferramenta de manejo agropecuário também é causa importante 

de incêndios em unidades de conservação em Minas Gerais. Estudo realizado no Parque 

Nacional da Serra da Canastra apresenta um padrão com elevada frequência de incêndios 

ocasionados pelo manejo de pasto, atingindo grandes áreas, na estação seca (MEDEIROS e 

FIEDLER, 2004). 

Os resultados apresentados demonstram que a ocupação e a exploração irregular dos 

recursos naturais ocasionaram grandes perdas na cobertura vegetal na unidade e no entorno. 

Estudos de Cavalcante et al. (2011), apontaram que entre os anos de 2007 e 2008 o 

desmatamento na Flona do Bom Futuro posicionou-a em 2° lugar no ranking da unidade de 

conservação mais desmatada na Amazônia Legal. 

Com a supressão da cobertura vegetal, perdeu-se o potencial madeireiro e o estado 

deixou de ganhar com a produção sustentável por meio das concessões florestais. Dentre as 

vantagens da concessão florestal para iniciativa privada, encontra-se a disponibilidade de 

terras fornecidas pelo governo para produção de madeira legalizada, bem como a garantia de 

estoques de matéria-prima no mercado (SIMONIAN, 2003).  

Além disso, as reduções florestais causam fragmentação e o isolamento provoca 

danos severos nos habitats naturais ocasionando redução de populações e aumento da 

influência negativa do entorno e ainda impossibilitam a formação de corredores ecológicos. 

 A fragmentação é o processo no qual um habitat contínuo é dividido em manchas, 

ou fragmentos, afetados por influências diretas e indiretas, tal como o efeito da distância ou o 

grau de isolamento; o tamanho e a forma do fragmento; o tipo de matriz circundante e o efeito 

de borda (RAMBALDI e OLIVEIRA, 2003).  
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A fragmentação ocorre pela falta de continuidade da floresta, acarretando 

isolamentos de espécies. Os fragmentos muitas vezes são espaços insuficientes para a 

manutenção da biodiversidade que foram condicionadas, favorecendo a extinção de espécies 

(RIOTERRA, 2011). 

O tamanho e a forma do fragmento diferem do habitat original em dois pontos 

principais: os fragmentos apresentam uma alta relação borda/área e, o centro de cada 

fragmento é próximo a uma borda. A fragmentação de habitats é, possivelmente, a mais 

profunda alteração causada pelo homem ao meio ambiente (RAMBALDI e OLIVEIRA, 

2003).  

Muitos habitats naturais que eram quase contínuos foram transformados em 

paisagens semelhantes a um mosaico, composto por manchas isoladas de habitat original. 

Intensa fragmentação de habitats vem acontecendo na maioria das regiões tropicais. Existem 

três principais categorias de mudanças que têm se tornado frequente nas florestas do mundo: a 

redução na área total da floresta; a conversão de florestas, naturalmente estruturadas, em 

plantações e monoculturas e, a fragmentação progressiva de remanescentes de florestas 

naturais em pequenas manchas, isoladas por plantações ou pelo desenvolvimento agrícola, 

industrial ou urbano (RAMBALDI e OLIVEIRA, 2003). 

O efeito de borda é uma modificação na abundância relativa e na composição de 

espécies na parte marginal de um fragmento. No estado do Mato Grosso, estudo realizado 

sobre os efeitos de borda em fragmentos de cerrado no Parque Nacional Chapada dos 

Guimarães, identificou que a fragmentação age reduzindo e isolando as áreas propícias à 

sobrevivência das populações de espécies nativas, potencializando o efeito de borda 

(MENDES e SILVA, 2008). 

Em Goiás, estudos sobre os efeitos de borda dos fragmentos do cerrado mostrou que 

os efeitos de borda têm um papel negativo na variação da estrutura florestal, pois fragmentos 

pequenos sofrem com a influência dos ventos e o aumento da radiação solar interfere na 

densidade de plantas (RIBEIRO, 2007). 

O artigo 22 da Lei nº 9.985 de 2000 ampara a alteração dos limites das unidades de 

conservação, desde que sejam mediante lei. Porém, essas reduções impedem a formação de 

corredores ecológicos, que são de grande importância para manutenção da biodiversidade e 

preservação das espécies. É importante frisar que Rondônia embora tenha unidades próximas 

ou sobrepostas não consegue manter os recursos naturais nem tão pouco salvaguardar os 

recursos por meio de corredores ecológicos.  
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A pressão que o entorno exerceu e exerce na Flona do Bom Futuro é grande. A falta 

de gestão compartilhada tornou as unidades do entorno vulneráveis a ação antrópica. A Resex 

Jaci-Paraná, por exemplo, que faz divisa com a Flona, ocupou entre os anos de 2007 e 2008 o 

3° lugar de unidade mais desmatada na Amazônia Legal (CAVALCANTE et al., 2011). 

As unidades de conservação de uso sustentável na Amazônia Legal apresentam 

maiores áreas desmatadas se comparadas às unidades de proteção integral e as terras 

indígenas, chegando a 2,46 % desmatados no ano de 2010 (VERÍSSIMO et al., 2011). Com a 

aplicação da gestão compartilhada esses valores poderiam ser minimizados.  

A redução não proporcionou benefícios para a conservação da Flona do Bom Futuro, 

e não minimizou os impactos no entorno. A atitude do governo fortaleceu a ilegalidade, visto 

que não trouxe lucros para Rondônia e a criação da APA e FERS do Rio Pardo não contribui 

para a recuperação das áreas degradadas até o momento. 

É importante a reflexão sobre como o Estado de Rondônia tornará a FERS uma 

unidade de conservação produtiva, visto que se encontra em terra desmatada e exerce um 

papel semelhante ao da Flona, porém na esfera estadual.  

De acordo com o Sistema Estadual de Unidades de Conservação de Rondônia 

(SEUC) (Decreto n° 1.144 de 12 de dezembro de 2002), as FERS são áreas com cobertura 

florestal contínua com espécies predominantes nativas, e tem como objetivo básico o uso 

múltiplo sustentável, a conservação dos recursos florestais, e a pesquisa cientifica e 

tecnológica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas.  

Após três anos da redução da Flona a criação das unidades FERS e APA, o governo 

do estado não definiu os limites de cada unidade de conservação. Ressalta-se que os objetivos 

das FERS e das Flonas são os mesmos em esfera estadual e federal, respectivamente, não 

justificando a redução da última. Já a APA é uma categoria que pode se adequar ao local, caso 

haja um programa de recuperação de áreas degradadas, possibilitando a permanência das 

famílias existentes. 

Dentre as medidas que ajudam a melhorar e dinamizar a gestão das unidades de 

conservação, o geoprocessamento é uma importante ferramenta para a obtenção de 

informações necessárias nas tomadas de decisão.  Também contribui para o melhoramento 

dos sistemas de monitoramento, pois oferece a possibilidade de aperfeiçoar ações de 

prevenção e combate as invasões realizadas no interior das unidades e direciona os estudos ao 

conhecimento de possíveis áreas vegetadas com tendência ao desmatamento (BERNINI et al., 

2009). 
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A aplicação desse tipo de ferramenta na APA do Capivari-Monos, em São Paulo, 

permitiu a produção de um importante banco de dados geográficos, passível de contínua 

atualização e utilizado no cotidiano da gestão da área, tanto como subsídio para o debate 

técnico, como para difusão da informação e conscientização dos atores envolvidos com o 

processo (JACINTHO, 2003). 

Ao analisar os resultados obtidos pelo classificador Bhattacharya na Flona do Bom 

Futuro e entorno, percebeu-se que o método foi útil para a análise da cobertura vegetal da 

unidade. Oliveira e Mataveli (2013) utilizaram o geoprocessamento para o mapeamento de 

áreas de cana-de-açúcar no município de Barretos, em São Paulo. Por utilizar amostras de 

treinamento, o algoritmo foi capaz de reconhecer com maior exatidão as áreas de cana-de-

açúcar e de queimada. As séries temporais das imagens se mostraram úteis para avaliar o uso 

da terra ao longo dos anos. 

Outro instrumento que pode auxiliar na gestão das unidades de conservação é a 

aplicação da ferramenta Cadastro Ambiental Rural (CAR). O CAR é um registro eletrônico de 

abrangência nacional junto ao órgão ambiental competente, no âmbito do Sistema Nacional de 

Informação sobre Meio Ambiente – SINIMA, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a 

finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo 

base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate 

ao desmatamento (Decreto nº 7.830, de 17 de outubro de 2012). 

No início de 2012, a SEDAM iniciou os trabalhos de CAR na Flona do Bom Futuro, 

identificando quais áreas já estavam ocupadas e quais áreas ainda possuíam remanescente de 

floresta nativa. Em setembro, iniciou a desocupação das famílias no interior da unidade, sendo 

algumas realocadas. 

A implantação do CAR pode facilitar a identificação de áreas potencias para criação 

de RPPNs, por exemplo, diminuindo a fragmentação e colaborando com a formação de 

corredores ecológicos com as unidades já existentes. Desta forma, as informações referentes 

ao CAR podem ser utilizadas por órgãos como a SEDAM para gestão de unidades de 

conservação no estado. 

Também, com a utilização do CAR podem ser identificadas as reservas legais 

existentes e elaborar a recuperação de matas ciliares para que sejam utilizadas para interligar 

com as unidades de conservação, em especial a Flona do Bom Futuro que necessita de áreas 

verdes no seu entorno. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.830-2012?OpenDocument
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Outro fator importante é a ocupação desordenada no entorno da Flona, devendo ser 

implantadas medidas de recuperação das áreas degradadas combinado a programas de 

educação ambiental para famílias residentes na zona de amortecimento. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As Florestas Nacionais ainda representam importante fonte de manutenção dos 

recursos naturais no estado de Rondônia. Porém, são alvos frequentes de exploração ilegal, 

sendo assim, fazem-se necessárias medidas que assegurem a manutenção dos recursos 

naturais.  

É importante a realização de campanhas de conscientização ambiental (“momento 

verde”) como políticas públicas, destacando a importância da manutenção das áreas 

protegidas por meio da utilização de veículos de comunicação que alcance a população 

rondoniense. As campanhas complementariam as audiências públicas informando a população 

sobre as unidades de conservação, bem como evidenciaria as atividades desenvolvidas pelo 

governo em relação às áreas protegidas. 

A gestão compartilhada deve ser estimulada pelos órgãos gestores das unidades em 

Rondônia, a fim de tornar efetiva a manutenção das áreas protegidas bem como estabelecer 

uma relação de confiança entre a população e o governo. 

O uso de ferramentas geotecnológicas, em especial o CAR, pode ser eficaz para 

identificar as áreas que precisam ser recuperadas, as áreas que devem dar continuidade as 

unidades existentes e identificar áreas potencias para criação de novas áreas protegidas. 

A criação de um balcão de negócios de produtos e serviços oriundos de áreas 

manejadas estimularia o desenvolvimento de atividades legalizadas no estado, 

consequentemente, fortaleceria a manutenção dos recursos naturais. 
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