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APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta o Plano de Manejo do Parque Estadual Serra dos Reis, 
produto do contrato 003/PGE-2018, celebrado entre a SEDAM/RO e Ecossis Soluções 
Ambientais.  

O presente Relatório é orientado pelo Roteiro Metodológico de Planejamento do IBAMA 
(2002) e Termo de Referência para contratação de empresa ou instituição especializada 
na realização de estudos técnicos para elaboração do Plano de Manejo do Parque 
Estadual Serra dos Reis da Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL (2017), 
atendendo às ações constantes no Programa de Desenvolvimento Socioeconômico e 
Ambiental Integrado – PDSEAI, aprovado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES e custeado com recursos do Fundo Amazônia.  

Este Plano de Manejo do Parque Estadual Serra dos Reis – PMPESR traz aspectos 
condizentes desta Unidade de Conservação em seu contexto ambiental e político, seu 
diagnóstico socioambiental e a idealização de ações futuras que permitirão o 
desenvolvimento e a preservação dos recursos naturais da região, realização de 
pesquisas científicas, desenvolvimento de atividades de educação ambiental, recreação 
e turismo ecológico. 

Trata-se de um documento técnico fundamentado nos objetivos da unidade de 
conservação, apresentando o seu zoneamento, as normas para uso da área e para o 
manejo dos recursos naturais, bem como a implantação das estruturas físicas 
necessárias à gestão da unidade. Esse documento serve de apoio a gestão da UC pelo 
período de cinco anos, devendo ser atualizado posteriormente. 
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FICHA TÉCNICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Nome da Unidade de Conservação: Parque Estadual Serra dos Reis  

Gerência executiva: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM - RO 

Unidade gestora responsável: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – 
SEDAM - RO 

Endereço da sede: - Av. Farquar, 2986, Pedrinhas, Edifício Rio 
Cautário Curvo 2, 2º Andar, 76801 – 361, 
Porto Velho, RO 

Telefone: - (69) 3212 9605 – 98482 - 8515 

e-mail: - gabinete@sedam.ro.gov.br 

Site: - http://www.sedam.ro.gov.br/ 

Superfície da UC (ha): 36.273 ha 

Perímetro da UC (km): 130 km 

Superfície da ZA (ha): 153.134 ha 

Perímetro da ZA (km): 187,96 km 

Municípios que abrange a ESEC e 
percentual abrangido: 

Costa Marques e São Francisco do 
Guaporé 

Estados que abrange: Rondônia 

Coordenadas geográficas: Lat -12.292510° Long -64.053920°(Sede do 
Parque) 

Data de criação e número do Decreto: 
Decreto Estadual de Criação: Decreto nº 
7027, de 08 de agosto de 1995. 

Biomas e ecossistemas: Amazônia 

Atividades ocorrentes: Turismo, Pesquisa cientifica e educação 
ambiental 

Educação ambiental: Autorização prévia do órgão responsável 
pela administração da unidade e está sujeita 
às condições e restrições por este 
estabelecidas 

Fiscalização: SEDAM 
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Pesquisa: Autorização prévia do órgão responsável 
pela administração da unidade e está sujeita 
às condições e restrições por este 
estabelecidas 

Visitação: 
Permitida a visitação com finalidade turística 
e educativa. 

Atividades conflitantes: Extração de madeira e castanha. Caça e 
comercialização de fauna. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Parque Estadual Serra dos Reis (PESR) é uma unidade de conservação estadual de 
proteção integral, sob a administração da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental 
(SEDAM). Faz parte do Sistema Estadual de Unidade de Conservação (SEUC) e do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), contribuindo para a implementação das 
estratégias nacionais e internacionais que buscam garantir o cumprimento de acordos, 
convenções, tratados e compromissos internacionais firmados pelo Brasil na busca de 
soluções para os problemas ambientais. 

O PESR foi criado através do Decreto Nº 7027, de 08 de agosto de 1995, abrangendo uma 
área de 71.060,7232 hectares, localiza-se a sudoeste do Estado de Rondônia, mais 
precisamente entre os municípios de Costa Marques e São Francisco do Guaporé, na região 
do Vale do Guaporé, distante cerca de 700 km de Porto Velho. A partir da Lei nº 764 de 29 de 
dezembro de 1997, houve alteração dos limites da UC, que passou a contar com uma área 
territorial 36.442 ha. 

Em 1872 nos Estados Unidos da América foi criado o Parque Nacional de Yellowstone, um 
marco na história das áreas protegidas, resultado de ideias preservacionistas. Desde então, 
a prática foi difundida mundialmente, permanecendo o objetivo de proteção e de conservação 
da natureza. 

A criação e implantação de Unidades de Conservação (UC’s) compõem um dos elementos 
centrais de estratégias de conservação da natureza. A Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 
2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), estabeleceu 
critérios e normas para a criação destas áreas protegidas. Para que uma Unidade de 
Conservação cumpra seus objetivos, é preciso que ela seja implantada e corretamente 
manejada, sendo o Plano de Manejo uma ferramenta indispensável. 

O Plano de Manejo é o instrumento norteador das atividades a serem desenvolvidas na 
Unidade de Conservação e na sua zona de amortecimento, por meio do qual o gestor baseia 
suas decisões, sendo definido no artigo 2º da Lei Federal n° 9.985/2000 como "documento 
técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de 
conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área 
e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias 
à gestão da unidade". 

O Decreto Lei n° 1.144, de 12 de dezembro de 2002 que dispõe sobre o Sistema Estadual de 
Unidades de Conservação da Natureza de Rondônia - SEUC/RO, estabelece medidas de 
proteção e melhoria da qualidade do meio ambiente, definindo a Política Estadual de 
Desenvolvimento Ambiental, atribuindo competências originárias à Secretaria de 
Desenvolvimento Ambiental - SEDAM em relação a medidas de proteção, recuperação, 
controle, fiscalização e melhoria do Meio Ambiente no Estado de Rondônia, dentre outras, 
conforme disposto no art. 2º, da referida Lei. 

Desta forma, em consonância com ordenamento jurídico acima citado, e de acordo com as 
atribuições do art. 226 da Constituição Federal de 1988, compete a esta SEDAM, praticar 
todos os atos relacionados a preservação, fiscalização e conservação dos recursos naturais 
do Estado de Rondônia, atuando de forma a promover o desenvolvimento sustentável. 



  

29 

 

 

Diante das atribuições que lhes são impostas, foi elaborado pelos técnicos da SEDAM um 
audacioso projeto com inúmeras ações voltadas ao controle do desmatamento através de 
fiscalização e monitoramento, e ainda, o de promover o desenvolvimento do Estado de forma 
sustentável, ou seja, com o uso racional dos recursos naturais. 

O Projeto foi apresentado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES que depois após discutido e aprovado, liberou recursos não reembolsáveis por meio 
do Fundo Amazônia com finalidade de subsidiar as ações que serão realizadas. 

Dentre as ações embutidas no escopo do PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
SÓCIOECONOMICO AMBIENTAL INTEGRADO – PDSEAI, no eixo do Ordenamento 
Fundiário e Territorial, temos o componente de Apoio à consolidação de Unidades de 
Conservação Estaduais, no qual está previsto a Contratação de Empresa ou Instituição 
Especializada para elaborar o Plano de Manejo do Parque Estadual Serra dos Reis (PESR) 
como forma de apoio à Consolidação de Unidade de Conservação Estaduais. 

As Unidades de Conservação Estaduais são áreas com características naturais relevantes, 
legalmente instituídas pelo Poder Público através de instrumentos técnicos e jurídicos. São 
destinadas primordialmente à conservação da natureza e ao uso sustentável dos recursos 
naturais, garantindo a conservação dos ecossistemas e a manutenção da qualidade de vida 
do homem. As Unidades de Conservação foram criadas através de Decretos Estaduais, com 
seus respectivos memoriais descritivos de demarcação dos limites em todos os seus 
perímetros, com georreferenciamento, abertura de clareira e instalação de pilares e 
implantação de marcos de alumínio e concreto, assim como, a instalação de placas de 
identificação das áreas limítrofes. 

O Decreto Lei nº 1.144/2002 - SEUC/RO define em seu art. 2°, inciso I: “unidade de 
conservação: 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”. 

Neste sentido a SEDAM, através do Programa de Desenvolvimento Socioeconômico e 
Ambiental Integrado - PDSEAI, vem estabelecer mecanismos para garantir a proteção e a 
manutenção das Unidades de Conservação do Estado de Rondônia, por meio de empresa ou 
instituição especializada na elaboração do Plano de Manejo na Unidade de Conservação 
Parque Estadual Serra dos Reis, visando garantir a preservação dos recursos naturais nela 
existentes. 
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Figura 1. Localização do Parque Estadual Serra dos Reis. Fonte: Ecossis (2018).  
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2. ENCARTE 1 - CONTEXTUALIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Neste encarte contextualiza-se o Parque Estadual Serra dos Reis dois importantes cenários: 
Federal e Estadual. No âmbito Federal são contextualizados os ambientes que abrangem a 
Unidade de Conservação, sua representatividade para o SNUC e sua relação com outras 
unidades, inclusive as possibilidades de conectividade com outras áreas protegidas; e no 
enfoque Estadual, qual a sua importância como área protegida do estado de Rondônia, as 
implicações ambientais, institucionais e suas potencialidades. 

 

2.1 ENFOQUE NACIONAL 

2.1.1 Contexto Biogeográfico 

O Parque Estadual Serra dos Reis está inserido no bioma das florestas tropicais úmidas, que 
no Brasil inclui a Amazônia e a Mata Atlântica. Um bioma corresponde a um espaço geográfico 
com condições geoclimáticas similares o que resulta em um conjunto único de soluções 
adaptativas convergentes. A Amazônia, o mais extenso bioma do Brasil, com 4.198.551 km² 
(Figura 2), abriga a maior diversidade biológica do planeta (CNUC/MMA, 2015; IBGE, 2004). 
Estima-se que em toda a Amazônia ocorram aproximadamente 30.000 espécies de plantas, 
o que corresponde a 10% de todas as plantas já descritas (MMA, 2002). Em relação à fauna, 
além da grande diversidade de invertebrados, estima-se que ocorram cerca de 2.400 espécies 
de peixes, 200 de anfíbios, 350 de répteis, 1.300 de aves e 400 espécies de mamíferos, 
conforme informações apresentadas por diversos autores em estudos realizados na região 
amazônica (Reis et al., 2003; Vogt e Bernhard, 2003; Marini e Garcia, 2005; Lévêque et al., 
2008; Paglia et al, 2012). Os números aqui apresentados podem ser considerados 
conservadores, uma vez que existem grandes áreas ainda não pesquisadas na Amazônia que 
devem conter espécies ainda desconhecidas pela ciência. 

Reconhecer o contexto biogeográfico no qual o PESR se insere permite avaliar sua 
singularidade e importância como unidade histórica e evolutiva própria. Existem diversas 
regionalizações biogeográficas para a América do Sul. O PESR está inserido na Província 
Pantanal, incluída no Domínio Sul-brasileiro da Sub-região Brasileira, conforme a 
regionalização biogeográfica da América do Sul proposta por Morrone (2014). O domínio Sul-
brasileiro integra todas as províncias amazônicas ao sul do rio Amazonas. A Província 
Pantanal é constituída por um mosaico de pastos inundáveis, savanas, matas secas e matas 
de galeria, e ainda formações transicionais. Durante a estação de chuvas, mais de 80% da 
província fica inundada (Dinerstein et al.,1995).  

A Província Pantanal é uma das mais extensas da América Latina, estando ameaçada devido 
a conversão de seus ambientes naturais em agropecuária, produção de carbono, extração 
florestal e de hidrocarbonetos, poluição e construção de rodovias.  

Na Amazônia existem ao menos cinco centros de endemismos de Aves, três de Primatas, seis 
de Vertebrados terrestres, 13 de Borboletas florestais e três de Plantas vasculares (MMA, 
1998). A área referente ao PESR localiza-se no limite sul da grande área contígua 
remanescente do Centro de Endemismo Rondônia (CER). O CER se estende por 675.454 
km², possuindo 26,87 % de sua área protegida, mas com somente 3,29% de sua área 
destinada à proteção integral (Silva et al., 2005). Estima-se que ela já tenha perdido 12,5%  
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de sua área florestal (Silva et al., 2005), observando-se a maior degradação da área de 
abrangência do CER justamente no estado de Rondônia. 

 
Figura 2. Áreas de endemismo nas terras baixas da Amazônia baseadas na distribuição de vertebrados 
terrestres. Fonte: Silva et al. (2005). 
 

2.1.2 Áreas Prioritárias para a Conservação 

O Parque Estadual Serra dos Reis é listado como uma das 900 Áreas Prioritárias para a 
Conservação da Biodiversidade Brasileira (reconhecidas pelo Decreto nº 5092, de 21 de 
maio de 2004 e instituídas pela Portaria nº 126, de 27 de maio de 2004, do Ministério do Meio 
Ambiente). O PESR é considerado uma área de extrema importância e de prioridade muito 
alta para conservação (Figura 3). Situa-se próximo, a oeste, de uma Área Importante para a 
Conservação das Aves – (IBA), denominada IBA do Vale do Guaporé (De Luca et al., 2009). 
Esta IBA destaca-se pela concentração de aves aquáticas, em especial aves ciconiformes.  
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Figura 3. Áreas Prioritárias para a Conservação do bioma Amazônia próximas a PE Serra dos Reis. 
Fonte: MMA (2009), adaptado por ECOSSIS (2018). 
 

2.1.3 Corredores Ecológicos Regionais 

Corredores Ecológicos são áreas que contêm ecossistemas florestais biologicamente 
prioritários e viáveis para a conservação da biodiversidade, compostos por conjuntos de 
unidades de conservação, terras indígenas e áreas de interstícios. Sua função é propiciar uma 
proteção efetiva da natureza, reduzindo ou prevenindo a fragmentação das florestas 
existentes por meio da interligação entre diferentes modalidades de áreas protegidas e outros 
espaços com diferentes usos do solo (MMA, 2007). 
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A Lei do SNUC determina que “As unidades de conservação, exceto Área de Proteção 
Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem possuir uma zona de 
amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos” (Art. 25º). Neste item iscutimos 
a inserção do PE Serra dois Reis no contexto regional de macro corredores já pensados para 
a região onde se situa. 

Já foram propostos diversos projetos de macro corredores regionais abrangendo o território 
de Rondônia. O projeto “Corredores Ecológicos das Florestas Tropicais do Brasil” (Ayres et 
al., 2005) mapeou sete corredores prioritários para a conservação, sendo cinco na Amazônia 
e dois na Mata Atlântica. Dois corredores amazônicos incluem áreas em Rondônia - o 
Corredor dos Ecótonos, situado à leste do PESR, e o Corredor Oeste, no qual está inserido o 
PESR. Examinando as figuras disponíveis nota-se que o Corredor dos Ecótonos privilegiou 
áreas que incluem hábitats de transição entre Amazônia e Cerrado. O Corredor Oeste 
privilegiou um mosaico linear e compacto de áreas protegidas ao longo da fronteira brasileira. 
Possui seis áreas prioritárias em quatro eco-regiões amazônicas principais, sendo classificado 
como um corredor relativamente estável e globalmente relevante e da mais alta prioridade de 
conservação em escala regional. O Corredor Oeste abrange porções das eco-regiões Várzea 
de Monte Alegre, Florestas Úmidas Juruá-Purús, Várzeas do Purús, Florestas Úmidas Purús-
Madeira e Florestas Úmidas Madeira-Tapajós. A documentação desta proposta (Ayres et al., 
2005) detalha apenas o Corredor da Amazônia Central e não traz informações específicas 
sobre os dois corredores supracitados que incluem áreas em Rondônia.  

O PE Serra dos Reis possui localização estratégica no Estado de Rondônia, visto a enorme 
quantidade de áreas no estado convertida para o uso agropecuário. Esta situação é verificada 
no entorno imediato do Parque, destacadamente em um raio aproximado de 25 km nos 
sentidos oeste, norte e leste. Já ao sul encontram-se Florestas Ombrófilas preservadas, 
margeando o Rio Guaporé, tanto em território nacional como boliviano. 

 
Figura 4. Corredores ecológicos na Amazônia. Extraído de Ayres et al. (2005). 3 - Corredor Oeste; 5 - 
Corredor da Amazônia Central; destaque em vermelho - Localização da PESR. Fonte: Ayres et al. 
(2005). 
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O I Seminário sobre Corredores Ecológicos no Brasil, organizado pelo IBAMA em 2001 
(Arruda e Sá, 2003) listou 14 corredores ecológicos implementados, entre os quais os dois 
citados acima. Além destes, cita e descreve o corredor binacional Guaporé/Itenez-Mamoré, 
abrangendo partes das bacias hidrográficas destes rios no Brasil e na Bolívia, considerada 
uma região de extrema biodiversidade. Este corredor abrange quatro das eco-regiões sul-
americanas: floresta úmida tropical, florestas úmidas do sudoeste da Amazônia, florestas 
úmidas de Rondônia–Mato Grosso, além de pântanos e florestas de galeria do Departamento 
de Beni, na Bolívia. 

2.1.4 Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 

O Parque Estadual Serra dos Reis é uma área protegida enquadrada como uma das de uso 
mais restrito dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC 
(Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000), refletindo o perfil dos atributos que apresenta e as 
expectativas de seu papel dentro do sistema. 

A criação de áreas protegidas tem sido a principal estratégia adotada para a conservação da 
biodiversidade em todo o mundo. Modernamente, as áreas protegidas devem ser capazes de 
cumprir com múltiplos objetivos. O objetivo geral dessas áreas foi, em um primeiro momento, 
preservar atributos ecológicos importantes como espécies em extinção e paisagens, cuja 
beleza era considerada única. Posteriormente, além de proteção de belezas cênicas, a 
criação das áreas protegidas foi incorporando outras motivações (Diegues, 2000). O 
desenvolvimento científico, paralelamente ao incremento dos impactos resultantes da  

extração de recursos naturais, atividades industriais e a consequente redução da 
biodiversidade mundial motivaram o surgimento de uma nova perspectiva para as áreas 
protegidas: a conservação da biodiversidade dentro de bases sustentáveis, estimulando o uso 
racional de recursos naturais e o manejo de espécies (Freitas, 2008). 

A expansão do número de áreas protegidas no mundo foi considerada como uma estratégia 
particularmente vital para a conservação, a partir do III Congresso Mundial de Parques, 
realizado em Bali em 1982. A Declaração de Bali enfatizou a importância das áreas protegidas 
como elemento indispensável para a conservação da biodiversidade, já que asseguram a 
manutenção de amostras representativas de ambientes naturais, da diversidade de espécies 
e de suas variações genéticas, além de promover oportunidades para a pesquisa científica, 
educação ambiental e turismo (Fonseca, 1997). 

Além das unidades de conservação, diversos outros territórios também são protegidos em 
alguma medida e colaboram de forma importante para a conservação da biodiversidade no 
Brasil, em especial as Áreas de Preservação Permanente - APP, Reservas Legais - RL, Terras 
Indígenas - TI e Áreas de Reconhecimento Internacional - ARI (Medeiros & Garay, 2006). 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) é o conjunto de Unidades de 
Conservação (UC's) federais, estaduais e municipais. Composto por 12 categorias de UC’s 
com diferentes objetivos específicos, o SNUC foi concebido com o intuito de planejar e 
organizar as UC's, bem como potencializar as ações de conservação. Dentre os principais 
objetivos do SNUC estão: 

• conservar as variedades de espécies biológicas e os recursos genéticos; 
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• proteger espécies ameaçadas de extinção; 

• preservar e restaurar a diversidade de ecossistemas naturais; 

• promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos; 

• proteger paisagens naturais e de notável beleza cênica e as características 
relevantes de natureza geológica, morfológica, geomorfológica, espeleológica, 
arqueológica, paleontológica e cultural; 

• proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos 
e monitoramento ambiental; 

• valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

• promover a educação e a interpretação ambiental; 

• proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 
tradicionais. 

As diferentes categorias de unidades de conservação previstas pelo SNUC são atribuídas às 
variadas necessidades de conservação, peculiares a cada uma das UC's estabelecidas. O 
SNUC divide as UC's em dois grandes grupos: Proteção Integral e Uso Sustentável, sendo as 
primeiras são consideradas de uso mais restrito. O grupo das UC's consideradas de Proteção 
Integral é composto por cinco diferentes categorias: Estação Ecológica, Reserva Biológica, 
Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre. Já no grupo das unidades 
de conservação de Uso Sustentável estão as categorias: Área de Proteção Ambiental, Área 
de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Atualmente, no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC, 2018) do SNUC, 
existem 2201 unidades de conservação cadastradas somando 2.544,917 km² espalhados 
pelo território de jurisdição nacional. Destas UC’s, 698 são consideradas de Proteção Integral 
somando 663.716 km² protegidos. Neste grupo, 425 são Parques, somando 363.092 km², o 
que corresponde a 55% das áreas integralmente protegidas. 

De acordo com os dados de área disponibilizados pelo CNUC (2018), existem em toda a 
Amazônia 51 Parques sob a égide das três esferas. Destas, apenas sete possuem área 
superior a 10 mil km². A maior delas, Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, 
localizada no Amapá, abrange uma área de 38.651 km², enquanto a menor, Parque Estadual 
Sumaúma, localizado em Manaus, possui apenas 0,53 km². Neste contexto, o PE Serra dos 
Reis, com área aproximada de 364 km² é a sexta unidade de conservação da categoria 
Parque na Amazônia. No estado de Rondônia, além da PE Serra dos Reis existem mais 7 
Parques, elencados adiante. 

Como visualizado na Figura 4, o PE Serra dos Reis encontra-se entre dois agrupamentos de 
UC’s, em meio a áreas convertidas para o uso do solo. As unidades mais próximas ao Parque 
são a Reserva Extrativista Rio Cautário a oeste, a Reserva Biológica do Guaporé a leste, de 
expressivo tamanho, e a pequena unidade Reserva Extrativista Curralinho ao sul. 
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2.2 ENFOQUE ESTADUAL 

2.2.1 Zoneamento de Rondônia 

De acordo com o Zoneamento Socioeconômico Ecológico de Rondônia (Lei Complementar 
n° 233, de 6 de junho de 2000) o PE Serra dos Reis está inserido na Zona 3, a qual é formada 
por um conjunto de áreas institucionais, constituídas por áreas protegidas, de uso restrito e 
controlado, previstas em lei e instituídas pelo poder executivo, somando 83.367,90 km2, 
equivalentes a 34,95 % da área total do Estado. 

A Zona 3 é dividida em três subzonas conforme o uso permitido destas áreas. No caso 
específico da PE Serra dos Reis, a área onde ela se encontra é classificada como subzona 
3.2, a qual é composta pelas áreas constituídas pelas Unidades de Conservação de Uso 
Indireto, abrangendo 23.752,50 km2 (9,96 % da área total do Estado), de acordo com o Art. 
22 da Lei Complementar n°233, de 06 de junho de 2000. A utilização das áreas que compõe 
esta zona deve limitar-se às finalidades das unidades instituídas, tais como: Estações 
Ecológicas, Parques e Reservas Biológicas, Patrimônio Espeleológico, Reservas Particulares 
do Patrimônio Natural e outras categorias estabelecidas pelo Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação. 

 

2.2.2 Zoneamento Socioeconômico e Ecológico e Unidades de conservação no 
Estado de Rondônia 

A delimitação de áreas com vistas à preservação de seus recursos naturais em Rondônia 
surgiu conforme a publicação do Zoneamento Socioeconômico e Ecológico (ZSPARQUE), 
elaborado entre os anos de 1986 e 1988, instituídos pelo Decreto Estadual nº. 3.782, de 14 
de junho de 1988. Posteriormente, com a Lei n.º 52 de 1991, diversas Unidades de 
Conservação estaduais foram propostas e criadas, no entanto não implantadas efetivamente, 
sendo alvo de inúmeras ações ilegais. Tais ações acabam por provocar a degradação das 
áreas, descaracterizando-as e tornando-as inadequadas para a preservação e conservação 
do meio ambiente. 

A segunda versão do Zoneamento foi instituída pela Lei complementar n°. 233, de 06 de junho 
de 2000, que resultou na delimitação do estado em três grandes áreas: a Zona 01, destinada 
ao uso agropecuário e florestal, em que as atividades socioeconômicas estão consolidadas; 
a Zona 02, onde estão as áreas destinadas a conservação dos recursos naturais, passíveis 
de uso sob manejo sustentável; e a Zona 03, destinada às áreas de uso especial, ou seja, de 
uso restrito e controlado, designado à conservação de uso sustentável e de proteção integral, 
previstas e instituídas pela União, Estado e Municípios (Rondônia, 2001). 

Conforme Cartilha do Zoneamento Socioeconômico Ecológico do Estado de Rondônia (2010) 
a UC PESR encontra-se entre as Sub zonas 1.3 e 2.1, Mapa 2º Aproximação do Zoneamento 
Socioeconômico e Ecológico – 2000. 

As referidas zonas caracterizam-se: 
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Subzona 1.3 

 

- Área com claro predomínio da cobertura vegetal natural; 

- Área com expressivo potencial florestal;  

- Área em processo de ocupação incipiente, com conversão da cobertura vegetal natural não 
controlado;  

- Aptidão agrícola predominantemente restrita;  

- Área com vulnerabilidade média à erosão. 

Para a subzona 1.3 foram criadas as seguintes diretrizes:  

a - Aproveitamento dos recursos naturais;  

b - Atividades agropecuárias já existentes devem ser mantidas;  

c - Desestímulo à expansão das atividades agropecuárias;  

d - Regularização fundiária no processo de ocupação;  

e - Controle da exploração florestal;  

f - Controle do desmatamento;  

g - Implantação de consórcios agroflorestais, reflorestamento e cultivos permanentes de um 
modo geral. 

 

Subzona 2.1 

 

- Área onde as atividades de conversão das terras florestais são pouco expressivas  

- Área onde o capital natural, sobretudo o florestal, se apresenta ainda em condições 
satisfatórias de exploração madeireira e não madeireira;  

- Área onde o custo de oportunidade de preservação se mantém entre baixo e médio;  

- Área com boa possibilidade de conservar o estado natural; - - Área onde o valor das terras 
florestais pode ser incrementado mediante agregação de valor às existências florestais, 
através de exploração seletiva de seus produtos;  

- Área com setores de alto potencial para o ecoturismo e para atividades de pesca em suas 
diversas modalidades. 
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Para a subzona 2.1 foram estabelecidas as seguintes diretrizes: 

a - Priorizar o aproveitamento dos recursos naturais, evitando a conversão da cobertura 
vegetal natural;  

b - Manutenção das atividades agropecuárias existentes;  

c - Não permissão da expansão de atividades agropecuárias;  

d - Utilização, com manejo adequado, das áreas de campo naturais para atividades 
agropecuárias;  

e - Fomento de atividades de manejo florestal;  

f - Fomento de atividades de extrativismo.  

g - Manutenção de acessos já existentes. 
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Figura 5. Mapa: Aproximação do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico – 2000. Fonte: SEDAM 
(2010). 
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As Unidades de Conservação criadas no Estado de Rondônia pelo Poder Público Federal são 
de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, 
por meio de sua gerência estadual. Já as áreas criadas pelo Poder Público Estadual (Parques 
Estaduais, Estações Ecológicas, Reservas Biológicas, Florestas Estaduais de Rendimento 
Sustentado e as Reservas Extrativistas Estaduais) são subordinadas e integram a estrutura 
básica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM.  

Conforme consulta realizada em 25 de julho de 2018 ao CNUC, no estado de Rondônia 
existem 62 Unidades de Conservação (Tabela 1), sendo classificadas nos mais diversos tipos 
de categorias previstas pelo SNUC (Figura 6). Destas, apenas 15 são listadas nas categorias  
de Proteção Integral, sendo três Estações Ecológicas, quatro Reservas Biológicas e oito 
Parques, dos quais quatro são Parques Nacionais, três Estaduais e um Municipal.  

Considerando somente as UC’s geridas em nível estadual, são 38 as Unidades de 
Conservação em Rondônia, as quais totalizam 19.952,6926 km² de áreas conservadas. 
Destas UC’s, sete pertencem ao grupo de Proteção Integral e 31 ao grupo de Uso Sustentável. 

Tabela 1. Unidades de Conservação no estado de Rondônia. 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO RONDÔNIA ÁREA TOTAL (Km²) 

UC Estadual 

Área de Proteção Ambiental do Rio Madeira 67,7 

Estação Ecológica de Samuel 699,3 

Estação Ecológica Serra dos Três Irmãos 879,5 

Floresta Estadual de Rendimento Sustentado Araras 10,1 

Floresta Estadual de Rendimento Sustentado Cedro 25,6 

Floresta Estadual de Rendimento Sustentado do Rio Machado NE* 

Floresta Estadual de Rendimento Sustentado do Rio Madeira "B" 526,1 

Floresta Estadual de Rendimento Sustentado Gavião 4,3 

Floresta Estadual de Rendimento Sustentado Mutum 108,6 

Floresta Estadual de Rendimento Sustentado Periquito 11,4 

Floresta Estadual de Rendimento Sustentado Rio Vermelho (C) NE* 

Floresta Estadual de Rendimento Sustentado Tucano 5,1 

Parque Estadual de Corumbiara 4299,1 

Parque Estadual de Guajará-Mirim 2000,8 

Parque Estadual Serra dos Reis 364,4 

Reserva Biológica Rio Ouro Preto 547,6 

Reserva Biológica Traçadal 250,7 

Reserva Extrativista Angelim 83,8 

Reserva Extrativista Aquariquara 192,8 

Reserva Extrativista Castanheira 96,6 

Reserva Extrativista Curralinho 17,0 

Reserva Extrativista do Itaúba 16,0 

Reserva Extrativista Freijó 6,3 

Reserva Extrativista Garrote 8,7 

Reserva Extrativista Ipê 8,2 

Reserva Extrativista Jaci-Paraná 2003,2 

Reserva Extrativista Jatobá 13,4 

Reserva Extrativista Maracatiara 86,6 
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO RONDÔNIA ÁREA TOTAL (Km²) 

Reserva Extrativista Massaranduba 61,7 

Reserva Extrativista Mogno 24,1 

Reserva Extrativista Pedras Negras 1265,2 

Reserva Extrativista Piquiá 12,8 

Reserva Extrativista Rio Cautário 1510,6 

Reserva Extrativista Rio Pacaás Novos 3504,4 

Reserva Extrativista Rio Preto-Jacundá 1197,7 

Reserva Extrativista Roxinho 10,4 

Reserva Extrativista Seringueira 4,8 

Reserva Extrativista Sucupira 28,2 

UC Federal  

Estação Ecológica de Cuniã 1.853,5 

Floresta Nacional de Bom Futuro 974,1 

Floresta Nacional de Jacundá 2.212,3 

Floresta Nacional do Jamari 2.221,5 

Parque Nacional da Serra Da Cutia 2.835,0 

Parque Nacional de Pacaás Novos 7.086,9 

Parque Nacional dos Campos Amazônicos 9.613,2 

Parque Nacional Mapinguari 17.769,2 

Reserva Biológica do Guaporé 6.158,0 

Reserva Biológica do Jaru 3.468,6 

Reserva Extrativista do Rio Cautário 751,3 

Reserva Extrativista Barreiro das Antas 1.061,1 

Reserva Extrativista Lago do Cuniã 506,0 

Reserva Extrativista Rio Ouro Preto 2.046,3 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Água Boa NE 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Bosco 4,9 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Gibeão 0,3 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Irmãos Satelis 0,4 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Nova Aurora 0,2 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Parque Natural Leonildo Ferreira 1 NE 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Parque NaturalLeonildo Ferreira 2 NE 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Seringal Assunção NE 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Vale Das Antas NE 

UC Municipal 

Parque Natural Municipal de Porto Velho NE 

*NE: Não Especificado (NE) nos dados fornecidos pelo MMA. Fonte: MMA (2018). 
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Figura 6. Unidades de conservação no estado de Rondônia. Fonte: MMA (2018).  
 
Tabela 2. Parques no Estado de Rondônia. 

PARQUE  
ÁREA TOTAL 

(km²) 
MUNICÍPIOS 

ESFERA 
ADMINISTRATIVA 

Serra Da Cutia 2.835 Guajará-Mirim Federal 

Pacaás Novos 7.086,9 
Presidente Médici, Costa Marques, 

Guajará-Mirim, Porto Velho, Jaru e Ouro 
Preto do Oeste. 

Federal 

Campos 
Amazônicos 

9.613,2 
Colniza, Novo Aripuanã, Manicoré, 

Humaitá, Machadinho D’Oeste 
Federal 

Mapinguari 17.769,2 Porto Velho, Canutama, Humaitá, Lábrea Federal 

Corumbiara 4299,1 
Cerejeiras, Alto Alegre dos Parecis, 

Pimenteiras do Oeste 
Estadual 

Guajará-Mirim 2000,8 Nova Mamoré, Guajará-Mirim Estadual 

Serra dos 
Reis 

364,4 
Costa Marques, São Francisco do 

Guaporé 
Estadual 

Porto Velho 
não 

especificado 
Porto Velho Municipal 

Fonte: MMA (2018), adaptado por ECOSSIS (2018). 
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ENCARTE 2 
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3. ENCARTE 2 – ANÁLISE REGIONAL 

O segundo encarte deste plano, tem como objetivo, apresentar uma análise dos municípios 
onde se encontra localizada a PE Serra dos Reis, focando este levantamento em sua zona 
de entorno, identificando as oportunidades e ameaças que estes oferecem a Unidade. 

O Parque Estadual Serra dos Reis classifica-se como uma Unidade de Conservação de 
proteção integral, que tem como objetivo a preservação de ecossistemas naturais de grande 
relevância ecológica e beleza cênica, que permite somente a realização de pesquisas 
científicas e desenvolvimento de atividades de educação ambiental, recreação e turismo 
ecológico, sujeitas a normas e restrições que serão estabelecidas a partir deste plano de 
manejo. Assim sendo, os levantamentos e informações que irão compor o diagnóstico, estão 
sendo direcionados para a compreensão das características dos municípios onde a UC se 
insere e seu entorno imediato, no sentido de verificar as potenciais interferências positivas e 
negativas sobre a unidade.  

Vale ressaltar que o diagnóstico busca seguir e atender ao escopo estabelecido no Termo de 
Referência do Plano de Manejo. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

A Unidade de Conservação (UC) Parque Estadual Serra dos Reis tem apoio do Programa 
Ambiental Integrado (PDSEAI), que no eixo do Ordenamento Fundiário e Territorial, visa dar 
apoio à consolidação de Unidades de Conservação, como uma das formas de estabelecer 
medidas de proteção e melhoria da qualidade do meio ambiente e promover o 
desenvolvimento do Estado de Rondônia de forma sustentável.  

Deste modo, considerando-se que o Estado de Rondônia tem enfrentado na últimas décadas 
um intenso processo de crescimento econômico e populacional, que por sua vez trouxe várias 
consequências ao meio ambiente, incluindo, dentre outros, altas taxas de desmatamento, 
queimadas e a destruição de milhares de hectares de matas ciliares, reservas legais e de 
Unidades de Conservação, O Parque Estadual Serra dos Reis, configura-se como uma área 
importante para a conservação de amostras da biodiversidade, bem como para a proteção 
dos recursos hídricos, no tocante à manutenção das nascentes, que nascem no seu interior. 

O Parque Serra dos Reis foi criado por meio do Decreto nº 7.027 de 08 de agosto de 1995, 
abrangendo uma área de 71.060,7232 hectares. A partir da Lei nº 764 de 29 de dezembro de 
1997, houve alteração dos limites da UC, que passou a contar com uma área territorial 36.442 
ha. 

A UC Serra dos Reis insere-se na parte sudoeste do Estado de Rondônia, na região do Vale 
do Guaporé, abrangendo os municípios de Costa Marques e São Francisco do Guaporé, que 
registram no entorno da UC uma ocupação consolidada de lotes e fazendas fortemente 
marcadas pela atividade pecuária. 

O Parque tem como entidade gestora à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental 
de Rondônia (SEDAM/RO), assim como das demais UC’s estaduais do Estado de Rondônia, 
que por sua vez tem a competência para estabelecer e cumprir a legislação referente às  
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unidades de conservação, visando a preservação ambiental. Atualmente a UC conta com o 
apoio do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa) e de um Conselho Consultivo 
operante, formado em 2002.  

Conforme preconiza a lei, a gestão de uma UC deve ser realizada por meio de um Plano de 
Manejo, elaborado a partir de um diagnóstico da área que permite estabelecer as atividades 
possíveis, considerando as restrições específicas para a categoria da unidade em questão. 
Com isso é possível proporcionar condições para pesquisas, monitoramento ambiental, 
educação, preservação dos recursos naturais e ordenar a visitação oficial.  

Para tanto, a elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra dos Reis, orienta-
se pelo “Roteiro Metodológico de Planejamento – Parques Nacionais, Reservas Biológicas e 
Estações Ecológicas” (IBAMA 2002), adaptado às características específicas UC e da 
realidade local. E tem como princípio a efetivação da conservação da natureza e a gestão 
participativa da unidade.  

Deste modo, no que tange ao diagnóstico socioeconômico para o Plano de Manejo do Parque 
Estadual Serra dos Reis, este relatório apresenta os resultados dos estudos e levantamentos 
realizados. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A realização deste diagnóstico conta com o levantamento de informações em fontes 
secundárias, preexistentes, e também fontes primárias, com visita de campo realizada para o 
reconhecimento da área entre os dias 17 e 20 de abril de 2018, por uma equipe formada por 
um engenheiro ambiental e uma socióloga, acompanhados do Chefe da Unidade de 
Conservação da SEDAM, que deu suporte a verificações a campo nos limites do Parque Serra 
dos Reis. Nesta oportunidade realizou-se também visitas institucionais às prefeituras 
municípios de Costa Marques e São Francisco do Guaporé.  

As visitas institucionais visaram promover a articulação institucional e a divulgação do início 
do processo de elaboração do Plano de Manejo do Parque Serra dos Reis, em especial para 
os gestores públicos municipais, secretários de meio ambiente e outros órgãos públicos de 
interesse, as instituições visitadas foram: 

• Gabinete da Prefeitura Municipal de Costa Marques – Sr. Raimundo Nonato Araújo 
Rodrigues – Chefe de Gabinete; 

• Secretaria de Meio Ambiente e Turismo da Prefeitura Municipal de Costa Marques – 
Secretário Sr. José Cassiano; 

• Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura de São Francisco do Guaporé – Sr. Jaime 
Robeina Fuertes - Secretário e Vice-Prefeito; 

• Emater de São Francisco do Guaporé – Sr. Cleber Lima Barreto e Wilson Lemos Leia – 
Membros do Conselho da UC. 

As figuras abaixo (Figura 7 à Figura 10) apresentam o registro fotográfico das visitas 
institucionais realizadas, os ofícios entregues às instituições visitadas com os respectivos 
vistos de recebimento. 
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Figura 7. Registro fotográfico da visita realizada ao Gabinete da Prefeitura Municipal de Costa 
Marques. Fonte: Ecossis (2018). 

 
Figura 8. Registro fotográfico da visita à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo da Prefeitura Municipal 
de Costa Marques. Fonte: Ecossis (2018). 
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Figura 9. Registro fotográfico da visita à Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura de São Francisco 
do Guaporé. Fonte: Ecossis (2018). 

 
Figura 10. Registro fotográfico da visita realizada na Emater. Fonte: Ecossis (2018). 

Entre os dias 06 à 13 de julho de 2018 e, complementarmente entre os dias 17 à 21 de junho 
de 2019, foram feitos levantamentos de campo com a realização de uma pesquisa 
qualiquantitativa com a população residente no entorno da UC, sendo entrevistados 25 
moradores entre 25 propriedades, ver Figura 11 e Figura 12. 

  
Figura 11. Registro fotográfico da pesquisa com 
população residente no entorno próximo ao 
Parque Serra dos Reis. Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 12. Registro fotográfico do levantamento de 
campo feito no entorno do Parque Serra dos Reis. 
Fonte: Ecossis (2018). 
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Todas as fontes utilizadas, primárias ou secundárias, são identificadas ao longo do relatório 
em sua utilização específica. 

Os levantamentos relativos ao meio antrópico buscam compreender a dinâmica 
socioeconômica dos municípios onde a Unidade está inserida, e a compreensão do seu 
entorno, considerando um buffer de 10 km perpendicularmente ao perímetro da unidade. 
Nesta área, tem-se buscado informações mais detalhadas sobre atividades realizadas e as 
pessoas residentes, contribuindo de forma a subsidiar as discussões e tomadas de decisão 
posteriores com relação à definição dos limites de uma Zona de Amortecimento para o Parque. 

No que concerne as entrevistas com a população residente, assim como com as entrevistas 
feitas com representantes do poder público local, utilizou-se um roteiro de entrevista aberto, 
por tratar-se de um levantamento qualitativo. Deste modo, por tratar-se de uma pesquisa 
qualitativa, a amostra estabelecida foi não probabilística, por conveniência. E para preservar 
os informantes e a integridade das informações as pessoas entrevistadas não serão 
associadas as informações prestadas e declarações dadas. Salienta-se que este é um 
procedimento de praxe em levantamentos desta natureza. 

 
Os aspectos abordados na pesquisa com a população residente foram: 

• Informações Gerais (nome, endereço e telefone, nome da propriedade); 

• Tempo de moradia na região/tempo de existência da propriedade (proveniente de onde); 

• Tamanho da propriedade; 

• Unidades habitacionais existentes na propriedade; 

• Quantidades de famílias na propriedade; 

• Características das unidades habitacionais; 

• Quantidade de pessoas trabalhando na propriedade; 

• Produção agrícola (principais culturas e área, total produzido); 

• Produção Pecuária (tipo e efetivo de cada rebanho, área destinada); 

• Outros tipos de produção; 

• Mobilidade (transporte público, condições das estradas); 

• Grau de instrução do proprietário; 

• Grau de conhecimento em relação a Unidade de Conservação; 

• Conhecimento do histórico de criação da Unidade de Conservação; 

• Grau de importância da Unidade (c/ justificativa de resposta); 

• Finalidade da Unidade de Conservação; 

• Frequência de visitação; 

• Tipo de uso/visitação; 

• Principais atrativos; 

• Vantagens e desvantagens da existência da Unidade de Conservação; 

• Avaliação das condições de preservação ambiental da Unidade de Conservação; 

• Infraestrutura que deveria ter na UC; 

• Expectativas com relação à área; 

• Investimentos necessários na Unidade; 

• Ocorrência de incêndio 

• Ocorrência de invasões; 

• Apropriação de recursos naturais no interior e entorno da UC (responsáveis pelos usos); 
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• Ocorrência de caça na região; 

• Segurança; 

• Principais dificuldades na localidade. 

A seguir serão apresentados os resultados do levantamento realizado no entorno da UC.  

 

3.2.1 RESULTADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO 

3.3.1 População do entorno 

Todos os participantes da pesquisa tinham mais de 26 anos de idade, com perfil predominante 
que compreende a faixa etária entre 27 e 40 anos, sendo a maior parte dos respondentes 
homens (80%). Todos que participaram da entrevista declararam serem casados, ou moram 
“juntos”, identificação que é utilizada para as pessoas que vivem na mesma casa como marido 
e mulher, não sendo casados oficialmente. Em termos de tamanho, as famílias de modo geral 
eram formadas por até quatro pessoas, residindo na mesma unidade habitacional. 

Tabela 3. Número de entrevistados por faixa etária e gênero. 

Idade Masculino Feminino 

27 – 40 anos 9 4 

41 – 55 anos 6 1 

56 – 67 anos 5 0 

Total 20 5 

Fonte: Ecossis (2019). 
 

  
Figura 13. Número de entrevistados por gênero 
e idade. Fonte: Ecossis (2019). 

 

Figura 14. Percentual de entrevistados por 
gênero. Fonte: Ecossis (2019). 
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A seguir é apresentado croqui com o localização das propriedades visitadas para realização 
das entrevistas complementares entre 25 propriedades do entorno da UC. 
 

 
Figura 15. Imagem com os limites do PESR e sua ZA (vermelho) com a localização (pontos azuis) das 
propriedades visitadas para realização das entrevistas. Fonte: Google Earth (2019) adaptado por 
Ecossis (2019). 

Abaixo segue tabela com as coordenadas geográficas das 25 propriedades visitadas, nas 
entrevistas complementares. 

 

Tabela 4. Coordenadas geográficas das 25 propriedaades visitadas durante as entrevistas 
complementares. 

PROPRIEDADE COORDENADA UTM 

1 400836/ 8633012 

2 395298/ 8633634 

3 393294/ 8632877 

4 386540/ 8640736 

5 387461/ 8640761 

6 384020/ 8640713 

7 383001/ 8640685 

8 382422/ 8640721 

9 380963/ 8641400 

10 381428/ 8645704 

11 384209/ 8647639 

12 383078/ 8649750 

13 383631/ 8650085 
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14 387353/ 8652463 

15 386616/ 8652627 

16 396503/ 8652257 

17 395294/ 8655587 

18 409367/ 8656331 

19 409928/ 8654161 

20 409435/ 8653820 

21 409020/ 8653177 

22 409041/ 8650509 

23 409154/ 8647538 

24 416655/ 8628976 

25 390199/ 8628650 

Quanto a origem dos entrevistados, 44% são de outras cidades do Estado de Rondônia, 
originários dos municípios de Jiparaná, Alvorada do Oeste, Rolim de Moura e Colorado do 
Oeste; 20% são paranaenses e 8% de Minas Gerais (Figura 16).  

 
Figura 16. Origem dos moradores da ZA do PESR entrevistados. Fonte: Ecossis (2019).  

 

O tempo médio (anos) de residência na região é de 14 anos, sendo encontrados moradores 
que estão a 4 anos morando na localidade e outros a mais de 30 anos. No geral, em cada 
propriedade são encontadas em média 2,1 pessoas trabalhando em atividades agrarias, no 
entanto, foi encontrado propriedade com até 8 trabalhadores rurais. 

De acordo com o último levantamento realizado, no entorno do PESR são encontradas 93 
pessoas distribuídas em 29 famílias, onde em 4 propriedades moram mais de uma família. O 
maior número de moradores são de homens adultos (33), seguidos de mulheres adultas (29), 
onde a média de idade é de 43 e 40 anos respectivamente. 

Entre os adolescentes foram contabilizados 8 meninos e 8 meninas onde a média de idade é 
de 15 anos para ambos os gêneros. Já entre as crianças foram contabilizadas 9 meninas 
tendo em média 7 anos de idades e, 6 meninos com média de idade de 4 anos. 
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A seguir são apresentadas algumas fotografias das entrevistas realizadas entre 25 
propriedades do entorno do Parque Estadual Serra dos Reis. 
 

  
  

  

 

 

Figura 17. Entrevistas realizadas com moradores da Zona de Amortecimento (ZA) do PESR. Fonte: 
Ecossis (2018, 2019). 
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3.3.2 Escolaridade 

Quanto ao nível de escolaridade dos entrevistados, 68% possuem baixa escolaridade, isto é, 
sem o ensino fundamental completo. No entanto, 8% dos entrevistados possuem o ensino 
fundamental completo, 8% o ensino médio incompleto e 8% o ensino médio completo, isto 
conforme pode ser visualizado no gráfico da Figura 18 a seguir. 

 
Figura 18. Escolaridade dos moradores da Zona de Amortecimento (ZA) do PESR entrevistados. 
Fonte: Ecossis (2019). 

De acordo com o gráfico da Figura 19 o maior número de entrevistados foi de homens que 
possuem o ensino fundamental incompleto, seguido de mulheres que também não possuem 
o ensino fundamental completo. 

 
Figura 19. Número de moradores entrevistados por gênero e escolaridade. Fonte: Ecossis (2019). 
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De acordo com o levantamento realizado entre as propriedades (25) do entorno da unidade, 
46% não possuem o ensino fundamental completo, 8% possuem o ensino fundamental 
completo, 8% o ensino médio incompleto e apenas 5% têm o ensino médio completo.  

Da população do entorno da UC, 22% está cursando o ensino fundamental e 5% o ensino 
médio. A seguir é apresentado gráfico com os percentuais da escolaridade da população do 
entorno do PESR. 

 
Figura 20. Percentual da escolaridade da população das propriedades encontradas no entorno da UC. 
Fonte: Ecossis (2019). 

Abaixo são apresentadas fotos de crianças em idade escolar encontradas durante os 
levantamentos realizados no entorno do Parque. 

  
Figura 21. Fotos de crianças em idade escolar encontradas durante as entrevistas. Fonte: Ecossis 
(2018). 
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3.3.3 Renda familiar 

A maior parte dos entrevistados (25 entrevistas) possuem renda familiar em torno de dois 
salários mínimos (57%), no entanto, é preciso considerar que nas propriedades de maior 
porte, as entrevistas foram feitas com o caseiro e não com o proprietário, o que elevaria a 
renda do grupo entrevistado.  

 
Figura 22. Percentual de renda dos entrevistados. Fonte: Ecossis (2018). 

De modo geral, 56% dos moradores das propriedades do entorno da UC são 
agricultores/pecuaristas, 27% estudantes, 9% donas de casa, 4% aposentados e 1% 
professor, ou seja, entre as 25 propriedades foi declarado a existência de um professor. 

 
Figura 23. Percentual de profissões declaradas pelos moradores do entorno da UC. Fonte: Ecossis 
(2019). 
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3.3.4 Uso do solo no entorno do Parque 

De acordo com os dados obtidos no SICAR (Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural) 
o tamanho das propriedades que encontram-se na ZA possuem em média 212,5 hectares. 
Porém, de acordo com os dados levantados em campo, na ZA do PESR são encontradas 
pequenas e grandes propriedades com tamanhos que vão de 9 a 2.000 alqueires, ou seja, de 
24,48 a 5440 hectares, considerando que no estado de Rondonia 1 alqueire equivale a 2,72 
hectares. 

Através do gráfico da Figura 24 é possível observar que a atividade agropecuária 
predominante entre os imóveis rurais (25) compreendidos na ZA do PESR é a atividade da 
pecuária para gado de corte (40%), seguido da criação de suinos (24%), criação de galinhas 
(16%), gado leiteiro (11%), cultivo do urucum (7%) e milho (1%), não sendo incluído neste 
percentual o cultivo de frutíferas e demais hortifrutigranjeiros, apenas o cultivo de milho e do 
urucum. 

 
Figura 24. Percentual das principais atividades agropecuárias desenvolvidas entre as propriedades 
visitadas no entorno do PESR. Fonte: Ecossis (2019). 

 

Em termos de área ocupada da propriedade, a maior parte destina-se a atividade 
agropecuária, especialmente a pecuária de gado de corte (82,2%) e de leite (2,6%), isto de 
acordo com os levantamentos (entrevistas) realizados a campo. Há registro de propriedade 
onde é cultivado coloral (urucum), representando 0,067% das áreas produtivas encontradas 
na ZA da UC, sendo observado também o desenvolvimento da agricultura de subsistência 
com plantação de mandioca, milho, girimum e frutíferas em praticamente todas as 
propriedades, assim como a existência de galinheiros, caprinos e currais de suínos. 

Cabe ser destacado, que durante o reconhecimento da ZA, não foi identificado o 
desenvolvimento da atividade da silvicultura e do artesanato, assim como, a comercialização 
de produtos que utilizem a imagem da UC. 
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Figura 25.Vista geral de imóvel rural lindeiro ao PESR, onde a atividade produtiva predominante é a 
pecuária para gado de corte. Ao fundo as matas do Parque. Fonte: Ecossis (2018). 

  
Figura 26. Cultivo de urucum (Bixa orellana). 
Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 27. Cultivo de mandioca (Manihot 
esculenta). Fonte: Ecossis (2018). 
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Figura 28. Cultivo de bananas (Musa sp.). Fonte: 
Ecossis (2018). 

Figura 29. Minifundio com hortaliças. Fonte: 
Ecossis (2018). 

3.3.4.1 Produção bovina e de outros animais 

Conforme o levantamento realizado no entorno da UC, os rebanhos apresentam em média 
460 cabeças, sendo encontradas pequenas criações com 15 cabeças e grandes criações com 
até 4.000 cabeças de gado. Contudo, apenas oito propriedades possuem mais que 300 
cabeças de gado, dentre as quais duas grandes propriedades possuem mais de 900 cabeças, 
o que eleva a média dos rebenhos encontrados no entorno do Parque. 

Das 25 propriedades do entorno da unidade, apenas cinco (05) desenvolvem atividade da 
pecuária para produção leiteira. 

Identico ao apresentado anteriormente, algumas propriedades possuem, além da criação de 
gado, a criação de aves, suinos e de caprinos, sendo estes para o consumo próprio. 

  
Figura 30. Suino amamentando. Fonte: Ecossis 
(2018). 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31. Galinheiro. Fonte: Ecossis (2018). 
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Figura 32. Galinhas caipiras. Fonte: Ecossis 
(2018). 

Figura 33. Cabra. Fonte: Ecossis (2018).                                               

3.3.4.2 Agricultura  

A maioria das propriedades visitadas possuíam minefundios onde podem ser encontrados 
cultivares de milho, banana, mandioca, abóbora, abacaxi, maracujá, mamão e laranja, todos 
utilizados como fonte de subsistência.  

3.3.4.3 Infraestrutura e moradias 

A ZA do Parque é composta de propriedades de tamanhos diversos, variando de 0,3 ha a 
3.173 ha (http://www.car.gov.br/publico/imoveis/index). Já as propriedades encontradas na ZA 
da UC, em acordo com o levantamento realizado a campo, apresentam em média 14.187 
hectares, onde três imóveis, dos 25 visitados, possuem mais de 1.904 hectares, podendo 
serem consideradas grandes propriedades, ou seja, duas propriedades com o tamanho de 
2.176 hectares e outra com 5.440 hectares. As demais propriedades possuem tamanhos 
variados que vão de 24,48 a 544 hectares, onde a média do tamanho dos imóveis passa a 
ser de 199,64 hectares. 

Na ZA são encontradas estradas vicinais de acesso local não pavimentadas, centros 
religiosos e posto de saúde local: Unidade de Saúde Osmar Silva da Costa.  

De modo geral, as propriedades visitadas possuem cercas e as residências são de madeira, 
alvenaria, mistas (madeira e alvenaria), cobertas por telhas e com fossa rudimentar. Entre os 
25 imóveis rurais visitados são encontradas em média 1,2 casas, onde em cinco propriedades 
são encontradas duas casas, totalizando 30 residências (casas) na ZA da unidade, das quais 
56% são de madeira, 27% de alvenaria e 17% são mistas, isto conforme pode ser verificado 
nas figuras a seguir. 

 

 

 

http://www.car.gov.br/publico/imoveis/index
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Figura 34. Número de casas por tipologia. 
Fonte: Ecossis (2019). 

Figura 35. Número de casas por tipologia. 
Fonte: Ecossis (2019). 

O pátio dos imóveis possuem curral, galinheiro e horta. Já nas propriedades produtoras de 
leite são encontrados tanques resfriadores dentro de pequenos galpões de madeira e/ou de 
alvenaria. A água é coletada de poços subterrâneos ou de fontes próximas, sendo a água 
armazenada em caixas d’água para uso geral. 

Quanto aos resíduos sólidos os mesmos são queimados ou enterrados dentro das 
propriedades. Conforme supracitado o esgotamento sanitário é realizado através de fossa 
rudimentar e a energia elétrica distribuída pela concessionária local. 

  
Figura 36. Centro religioso encontrado na ZA. 
Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 37. Unidade de Saúde Osmar Silva da 
Costa. Fonte: Ecossis (2018). 
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Figura 38. Residência de alvenaria encontrada 
na ZA. Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 39. Casa mista (madeira e alvenaria) 
encontrada na ZA. Fonte: Ecossis (2018). 

  
Figura 40. Domicílio de madeira e alvenaria 
encontrado na ZA. Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 41. Poço subterrâneo de propriedade da 
ZA. Fonte: Ecossis (2018). 

3.3.4.4 Mobilidade  

No que concerne as condições de mobilidade, não há na região transporte público, salvo o 
transporte escolar, onde alguns moradores costumam pegar carona. Neste sentido, todos os 
entrevistados declararam que os deslocamentos são feitos com veículo próprio, na sua maior 
parte por motocicletas e carro (48%), 32% utilizam exclusivamente motocicletas e 20% carro.  

Quanto as condições das estradas, de acordo com as entrevistas realizadas com os 
moradores das propriedades da ZA da UC, 39% consideram as estradas locais em estado 
regular, 35% boa e 26% ruim, onde relatou-se a precariedade das estradas locais em períodos 
de chuva, o que dificulta a trafegabilidade. 

3.3.4.5 Conhecimento da Unidade de Conservação  

Todos os 25 entrevistados declararam saber da existência do Parque Estadual Serra dos Reis, 
entretanto, nenhum dos entrevistados declarou ter conhecimento do histórico de criação da 
Unidade de Conservação, salvo uma entrevistada (4%), que afirmou ter participado de uma 
formação para guarda parque. 

De modo geral, todos os entrevistados declararam considerar importante a preservação do 
Parque, justificando a resposta pelo viez da preservação ambiental, sem deixar de lado a 
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postura antropocêntrica. Pois para os entrevistados a finalidade do Parque seria a de 
preservar o espaço em função das árvores e dos animais, além dos igarapés, pois, 
consideram a manutenção da biodiversidade importante para o meio ambiente e para as 
futuras gerações, assim como para regulação do clima e para manutenção da qualidade das 
águas. Observa-se nesta concepção de que o grupo de entrevistados desconhecem que os 
benefícios de uma Unidade de Conservação e seu manejo adequado vão além daqueles 
oriundos da conservação da biodiversidade, mas também influem na conservação dos 
recursos hídricos, da beleza cênica, da flora e fauna, assim como depende também do próprio 
crescimento econômico regional. 

A pesquisa mostrou que 62% dos entrevistados considera a floresta (madeira) e a fauna 
silvestre como sendo os principais atrativos do Parque, seguido da sua beleza cênica e 
paisagem (24%), nascentes (7%), igarapés (4%) e por fim a serra (3%). Contudo, cabe ser 
salientado que os principais recursos naturais de interesse na UC são a madeira e a castanha, 
sendo os recursos mais buscados por quem invade o Parque. 

 
Figura 42. Principais atrativos do Parque. Fonte: Ecossis (2019). 

Quanto ao conhecimento de atividades lesivas e ilegais no Parque, 92% dos entrevistados 
relataram terem conhecimento de casos de invasão, 68% sabem da ocorrência de caça e 92% 
já presenciaram a ocorrência de incêndios florestais, muito em função do desmatamento e 
limpeza de lotes de terra, além de incêndios considerados intencionais, voltados a intimidação 
da população residente devido a denúncias feitas de extração irregular de madeira na Unidade 
de Conservação. Neste caso, as invasões que ocorrem atualmente, na área na concepção 
dos respondentes, são temporárias e se dão basicamente para a exploração da madeira. Dois 
dos respondentes afirmaram terem conhecimento de pessoas da região e de fora que fazem 
a extração indevida de madeira no interior da UC, mas mostraram-se amedrontados em falar 
sobre o assunto, tendo em vista já terem recebido ameaças em função de denúncias que 
fizeram no passado. Um deles inclusive relatou um incêndio ocorrido em sua propriedade que 
acredita ter sido uma vingança, por uma denúncia feita. Com isso, atualmente não mais se 
envolve, pois teme pela segurança da sua família e por observar que em dias que antecedem 
as ações de fiscalização, os invasores se evadem do local, o que os faz pensar que os 
mesmos são avisados de alguma forma. 
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Quanto ao uso do Parque, 72% dos entrevistados relataram que não utilizam a área 
correspondente a unidade, 20% usam para acessar outras propriedades e 8% utilizam para 
passear regularmente. 

Como principal vantagem da existência do Parque os entrevistados citaram a preservação do 
meio ambiente, o ar puro, as nascentes e a proximidade a um lugar preservado para desfrutar, 
não havendo registro de desvantagens.  

Para 27% dos entrevistados o Parque deveria ter um Centro de Visitantes adequado para 
recepção de visitantes, além de Serviços de guia (19%), Torres de observação (18%), e Trilhas 
(13%), entre outros, isto conforme pode ser observado no gráfico da Figura 43 a seguir. 

 
Figura 43. Infraestrutura que o PESR deveria possuir em acordo com os moradores das propriedades 
do entorno da UC. Fonte: Ecossis (2019). 

Quanto a expectativa em relação a região do Parque, 32% esperam mais segurança e 
fiscalização, seguido da melhoria na infraestrutura (20%) e, o aumento do turismo (18%), além 
da necessidade de melhoria do saneamento básico local, uma das principais dificuldades 
encontradas na região, assim como a falta de escolas e creches próximas as unidades 
habitacionais, transporte público e segurança, sendo citado por mais de 40% dos 
entrevistados a necessidade de investimento em segurança/fiscalização e na infraestrutura 
da região para melhorar a qualidade de vida da população. 

 

3.4 CONTEXTO REGIONAL 

Conforme já referenciado, o Parque Estadual Serra dos Reis está localizado a sudoeste do 
Estado de Rondônia, mais precisamente nos municípios de Costa Marques e São Francisco 
do Guaporé, na região do Vale do Guaporé, distante cerca de 700 km de Porto Velho. A região  
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é acessada principalmente pela BR-429, que liga seis municípios: Presidente Médici; Alvorada 
do Oeste; São Miguel do Guaporé; Seringueiras; São Francisco do Guaporé e Costa Marques, 
que por sua vez faz fronteira com a Bolívia. Na Figura 44 pode ser observada a situação 
locacional do Parque Serra dos Reis.  

A partir da BR-429 que se articula a rede de influências das cidades na região do entorno do 
Parque Serra dos Reis. O estudo intitulado Regiões de Influência das Cidades (IBGE, 2007), 
indica as redes formadas pelos principais centros urbanos do País, baseadas na presença de 
órgãos do executivo, do judiciário, de grandes empresas e na oferta de ensino superior, 
serviços de saúde e domínios de internet. 

Para definir os centros da rede urbana brasileira, foram consideradas (a) hierarquias de 
subordinação administrativa no setor público federal, no caso da gestão federal, e (b) de 
localização das sedes e filiais de empresas, para estabelecer a hierarquia de gestão 
empresarial. Para a identificação dos centros de gestão do território foi considerada também 
a oferta de equipamentos e serviços, entre as quais ligações aéreas, deslocamentos para 
internações hospitalares, áreas de cobertura das emissoras de televisão, oferta de ensino 
superior, diversidade de atividades comerciais e de serviços, oferta de serviços bancários e 
presença de domínios de Internet. 

Segundo os critérios definidos pelo IBGE (2007), Porto Velho, capital de Rondônia, é 
classificado como “capital regional B”. Nesta categoria encontram-se 70 centros urbanos 
brasileiros que, como as metrópoles, também se relacionam com o estrato superior da rede 
urbana (Metrópoles), porém apresentam capacidade de gestão no nível imediatamente 
inferior ao das metrópoles e tem área de influência de âmbito regional, sendo referidas como 
destino por grande número de municípios em diversas atividades. As referências de destino 
para atividades tais como compras, uso de serviços de saúde e educação, entre outros, por 
outros municípios são denominados na metodologia como “relacionamentos”. Juntamente 
com outras 19 cidades, Porto Velho é classificada no nível B (intermediário nesse grupo de 
capitais regionais) ao qual correspondem medianas de 435 mil habitantes e 406 
relacionamentos (em 2007). Porto Velho é polarizado diretamente por São Paulo, classificado 
como Grande Metrópole Nacional, justamente devido ao acesso oportunizado pela BR-364. 
Atualmente, Porto Velho tem população estimada em quase 500 mil habitantes. 

No que tange os municípios onde insere-se o Parque Estadual da Serra dos Reis, classificam-
se como Centros Locais, cuja centralidade e atuação não extrapolam os limites do seu 
município, servindo apenas aos seus habitantes, tendo em vista o tamanho das suas 
populações. Tanto Costa Marques, quanto São Francisco do Guaporé são atraídos por Ji-
Paraná, um Centro Sub-regional A, que possuem atividades de gestão menos complexas, 
com área de atuação mais reduzida.  

O principal rio da região é o rio Guaporé que nasce na serra dos Parecis, região do Mato 
Grosso, passando por várias cidades do Estado, até chegar em Costa Marques, onde se 
constitui uma fronteira natural entre o Brasil e a Bolívia. 

Criado em 1995, o Parque Serra dos Reis pelo Decreto nº 7.027, de 08 de agosto de 1995, 
após processo demarcatório realizado pelo Instituto de Terras e Colonização de Rondônia 
(ITERON), tendo seus limites modificados Lei nº 764 de 29 de dezembro de 1997. Sendo 
permitida somente atividades que se restringem à pesquisa científica, à educação ambiental, 
lazer e turismo ecológico, vedada qualquer outra atividade que possa afetar o seu  
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ecossistema de maneira que venha a ocorrer a sua descaracterização como Unidade de 
Proteção Integral. 

O acesso aos limites da Unidade se dá pela BR-429, passando pelos municípios de Costa 
Marques e São Francisco do Guaporé, que dão acesso à UC por meio de estradas vicinais 
não pavimentadas de ambos os municípios. A partir do levantamento do reconhecimento da 
área e levantamento de campo realizado, identificou-se entorno de 05 acessos, conforme 
pode ser observado na Figura 44. 
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Figura 44. Mapeamento dos acessos ao Parque Serra dos Reis. Fonte: Ecossis (2018). 
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A consolidação da ocupação da região que abrange os municípios onde a Unidade se insere, 
teve início a partir da metade da década de 1970, devido aos impulsos advindos dos 
desdobramentos do Projetos Integrados de Colonização (PIC), e dos Projetos de 
Assentamento Dirigido (PAD), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA), com o objetivo de cumprir a política destinada à ocupação da Amazônia 
rondoniense. Tais projetos contavam com investimentos de valores para a demarcação e 
distribuição de lotes de terras rurais, aberturas de estradas, construção de pontes e outras 
infraestruturas que possibilitassem a manutenção dos colonos da região. 

O Projeto Integrado de Colonização no Território Federal de Rondônia, denominado de PIC 
Ouro Preto, contribuiu para o surgimento da Vila de Rondônia, atual município de Ji-Paraná e 
outros municípios que depois se formaram com o município de Guajará-Mirim, do qual Costa 
Marques se desmembrou e que posteriormente cedeu parte do seu território junto com 
Seringueiras para formação do município de São Francisco do Guaporé. Este tipo de projeto 
atraiu pessoas das mais diversas regiões do país, em especial do Centro-Oeste, Sul e 
Sudeste. Entretanto, a ocupação da região onde insere-se à UC consolidou-se a partir da 
implantação da rodovia BR-429, no ano de 1985, que propiciou nos municípios de Costa 
Marques e São Francisco do Guaporé, a expansão da atividade de pecuária para gado corte, 
que atualmente configura-se com o a principal atividade econômica da região. 

3.4.1 Demografia Regional 

A Tabela 4 apresenta os dados relativos à população residente dos municípios de Costa 
Marques e São Francisco do Guaporé, ambos situados no estado de Rondônia. A cidade de 
Costa Marques contava, em 2010, com 13.678 habitantes e São Francisco do Guaporé 
contava com 16.035 habitantes. Nesse mesmo ano Costa Marques possuía 216 residentes 
estrangeiros enquanto São Francisco do Guaporé possuía 27.  

Em relação às estimativas populacionais do IBGE para o ano de 2017, pode-se identificar que 
em ambas as cidades houve um incremento de mais de 3 mil habitantes cada e estima-se 
haver hoje, em Costa Marques 17.400 habitantes e, em São Francisco do Guaporé, 19.694 
habitantes. Não é possível, a partir das projeções do IBGE, dizer se esse crescimento deve-
se a fatores como migrações ou crescimento vegetativo da população, ou seja, que mais 
crianças tenham nascido desde então. 

Ao todo, portanto, a área de entorno do Parque, formada pelos municípios de Costa Marques 
e São Francisco do Guaporé somava em 2010, 29.713 habitantes e uma população residente 
estimada para 2017 de 37.094 habitantes 

Tabela 5 – População Residente, brasileiros natos e estrangeiros, dos municípios, Rondônia e Brasil - 
2010. 

UNIDADE TERRITORIAL 
População 
em 2010 

Brasileiros 
natos 

Estrangeiros 
População 

estimada em 
2017 

Costa Marques 13.678 13.419 216 17.400 

São Francisco do Guaporé 16.035 15.987 27 19.694 

Rondônia 1.562.409 1.557.720 2.722 1.805.788 

Brasil 190.755.799 190.163.229 431.319 207.660.929 

Fonte: IBGE, SIDRA (2010). 
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Com relação ao grau de urbanização, é importante destacar que o Brasil atravessa, desde 
meados do século XX, um intenso grau de urbanização. Esse fenômeno demográfico vem 
sendo acompanhado há muitas décadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, 2010). A industrialização foi a principal responsável pelo aumento populacional nas 
cidades, juntamente com o aumento do uso de máquinas na lavoura – o que diminuiu a 
necessidade de mão de obra.  

No contexto estadual, o estado de Rondônia apresenta um grau de urbanização de 73%, ou 
seja, a maior parte de sua população está concentrada nas cidades. Esse valor está um pouco 
abaixo da média brasileira de 84%.  

Em geral, a trajetória de evolução da população dos municípios brasileiros tende ao aumento 
e não a diminuição da população urbana, compensada pela redução da população rural. Os 
municípios nos quais o Parque Serra dos Reis está localizado apresentaram um padrão de 
evolução um pouco diferenciado dessa tendência, visto que Costa Marques e São Francisco 
do Guaporé, concentração população na área rural. Costa Marques mantém 55% de sua 
população na área urbana e, na cidade de São Francisco do Guaporé esse valor é de 51% 
(Tabela 6). Desse modo, identifica-se que ambos os municípios ainda são bastante rurais, 
uma tendência bastante diferente do seu próprio estado e do Brasil. 

Tabela 6 – Grau de Urbanização (%) dos municípios, Rondônia e Brasil – 2010. 

UNIDADE TERRITORIAL Urbana % Urbana Rural % Rural 

Costa Marques 7497 54,8 6.181 45,1 

São Francisco do Guaporé 8.227 51,3 7.808 48,6 

Rondônia 1.149.180 73,5 413.229 26,4 

Brasil 160.925.804 84,3 29.829.995 15,6 

Fonte: IBGE, SIDRA (2010). 

De modo geral, a partir de sua instalação, os municípios criaram suas áreas urbanas, 
possivelmente pela definição de aglomerados rurais como áreas urbanas, acompanhadas de 
maior adensamento por conta da instalação do Poder Público municipal. Em geral, esse 
primeiro período posterior à instalação registra taxas de crescimento populacional elevadas. 

A Tabela 6 apresenta a Densidade demográfica dos municípios de Costa Marques e São 
Francisco do Guaporé. Essas cidades apresentam, respectivamente, uma densidade 
demográfica de 2,7 e 1,4 habitantes por quilômetro quadrado.  Esse valor está muito abaixo 
da média nacional (23,8 habitantes por quilometro quadrado) e da média do estado de 
Rondônia que é de 6,5.  Assim, é possível afirmar que ambos os municípios são, 
relativamente, pouco povoados.
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Tabela 7 – Densidade demográfica dos municípios, Rondônia e Brasil – 2010. 

UNIDADE TERRITORIAL Urbana % Urbana Rural % Rural 

Costa Marques 7497 54,8 6.181 45,1 

São Francisco do Guaporé 8.227 51,3 7.808 48,6 

Rondônia 1.149.180 73,5 413.229 26,4 

Brasil 160.925.804 84,3 29.829.995 15,6 

Fonte: IBGE, SIDRA (2010). 

No que diz respeito a distribuição da população por sexo, pode-se afirmar que os municípios 
de Costa Marques e São Francisco do Guaporé acompanha a média estadual (50,8% de 
homens e 49,1% de mulheres). No caso, há percentualmente mais homens do que mulheres 
na cidade de Costa Marques e São Francisco do Guaporé. Nesse sentido, essa tendência é 
diferente da média nacional, onde há mais mulheres no que homens, ver Tabela 8. 

Tabela 8 – População residente por sexo nos municípios, Rondônia e Brasil 2010. 

UNIDADE TERRITORIAL 

HOMENS MULHERES 

NR. % NR. % 

Costa Marques 7.202 52,6 6.476 47,3 

São Francisco do Guaporé 8.415 52,4 7.620 47,5 

Rondônia 795.157 50,8 767.252 49,1 

Brasil 93.406.990 48,9 97.348.809 51,0 

Fonte: IBGE, SIDRA (2010). 
 

3.4.1.1 Estimativa da População Residente em um Raio de 10 km da UC 

Os dados da população residente num raio de 10 km do Parque Serra dos Reis, será estimado 
por meio da verificação dos setores censitários que a cercam. Os setores censitários são a 
menor unidade de agregação de dados do Censo Demográfico, sendo que o último censo 
disponível é de 2010. Os setores censitários constituem-se em polígonos que subdividem a 
área municipal para efeitos práticos de recenseamento, dentro dos quais são identificados os 
domicílios existentes e a população residente. 

Deste modo, para a estimativa da população residente no entorno do Parque está sendo 
realizado um cruzamento da malha censitária com a área da unidade e com um buffer de 10 
km perpendicularmente a seu perímetro, resultando em uma área aproximada para avaliação 
e possível delimitação da Zona de Amortecimento. 

Com base nos setores identificados serão levantadas informações de número de domicílios e 
de população residente em 2010, considerando a situação locacional da UC, pode-se afirmar 
que todos os setores censitários serão classificados pelo IBGE como “zona rural” e 
aglomerado rural devido a presença do Distrito de São Domingos, pertencente ao município 
de Costa Marques. Deste modo, os setores são tipicamente rurais com ocupação dispersa, 
sem nenhuma ocorrência de aglomeração de domicílios, visto que o Distrito São Domingos 
se situa a mais de 10 km da UC. 
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Ressalta-se também que para estimar a população e os domicílios no buffer de 10 km será 
considerada a proporção da área dos setores censitários que apresentem informação de 
população, sendo que esta proporção será aplicada sobre as informações de número de 
domicílios e de pessoas residentes. Ou seja, será considerada que a distribuição da 
população no setor censitário é homogênea e que, portanto, a população residente no buffer 
de 10 km no entorno da unidade se distribui proporcionalmente à área do setor incluída no 
buffer. 

Para a estimativa da população calculou-se o tamanho de área de cada município (Costa do 
Marques e São Francisco do Guaporé) dentro da ZA, sendo a população estimada para 2017 
(IBGE, SIDRA 2010) multiplicada pelo o percentual demográfico indicado para o meio rural, 
chegando-se a uma estimativa populacional para o meio rural de cada município. A partir deste 
resultado multiplicou-se o percentual de área dos municípios dentro da ZA pela população 
estimada para o meio rural de cada município, chegando-se a uma estimativa de 1.801 
habitantes para Costa Marques e 381 habitantes para São Francisco de Guaporé, ou seja, 
estima-se através desta metodologia de cálculo que a população compreendida na ZA do 
PESR é de 2.182 habitantes. 

3.4.2 Aspectos Culturais e Históricos 

O item aspectos culturais e histórico é composto pelo histórico da ocupação regional, 
presença de populações tradicionais e levantamento do patrimônio histórico e cultural da 
região, apresentados a seguir. 

3.4.2.1 Histórico de Ocupação Regional 

O histórico de ocupação na região na qual o Parque Estadual Serra dos Reis está inserido, 
como já indicado anteriormente, não difere do padrão observado na Amazônia. Rivero et al. 
(2009), ao analisar causas diretas do desmatamento na Amazônia realizaram um 
levantamento de estudos que apontam para as chamadas causas subjacentes do 
desmatamento, que é o resultado da ocupação permanente de novas áreas por migrantes em 
busca de terras a baixo custo. 

Segundo os estudos levantados pelos referidos autores, as causas principais da ocupação 
econômica da Amazônia Legal são a expansão da malha rodoviária e o crescimento 
populacional alimentado por população migrante, sendo a atividade agropecuária a principal 
causa imediata do processo de desmatamento, tendo o setor madeireiro papel secundário. 

Diversos estudos apontaram que a abertura de estradas franqueia o acesso a áreas com 
ocupação muito reduzida, resultando em grande desmatamento geralmente associado a 
pequeno aumento da produção. O desmatamento na Amazônia Legal, nas décadas de 1970 
e 1980, registra relação positiva entre a variação da área agrícola e a variação no tempo dos 
preços agrícolas, da construção de rodovias, do preço da terra e dos créditos. Ou seja, 
políticas públicas voltadas ao investimento em infraestrutura estimularam uma ocupação 
basicamente especulativa das terras, as quais não dispunham de infraestrutura de acesso a 
mercados suficiente para sustentar uma exploração mais intensiva, estimulando o 
desenvolvimento da pecuária como forma de financiar a ocupação. 

Outros estudos apontam para uma relação direta entre o crescimento da malha rodoviária e 
sua consequente inclusão de novas áreas a baixo custo com a expansão da pecuária e do 
desmatamento. Não seriam rodovias (ou estradas) por si mesmas que levariam ao  
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desmatamento, mas sim a viabilidade financeira da pecuária (RIVERO et al., 2009). Neste 
caso específico, destaca-se a implantação do eixo rodoviário da BR-429. 

Numa perspectiva de processo, a incorporação e ocupação de áreas na Amazônia Legal 
segue um padrão de eventos sucessivos que podem ser de forma muito simplificada e 
generalizada descritos da seguinte forma. 

A uma distância razoável de estradas ou através da malha fluvial, o garimpo e a exploração 
ilegal de madeira geralmente são as precursoras do processo de ocupação. Tanto uma 
atividade quanto outra estão focadas sobre recursos de maior valor e com distribuição 
heterogênea no território que, por sua raridade, compensam os custos e os risco de uma 
exploração ilegal. Tanto o garimpo, quanto a exploração ilegal de madeira, podem representar 
ciclos de ocupação pontuais, os quais tendem a ser descontinuados no tempo devido ao 
esgotamento dos recursos explorados. 

A presença das rodovias, entretanto, define um padrão de ocupação diferenciado. Abertas 
originalmente em áreas ocupadas apenas por populações tradicionais, com baixa densidade, 
as rodovias, mais que as vias fluviais, permitem o acesso a terras de muito baixo custo. A 
rigor, após a Constituição de 1988, as terras na Amazônia Legal não podem ser ocupadas, 
sendo de posse da União. Mesmo assim, são instaladas ocupações e grilagens que 
implantam acessos secundários, geralmente de forma perpendicular à rodovia principal, 
comercializando ilegalmente as terras que são acessadas através delas. 

Conforme levantamento feito no âmbito do Plano de Manejo da ESEC Samuel, verificou-se 
que em grande parte de Rondônia de modo geral, no primeiro momento são instaladas 
serrarias, que processam a madeira extraída a partir da abertura de novas áreas, sendo que 
esses equipamentos tendem a se deslocar em direção à fronteira agrícola na medida em que 
as espécies de maior valor vão escasseando. 

Os recém posseiros, geralmente migrantes de outras regiões em busca de terras baratas, 
iniciam o processo de ocupação através da remoção da cobertura florestal, geralmente se 
valendo do fogo como forma de desmatamento ou, eventualmente, associando a abertura das 
áreas com a exploração dos madeireiros. 

Mesmo em condições irregulares de solo, com presença de troncos de árvores e com pouco 
investimento, é possível instalar a produção pecuária, que acaba servindo como 
financiamento do processo de permanência e intensificação da ocupação pelos posseiros. 

Os primeiros posseiros, principalmente os de menores posses e capacidade de investimento, 
quando estabelecem uma ocupação estável podem buscar novas oportunidades na fronteira 
agrícola, repetindo o processo de ocupação, vendendo suas posses anteriores a novos 
ocupantes, voltados à pecuária principalmente. 

Este processo inicial de desmatamento, realizado na borda da fronteira agrícola, geralmente 
está associado a conflitos de posse, grilagens e ação de criminosos, os quais “vendem” as 
novas áreas a outros posseiros ou produtores da região, iniciando o processo de consolidação 
da ocupação. 

Nesse novo padrão, em diferentes tamanhos de propriedades, geralmente é a pecuária que 
se estabelece de forma preponderante, concentrando algum grau de agregação de valor e 
sustentando novas ocupações, que vão paulatinamente se urbanizando, acompanhadas de  
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maior adensamento populacional. Situação essa verificada nos municípios de Costa Marques 
e São Francisco do Guaporé. 

Estas ocupações consolidadas, dependendo da aptidão agrícola e proximidade de eixos de 
rodovias, podem evoluir para explorações agrícolas, predominante soja, que oferece grande 
rentabilidade quando conta com áreas desmatadas, planas o suficiente para comportar a 
mecanização. Entretanto, este tipo de ocorrência não foi verificado no entorno da UC Serra 
dos Reis.  

Segundo Rivero et al., (2009), os municípios que estão na chamada “fronteira consolidada do 
desmatamento” são aqueles que têm maior participação na faixa de desmatamento acima de 
50% de sua área, formando o chamado “arco do desmatamento”. Este processo abrange os 
estados do Pará, de Mato Grosso, de Rondônia, do Maranhão e de Tocantins, com grande 
número de municípios com áreas desmatadas acima de 80%. O Sudeste Paraense, o Sul de 
Mato Grosso, o Centro de Rondônia, o Leste do Maranhão e o Norte de Tocantins têm a maior 
parte da sua área já desmatada, correspondendo aos processos de ocupação da fronteira 
mais intensos a partir da década de 1970, acompanhando a instalação dos principais eixos 
rodoviários na Amazônia Legal.  

A este cenário de ocupação expropriatória, acompanhado da consolidação da ocupação 
permanente principalmente através da pecuária, acrescenta-se a instalação de 
assentamentos de famílias em Projetos Agrícolas (PA’s) de reforma agrária. Por outro lado, 
falta de investimento nestes PA’s, resultou em muitos casos em exploração da madeira assim 
que as posses foram concedidas, seguida, após seu esgotamento e da transferência dessa 
posse para outros, seja de forma voluntária, seja através de mecanismos de grilagem, a áreas 
vão se transformando em fazendas de gado com alguns produtores controlando vários lotes. 

De modo a amenizar tal situação, que resultou em processo agressivo de desmatamento na 
Amazônia, foram criadas unidades de conservação ambiental, especialmente as de uso 
indireto, que impedem a ocupação agropecuária em significativa área do território. Entretanto, 
tal ação gerou conflitos de posse com invasores que buscam explorar seus recursos naturais, 
especialmente madeireiros. Destaca-se ainda as ocupações de áreas para extrativismo, 
inicialmente associada à exploração de seringais e posteriormente de frutas, castanhas e 
outros produtos florestais. Trata-se de áreas com frágil delimitação e sem estatuto 
reconhecido, constantemente ameaçadas por invasões e grilagens de terras, constituindo-se 
atualmente, em importante foco de conflitos de posse na Amazônia. Na região onde localiza-
se o Parque Estadual Serra dos Reis, pode-se afirmar a ocorrência destes dois tipos de 
conflito, extração da madeira e de castanha, com destaque para a exploração de madeira. 

Outra forma de amenizar essa situação, na tentativa de manter os remanescentes florestais, 
é a criação de áreas de exploração de madeira com a utilização de Manejo Florestal, solução 
racional para a exploração sustentável do grande recurso madeireiro da região. Por outro lado, 
considerando-se a permanente ocorrência de exploração ilegal, pode-se afirmar que a 
presença de Florestas Nacionais e outras áreas destinadas a esse tipo de manejo nem 
sempre, ou mesmo raramente, repercute no controle da exploração ilegal, que se demonstra 
mais rentável a curto prazo. 

Estabelecido este cenário geral, o histórico de ocupação do Estado de Rondônia, que se 
assemelha com o processo de ocupação regional recente na área de entorno do Parque Serra 
dos Reis, remete a praticamente a quase todos estes elementos. Tendo como principal 
impulsionador deste processo a implantação da rodovia BR-429.Vale lembrar que foi a partir  
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da implantação de eixos rodoviários, em especial da BR-364, até o início dos anos 1960 o 
transporte rodoviário era inexistente na região, só se chegava a Porto Velho através da 
ferrovia Madeira-Mamoré a partir de Guajará-Mirim ou de balsa a partir de Manaus. Mas em 
fevereiro de 1960, o Governo Federal, que tinha como Presidente Juscelino Kubitschek, 
determinou a construção da BR-364, com o objetivo de ligar por estrada Cuiabá a Porto Velho 
e Rio Branco, com vistas a integrar o oeste brasileiro. 

Na década de 1970, no esteio da rodovia recém implantada, foi registrado um intenso 
processo de ocupação, que foi reforçado na década seguinte, quando o trecho a partir de 
Cuiabá foi asfaltado em 1983. Atualmente a BR-364 está asfaltada até o Estado do Acre, 
restando alguns trechos por serem completados. Posteriormente veio a construção da BR-
429. 

Frente ao perfil histórico recente de ocupação da região, destaca-se conforme já apontado, a 
política de assentamentos rurais na região norte do país, em especialmente em Rondônia. 
Sendo este o principal traço do processo de ocupação da região onde este inserida à UC. 
Antes disso, segundo dados do IBGE Cidades (2018), a região começou a ser ocupada a 
partir do fim do século XVII, intensificando-se no século XVIII, com o estabelecimento das 
missões religiosas. Primeiramente se estabeleceram os espanhóis fundando as missões de 
São Simão, na foz do rio Corumbiara, e de São Miguel na foz desse rio e de Santa Rosa, a 
uns 4 Km abaixo da atual cidade de Costa Marques. São Francisco do Guaporé por sua vez, 
foi distrito de Costa Marques, desmembrado de Costa Marques e Seringueiras. 

Quanto aos aspectos culturais do interior da UC e seu entorno cabe ser destacado que devido 
a ocupação recente a população residente ainda não possui uma identidade cultural ou 
pertencimento cultural distintivo para região, sendo os principais aspectos culturais 
identificados no interior da unidade a extração da castanha, a caça e a exploração madeireira, 
e no entorno da UC o desenvolvimento da pecuária para gado de corte, que atualmente 
configura-se como a principal atividade econômica da região. 

Salienta-se ainda que durante os estudos de diagnóstico não foi evidenciado a 
comercialização de produtos dentro e no entorno do Parque que utilizam a imagem do mesmo. 

3.4.2.2 Populações Tradicionais 

Conforme o Decreto nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, comunidade 
tradicional é definida como sendo os: 

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 
possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam 
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 
social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. 

Em levantamento feito no site da Fundação Cultural Palmares, há registro de duas 
comunidades quilombolas certificadas situadas no município de São Francisco do Guaporé, 
comunidade Santo Antônio do Guaporé e Pedras Negras. Em Costa Marques as comunidades 
existentes são quilombo Forte Príncipe da Beira e Santa Fé.  

No que concerne as comunidades indígenas, no site da Funai verificou-se a existência de 
duas terras indígenas no município de São Francisco do Guaporé, quais sejam: 
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• Terra Indígena Massaco – da etnia Puroborá, ainda em estudo. 

• Terra Indígena Rio Branco – da etnia Tupaiu, Makuráp, já regularizada. 

Conforme o Instituto Socioambiental (ISA), há também outras duas terras indígenas (TI) na 
região do PESR, sendo elas: Uru-Eu-Wau-Wau e Rio Guaporé. A primeira TI abrange 12 
municípios onde a maior parte das terras estão situadas entre os municípios de Governador 

Jorge Teixeira e São Miguel do Guaporé, e a segunda localiza-se no município de Guajará-
Mirim. 

A Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau encontra-se sobreposta ao Parque Nacional de Pacaás 
Novos, criado em 1979, e possui uma área de 1.867.120 ha. Já a TI Rio Guaporé abrange 
uma área de 116 mil ha, onde dados recentes apontam que mais de 900 pessoas vivam nesta 
Terra Indígena (ISA, 2019).   

 Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, da etnia Jupaú , regularizada. 

 Terra Indígena Rio Guaporé, homologada, registrada no CRI e SPU 

Entretanto, nenhuma dessas comunidades indígenas e quilombolas possui ligação ou fazem 
algum tipo de uso da Unidade de Conservação. Assim sendo, a partir dos resultados 
identificados em campo, não houve registro de algum tipo de comunidade com características 
culturais relevantes, nem mesmo nos levantamentos realizados junto à população que reside 
no entorno do Parque Serra dos Reis, que justifiquem a classificação como comunidades 
tradicionais, de qualquer tipo.  O principal motivo apontado para essa situação é a ocupação 
recente da área, não existindo ainda uma identidade cultural distintiva nessa região. 

3.4.2.3 Patrimônio Histórico e Cultural 

O município de Porto Velho e seu entorno tem sua história oficial vinculada à construção da 
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), entre 1907 e 1912, que tinha como intuito 
principal a distribuição da borracha entre Bolívia até o Atlântico, no território brasileiro. 

Com a construção da EFMM, migrantes e imigrantes de toda a parte do Brasil e do mundo 
juntaram-se em diversas frentes de trabalho, padecendo com doenças tropicais, animais 
selvagens, conflitos com indígenas dando à população heterogênea, muito miscigenada. 

A partir do marco zero da rede ferroviária, onde encontra-se a Vila de Santo Antônio do rio 
Madeira, é que se deu o início da cidade de Porto Velho, atual capital do Estado de Rondônia. 

Ainda é possível observar nas imediações da estação da EFMM o cemitério das máquinas 
(com locomotivas e demais estruturais ferroviárias), bem como, o cemitério da Candelária, ao 
qual foi destinado às mais de 6.000 pessoas que trabalharam na construção da ferrovia. 
Pouco após do término da estrada de ferro, Porto Velho foi oficializada como município, em 
1914, de acordo com a Lei N. 757 de 02 de outubro de 1914. 

Com a queda das exportações de borracha, Porto Velho entra em um período de estagnação 
econômica que só teve uma curta recuperação durante a década de 1940 devido a 
investimentos americanos. Neste período que ocorre um novo surto migratório que gera a 
criação do Território Federal do Guaporé, no ano de 1943, a partir de desmembramento de 
áreas do Amazonas e do Mato Grosso. 
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Com a desativação da ferrovia, os garimpos de cassiterita e de pedras preciosas no rio 
Madeira tiveram seu crescimento. A construção da BR-364, na década de 1960, deu livre e 
rápido acesso para a exploração das riquezas naturais que o estado fornecia. Entre as 
décadas de 1970 e 1990 iniciou-se uma corrida em busca de terras para a agricultura o que 
gerou um crescente e exponencial desmatamento da Floresta Amazônica Legal. 

Já no século XXI, um novo fluxo populacional foi registrado com a instalação de três usinas 
hidrelétricas, que contribuíram para transformações sociais e econômicas com impactos 
significativos na cultural local.  

Especificamente em Costa Marques a história oficial remonta ao século XVII, com um povoado 
às margens da foz do Rio São Domingos, no Guaporé, denominada Palmela, onde fora 
instalada a Missão São José. Em 14 de março de 1769 o nome da cidade passou de São 
José para Leomil, e o Sítio das Pedras, de Destacamento de Palmela. O nome Porto Costa 
Marques deu-se em homenagem ao engenheiro Dr. Espiridião da Costa.  

São Francisco do Guaporé teve seu povoado desde o século XVIII, contudo, o crescimento 
populacional deu-se em decorrência da abertura da BR 429, em 1985.O município São 
Francisco do Guaporé foi criado pela Lei nº 644, em 27 de dezembro de 1995, sua instalação 
foi realizada no dia 1º de janeiro de 1997 e sua Lei Orgânica do Município São Francisco do 
Guaporé promulgada em 20 de agosto de 1998. Sob a autarquia do IPHAN, no município de 
Costa Marques o Forte Príncipe da Beira é considerado bem tombado desde 1950, sendo 
erguido no século XVIII, como uma das maiores fortificações edificadas do Brasil. 

“O conjunto de fortificações implantado pelos europeus no Brasil teve suas origens 
em um processo de ocupação do território próprio, diferenciado das outras 
potências coloniais. Baseava-se em um esforço descentralizado, oriundo de ações 
dos próprios moradores das diferentes capitanias que formariam o Brasil, sem uma 
maior intervenção da metrópole. Isso resultou na construção de centenas de 
fortificações, espalhadas por todo o território nacional, edificadas para atender mais 
a interesses locais do que os da metrópole. 
Marcam não apenas a presença de vilas e cidades de origem lusitana, mas também 
o contato entre diferentes culturas. Muitas construções defensivas e povoações 
foram feitas onde existiram populações indígenas, enquanto fortes franceses, 
ingleses, holandeses e espanhóis foram destruídos não por forças enviadas da 
metrópole, mas por residentes no Brasil. Estes se mobilizaram sem uma diretiva 
maior vinda da Europa, marcando a formação de um território com língua e 
identidade próprios, diferentes do de todos os outros existentes no Novo Mundo e 
que viria a ter uma extensão geográfica maior do que a do continente europeu.” 
(Fonte: http://portal.iphan.gov.br – acessado em julho de 2018). 

Edificado refletindo o período pombalino, com a finalidade de demarcar os limites de domínio 
de Portugal e da Espanha, o forte foi reconstruído entre 1776 e 1783. Suas características 
arquitetônicas dispõem de “plano quadrangular, amuralhado em cantaria e 14 grandes 
edifícios de pedra lavrada e argamassa, originalmente destinados a abrigar os quartéis de 
guarnição e a capela. ” (Fonte: https://pt.wikipedia.org – acessado em julho de 2018). É 
conhecido como Real Forte Príncipe da Beira, ou Fortaleza do Príncipe da Beira, e tem sua 
localização às margens do rio Guaporé, no município de Costa Marques, entre a Bolívia e 
Brasil. O Forte Príncipe da Beira possui uma comunidade de remanescentes quilombolas 
certificada pela Fundação Palmares, em 19/08/2005. 
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Figura 45. Ruína do Real Forte Príncipe da 
Beira. Fonte: https://pt.wikipedia.org – 
acessado em julho de 2018. 

Figura 46. Ruínas da parte interna do Real 
Forte Príncipe da Beira. Fonte: 
http://portal.iphan.gov.br – acessado em julho 
de 2018. 

3.4.2.4 Patrimônio Arqueológico 

As primeiras pesquisas arqueológicas realizadas em Rondônia foram feitas pelo arqueólogo 
Eurico Miller, entre um convênio do Smithson an Instituition, durante o período pronapiano 
(Programa de Pesquisas Arqueológicas Paleoindígenas e Paleoambientais - PROPA), ao qual 
tratou das análises sobre as evidências arqueológicas do Complexo Periquitos, junto ao leito 
do rio Madeira, na Cachoeira dos Periquitos. Com as atividades extrativas dos garimpos e 
mineração de outro na região, Miller também tratou de diversos fósseis de megafauna extinta 
e flora.  

Na década de 1980, através de trabalhos pelo Programa Nacional de Pesquisas 
Arqueológicas na Bacia Amazônica (PRONAPABA), no Alto e Médio Rio Madeira-Mamoré e 
Guaporé, além do Programa Arqueológico de Rondônia (PAR) da antiga Secretaria de Estado 
de Cultura, Esportes e Turismo (SECET-RO), Miller se manteve na pesquisa das regiões da 
bacia do rio Madeira, Pantanal do Guaporé, Rio Guaporé, na bacia do rio Jamari e Ji-Paraná 
(ZIMPEL, 2009).  

Em relação à cerâmica arqueologia, Porto Velho e seu entorno eram densamente povoadas 
antes da chegada dos colonizadores. A Bacia Amazônica possui pincipalmente quatro 
tradições ceramistas distintas, conforme descreve Chmyz (1976, p. 145), sendo: 1) Polícroma, 
que “se caracteriza por grande proliferação de técnicas decorativas, como incisão, excisão e 
acanalado sobre superfícies simples ou englobadas”; 2) Borda Incisa, “caracterizada por 
motivos incisos sobre as largas bordas horizontais das vasilhas. Inclui também engobo 
vermelho escovado”; 3) Hachurada Zonada, “a mais antiga tradição ceramista da Bacia 
Amazônica. Caracteriza-se, além do engobo vermelho e escovado, por largas linhas incisas, 
quer isoladas ou definindo zonas de fino hachurado”; e 4) Incisa-Ponteada que é 
“caracterizada por incisões predominantemente retilíneas, às vezes em padrões desenhados 
com precisão em linhas paralelas, e associados a ponteados. Ocorre também modelagem em 
baixo-relevo ou em adornos biomorfos sobre a borda ou parede do vaso, e a pintura”. 

Diante das análises realizadas nestes anos foram consideradas fases pré-cerâmicas e uma 
tradição cerâmica, sendo elas: 1) as Fases Itapipoca e Pacatuba que representam populações 
caçadores-coletores pré-ceramistas e, 2) Fase Massangana, de agricultores incipientes, pré-
ceramistas. Já à Tradição é Jamari, ao qual consiste em quatro Fases: Urucuri, Jamari, Cupuí  
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e Matapi (MILLER et al., 1992, p. 35, grifo do autor), com a identificação de cariapé e areia 
em seu antiplástico, tendo ainda decoração rara e principalmente banho vermelho (MILLER 
et al., 1992, p. 39). Miller (1992) também descreve os solos antropogênicos de terras pretas 
do Alto Madeira. 

As datações desta região remontam ao final do Pleistoceno, ou seja, cerca de 12.000 anos  
a.P., com ocupações pré-ceramistas, como o complexo Itapipoca, com artefatos em lascas, 
percutores de quartzito e sílex, raspadores e pré-formas bifaciais em rochas alteradas; o 
complexo Pacatuba, contendo lascas, percutores e calhaus de quartzito e sílex, pedras-
bigorna, núcleos; complexo Massangana, com grande quantidade de micro-lascas, nódulos 
de hematita corante e “bolas” de barro cozidas, sem tempero, apresentando também lajotas  
com depressões picoteadas, pequenas mós, mãos de pilão, blocos afiadores de machado; 
complexo Girau, com lascas, percutores, núcleos e possíveis raspadores em quartzo, sílex e 
rochas graníticas alteradas.  

Em levantamento no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA-IPHAN), consultado 
em julho de 2018, verificam-se 24 sítios arqueológicos cadastrados no município de Costa 
Marques e 20 no município de São Francisco do Guaporé. 

Quadro 1. Levantamento de Sítios Arqueológicos nos municípios de Costa Marques e São Francisco 
do Guaporé, RO. 

NOME CNASA LOCALIZAÇÃO 

Limeira RO00113 Costa Marques 

Espírito Santo RO00114 Costa Marques 

Belo Horizonte RO00115 Costa Marques 

Santa Fé RO00116 Costa Marques 

Costa Marques RO00117 Costa Marques 

Porto França RO00118 Costa Marques 

Lamego RO00119 Costa Marques 

Porto Paraná RO00120 Costa Marques 

Machupo 1 RO00121 Costa Marques 

Príncipe da Beira RO00122 Costa Marques 

Viúva 1 RO00123 Costa Marques 

Machupo 2 RO00124 Costa Marques 

Grota Seca RO00127 Costa Marques 

Carvalho RO00128 Costa Marques 

Domingos RO00129 Costa Marques 

Fuxico RO00130 Costa Marques 

Lopes RO00131 Costa Marques 

Conceição RO00132 Costa Marques 

Waldemar RO00133 Costa Marques 

Alceu.Ro06 RO01384 Costa Marques 

Nakahara.Ro.10 RO01394 Costa Marques 

Nakahara.Ro.19 RO01401 Costa Marques 

Nakahara.Ro.20 RO01402 Costa Marques 

Nova Vida RO01531 Costa Marques 

Pau d'Óleo RO00137 São Francisco do Guaporé 

Pedras Negras RO00142 São Francisco do Guaporé 
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NOME CNASA LOCALIZAÇÃO 

Baía Rica RO00143 São Francisco do Guaporé 

Monte Castelo e entorno RO00144 São Francisco do Guaporé 

Alceu.Ro04 RO01382 São Francisco do Guaporé 

Alceu.Ro05 RO01383 São Francisco do Guaporé 

Nakahara.Ro.15 RO01397 São Francisco do Guaporé 

Nakahara.Ro.16 RO01398 São Francisco do Guaporé 

Nakahara.Ro.17 RO01399 São Francisco do Guaporé 

Nakahara.Ro.18 RO01400 São Francisco do Guaporé 

Linha 14 RO01532 São Francisco do Guaporé 

Bacurizal RO01533 São Francisco do Guaporé 

VR RO01534 São Francisco do Guaporé 

Jaguar RO01535 São Francisco do Guaporé 

Morros RO01536 São Francisco do Guaporé 

Carlito RO01537 São Francisco do Guaporé 

Linha 6B RO01538 São Francisco do Guaporé 

Águia Dourada RO01539 São Francisco do Guaporé 

Bom Futuro RO01540 São Francisco do Guaporé 

São Joaquim RO01541 São Francisco do Guaporé 

Fonte: CNSA/IPHAN (2018). 

 

3.4.2.5 Uso e Ocupação 

O uso e ocupação do solo na área do entorno do Parque Estadual da Serra dos Reis foi 
elaborado através da fonte de dados e base vetorial do uso do solo do IBGE, fornecido pela 
SEDAM, Figura 47 abaixo. 

Conforme o Mapa de Uso dso Solo é possível constatar que a maior parte do PESR está 
coberto por Floresta Ombrófila Aberta, assim como são encontrados remanescentes da 
mesma formação vegetacional intercortados por pastagens consolidadas das propriedades 
rurais que encontram-se na zona de amortecimento (10 km) do parque.  

Também a sudeste da UC é encontrado outro tipo de vegetação classificada como Formação 
Pioneira, porém em menor proporção dentro do PESR. No interior do parque é possível 
reconhecer a existência de duas pequenas áreas ao norte utilizadas anteriormente para a 
atividade da agricultura, e na zona de amortecimento se reconhece inúmeras áreas 
desmatadas.  
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Figura 47. Mapa de uso do solo. Fonte: IBGE (2018). 
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3.4.3 Estrutura Econômica e Regional 

O Produto Interno Bruto (PIB) é considerado um importante indicador para medir a riqueza 
produzida em um determinado território, seja ele um país, unidade da federação ou município. 
Calculado sob metodologia uniforme para todas as Unidades da Federação, é integrado, 
conceitualmente, aos procedimentos adotados nos Sistemas de Contas Nacionais e 
Regionais do Brasil. Dessa maneira, seus resultados são coerentes e comparáveis entre si e 
com os resultados nacional e regional. O cálculo do PIB dos Municípios baseia-se na 
distribuição, pelos municípios, do valor adicionado bruto, a preços básicos, em valores 
correntes das atividades econômicas, obtido pelas Contas Regionais do Brasil, com uma 
defasagem média de dois anos. Dados sobre o PIB Municipal são fornecidos anualmente pelo 
IBGE.  

O valor médio agregado por indivíduo, em moeda corrente e a preços de mercado, dos bens 
e serviços finais produzidos é dado pelo PIB per capita. Ou seja, indica o nível de produção 
econômica em um território, em relação ao seu contingente populacional. Valores muito baixos 
assinalam, em geral, a existência de segmentos sociais com precárias condições de vida. 

A Tabela 9 apresenta os valores relativos ao PIB e PIB per capita dos municípios de Costa 
Marques e São Francisco do Guaporé. É possível identificar que os referidos municípios 
possuem um PIB per capita substancialmente menor do que a média nacional e estadual, o 
que demonstra uma situação de carência de recursos financeiros nessas cidades. Costa 
Marques possui um PIB per capita de 11.221,33 reais e São Francisco do Guaporé de 
15.467,57 reais, enquanto que a média brasileira é superior a 28 mil reais e a média do estado 
de Rondônia é superior a 23 mil reais. 

Tabela 9 – PIB e PIB per capita dos municípios de Costa Marques e São Francisco do Guaporé,, 
Rondônia e Brasil 2010. 

UNIDADE TERRITORIAL PIB PIB per capita 

Costa Marques 186.846 11.221,33 

São Francisco do Guaporé 293.915 15.467,57 

Rondônia 36.562.837 23.401,58 

Brasil 5.995.787.000 28.876,00 

Fonte: IBGE, SIDRA (2010). 

Considerando que a região onde a Unidade de Conservação se insere é tipicamente rural, 
optou-se por dar ênfase aos dados da produção agropecuária. Com relação ao número de 
estabelecimentos agropecuários, os municípios registraram em 2016 (dados preliminares do 
Censo Agropecuário) um total de 2.950 estabelecimentos, sendo 65,0% deles pertencentes a 
São Francisco do Guaporé e 35,0% a Costa Marques. 

A Tabela 9 apresenta a área dos estabelecimentos agropecuários dos municípios de Costa 
Marques e São Francisco do Guaporé. Constata-se que, em ambos os municípios, 26% das 
propriedades possuem menos de dois hectares, ou seja, são de pequeno porte. Por outro 
lado, há também um conjunto de propriedades que possuem mais de 20 hectares nesses 
municípios, ou seja, caracterizam-se como propriedade de grande porte. Os dados 
apresentados pelos municípios acompanham a tendência nacional de concentração de 
grandes estabelecimentos agropecuários.  
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Tabela 10 – Área (%) dos estabelecimentos agropecuários dos municípios, Rondônia e Brasil, 2016. 

Unidade 
territorial 

De 0 a 2 
hectares (%) 

De 2 a 10 
há (%) 

De 10 a 20 
ha (%) 

De 20 a 
100 ha (%) 

Mais de 
100 ha (%) 

Total em 
hectares 

Costa Marques 26,0 32,7 11,6 23,4 6,05 159.874 

São Francisco 
do Guaporé 

26,3 31,6 15,2 26,7 0,00 251.019 

Rondônia 33,8 23,9 10,5 22,3 9,3 8.433.868 

Brasil 20,0 21,6 11,7 27,3 19,1 333.680.037 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário (2016). 

Os dados referentes à Área Plantada em cada município e animais encontram-se na Tabela 
11 e na Tabela 12. A Tabela 11 apresenta a área plantada, em hectares, das principais culturas 
de colheita, sendo que Costa Marques apresentava, em 2016, uma tímida quantidade de área 
destinada ao plantio de soja, milho e café se comparado ao município de São Francisco do 
Guaporé. Nesse sentido, a tabela aponta que a cidade de São Francisco do Guaporé ocupava, 
em 2016, grande quantidade de suas terras para o plantio de soja, seguida pelas culturas de 
arroz, mandioca e milho. 

Tabela 11 – Área plantada destinada à colheita (em hectares), dos municípios, Rondônia e Brasil, 2016. 

UNIDADE 

TERRITORIAL 
Arroz (em 

casca) 
Cana-de-
açúcar 

Mandioca 
Milho (em 

grão) 
Soja (em 

grão) 
Total 

Costa Marques - 11 145 10 - 174 

São Francisco do 
Guaporé 

800 - 293 500 1.000 2.603 

Rondônia 43.980 4965 29.095 166.818 246.171 512.621 

Brasil 2.004.643 10.245.102 1.439.754 16.039.474 33.309.865 71.406.509 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário (2016). 

Já na Tabela 12 identifica-se que a maior parte dos rebanhos existentes na área de estudo 
são os bovinos que correspondem por mais de 80% do rebanho existente em Costa Marques 
e São Francisco do Guaporé. Por outro lado, os suínos, galináceos e equinos, representam 
um pequeno percentual na população de animais nesses municípios. Essa tendência é 
semelhante à média estadual de distribuição do rebanho, demonstrando a relevância da 
pecuária na economia do estadual e dos municípios estudados.   
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Tabela 12 – Distribuição (%) do efetivo dos rebanhos, por tipo de rebanho, dos municípios, Estado de 
Rondônia e Brasil, 2016. 

UNIDADE 

TERRITORIAL 
Bovino 

(%) 
Equino 

(%) 
Suínos 

(%) 
Galináceos 

(%) 
Outros 

(%) 
Total 

Costa Marques 83,7 0,8 0,7 4,2 10,3 265.001 

São Francisco do 
Guaporé 

82,5 0,7 0,9 4,7 11,1 538.877 

Rondônia 72,6 0,8 1,1 7,9 17,3 18.833.796 

Brasil 11,5 0,3 2,1 11,6 74,3 1.884.284.175 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário (2016). 

3.4.4 Estrutura Fundiária no Entorno do PESR 

O levantamento realizado a partir da amostra de pessoas residentes no entorno do Parque 
Serra dos Reis apontou a condição de precariedade de posse que caracteriza a situação 
fundiária na região. Foi constatada a falta de títulos definitivos por parte da maioria dos 
entrevistados, dentre aqueles que possuem algum documento, a titulação é precária. Essa 
situação impede o acesso ao crédito e outras atividades como a queima autorizada, extração 
de madeira para uso na propriedade e outras operações que requerem o título do imóvel para 
regularização da atividade. 

A pesquisa indicou, também, a existência de um assentamento do INCRA denominado Bom 
Jesus, formado atualmente por 18 lotes, onde residem 18 famílias, estaca-se que alguns lotes 
atualmente fazem parte de fazendas, devido a venda dessas áreas para terceiros. Em 
princípio, portanto, a área rural deveria ser composta basicamente por agricultores familiares, 
mas devido a venda de lotes, constituíram-se fazendas que atualmente estão voltadas para 
criação de gado de corte. 

3.4.5 Apropriação de Recursos do PESR por Comunidade do Entorno 

Apesar de atualmente não haver registro de ocupações dentro do Parque Serra dos Reis, mas 
considerando-se as características do uso e ocupação do solo do seu entorno, marcado pela 
presença de fazendas voltadas a atividade de pecuária, pode-se afirmar que a UC não possui 
barreiras de contenção e prevenção do uso ilegal de seus recursos. 

Em levantamento de campo buscou-se verificar situações invasão ou a tentativa de grilagem 
de terra em áreas situadas nos limites do Parque Serra dos Reis, como também em seu 
interior, mas fora um relato, registrado também pelo gestor da UC. Fora isso, não há outros 
registros. Entretanto, no entorno de toda a UC foi observado que existem diversas entradas 
abertas, sendo a mais preocupante junto a Linha 85, onde há registro de extração de madeira 
indevida por parte de madeireiros, de forma intensa.  

Assim sendo, as situações de invasões relatadas, não visam a ocupação da área para o 
estabelecimento de lotes ou propriedades rurais no seu interior, mas sim para a extração do 
seu principal recurso natural, a madeira. Sendo este, portanto, o principal conflito de uso 
identificado na área. 
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O Plano de Manejo da Flona Jamari (MMA/IBAMA, 2005) registra, também, conflitos de uso 
pelo garimpo, situado na região sudoeste da Unidade, na área conhecida como Cachoeirinha. 
Esta situação se deu, a partir do início da década de 1990, com a queda no preço da 
cassiterita, acarretando uma paralisação das atividades da empresa de mineração Oriente 
Novo, a qual fazia parte do Grupo Brumadinho e que atuava na área. Nessa época iniciou-se 
um processo de invasão por garimpeiros, que se agravou em 1996, resultando em 1998 numa 
operação de retirada dos garimpeiros do local. Outras operações foram realizadas, havendo 
inclusive apreensão de equipamentos e prisão de garimpeiros. Em 1999, a empresa Oriente 
Novo que passou a se denominar Mineração Céu Azul, cedeu os direitos de lavra para a 
empresa Metalmig - Mineração Indústria e Comércio Ltda., que teve a licença suspensa e 
paralisou a operação, gerando novas invasões. Em 2003 intensificou-se o processo de 
invasão por parte dos garimpeiros na região do Cachoeirinha, ocupação que persistia até o 
período de realização do Plano. 

No que se refere à atividade de caça, verificou-se por meio das entrevistas realizadas com a 
população residente no entorno do Parque (Ecossis, 2018), que apesar de já ter sido mais 
marcante na região, atualmente não é um problema local. Dentre os moradores, não foi 
registrado o hábito da caça, no período da pesquisa, foi relatada pelo menos uma ocorrência 
de caça, um veado que foi encontrado em área próxima a UC, inclusive verificou-se que se 
tratava de uma fêmea com o filhote, que foi solto no interior da unidade. 

Com relação a apropriação de outros recursos naturais do Parque pelas comunidades do 
entorno, o levantamento de campo realizado para este diagnóstico identificou o interesse pela 
Castanha do Brasil, mas não foram identificados extrativistas no período de campo, somente 
indica-se de possíveis carreadores saindo da UC que indicam essa prática, um deles inclusive 
nos limites de uma propriedade particular. 

Apesar de ter sido recorrente o relato da presença de onças, não houve relato de abate deste 
tipo de animal, a pesar de muitos proprietários informarem que as onças invadem as 
propriedades causando prejuízos aos criadores de gado. Dentre os entrevistados, nenhum 
confirmou ter abatido animais, no entanto, nem indicaram conhecer casos de felinos abatidos. 
Mesmo não tendo registro de abate deste tipo de animal, é possível identificar um conflito 
entre os pecuaristas da região, que se dizem prejudicados por esses animais, e a preservação 
da espécie, visto trata-se de um animal ameaçado de extinção. Alguns destes fazendeiros, 
inclusive introduziram búfalos na fazenda para evitar os ataques e, a partir da introdução 
destes animais, não houve novos ataques de felinos ao gado, mas em uma das propriedades, 
na Linha 75, foi registrado o sumiço de dois cachorros e outro gravemente ferido no pátio da 
sede da fazenda. 

Considera-se, portanto, que a principal ameaça ao Parque é a exploração ilegal de madeira, 
a qual diminuiu a partir da intensificação das ações de fiscalização, entretanto, no relato da 
população residente no entorno, essas ações não têm sido suficientes e consideram ainda a 
fiscalização precária. Algumas pessoas entrevistadas, residentes em linhas que dão acesso 
direto ao Parque, relataram que tentaram contribuir com a fiscalização, denunciando alguns 
casos, entretanto, passaram a ser ameaçados, tanto no que diz respeito a integridade física 
de suas famílias, como de suas propriedades, já que a ameaça mais comum foi de que seria 
colocado fogo na propriedade daqueles que denunciassem. Além disso, alguns proprietários 
inclusive relataram que percebem que os infratores, de alguma forma, parecem saber com 
bastante precisão quando irão ocorrer ações de fiscalização, pois abandonam a área com um 
ou dois dias de antecedência. Deste modo, se sentem inseguros em colaborar nessas ações, 
assim como de realizarem mais denúncias. 
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Durante o levantamento de campo, não foi possível registrar nenhum tipo de ocorrência deste 
tipo, nem mesmo adentrar em área onde há registro de extração ilegal, tendo em vista a 
ausência de guarnição e acompanhamento seguro para adentrar nas áreas de ocorrência. 

Contudo, destacamos que o principal impacto que a unidade sofre é o desflorestamento 
(exploração madeireira) e a caça, sendo estas atividades lesivas controladas através de 
fiscalização rigorosa e cercamento da UC. Neste caso, sugere-se a instutuição da segurança 
patrimonial da unidade, além do seu cercamento. 

Outras alterantivas sugeridas para o desenvolvimento da ZA do Parque estão o incentivo de 
cultivares frutíferos, plantas medicinais e aromáticas, como também o desenvolvimento de 
agroflorestas (florestas de uso cumunitário) que relacionam-se com o proposição do turismo 
verde e agroturismo. 

3.4.6 Infraestrutura de Serviços e Equipamentos 

Este item é composto pelos seguintes temas: saneamento básico; saúde; educação; 
transporte coletivo e IDH-M Municipal, apresentados na sequência. 

3.4.6.1 Saneamento Básico 

Segundo a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), o saneamento ambiental compreende o 
conjunto de ações, obras e serviços considerados prioritários em programas de saúde pública.  

E abrange o abastecimento de água, o cuidado com a destinação de resíduos sólidos e do 
esgotamento sanitário, as melhorias sanitárias domiciliares, a drenagem urbana, o controle 
de vetores e focos de doenças transmissíveis. A seguir será apresentado a situação dos dois 
municípios abrangidos pelo Parque em relação à rede de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário ou pluvial e serviço de coleta de resíduos sólidos, assim como a 
situação da população residente no entorno do Parque Estadual Serra dos Reis. 

A prestação de serviço de abastecimento de água por rede geral está associada à qualidade 
de vida dos moradores em domicílios particulares permanentes por representar maior grau de 
conforto e, por princípio, tratar-se de um fornecimento de água de melhor qualidade. Neste 
estudo, considera-se adequada a proporção de domicílios servidos por rede de abastecimento 
de água. Deste modo, considerando-se os dados da pode-se observar que 16,4% dos 
domicílios do município de Costa Marques contam com abastecimento de água via rede geral. 
Por outro lado, apenas 0,2% dos domicílios de São Francisco do Guaporé contam com 
abastecimento de água desta forma. No estado de Rondônia, apenas 38,5% dos municípios 
contam com acesso a água via rede geral, valor que está muito abaixo da média nacional.  

A Tabela 13 também mostra que 96,1% dos municípios de São Francisco do Guaporé contam 
com poço ou nascente na propriedade. O valor para Costa Marques para esse tipo de acesso 
à água é de 79,9%. Nesse sentido, identifica-se que ambos os municípios estão muito acima 
da média nacional no que concerne a porcentagem de municípios que acessam a água 
através de poço ou nascente na propriedade. No Brasil, apenas 10,3% dos municípios 
acessam a água dessa forma. Nesse sentido, pode-se dizer que há uma situação de 
vulnerabilidade social nesses municípios devido ao fato que grandes partes dos domicílios 
não contam com água tratada. 
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Tabela 13 – Proporção (%) domicílios particulares permanentes segundo situação de abastecimento 
de água, por municípios, Rondônia e Brasil, 2010. 

UNIDADE TERRITORIAL 
Rede geral de 
distribuição % 

Poço ou nascente 
na propriedade % 

Outra % Total 

Costa Marques 16,4 79,9 3,6 3.696 

São Francisco do 
Guaporé 

0,2 96,1 3,7 4.728 

Rondônia 38,5 56,7 4,7 455.599 

Brasil 82,8 10,3 7,1 5.732.4.185 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (2010). 

Em termos de esgotamento sanitário, é preciso considerar que a disposição adequada dos 
esgotos é essencial para a proteção da saúde pública. Sua falta pode contribuir para a 
proliferação de inúmeras doenças parasitárias e infecciosas, além da degradação dos 
recursos hídricos. Diversos tipos de infecções podem ser transmitidos de uma pessoa doente 
para uma sadia por diferentes caminhos, envolvendo os excrementos humanos.   

O Censo Demográfico do IBGE não difere os sistemas de drenagem pluvial e cloacal, medindo 
apenas se a canalização das águas servidas e dos dejetos, proveniente do banheiro ou 
sanitário, estava ligada a um sistema de coleta que os conduzia a um desaguadouro geral da 
área, região ou município — mesmo que o sistema não dispusesse de estação de tratamento 
da matéria esgotada. Embora não seja possível desagregar os dados por tipo de canalização, 
os resultados são bastante satisfatórios para o escopo do presente estudo, tendo em vista 
que o maior problema para a saúde pública é a utilização de soluções individuais, tais como 
fossas, e sobretudo nas áreas urbanas ou mais adensadas dos municípios. 

Frente a isso, os dados da Tabela 14 demonstram que praticamente não há rede de esgoto 
geral nos municípios de Costa Marques e São Francisco do Guaporé; contudo, cabe se 
apontado que há uma estação de tratamento de esgoto abandonada na cidade de Costa 
Marques. Tal infraestrutura foi construída com recurso do Programa PROECOTUR. A mesma 
tendência da falta de esgotamento sanitário é identificada no estado de Rondônia, onde 
apenas 5,7% dos domicílios tem acesso à rede de esgoto geral. Desse modo, a tabela 
também mostra que a maior parte dos domicílios não possui nenhum tipo de esgotamento 
sanitário, o que representa uma grave ameaça à saúde da população local. 
 
Tabela 14 – Proporção (%) de domicílios particulares permanentes por situação de esgotamento 
sanitário, por municípios, Rondônia e Brasil, 2010. 

UNIDADE TERRITORIAL 
Rede geral de 
distribuição % 

Poço ou nascente 
na propriedade % 

Outra % Total 

Costa Marques 0,1 89,7 10,1 3.701 

São Francisco do 
Guaporé 

0,0 94,3 5,6 4.728 

Rondônia 5,7 71,9 22,3 483.236 

Brasil 35,6 19,4 44,8 89.110.239 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (2010). 
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Outro aspecto do saneamento básico importante é o destino dos resíduos sólidos 
provenientes do domicílio particular permanente, sendo este classificado como adequado 
quando coletado diretamente por serviço de limpeza ou em caçamba de serviço de limpeza.  

Na Tabela 15 é possível identificar que em Costa Marques 55,7% dos resíduos são coletados, 
enquanto que em São Francisco do Guaporé 47% dos resíduos são coletados. Esses valores 
estão muito abaixo da média nacional (87,4%) e da média estadual (72,5%). Novamente, se 
identifica uma situação de vulnerabilidade social nos dois municípios devido aos riscos em 
que o destino impróprio do lixo e não acesso ao esgotamento sanitário adequado podem 
trazer. 

Tabela 15 – Proporção (%) de domicílios particulares permanentes com coleta de resíduos sólidos 
urbanos, por ano, por município, Rondônia e Brasil, 2010. 

UNIDADE TERRITORIAL Coletado (%) Outro destino (%) Total 

Costa Marques 55,7 44,2 3.696 

São Francisco do Guaporé 47,0 52,9 4.728 

Rondônia 72,5 27,4 455.599 

Brasil 87,4 12,5 57.324.185 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (2010). 

No levantamento de campo realizado para este diagnóstico, no que diz respeito a saneamento 
básico, as comunidades no entorno do Parque não contam com infraestrutura adequada, ou 
seja, sistema de abastecimento regular de água, de esgotamento sanitário e coleta regular de 
resíduos sólidos (lixo). Conforme levantamento de campo realizado, as residências na sua 
maioria, possuem banheiros externos.  

O abastecimento de água é feito, na maioria dos casos, de forma individual, com água captada 
em poços tipo cacimba e bombeada para as residências. Predomina na região o 
abastecimento de água a partir de canalização feita pelos próprios moradores (Figura 48). 
Nestes casos, a qualidade da água depende muito da proteção das fontes. Ressalta-se que 
em vários casos, verificou-se que a fonte de água se localiza muito próxima à instalação 
sanitária, sendo que a maior parte dos domicílios utilizam sanitários ou buracos como 
instalação sanitária, sendo o lançamento do esgoto realizado principalmente através de 
fossas rudimentares que diferentemente das sépticas, são construídas sem maior cuidado 
quanto à contenção de agentes contaminantes que estão presentes nos esgotos (Figura 49). 
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Figura 48. Forma de abastecimento de água utilizados nas comunidades visitas no entorno do Parque 
Serra dos Reis. Fonte: Ecossis (2018). 

 
Figura 49. Fossa em propriedade no entorno do Parque Serra dos Reis, Linha P21. Fonte: Ecossis 
(2018). 

 

Não há coleta de lixo nas comunidades visitadas e, de modo geral, a população queima ou 
enterra nos terrenos das próprias casas.  
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Figura 50. Resíduos jogados a céu aberto em propriedades rurais do entorno do Parque, Linha P21. 
Fonte: Ecossis (2018). 

3.4.6.2 Saúde 

As informações sobre infraestrutura (recursos, equipamentos e cobertura assistencial), oferta 
de serviços e padrões de saúde da população dos municípios onde insere-se à UC, serão 
apresentadas a partir de indicadores das bases de dados do DATASUS, Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde e das Secretarias de Saúde Municipais, complementadas por 
dados primários levantados durante o trabalho de campo.  

Em síntese, a análise dos indicadores permite uma melhor compreensão de importantes 
problemas de saúde da população, podendo subsidiar a tomada de decisões tanto no nível 
municipal quanto regional. Serão contempladas as características relacionadas a seguir: 

• Número e tipo de estabelecimentos de saúde por município; 

• Número de profissionais de saúde; 

• Número de leitos hospitalares – geral e SUS; 

• Total de internações por município; 

• Morbidade hospitalar. 

Em relação ao número de estabelecimentos de saúde identifica-se na Tabela 16, que os 
municípios de Costa Marques e São Francisco do Guaporé contam com três e seis Unidades 
Básicas de Saúde respectivamente. Além disso, ambas as cidades contam com uma unidade 
de vigilância em saúde. O município de Costa Marques conta com um hospital (Hospital 
Municipal Costa Marques – Unidade Mista de Saúde) e o município de São Francisco do 
Guaporé conta com uma unidade hospitalar em seu território. 
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Tabela 16 – Número de estabelecimentos de saúde por município, Rondônia e Brasil. 

Unidade territorial 
Unidade 

Básica de 
Saúde 

Unidade de serviço 
de apoio e 

diagnose e terapia 

Unidade de 
vigilância 
em saúde 

Hospital 
Unidade 

mista 

Costa Marques 3 1 1 1 1 

São Francisco do Guaporé 6 4 1 1 0 

Rondônia 236 1.583 120 1.054 322 

Brasil 187.184 110.196 3.945 108.797 6.629 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES 
(2017). 

No tocante ao número de profissionais de saúde, identifica-se na Tabela 17 que há, em Costa 
Marques, 33 profissionais de saúde e uma razão de um profissional de saúde para cada 527 
habitantes. Essa razão está abaixo do valor estadual que é de 248 habitantes para cada 
profissional de saúde e da média nacional de 198 habitantes para cada profissional. Em 
relação a São Francisco do Guaporé, a razão é de 334 habitantes para cada profissional de 
saúde, um valor menor do que Costa Marques, mas que ainda está abaixo dos referidos 
valores estadual e nacional. 

Tabela 17 – Profissionais de saúde e razão profissionais de saúde sobre o número de habitantes, por 
municípios, Rondônia e Brasil – 2017. 

Unidade territorial 
Número de profissionais de 

saúde 
Razão de profissionais de 

saúde/habitantes 

Costa Marques 33 527 

São Francisco do Guaporé 59 334 

Rondônia 7.271 248 

Brasil 1.046.659 198 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2017). 

Em termos de leitos hospitalares, os dados são apresentados na Tabela 18 e dizem respeito 
ao número de leitos disponíveis nos municípios de Costa Marques e São Francisco do 
Guaporé, como também apresenta os tipos leitos. Pode-se identificar que, em ambos os 
municípios, todos os leitos são do Sistema Único de Saúde, não havendo, portanto, leitos 
particulares. Essa lógica de distribuição apresentada é distinta da média estadual e nacional, 
onde há uma distribuição de leitos na rede privada e pública, sendo esta última com o maior 
percentual de leitos disponíveis. 

Tabela 18 – Leitos de internação por tipo, por município, Rondônia e Brasil – 2017. 

Unidade 
territorial 

Quantidade 
SUS 

(%) Não SUS (%) Total 

Costa Marques 45 100 0 0 0 

São Francisco 
do Guaporé 

6 4 
0 0 

0 

Rondônia 3.336 76,9 1.001 23,0 4.337 

Brasil 30.901 69,0 135.350 30,9 437.251 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES 
(2017). 

As internações hospitalares são apresentadas na Tabela 19. Pode-se identificar que, com o 
passar dos anos (2013-2017), houve um aumento do número total de internações nos 
municípios de Costa Marques e São Francisco do Guaporé. É importante lembrar que, apesar  
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de Costa Marques não contar com um serviço hospitalar em seu território, o SUS computa o 
local de residência dos pacientes, mesmo que internados em outras cidades. Pode-se 
perceber que, em São Francisco do Guaporé, que conta com um hospital, conforme visto na 
Tabela 16, o número de internações é maior do que em Costa Marques. 

Tabela 19 – Número de estabelecimentos de saúde por município, Rondônia e Brasil. 

UNIDADE 

TERRITORIAL 
2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Costa Marques 153 649 198 210 389 1.599 

São Francisco 
do Guaporé 

245 1.331 1.210 1.193 1.618 5.597 

Rondônia 107.322 116.066 111.558 111.299 113.101 559.346 

Brasil 1.1520.837 11.612.715 11.638.853 11.527.712 11.661.095 57.961.212 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2017). 

Em relação à morbidade hospitalar, a Tabela 20 apresenta os dados referentes aos municípios 
de Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Rondônia e do Brasil. Percebe-se que as 
doenças infeccionas e parasitárias correspondem, em Costas Marques, por 12,1% das 
internações hospitalares. Esse dado está muito acima da média estadual e nacional. Por outro 
lado, no município de São Francisco do Guaporé a mesma causa corresponde por apenas 
6,4% das internações hospitalares. As internações relacionadas a problemas no sistema 
respiratório correspondem, em Costa Marques, por 26,9% das internações hospitalares, dado 
que é muito superior à média estadual (11,6%) e nacional (10,1%). 

Tabela 20 – Distribuição da morbidade hospitalar proporcional (%) do SUS por CID 10 – por municípios, 
Rondônia e Brasil – 2017. 

UNIDADE TERRITORIAL 

D
O

E
N

Ç
A

S
 I
N

F
E

C
C

IO
S

A
S

 E
 

P
A

R
A

S
IT

Á
R

IA
S

 (
%

) 

T
U

M
O

R
E

S
 

D
O

E
N

Ç
A

S
 D

O
 A

P
A

R
E

L
H

O
 

C
IR

C
U

L
A

T
Ó

R
IO

 (
%

) 

D
O

E
N

Ç
A

S
 D

O
 A

P
A

R
E

L
H

O
 

R
E

S
P

IR
A

T
Ó

R
IO

 (
%

) 

C
A

U
S

A
S

 E
X

T
E

R
N

A
S

 (
%

) 

D
O

E
N

Ç
A

S
 D

O
 A

P
A

R
E

L
H

O
 

G
E

N
IT

U
R

IN
Á

R
IO

 (
%

) 

O
U

T
R

A
S

 C
A

U
S

A
S

 (
%

) 

Costa Marques 12,1 0,2 6,6 26,9 9,7 16,9 27,2 

São Francisco do 
Guaporé 

6,4 1,6 3,4 10,2 8,1 9,3 60,2 

Rondônia 9,2 4,2 6,0 11,6 12,5 8,6 47,5 

Brasil 6,4 6,8 9,7 10,1 9,9 6,8 50,0 

Fonte: Ministério da Saúde - Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS 
(2017). 

O estudo realizado com a população residente no entorno do Parque Estadual Serra dos Reis 
(ECOSSIS, 2018), identificou que o acesso a serviços de saúde é feito através do posto de 
saúde mais próximo e, em alguns casos, através dos hospitais situados nos núcleos urbanos 
mais próximos, tais como Costa Marques, São Francisco do Guaporé e na maior parte dos 
casos, por contar com melhor infraestrutura, no município de Guajará-Mirim. Segundo os 
entrevistados, apenas em casos graves é buscado atendimento nos hospitais de Porto Velho. 
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No levantamento a campo realizado para este diagnóstico, foi verificado que as comunidades 
no entorno do UC não contam com infraestrutura local de saúde, com exceção do posto de 
saúde localizado junto à BR - 429, no km 65, Linha 20, pertencente ao município de São 
Francisco do Guaporé, sentido Costa Marques e o Centro de Saúde São Domingos – Unidade 
Básica Zona Rural – do município de Costa Marques, distante cerca de 40 km da UC. 

Assim sendo, de modo geral, as referências em relação a atendimento médico são as sedes 
municipais onde a Unidade está inserida. 

3.4.6.3 Educação 

Indicadores da educação, juntamente com a saúde, representam um importante meio para a 
compreensão de uma região, visto que aspectos referentes à área da educação são 
considerados para a montagem do IDHM, por exemplo.  

Considerando-se os dados do último Censo Demográfico (2010), uma grande parte das 
crianças em idade escolar no estado de Rondônia está frequentando as instituições de ensino 
e a taxa dos jovens de 18 a 24 que só trabalham é baixa, assim como a taxa de analfabetismo 
em pessoas de 15 anos ou mais. Trata-se de uma melhora significativa da oferta de ensino, 
uma vez que a taxa de pessoas de 60 anos ou mais que não possuem instrução ou menos 
de um ano de estudo é de quase 50%, registrando a reduzida oferta de ensino existente há 
décadas atrás. 

No que diz respeito aos municípios onde está inserido à Unidade de Conservação, é possível 
identificar que o nível de analfabetismo dos municípios de Costa Marques e São Francisco do 
Guaporé é de aproximadamente 10%, valor muito semelhante à média estadual (10,2%) e 
nacional (10,9%), ver Tabela 21. 

Tabela 21 – Pessoas de 5 anos ou mais de idade, segundo a condição de alfabetização e a idade dos 
municípios, Rondônia e Brasil – 2017. 

Unidade 
territorial 

Alfabetizados (%) 
Não 

alfabetizados 
(%) Total 

Costa Marques 10.945 89,1 1.328 10,8 12.273 

São Francisco 
do Guaporé 

12.971 89,1 1.578 10,8 14.549 

Rondônia 1.286.993 89,7 147.456 10,2 1.434.481 

Brasil 157.628.796 89,0 19.330.185 10,9 176.959.641 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES 
(2017). 

Especificamente em relação à Educação Básica (Ensino Regular, Especial e Educação de 
Jovens e Adultos), verifica-se que Costa Marques e São Francisco do Guaporé contam com 
muitos alunos matriculados na modalidade Educação de Jovens e Adultos, sendo que São 
Francisco do Guaporé conta com mais de mil alunos nessa modalidade. Além disso, ambos 
os municípios registraram em 2016, mais de duas mil matriculas no Ensino Fundamental, 
conforme pode ser verificado na Tabela 22. 
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Tabela 22 – Número de Matrículas na Educação Básica por Etapa de Ensino, por municípios, Rondônia 
e Brasil – 2016. 

Unidade 
territorial 

Educação 
Infantil 

Ensino 
Fundamental 

Ensino 
Médio 

EJA 
Educação 
especial 

Total 

Costa Marques 464 2.759 470 395 121 4.088 

São Francisco do 
Guaporé 

460 2.976 756 1.039 53 5.231 

Rondônia 50.932 27.7002 60.916 51.372 11.425 448.283 

Brasil 8.279.104 27.691.478 8.133.040 3.482.174 971.372 48.817.479 

Fonte: INEP (2017). 

A Tabela 23 apresenta os dados referentes à taxa de escolarização e o número de 
estabelecimentos de ensino fundamental nos municípios de Costa Marques e São Francisco 
do Guaporé, o que representa uma taxa de escolarização de 97,6% e 95,7% respectivamente. 
Além disso, a tabela apresenta que há dez escolas de ensino fundamental em Costa Marques 
e 12 em São Francisco do Guaporé.  

Tabela 23 – Taxa de escolarização e número de estabelecimentos de Ensino Fundamental 
dos municípios de Costa Marques, São Francisco do Guaporé e de Rondônia. 

UNIDADE TERRITORIAL EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL 

Costa Marques 97,6% 10 

São Francisco do Guaporé 95,7% 12 

Rondônia - 1.059 

Fonte: INEP (2017). 

 
Com relação à educação formal, o levantamento de campo realizado para este diagnóstico 
verificou a presença dois estabelecimentos de ensino no distrito São Domingos do Guaporé, 
em Costa Marques, sendo uma da rede estadual e outra da rede municipal de ensino, a saber: 
Escola Darcy da Silveira, que conta com Ensino Médio, EJA e Ensino Fundamental, sendo 96 
alunos matriculados no Ensino Fundamental e 107 no Ensino Médio. E a Escola Epmeif Ilton 
José Martins, de Ensino Fundamental, com entorno de 781 alunos matriculados.  

De acordo com dados atualizados obtidos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2018) o município de São Francisco do Guaporé possui 
13 escolas de educação básica que contam com 4.641 alunos matriculados, enquanto que 
Costa Marques possui 14 escolas com 3.842 alunos matriculados, totalizando 8.843 alunos 
matriculados na educação básica entre os municípios.  

De acordo com a Tabela 24 é possível observar que existe uma difereça pouco significativa 
entre o número de alunos matriculados nos anos iniciais, finais e EJA entre os municípios de 
São Francisco do Guaporé e Costa Marques, sendo constatado o menor número de matriculas 
em creches e pré-escolas dos municípios, assim como na educação especial. 
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Tabela 24 – Número de estudantes matriculados em creches, pré-escolas, anos iniciais, anos 
finais, ensino médio, EJA e educação especial em São Francisco do Guaporé e Costa 
Marques, RO. 

Matrículas 
N° estudantes 

TOTAL 
São Franciusco do Guaporé Costa Marques 

Creches 144 54 198 

Pré-escolas 345 361 706 

Anos iniciais 1.698 1.514 3212 

Anos finais 1.222 1.098 2320 

Ensino médio 724 415 1139 

EJA 451 304 755 

Educação especial 57 96 153 

Total 4.641 3.842 8.483 

Fonte: Censo Escolar/INEP 2018. 
 

Conforme a Tabela 24 é possível constatar que o maior percentual de alunos matriculados em 
São Francisco do Guaporé encontra-se nos anos iniciais (ensino fundamental), representando 
37% do total de alunos matriculados, seguido dos anos finais (26%) e ensino médio (16%), 
semelhante ao encontrado em Costa Marques.  

De acordo com a Tabela 25 referente aos alunos matriculados no ensino fundamental observa-
se que existe uma certa homogeneidade no número de estudantes matriculados entre as 
séries (1º ao 9º ano), sendo a 5ª série a que possui o maior número de alunos matriculados 
(N = 835), ou seja, alunos com idade de 10 a 11 anos, seguido da 4ª série (N = 715) com 
alunos de 9 a 10 anos de idade.  

Tabela 25 – Número de estudantes matriculados por série no ensino fundamental em São 
Francisco do Guaporé e Costa Marques, RO. 

Matriculas no ensino 
fundamental  

N° de estudantes 
Total 

São Francisco do Guaporé Costa Marques 

1º ano 280 236 516 

2º ano 292 236 528 

3º ano 306 312 618 

4º ano 384 331 715 

5º ano 436 399 835 

6º ano 300 273 573 

7º ano 335 317 652 

8º ano 307 252 559 

9º ano 280 256 536 

Total 2.920 2.612 5.532 

Fonte: Censo Escolar/INEP 2018. 

De acordo com o Censo Escolar (INEP, 2018) encontram-se matriculados no ensino médio 
em São Francisco do Guaporé e Costa Marques 1.072 alunos, onde o maior percentual (39%) 
está matriculado no 1º ano (N = 412), ou seja, alunos com a faixa de idade entre 18 a 19 anos.  
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Tabela 26 – Número de estudantes matriculados por série no ensino médio em São Francisco 
do Guaporé e Costa Marques, RO. 

Matrículas no Ensino Médio 
N° de estudantes 

Total 
São Francisco do Guaporé Costa Marques 

1º ano 254 158 412 

2º ano 212 155 367 

3º ano 193 100 293 

Total 659 413 1.072 

Fonte: Censo Escolar/INEP 2018. 

 

Cabe ser destacado que no município de São Francisco do Guaporé existe uma escola rural 
de natureza comunitária denominada de Escola Família Agricola Vale do Guaporé 
(EFAVALE); localizada na BR 429, km 65, Linha 20, encontra-se a aproximadamente 17,5 km 
ao norte do PESR. A EFAVALE oferece curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino 
Médio com duração de 04 anos. 

Os alunos do entorno mais próximo à UC são transportados por transporte escolar fornecido 
tanto pelo município de Costa Marques como de São Francisco do Guaporé. Considerando 
as distâncias da UC em relação as escolas, uma das principais queixas das famílias é o tempo 
em que as crianças ficam em deslocamento, mesmo quando as estradas apresentam boas 
condições de trafegabilidade. 

No que concerne à Educação Ambiental (EA), no trabalho de campo, não foi encontrada ou 
relatada nenhuma ação específica. Em consulta a algumas instituições, como por exemplo a 
Emater, os entrevistados declararam não ter conhecimento de qualquer iniciativa envolvendo 
EA no âmbito do Parque Estadual Serra dos Reis, ou outra ação qualquer neste sentido.  

Os Governos Municipais dos dois municípios também declararam desconhecer iniciativas 
envolvendo educação ambiental no âmbito Parque e que as iniciativas de EA estão restritas 
às atividades pontuais desenvolvidas pelas escolas em datas ambientais comemorativas 
(como o dia da água, dia da árvore, etc.). 

Em resumo, não houve registro de projetos grande repercussão em Educação Ambiental 
sendo desenvolvidos na região e também não há registro de iniciativas que, de alguma forma, 
envolvam o Parque Estadual Serra dos Reis. 

3.4.6.4 Serviços de Transporte Coletivo 

Existem linhas regulares de ônibus que interligam os municípios mais próximos aos 
municípios de Costa Marques e São Francisco do Guaporé,  no entanto, estas linhas não 
atendem as vias vicinais que dão acesso ao entorno imediato do Parque Estadual Serra dos 
Reis. O transporte de passageiros é realizado principalmente pela Empresa União Cascavel 
de Transporte e Turismo Ltda. (EUCATUR), horários ligando os municípios a Porto Velho e 
outras cidades. 

No levantamento de campo realizado para este diagnóstico não foi registrada a oferta de 
transporte público coletivo nas comunidades existentes no entorno do Parque, sendo os 
deslocamentos realizados por veículos particulares de pequeno porte, por motocicletas. Por 
outro lado, as comunidades são atendidas pelo transporte escolar dos municípios de Costa 
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Marques e São Francisco do Guaporé que em alguns casos, fornece carona em situações 
especiais aos residentes. 

3.4.6.5 Serviços de hospedagem e de alimentação 

De acordo com a Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé, o município conta com 
6 hoteis e 33 restaurantes, lanchonetes e similares cadastrados. Já o município de Costa 
Marques, de acordo com a Prefeitura Municipal, conta com dois hotéis, não sendo fornecido 
maiores informações sobre restaurantes e demais serviços de hospedagem e aimentação no 
município. 

3.4.6.6 IDHM 

Uma forma de estabelecer uma avaliação da infraestrutura de equipamentos e serviços em 
uma comunidade local é através da verificação do impacto dessa infraestrutura em termos de 
qualidade de vida e desenvolvimento humano. 

Neste sentido, o Índice de Desenvolvimento Humano se constitui em uma ferramenta 
reconhecida publicamente como referência para aferição da condição relativa de 
desenvolvimento dos municípios, estabelecendo tanto uma visão da dimensão temporal da 
evolução do indicador, quanto uma visão dos principais componentes que formam o resultado 
geral em termos de qualidade de vida da população. 

Vale destacar, que o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida 
composta de indicadores de longevidade, educação e renda. O IDH foi criado em 1990, para 
o Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), a partir da perspectiva de Amartya Sen de que as pessoas são a 
verdadeira ― riqueza das nações, criando uma alternativa às avaliações puramente 
econômicas de progresso nacional, como o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).  

O IDH populariza o conceito de desenvolvimento centrado nas pessoas, e não a visão de que 
desenvolvimento se limita a crescimento econômico. O fator inovador do IDH foi a criação de 
um índice sintético com o objetivo de servir como uma referência para o nível de 
desenvolvimento humano de uma determinada localidade. O índice varia entre 0 (valor 
mínimo) e 1 (valor máximo), quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano de 
um município, Além de ser um contraponto ao PIB, o IDH permite sintetizar uma realidade 
complexa em um único número, bem como estimular formuladores e implementadores de 
políticas públicas a priorizar a melhoria da vida das pessoas em suas ações e decisões. 

A Tabela 27 apresenta os Índices de Desenvolvimento Humano dos municípios de Costa 
Marques e São Francisco do Guaporé. Ambos possuem o mesmo valor de IDM-M: 0,611. 
Esse valor de desenvolvimento é considerado médio baixo na escala desenvolvida pelo 
PNUD. Dentro da classificação dos 5.565 municípios brasileiros, ambos ocupam a posição 
3.884ª, ou seja, é possível afirmar que os municípios listados apresentam um conjunto de 
fragilidades relacionadas às políticas de saúde, de educação e de distribuição de renda que 
não permite um valor de IDHM superior. 
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Tabela 27 –IDH-M dos municípios de Costa Marques e São Francisco do Guaporé. 

UNIDADE 

TERRITORIAL 
IDHM 2010 IDHM Renda 

IDHM 
Longevidade 

IDHM Educação 

Costa Marques 0,611 0,616 0,751 0,493 

São Francisco 
do Guaporé 

0,611 0,657 
0,751 0,462 

Fonte: PNUD (2010). 

 

3.4.7 Potencial de Apoio a UC 

Este item dedica-se à apresentação da configuração da matriz institucional para a gestão do 
Parque Serra dos Reis, base para uma avaliação do potencial de apoio ao Parque junto às 
instituições locais e à população de maneira geral. A matriz foi construída a partir dos 
resultados obtidos na avaliação das instituições e entidades com potencial de apoio à UC, 
considerando a aproximação destes atores com a Unidade de Conservação, bem como sua 
possível influência sobre esta, no sentido de indicar os atores que podem contribuir com a sua 
gestão e o desenvolvimento.  

Considerando o processo de implantação da Unidade de Conservação, bem como o contexto 
social e econômico da região onde a mesma se insere, é preciso destacar que essa matriz 
leva em conta a situação atual de isolamento em que se encontra o Parque, seja devido a sua 
categoria, onde só é permitida a preservação da natureza e a realização de pesquisas 
científicas, portanto, sem uso público, ou mesmo pela pressão que sofre por estar localizada 
em uma área de intensa atividade pecuária e interesse madeireiro, processos que oferecem 
ameaça de degradação dos recursos naturais para uma Unidade de Conservação de proteção 
integral. 

Deste modo, a matriz institucional considerou dois âmbitos institucionais, o governamental, 
formado pelos poderes públicos dos níveis nacional, estadual e municipal; e o não 
governamental, representado pelas instituições que não fazem parte do governo.
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Âmbito Governamental  

Nível Nacional 

No nível nacional encontram-se os Ministérios do Meio Ambiente;; da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento;; os quais formulam políticas governamentais que influenciam em todo 
território nacional.   

Destacam-se ainda neste nível o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio), que desenvolvem atividades relativas ao licenciamento ambiental e às unidades de 
conservação.  

Por fim, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que tem como 
funções principais executar a reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário nacional, é 
um órgão com interferência local, tendo em vista a presença do Assentamento Bom Jesus. 

Nível Estadual 

Neste nível se destaca a Secretaria do Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), do 
Estado de Rondônia, que por meio de sua Coordenadoria de Unidades de Conservação 
formula políticas e diretrizes de desenvolvimento ambiental, bem como planos, programas e 
projetos de assuntos relacionados às Unidades de Conservação estaduais, neste caso, 
gestora do Parque Estadual Serra dos Reis. 

Com interferência sobre a organização regional, no nível estadual se destaca a Secretaria de 
Estado da Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária (SEAGRI), que 
dentre as suas competências conta com a participação na formulação e implementação de 
políticas e diretrizes para o desenvolvimento agrário, pesqueiro, florestal, agroindustrial e de 
regularização e ordenamento territorial do estado de Rondônia. 

Ressalta-se também a importância da Emater, que busca o desenvolvimento rural, por meio 
de ações de assistência técnica e de extensão rural, com grande interferência sobre a 
produtividade e, por fim, a própria viabilidade da exploração agropecuária que cerca a 
unidade. 

Outra entidade de suma importância é o Batalhão da Polícia Ambiental (BPA) de Rondônia, 
que está inserido no sistema de proteção ambiental do Estado e se constitui no principal 
agente de fiscalização, com a missão de atuar de forma complementar aos mecanismos 
voltados ao ordenamento territorial e ao uso sustentável dos recursos naturais. 

Nível Municipal 

Neste nível encontram-se as Prefeituras Municipais de Costa Marques e São Francisco do 
Guaporé e suas secretarias:  

• Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo de Costa Marques; 

• Secretaria Municipal de Educação de Costa Marques;  

• Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiental de São Francisco do Guaporé; 
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• Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo de São Francisco do 
Guaporé. 

Fazem parte, também, no nível municipal, as Câmaras de Vereadores dos dois municípios 
onde a Unidade de Conservação se insere.  

Âmbito Não Governamental 

No âmbito não governamental estão sendo levantadas as instituições que irão compor a junto 
com âmbito governamental a Matriz Institucional, que servirá de apoio à gestão da Parque 
Estadual da Serra dos Reis. Mas a partir dos levantamentos já realizados, pode-se constar 
que da parte dos produtores rurais (em especial pecuaristas) e outras categorias sociais, 
apesar da presença de algumas instituições e associações, não há registro destacado de 
participação. No levantamento de campo com a população residente, verificou-se que a maior 
parte dos entrevistados não participam de associações, nem pertencem a sindicatos e 
cooperativas. 

Considerando a Matriz Institucional Governamental e Não Governamental que está se 
desenhando que a capacidade de apoio local é bastante limitada, principalmente no nível não 
governamental. No âmbito governamental, as restrições de apoio são orçamentárias, e 
mesmo as que dispõem de maior orçamento, quando remetidas para o âmbito de atuação 
local, apresentam sérias limitações para atender as competências que lhes são designadas, 
restando poucos recursos institucionais e gerenciais para direcionar para ao Parque Serra 
dos Reis. 

O caráter restritivo da categoria desta unidade de conservação, que restringe o uso público, 
ao mesmo tempo em que não investe na gestão da área, acaba também por limitar muito o 
apelo à participação da sociedade em sua manutenção e gestão. A sociedade e as demais 
instituições tendem a ver a unidade como um parceiro com pouco potencial para oferecer 
recursos e benefícios diretos, desestimulando o estabelecimento de parcerias e o 
desenvolvimento de ações com objetivos comuns. 

De parte das organizações não governamentais, da mesma forma, o caráter restritivo do uso 
da unidade, associada a falta de investimento nos potenciais turísticos da região, não facilita 
o estabelecimento de parcerias e dificulta o estabelecimento de ações coordenadas com a 
gestão da unidade. 

Do ponto de vista institucional, as oportunidades de apoio ao Parque tendem a ser maiores 
entre as organizações de ensino superior que podem vir a realizar pesquisa, tendo em vista 
a afinidade com os objetivos da unidade. Entretanto, a distância da UC PESR da Capital Porto 
Velho, onde concentram-se as principais instituições de ensino e pesquisa, encontra-se a mais 
de 700 km, que por sua vez resulta em dificuldade de acessibilidade, pode dificultar o 
estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento de estudos e pesquisas no local. No 
entanto, cabe ser exposto que existem instituições de ensino na mesma região geográfica do 
PESR, ou seja, no município de Rolim de Moura localizado a nordeste do Parque. Neste 
contexto podemos citar a Faculdade Farol, UNIR (Fundação Universidade Federal de 
Rondônia), UNOPAR e FSP (Faculdade São Paulo), além da Escola Família Agricola Vale do 
Guaporé (EFAVALE); localizada na BR 429, KM 65, Linha 20, município de São Francisco do 
Guaporé, sendo a escola parte integrante do Conselho Consultivo do Parque. 
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Quanto a infraestrutura de segurança pública, meios de comunicação, energia elétrica, 
correios, turismo, mecânica, construção civil, comercio, rede bancária, abastecimento de 
combustível (postos de combustível), são descritos a seguir: 

3.4.7.1 Seviços de Saúde 

De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do Ministério da 
Saúde, os municípios de São Francisco do Guaporé e Costa Marques contam com 34 
estabelecimentos listados na tabela a seguir, a qual compreende as Secretarias de Saúde dos 
Municípios, Consultórios, Laboratórios, Centros de Saúde/Unidade Basica, Unidade de Apoio 
Diagnose e Terapia, Postos de Saúde, Unidades de Vigilância em Saúde e Vigilância em 
Zoonoses. 

Tabela 28: Estabelecimentos de Saúde em São Francisco do Guaporé e Costa Marques. 

SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ  COSTA MARQUES 

ACADEMIA DA SAÚDE CENTRO DE SAÚDE LIMOEIRO 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMUNIZACÃO ELLEN CRISTINA 
CAVAGNA VIE 

CENTRO DE SAÚDE SAO DOMINGOS 

CENTRO DE IMAGENS VALE DO GUAPORÉ LABORATÓRIO DOM BOSCO 

CLINICA SAO FRANCISCO LABORATÓRIO MODRO 

CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO DR GYGLIANE CASTRO DO 
SANTOS 

LABORATÓRIO MONTE SINAI 

CORPO EQUILÍBRIO LABORATÓRIO PADRÃO 

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PS LINHA 010 COSTA MARQUES 

FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORE PS PE DE GALINHA COSTA MARQUES 

LABORATÓRIO MODRO PS PRIMEIRA TERRA COSTA MARQUES CAUTARIO 

LABORATORIO SÃO FRANCISCO PS SANTA FE COSTA MARQUES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PS SERRA GRANDE COSTA MARQUES 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AGUSTO RODRIGUES DOS 
SANTOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANESTINO DE ALMEIDA UBS ANTONIO CARVALHO E SILVA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUCEMAR MIGUEL UNIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE COSTA MARQUES 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OSMAR SILVA DA COSTA UNIDADE MISTA COSTA MARQUES 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROMANA ISABEL SILVA DE PAULA 

 

UNIDADE BASICA DE SAÚDE SEBASTIÃO LEITE DA SILVA 

UNIDADE MISTA SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ 

W S LABORATORIO DE ANÁLISE CLINICA LTDA ME 

Fonte: CNES (Ministério da Saúde). 
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Conforme o CNES o município de Costa Marques conta com 15 estabelecimentos de saúde 
onde 11 são da administração pública municipal e 4 de entidades empresariais. Já o município 
de São Francisco do Guaporé conta com 19 estabelecimentos dos quais 13 são da 
administração pública municipal e 6 de entidades empresariais. 

Conforme pode ser visualizado no gráfico a seguir (Figura 51) o município de São Francisco 
do Guaporé possui o maior número de Centros de Saúde/Unidade Básica do que o município 
de Costa Marques, assim como de consultórios. Entre os municípios o maior número de 
estabelecimentos esta concentrado em Unidades de Apoio Diagnose e Terapia e Centros de 
Saúde/Unidade Básica. 

 
Figura 51: Gráfico do número de estabelecimentos de saúde por categoria entre os municípios de são 
Francisco do Guaporé e Costa Marques. Fonte: CNES (Ministério da Saúde). 
 

O Centro de Saúde mais próximos a UC é o Centro de Saúde São Domingos localizado na 
BR 429 km 058. 

3.4.7.2 Segurança pública 

O município de São Francisco do Guaporé é composto de uma Delegacia de Polícia e de uma 
Unidade de Segurança Pública – UNISP, ambas  localizadas na Av. Brasil, 3742, Bairro: 
Cidade Baixa. São Francisco do Guaporé também possui o 2º Batalhão de Polícia Militar e 3º 
Pelotão PO/4º CIA PO, localizados na Avenida Brasil, 3742, Centro. Já o município de Costa 
Marques possui uma Delegacia de Polícia localizada na Rua Cabixi, 1666 – Centro e consta 
com o 2º Batalhão de Polícia Militar, 2º GP PO Front / 4º PEL PO/4ª Cia PO [Sede Própria] 
localizados na Avenida Santa Cruz, 2150 (Estrada do Aeroporto) – Setor 3. 
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3.4.7.3 Meios de comunicação 

As municípios de São Francisco do Guaporé e Costa Marques são munidos de transmissoras 
de rádio, provedor de internet e serviços de telefonia, além de rádios que podem ser escutadas 
online através da internet. As emissoras de rádio escutadas em São Francisco do Guaporé e 
Costa Marques são apresentadas na Tabela 29 a seguir:
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Tabela 29. Lista de emissoras de rádio escutadas entre os municípios de São Francisco do Guaporé e 
Costa Marques, RO.  

Popular Comunitária Notícias Gospel Católica 

Rádio Educadora 
AM - 1260  

Rádio 104 FM - 104.9  Rádio CBN 
Guajará Mirim FM - 
93.7  

Rádio Boas 
Novas AM - 660 
AM 

Rádio Caiari - 
1430 AM 

Rádio Rondônia 
FM - 89.9  

Rádio Verdes Matas 
FM - 87.9  

Rádio CBN Porto 
Velho FM - 101.9  

  

Rádio 
Transamérica Hits 
- 99.7 FM 

Rádio Mamoré FM - 
87.9  

Rádio Globo 
Rondônia - 1310 
AM 

  

Rádio Parecis FM - 
98.1  

Rádio Itapuã FM - 
87.9  

   

Rádio Rondônia 
FM - 93.3  

Rádio 
Transamazônica FM - 
105.9  

   

Rádio FM 95     

Rádio Cultura FM - 
107.9 FM 

    

Fonte: Ache Rádios (https://www.acheradios.com.br/radios/ro/costa-marques/). 

De acordo com informações obtidas do IBGE (2014) o município de São Francisco do 
Guaporé não possui: Jornal impresso local; Revista impressa local; Rádio AM local; Rádio FM 
local; Rádio Comunitária, TV comunitária e Gerador de TV, apenas possui provedor de 
internet. Costa Marques também não possui os mesmos meios de comunicação que São 
Francisco de Guaporé, no entanto, capta quatro canais de TV aberta, elém de possuir 
provedor de internet (IBGE, 2014). 

Conforme ANATEL (http://sistemas.anatel.gov.br) foram encontrados sete (07) canais de 
radiodifusão para o município de Costa Marques, todos com finalidade comercial, a saber: 
Rádio TV do Amazonas Ltda; Rede de Comunicacao Cidade Ltda; Governo do Estado de 
Rondonia; Governo do Estado de Rondonia; Rádio Tv do Amazonas Ltda; Rede de 
Comunicacao Cidade Ltda; Editora Diário da Amazônia Ltda.  

Dentre as Rádios supracitadas a Rádio TV do Amazonas Ltda está aguardando licenciamento, 
a Rede de Comunicacao Cidade Ltda e a Editora Diário da Amazônia Ltda estão aguardando  

https://www.acheradios.com.br/radios/ro/costa-marques/
http://sistemas.anatel.gov.br/
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Ato de RF, e as demais emissoras possuem o canal autorgado, no entanto estão aguardando 
dados da estação (APL). 

De acordo com a ANATEL o município de São Francisco do Guaporé possui três (03) canais 
de radiodifusão: Sistema Terra de Comunicacao Ltda; Rádio TV do Amazonas Ltda e Sistema 
Imagem de Comunicacao TV Candelaria Ltda. O Sistema Terra de Comunicacao Ltda é um 
canal licenciado, enquanto que a Rádio TV do Amazonas Ltda esta aguardando o 
licenciamento e o Siste.ma Imagem de Comunicacao TV Candelaria Ltda está aguardando 
ato de RF. 

Em São Francisco do Guaporé os principais jornais acessados via internet são: Jornal Correio 
do Vale e Folha do Interior de Rondonia e em Costa Marques os jornais online são: Costa 
Marques Vip e Blog Costa Marques RO.  

3.4.7.4 Energia elétrica 

A distribuidora de energia elétrica  dos municípios de São Francisco do Guaporé e Costa 
Marques é a CERON (Centrais Elétricas de Rondônia S.A) do grupo Eletrobras.  

A sede da Eletrobras em Rondônia está localizada em Porto Velho. Esta empresa tem agência 
de atendimento ao cliente para responder as duvidas dos clientes em relação à temas 
emergências e não emergências (perguntas comerciais o técnicas). 

3.4.7.5 Correios 

O município de Costa Marques possui duas (02) agências de correios, onde uma está 
localizada na nucleação urbana do município e outro no distrito de São Domingos do Guaporé, 
mais precisamente na BR – 429, km 58, sendo este o correio mais perto da UC. Já em São 
Francisco do Guaporé é encontrado um correio localizado na Av. Tancredo Neves. 

3.4.7.6 Turismo 

Para quem ama a natureza e adora a emoção da pesca esportiva e amadora, São Francisco 
do Guaporé é um sonho em biodiversidade, além de ser reconhecido mundialmente pela sua 
preservação a natureza. O vale é ideal para a prática da pesca esportiva, ecoturismo e turismo 
cultural, ao longo do leito há uma boa infra-estrutura receptiva, com pousadas, barcos-hotéis, 
vila de pescadores, embarcação com piloteiros e guias de pesca. 

O município de São Francisco do Guaporé possui uma Agência de Turismo chamada de 
Ecoturismo Nova Vida que organiza passeios de Chalana que atraem turistas para Pesca 
Esportiva no Rio Guaporé. A agência em questão vende pacotes turísticos e tem uma frota 
própria de voadeiras, lanchas, barco hotel e porto próprio nas margens do Rio Guaporé, com 
a qual oferece a opção de turismo náutico. O barco hotel da Ecoturismo Nova Vida serve 
comidas típicas da região e o delicioso “Tambaqui Assado”. 

O município de Costa marques possui belas praias de água que são destinos procurados para 
a prática da pesca esportiva; também chama a atenção de turistas o Real Forte Príncipe da 
Beira, localizado as margens do rio Guaporé, a mais antiga edificação do Estado e maior obra 
de engenharia militar do Brasil-Colônia, sendo o ponto de maior concentração de visitantes 
da região da UC. 
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A cidade de Costa Marques oferece hotéis e pousadas e, na Praia da Resex do Curralinho, 
um local para acampamento com barracas comerciais, com pratos típicos da região, 
artesanatos confeccionados pelos seringueiros e passeios turísticos. 

A Praia do Curralinho fica a cerca de 2,5 Km do centro urbano de Costa Marque, onde. 
anualmente acontece o Festival de Praia de Curralinho recebendo milhares de turistas, 
inclusive visitantes de cidades bolivianas. Também na mesma praia é realizado campeonato 
de pesca esportiva (CAMPESCOM) que conta com a parceria da SETUR e SEDAM, além de 
concurso de garota e musas, torneios esportivos nas modalidades, vôlei de praia, futebol de 
praia e futevôlei.  

Costa Marques também possui outra região com alto potencial turístico, o Pantanal do 
Guaporé, que corresponde uma grande área de florestas e campos inundáveis ao longo da 
fronteira entre o Brasil e a Bolívia que se estende desde a cidade de Costa Marques, até além 
da fronteira com o Mato Grosso. Situa-se numa zona de transição entre Amazônia, Cerrado e 
Pantanal mato-grossense. 

Entre outros pontos turísticos encontrados em Costa Marques estão também as reservas 
extrativisatas Resex do Rio Cautário, Fazenda Pau d’óleo, onde a a grande atração é a criação 
de búfalos, e a Resex do Curralinho que possui centro de visitantes onde é possível conhecer  
a Casa do Seringueiro, trilhas aquáticas e a trilha da borracha (terrestre). 

Cabe ser destacado aqui que no Parque Estadual Serra do Reis e em seu entono (ZA) não 
são encontradas áreas de uso comum e serviços a visitantes como banheiros, áreas de 
descanso, lanchonentes, estacionamentos, camping, etc., devendo o Parque implantar 
infraestrutura mínima para receber visitantes. 

Por fim, cabe ser destacado aqui que atualmente a existência da Unidade de Conservação 
(PESR) não é divulgada, devendo a divulgação ser desenvolvida assim que for aprovado e 
posto em prática os seus respectivos programas de manejo, principalmente durante a 
execução dos programas de comunicação social e de fomento ao turismo ecológico e rural. 

PROGRAMAS DE TURISMO LOCAIS, REGIONAIS OU NACIONAIS 

De acordo com informações obtidas da Secretaria de Turismo do Estado de Rondônia 
(SETUR) o Estado não possui programas de turismo específicos, assim como os municípios 
de Costa Marques e São Francisco do Guaporé.  

A SETUR tem como proposta de governo, trabalhar com as cidades que estão no Mapa de 
Regionalização do Turismo - Mapa de Turismo de Rondônia. As quais são: Formação de 
Roteiros Turísticos para a região onde está localizado o Parque; Curso de Qualidade no 
Atendimento e Curso de Condutor de Pesca. E ainda placas de sinalização turística. A SETUR, 
segue a portaria, no MTur,  nº 192, de 27 de Dezembro de 2018. 

Contudo, em se tratando especificamente do ecoturismo na Amazônia legal, o Governo 
Federal lança mão do Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal 
(PROECOTUR), no âmbito do Programa Nacional de Ecoturismo (um dos programas da 
Política Nacional de Turismo de 1996) e da Politica de Ecoturismo da Amazônia Legal (1999). 
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Atualmente o Ministério do Turismo está desenvolvendo a Campanha: “A Hora do Turismo”, 
onde desde o dia 1º de janeiro de 2019, o governo federal trabalha para converter o potencial 
turístico do Brasil em efetiva geração de empregos e renda para a população.  

As medidas incluem incentivos: 

- à abertura de mercado, visando o aumento da competitividade do setor; 

- à estruturação e qualificação da oferta turística; 

- à promoção dos destinos; 

- à parceria público-privado; 

- à captação de investimentos e estímulo a novos negócios; 

- e a ações que tornem o destino Brasil mais atrativo tanto para brasileiros quanto para 
estrangeiros. 

No momento em que, pela primeira vez, o Turismo ocupa papel de destaque na agenda 
econômica do governo federal, o Ministério do Turismo acredita que o tempo do 
desenvolvimento chegou para o setor. 

Outro programa de incentivo ao turismo do Ministério do Turismo (MTUR, 2019), que merece 
destaque é o INVESTE TURISMO (Parcerias para transformar destinos) que tem como 
objetivo promover a convergência de ações e investimentos para acelerar o desenvolvimento, 
gerar empregos e aumentar a qualidade e competitividade de 30 Rotas Turísticas Estratégicas 
do Brasil, onde uma das rotas da macrorregião norte é a capital Porto Velho e a outra o 
município de Guajará-Mirim. 

Também pode ser citado o Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Rondônia 
(2015 – 2030) do Ministério de Integração Nacional (2015) onde são destacadas as 
potencialidades do Estado para o desenvolvimento do turismo e apresentado Programa de 
Promoção ao Turismo cujos objetivos são:  

i. Desenvolver e implementar um Plano de Desenvolvimento do Turismo 
para o Estado de Rondônia;  

ii. Apoiar a elaboração de Planos de Turismo para Polos Turísticos 
Identificados; 

iii. Desenvolver ações para pontos potenciais já identificados em 
consonância com o Plano de Turismo. 

Outra campanha lançada recentemente pelo Ministério do Turismo (MTUR, 2019) é o 
“Turistando nos Parques”, que tem como objetivo incentivar atividade turística nas unidades 
de conservação do país. 

3.4.7.7 Oficina mecânica 

No municípiuo de Costa Marques e em São Francisco do Guaporé são encontradas oficinas 
mecânicas e centros automotivos onde são vendidas peças e equipamentos para carros e 
motos, além de postos de combustíveis. Já na ZA do PESR não são encontradas oficinas,  
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estando a oficina mecânica mais próxima no Distrito de São Domingos do Guaporé, localizado 
as margens da Rodovia BR-429.  

3.4.7.8 Construção civil 

Entre os municípios de Costa Marques e São Francisco do Guaporé existem 
estabelecimentos comerciais que vendem materiais de construção, no entanto na ZA do 
empreendimento não são encontrados casas que vendam material de construção, estando o 
estabelecimento comercial mais próximo no Distrito de São Domingos do Guaporé.  

3.4.7.9 Comércio 

No município de São Francisco do Guaporé e em Costa Marques são encontrados 
estabelecimentos comerciais variados, lojas de eletrodomésticos, supermercados, 
distribuidoras de gás, comercio de produtos agropecuários, entre outros. Contudo na ZA do 
PESR não são encontrados estabelecimentos comerciais, apenas um “barzinho” localizado a 
sudoeste da UC, mais precisamente na Linha 21, km 02, destino a Macaco preto; vende 
bebidas e refeições. Os estabelecimentos comerciais mais próximos ao Parque encontram-
se no Distrito de São Domingos do Guaporé. 

3.4.7.10 Rede Bancária 

Entre os municípios de São Francisco do Guaporé e Costa Marques são encontrados serviços 
financeiros e administrativos, além de serviços de empréstimo e financiamento, agências dos 
Banco do Brasil, Bradesco e as financiadoras Sicoob Credip, Credisis JiCred, etc. Já na ZA 
do Parque não são encontrados bancos, estando as agências bancarias mais próximas em 
São Domingos do Guaporé.  

3.4.7.11 Abastecimento de combustível 

Nos municípios de Costa Marques e São Francisco do Guaporé são encontrados postos de 
combustíveis com o comércio varejista de combustíveis para veículos automotores que 
envolve a atividade de venda e abastecimento de combustíveis (álcool etanol, gasolina 
comum ou aditiva, diesel e gás natural veicular), assim como o comércio de lubrificantes. No 
entanto, no entorno do Parque (ZA) não são encontrados postos de abastecimento, estando 
o posto mais próximo ao Parque localizado no Distrito de São Domingos do Guaporé.  

 

3.4.8 Legislação pertinente 

Legislação Federal  

Constituição Federal, art. 225 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

    § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 
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        I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico 
das espécies e ecossistemas; 

        II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as 
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 

        III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes 
a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente 
através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção; 

        IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, 
a que se dará publicidade; 

        V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

        VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 
pública para a preservação do meio ambiente; 

        VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em 
risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 
crueldade. 

Destacamos que de acordo com o disposto no § 4º do Art. 225. “A Floresta Amazônica 

brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira 
são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.” 

A Constituição Federal, no seu art. 225, caput, declara que todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo às presentes e futuras gerações. 

A referida norma constitucional traz no seu bojo o conceito de conservação ecológica, que 
compreende a preservação, a manutenção, a utilização sustentada, a restauração e a 
melhoria do ambiente natural. Um dos instrumentos legais que a administração pública possui 
para defender, proteger e preservar o meio-ambiente é a criação dos espaços territoriais 
protegidos, previstos no art. 225, § 1º, III, da Carta Magna. 

Entretanto, ainda existe vasta controvérsia acerca do conceito jurídico dos espaços territoriais 
especialmente protegidos, bem como do regime administrativo a que são submetidas essas 
áreas. 

De acordo com Benatti (1997) os espaços territoriais especialmente protegidos são áreas 
geográficas públicas ou privadas (porção do território nacional) dotadas de atributos 
ambientais que requeiram sua sujeição, pela lei, a um regime jurídico de interesse público que 
implique sua relativa imodificabilidade e sua utilização sustentada, tendo em vista a 
preservação e proteção da integridade de amostras de toda a diversidade de ecossistemas, 
a proteção ao processo evolutivo das espécies, a preservação e proteção dos recursos 
naturais. Portanto, são espaços naturais sensíveis que merecem alguma forma de proteção  
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jurídica, mas não há necessidade de especificar o local exato, sua localização se dá mais pelo 
seu bioma, por característica de localização geográfica ou pelo papel ecológico 
desempenhado. 

Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da natureza – SNUC 

As unidades de conservação, nos termos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, são 
"espaços territoriais e seus componentes, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos 
de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias de proteção". Logo, as unidades são áreas específicas criadas pelo Poder Público, 
cujo domínio pode ser público ou privado, podendo ter ou não proteção integral de seus 
recursos naturais, e, dependendo do tipo, ser compatível com a presença de populações 
tradicionais no seu interior. 

Conforme Araújo, no Direito Ambiental Brasileiro, a classificação das unidades de 
conservação foi realizada em conformidade com a utilização dos atributos naturais e dos 
ecossistemas, sendo divididas em Uso Sustentável e Proteção Integral. As áreas protegidas 
de Uso Sustentável são aquelas em que se permite o manejo e exploração de parte de seus 
recursos naturais, ou seja, têm o objetivo de promover e assegurar o uso sustentável dos seus 
recursos naturais, como é o caso das Áreas de Proteção Ambiental, Florestas (nacionais, 
estaduais, municipais), Reservas Extrativistas, Reservas de Fauna, Reservas Produtoras de 
Água, Reservas Ecológicas Culturais e Reservas Ecológicas Integradas. Já nas unidades de 
Proteção Integral, não seria permitida nenhuma forma direta de utilização dos seus atributos 
naturais, estando elas sob proteção integral, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus 
recursos. Nessa classificação, incluem-se os Parques (nacionais, estaduais e naturais 
municipais), as Reservas Biológicas, as Estações Ecológicas, o Monumento Natural e o 
Refúgio de Vida Silvestre. 

Dispõe o art. 22, caput, da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que as unidades de 
conservação devem ser criadas por ato do Poder Público. Assim, pode-se afirmar que os 
instrumentos normativos instituidores das unidades de conservação poderiam ser decretos, 
os quais são considerados atos do Poder Público 

 

Legislação Estadual 

Lei Estadual n° 1.144, de 12 de dezembro de 2002, que institui o Sistema Estadual de 
unidades de Conservação da natureza de Rondonia – SEUC/RO 

Em complementação ao SNUC, a lei n° 1.144., de dezembro de 2002, da Constituição do 
Estado de Rondonia, institui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza 
de Rondônia – SEUC/RO que estabelece critérios e normas para a criação, implantação e 
gestão de unidades de conservação. Segundo o art. 2°, entende-se por Unidade de 
Conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 
com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com 
objetivos e limites, sob o regime especial de administração, às quais se aplicam garantias 
adequadas de proteção. 
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O SEUC/RO é regido por diretrizes que asseguram: 

a) que, no conjunto de unidades de conservação, estejam representadas amostras 
significativas e ecologicamente viáveis de diferentes populações, habitats e ecossistemas do 
território estadual e das águas jurisdicionais, resguardando o patrimônio biológico existente; 

b) o envolvimento e participação efetiva das comunidades locais na gestão das unidades de 
conservação; 

c) o apoio e a cooperação de organizações não governamentais, organizações privadas e 
pessoas físicas para a gestão das unidades de conservação; 

d) a autonomia administrativa e financeira; 

e) o envolvimento de forma integrada com as politicas de terras e águas circundantes, 
considerando as condições e necessidades sociais, econômicas e locais, no processo de 
criação e gestão das unidades de conservação; 

f) às populações, cuja subsistência depende dos recursos naturais no interior da unidade, 
meios de subsistência alternativos ou justa indenização pelas benfeitorias existentes; e, 

g) a proteção de grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de 
conservação de diferentes categorias, próximas ou contínuas as suas respectivas zonas de 
amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservação 
da natureza, visando promover o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais, a 
restauração e recuperação de ecossistemas, bem como a sustentabilidade econômica das 
unidades de conservação, conforme disposto no art. 5°. 

Em conformidade com o art. 8°, compõe o grupo das Unidades de proteção Integral as 
seguintes categorias de unidades de conservação: Reserva Biológica – REBIO; Estação 
Ecológica – ESEC; Parque Estadual – PE; Parque Natural Municipal – PNM; Monumento 
Natural – MN e Refúgio da Vida Silvestre – RVS. 

 

Decreto n° 7027/1995 

Em 08 de agosto de 1995, o Governador do Estado de Rondonia, mediate o Decreto n° 
7027/1995, Cria no Município de Costa Marques, Estado de Rondônia, o PARQUE 
ESTADUAL SERRA DOS REIS, com área aproximada de 42.286,9376ha (quarenta e dois mil, 
duzentos e oitenta e seis hectares, noventa e três ares e setenta e seis centiares), 
subordinado e integrante da estrutura básica da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Ambiental - SEDAM. 

 

Decreto n° 21.624 de 13 de fevereiro de 2017 

Considerando a necessidade de se estabelecer diretrizes para o uso público dos Parques 
Estaduais, o Governador do Estado de Rondonia, mediante o Decreto n° 21.624/2017, 
estabelece diretrizes para o uso público dos Parques Estaduais, onde, de acordo com o Art  
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1°. “Ficam instituídas diretrizes para o uso público dos Parques Estaduais administrados pela 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM.” 

Conforme a Seção II, art 3° do Decreto n° 21.624/2017, o uso público dos Parques Estaduais 
regerse-á pelos seguintes princípios: 

I - compatibilização do uso público com a preservação dos recursos naturais e os processos 
ecológicos, de acordo com os limites de impacto aceitáveis definidos para cada área ou zona 
do Parque Estadual, obsevando o seu plano de manejo; 

II – intervenção mínima na paisagem pelas estruturas administrativas e de uso público; 

III – correponsabilização do usuário pela preservação do patrimônio natural, cênico, histórico 
e cultural dos Parques Estaduais, bem como de suas instalações e equipamentos; 

IV – disponibilização das informações referentes à identificação do território dos Parques 
Estaduais dos seriços e atividades oferecidos ao público, bem como de seus respectivos 
regulamentos e restrições; 

V – estimulo à participação comunitária, de forma a contribuir para a promoção do 
desenvolvimento econômico das comunidades locais e das regiões onde os Parques 
Estaduais encontram-se inseridos; 

VI – limitação do uso de aprelhos sonoros e de veículos motorizados nos Parques Estaduais, 
de forma a reduzir o impacto sobre a fauna e preservar a qualidade da experiência dos outros 
visitantes; e  

VII – estímulo a serviços e atividades desenvolvidas por voluntários. 

Quanto o ordenamento e controle da visitação dos Parques Estaduais, conforme o art 4° do 
Decreto n° 21.624/2017 “O ordenamento e o controle das atividades de uso público nos 
Parques Estaduais serão realizados em conformidade com o estabelecido em seus planos de 
manejo.”  

Quanto aos horários de visitação, no Art 5°, é apresentado que os Parques Estaduais estarão 
abertos à visitação pública diariamente das 8h às 17h, salvo as peculiaridades que exigirem 
horário diferenciado, podendo este ser alterado pela SEDAM.  

Conforme Art. 6°:  “Serão permitidas as seguintes atividades de uso público no Parques 
Estaduais, desde que previstas no Plano de Manejo: 

I – visitação para lazer e recreação; 

II – esportes de aventura; 

III – esportes radicais; 

IV – turismo de aventura; 

V – ecoturismo; 

VI – educação ambiental; 
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VII – interpretação ambiental; 

VIII – pesquisa científica; 

IX – atividades artísticas de fotografia, filmagem e artes plásticas, vedada para fins comerciais;  

X – outras atividades compatíveis com os propósitos e objetivos dos Parques Estaduais, a 
critério da SEDAM. 

Conforme disposto no Art. 8°: “A administração do Parque Estadual poderá, justificadamente, 
limitar ou proibir, provisória ou definitivamente, atividades de lazer, esportivas ou turpisticas.” 

A atividade profissional de condutores, guias, monitores ambientais ou qualquer outra 
designação que caracterize profissionais que exerçam atividades de conduç´~ao, guiagem, 
instrução e similares com visitantes, prestada por empresas, entidades ou profissionais 
autônomos, será admitida no interior dos Parques Estaduais, na forma do artigo 11 deste 
Decreto, isto conforme disposto no Art. 9°. 

Conforme discriminado no Art. 11. Os serviços oferecidos aos visitantes nos Parques 
Estaduais poderão ser disponibilizados diretamente pela SEDAM ou delegados a instituições 
púplicas, privadas ou organizações civis, mediante os instrumentos da concessão, permissão 
ou autorização de uso, observando-se, quando cabível, o procedimento licitatório e as demais 
formalidades previstas em lei. 

A SEDAM dotará os Parques Estaduais, onde cabível, de estruturas e equipamentos de 
suporte ao uso público, isto conforme disposto no Art. 14. A decisão de instalação das 
estruturas e equipamentos referidos no caput levará em consideração: 

I – a fragilidade do ambiente; 

II – as características do atrativo; 

III – o tipo e a intensidade das atividades previstas para o local; 

IV – os materiais e técnicas construtivas locais e/ou tradicionais em cada Parque Estadual, 
senpre que possível; 

V – os princípios de sustentabilidade ambiental; 

VI – o perfil médiodo visitante; 

VII – a preservação da paisagem; e 

VIII – outros fatores relevantes para o caso concreto, a critério da SEDAM. 

Serão admitidos nos Parques Estaduais, quando compatíveis com o plano de manejo, 
abrigos, áreas de acampamento, restaurantes, lanchonetes e comércio de suvenires, bem 
como a prestação de serviços de transporte, lazer e práticas esportivas, isto conforme 
disposto no Art. 15.  
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As áreas de acampamento estruturadas, semiestruturadas ou selvagens serão admitidas de 
acordo com o tipo de atividade e a intensidade de uso de cada local, conforme estipulado no 
plano de manejo ou no plano específico de uso público de cada Parque Estadual.  

De acordo com o Art. 16. A SEDAM poderá implantar, administrar ou conceder sistema de 
cobrança de ingresso nos Parques Estaduais, observadas as características de cada um. Já 
no Art. 17 é apontado que o valor dos ingressos será definido pela SEDAM, sendo admitido o 
seu escalonamento ou concessão de gratuidade em função de fatores tais como: 

I – época do ano; 

II – finalidade da visitação; 

III – estrutura e atrativos oferecidos pelo Parque Estadual; 

IV – idade e condição física do visitante; 

V – local de residência do visitante; e 

VI – outros fatores relevantes, a critério da SEDAM 

A SEDAM poderá cobrar preço público pelo uso de abrigos, de áreas de acampamento e de 
outros equipamentos colocados à disposição dos visitantes, para cobrir os custos de 
manutenção e vigilância dos Parques Estaduais, isto conforme disposto no Art. 18. 

Conforme o Art. 20. O visitante dos Parques Estaduais deverá ser informado, por meio de 
placas, cartazes, folhetos e outras formas de comunicação, sobre: 

I – a importância ambiental do Parque Estadual; 

II – seus atrativos naturais e culturais; 

III – as formas adequadas de visitação, visando ao atendimento de suas expectativas e à 
conduta de mínimo impacto ambiental; 

IV – os riscos inerentes à visitação e à permanência em ambientes naturais; 

V – o regulamento para a prática de cada atividade, quando existente; 

VI – as condições, dificuldades e distância dos serviços médicos e de resgate em caso de 
acdente; e  

VII – outras informações pertinentes. 

Verifica-se, portanto, que o Decreto n° 21.624/2017 instituí diretrizes para o uso público dos 
Parques Estaduais administrados pela SEDAM, sendo apresentado princípios, ordenamento 
e controle, além de atividades permissivas, estruturas e equipamentos para suporte de usu 
públio, entre outros. 

 

 



  

115 

 

 

Lei Complementar n° 283, de 14 de agosto de 2003 

Cria o Fundo de Investimento e de Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia – 
FIDER sucessor do Fundo de Planejamento e de Desenvolvimento Industrial do Estado de 
Rondônia – FIDER, e dá outras providências. 

Art. 1º Fica instituído o Fundo de Investimento e de Desenvolvimento Industrial do Estado de 
Rondônia – FIDER, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Social 
- SEDES, como incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas dos 
setores agroindustrial, industrial, comercial, mineral e de prestação de serviços, turismo e 
preservação ambiental, bem como associações, cooperativas e empreendedores do setor 
informal do Estado, conforme o inciso III, do artigo 4º da Lei Complementar nº 61, de 21 de 
julho de 1992. (NR dada pela LC 514, de 07.07.09 – efeitos a partir de 08.07.09) 

Conforme o Art. 5º O FIDER tem como objetivo: I – financiar as micros, pequenas e médias 
empresas dos setores agroindustrial, industrial, mineral, comercial e de prestação de serviços, 
unidades de turismo e preservação ambiental, bem como associações, cooperativas e 
empreendedores informais dentro das seguintes modalidades: (NR dada pela LC. nº 306, de 
14.09.04 - efeitos a partir de 16.09.04). 

 

Decreto n° 10523, de 29 de maio de 2003 

Regulamenta o Conselho Estadual de Turismo do Estado de Rondônia e adota providências 
correlatas. 

De acordo com o disposto no Art. 1°, O Conselho Estadual de Turismo de Rondônia, criado 
pela Lei Complementar nº 224, de 4 de janeiro de 2000, vinculado à Secretaria de Estado da 
Agricultura, Produção e do Desenvolvimento Econômico e Social, é órgão colegiado da 
Superintendência Estadual de Turismo – SETUR, e de acordo com o artigo 185, da 
Constituição Estadual, por congregar os segmentos envolvidos no setor, funciona como órgão 
consultivo do titular da pasta, orientador da Política Estadual de Turismo, tendo por finalidade 
opinar, sugerir, indicar e propor medidas que ofereçam a maior gama de informações e dados, 
visando criar condições para o desenvolvimento do Turismo Sustentável no Estado de 
Rondônia, regendo-se pelas disposições deste Regulamento. 
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4 ENCARTE 3 – CONTEXTUALIZAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL SERRA DOS REIS 

Este encarte trata do diagnóstico do PERS. Apresenta as características especificas e analisa 
os seus fatores abióticos e bióticos. 

4.4 CLIMA 

Segundo a classificação de Koopen-Geiger, a região do Parque Estadual Serra dos Reis 
apresenta clima Aw (clima tropical com inverno seco) (Figura 52). Este clima é caracterizado 
por verões bastante chuvosos, com precipitações superiores a 750 mm por ano e temperatura 
média do mês mais frio superior a 18°C.  

 
Figura 52. Classificação climática de Köppen para a região do Parque Estadual Serra dos Reis. Fonte: 
Ecossis (2018). 



  

118 

 

 

4.1.2 Temperatura e Precipitação 

A área de abrangência do Parque Estadual de Serra dos Reis cobre os municípios de Costa 
Marques e São Francisco do Guaporé. Segundo dados históricos de temperatura e 
precipitação dessas duas cidades, apresentados nas Figura 53 e Figura 54, pode-se notar 
que há uma tendência na distribuição do período chuvoso entre dezembro e março, com 
precipitação média máxima entre 253 mm e 262 mm no mês de janeiro. O período com 
temperaturas mais elevadas ocorre entre setembro e outubro, com temperaturas médias entre 
26,2 °C e 27,1 °C no mês de outubro. O período mais seco é também o período em que as 
temperaturas estão mais baixas, ele ocorre entre os meses de maio e setembro, apresentando 
precipitação média mínima mensal entre 5 mm e 9 mm e temperatura média mínima entre 
23,8°C e 24,1°C no mês de julho. 

 
Figura 53. Precipitação e temperatura de Costa Marques/RO. Fonte: CLIMATE-DATA.ORG (2018). 

Figura 54. Precipitação e temperatura de São Francisco do Guaporé/RO. Fonte: CLIMATE-
DATA.ORG (2018). 
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Figura 55. Temperatura e precipitação da Estação da Usina Jirau/RO. Fonte: SEDAM (2018). 

Analisando a Figura 55, que representa a temperatura e precipitação médias durante o ano 
da estação da Usina Jirau/RO no período de 2011 a 2017, localizada em linha reta a 
aproximadamente 325 km do Parque Estadual Serra dos Reis, pode-se notar que os períodos 
com maiores precipitações e maiores temperaturas seguem as mesmas tendências dos 
municípios de Costa Marques e São Francisco do Guaporé.  

Cabe ser considerado que na região ocorre o fenômeno da friagem no período entre junho a 
agosto. A brusca queda de temperatura é provocada pela penetração de uma frente de massa 
de ar polar proveniente do sul, favorecendo o declínio da temperatura em RO, no AC e no sul 
do AM (CPTEC/INPE, 2019).  

4.1.3 Velocidade e Direção dos Ventos 

Como as cidades que abrangem parte da área do Parque Estadual Serra dos Reis, Costa 
Marques e São Francisco do Guaporé, não possuem dados meteorológicos de velocidade e 
direção dos ventos, analisou-se as condições climatológicas de uma cidade próxima da 
região, Ji Paraná, que segundo o Google Maps fica aproximadamente 370 km de Costa 
Marques. Segundo Weather Spark (2018), a velocidade média do vento é analisada pelo vetor 
médio horário de vento em uma área ampla com 10 metros acima do solo. Segundo a Figura 
56 pode-se perceber que a média do vento no município de Ji Paraná não varia 
significativamente no decorrer do ano, apresentando velocidade média de 2,5 km/h de 
novembro a março, e sofrendo um pequeno aumento no período de abril a setembro, com 
média máxima próxima a 3,4 km/h no mês de julho. A direção do vento, observada na Figura 
57, frequentemente vem do Norte durante o período de outubro a abril, e durante o período 
de abril a agosto vem do Leste. 
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Figura 56. Velocidade média do vento para o município de Ji Paraná/ RO. Fonte: WEATHER SPARK 
(2018). 

 

Figura 57. Direção do vento para o município de Ji Paraná/RO. Fonte: WEATHER SPARK (2018). 

 

4.1.4 Umidade 

Segundo Weather Spark (2018), o nível de conforto de umidade é baseado no ponto de 
orvalho (determina se a transpiração vai evaporar da pele e esfriar o corpo). A variação do 
ponto de orvalho é lenta, pontos de orvalho altos indicam sensação de maior umidade e 
pontos de orvalho baixos indicam sensação de secura. No município de Ji Paraná, o período  
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mais abafado ocorre por mais tempo no decorrer no ano. Observando a Figura 58, pode-se 
notar que esse período de maior abafamento dura de setembro a junho (apresentando nível  
de conforto abafado, opressivo ou extremamente úmido). O período em que ocorre condições 
mais agradáveis é entre os meses de julho e agosto.  

Figura 58. Níveis de conforto em umidade para o município de Ji Paraná/RO. Fonte: WEATHER 
SPARK (2018). 

4.1.5 Evaporação e Insolação 

Segundo Weather Spark (2018), o parâmetro de energia solar refere-se ao total diário 
incidente de energia solar de ondas curtas que chega a superfície do solo, levando em conta 
variações sazonais diárias, absorção por nuvens, elevação do sol no horizonte, entre outros 
elementos atmosféricos. A radiação de ondas curtas envolve a luz visível e a radiação 
ultravioleta. Segundo a Figura 59, a média diária de energia solar de ondas curtas incidente 
permanece na média de 5,2 KWh, variando mais ou menos 0,3 KWh no decorrer do ano. 

 
Figura 59. Média diária de energia solar de ondas curtas incidente para o município de Ji Paraná/RO. 
Fonte: WEATHER SPARK (2018). 
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Segundo Tateishi & Ahn (1996), a evapotranspiração tem papel fundamental dentro do 
balanço hídrico, retornando para atmosfera entre 60% a 80% da precipitação. Na bacia 
amazônica, cerca de 50% da precipitação é evapotranspirada (LEOPOLDO, 1995). Segundo 
Victoria (2004), utilizando o método empírico de Thornthwaite chegou-se a uma 
evapotranspiração média para a Bacia do Ji-Paraná de aproximadamente 3,2 mm/dia, com 
máxima ocorrendo nos meses de outubro (aproximadamente 4,2 mm/dia) e mínima ocorrendo 
no auge da estação seca, nos meses de julho e agosto (aproximadamente 1,7 mm/dia). 
 

 
Figura 60. Radiação Solar e Umidade Relativa do Ar da Estação da Usina Jirau/RO. Fonte: SEDAM 
(2018). 
 

Analisando a Figura 60, que representa a radiação solar e a umidade relativa do ar médios 
durante o ano para a estação da Usina Jirau/RO no período de 2011 a 2017, pode-se notar 
que há uma tendência de a radiação solar ser menor no período em que a umidade relativa 
do ar é maior, que ocorre no mês de agosto.  

 

4.5 GEOLOGIA 

Segundo CPRM (2010), o estado de Rondônia, do ponto de vista geológico, abrange a porção 
sul-ocidental do Cráton Amazônico, sendo que apresenta registros de uma evolução geológica 
policíclica, que resultou na formação de um substrato rochoso que teve sua origem a partir de 
1,78 milhões de anos. Este substrato é resultante de sucessivos episódios de magmatismo, 
metamorfismo, sedimentação e deformação que culminaram na formação de diversos 
materiais rochosos e depósitos minerais que foram retrabalhados, em parte, por eventos 
orogenéticos mais jovens do sudoeste do Cráton Amazônico.  

Diante deste contexto, definiu-se que no estado de Rondônia coexistem as províncias 
Rondônia-Juruena e Sunsás, sendo que, de acordo com as características de cada província, 
foi possível subdividi-las em domínios, terrenos, cinturões e faixas (CPRM, 2010). 
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Figura 61. A: Províncias geotectônicas do estado de Rondônia. B: Domínios, terrenos ou faixas do 
estado de Rondônia. Fonte: QUADROS E RIZZOTTO (2007) apud CPRM (2010). 

 

Observando a Figura 61, e levando em conta a localização geográfica do Parque Estadual 
Serra dos Reis, concluímos que o mesmo se encontra situado sobre um substrato geológico 
do Terreno Nova Brasilândia/Faixa Nova Brasilândia, dominado por um terreno de Coberturas 
Cenozóicas (Figura 62). 

 

 

 

 

 

 

 



  

124 

 

 

 
Figura 62. Contexto geológico geotectônico do estado de Rondônia. Fonte: Modificado de QUADROS 
E RIZZOTTO (2007) apud CPRM (2010). 

As Coberturas Cenozoicas de Rondônia compreendem depósitos terciários e quaternário 
continentais, que ocorrem principalmente ao longo do sistema fluvial Graporé-Alto Madeira e 
ao longo do Vale do Guaporé, sendo a deposição e a formação dessas coberturas controladas 
por diversos fatores, com destaque para os tectônicos, litológicos e paleoclimáticos. Nos 
limites do estado de Rondônia Souza e Filho et al. (1999) apud CPRM (2010), descreveram 
três compartimentos morfoestruturais regionais, sendo eles: Depressão do Guaporé, Alto 
Estrutural de Guajará-Mirim-Porto Velho e Planalto Rebaixado da Amazônia Ocidental, sendo 
as unidades representativas das coberturas sedimentares cenozoicas as formações: 
Solimões e Guaporé, Coberturas Detritolateríticas, Terraços Fluviais, Formações Rio Madeira 
e Jaciparaná, Coberturas Sedimentares Indiferenciadas, Depósitos Lacustres, Depósitos 
Argilosos e Depósitos Aluvionares (CPRM, 2010). 

Na região onde está inserido o parque, conforme podemos observar com mais detalhe na 
Figura 63, a feição geológica com maior área de abrangência se referente as Coberturas 
Sedimentares Indiferenciadas. 
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Figura 63. Mapa geológico do Parque Estadual Serra dos Reis. Fonte: Ecossis (2018). 



  

126 

 

 

As Coberturas Sedimentares Indiferenciadas, correspondem a depósitos sedimentares 
neogênicos a pleistocênicos, constituídos, predominantemente por sedimentos arenosos 
estratificados ou não, e, subordinadamente, por cascalhos, siltes e argilas, com níveis 
variados de ferruginosidade, sendo que podem conter, localmente, fósseis vertebrados e de 
vegetais, associados a ambientes fluviais com fácies de canal, barra de canal e de planície 
de inundação. Estas, em virtude do clima da região, correspondem a um espesso perfil de 
intemperismo desenvolvido sobre rochas preexistentes, formando horizonte de saprólito, 
argiloso, mosqueado, crosta laterítica ferruginosa com ocorrência de Latossolos no topo 
(CPRM, 2010). 

Juntamente a litologia das Coberturas Sedimentares Indiferenciadas, ocorre no Parque 
Estadual Serra dos Reis a Suite Intrusiva Costa Marques composta por um conjunto de 
sienogranitos equigranulares a porfiríticos, aos quais se associam termos subvulcânicos, 
como riolitos e traquitos, e porções subordinadas de riolitos prófiros, granófiros e 
mircrogranitos (CPRM, 2010). Formando a Serra dos Reis, também temos a presença de 
rochas de bacias remanescentes com exemplares de paragnaisses, xistos, quartzitos, 
gnaisses, afibolitos e metagabros. Segue abaixo o registro fotográfico de algumas feições 
encontradas durante os trabalhos de campo no Parque Estadual Serra dos Reis e zona de 
amortecimento. 

 
Figura 64. Solo presente dentro dos limites do 
parque, composto por material fino de cor 
acinzentada e grânulos. Fonte: Ecossis (2018). 

 
Figura 65. Crosta laterítica aflorando nas 
imediações do Parque dos Reis. Fonte: Ecossis 
(2018). 

  
Figura 66. Afloramento de solo proveniente das 
rochas da Suite Intrusiva Costa Marques. Fonte: 
Ecossis (2018). 

Figura 67. Rocha que compõem a formação 
Serra dos Reis, classificada macroscopicamente 
como quartzito. Fonte: Ecossis (2018). 
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Figura 68. Afloramento de rocha da Suite 
Intrusiva Costa Marques em curso hídrico dentro 
do Parque Estadual Serra dos Reis. Fonte: 
Ecossis (2018). 

 
Figura 69. Granito da Suite Intrusiva Costa 
Marques. Fonte: Ecossis (2018).  

 

4.6 RELEVO E GEOMORFOLOGIA 

Segundo CPRM (2010), a geografia física do estado de Rondônia se caracteriza por extenso 
domínio de terrenos de cotas modestas, em grande parte embasados por rochas 
metamórficas, ígneas e sedimentares, resultantes de longos e elaborador períodos de 
aplainamento generalizado do relevo regional. Essas vastas superfícies estão posicionadas 
em cotas entre 100 e 300 m, de altitude. Porém, ressalta-se de forma disseminada ao longo 
do estado de Rondônia um conjunto de terrenos dissecados em relevos residuais, modelados 
sobre o embasamento ígnio-metamórfico, e planaltos elevados em coberturas sedimentares 
plataformais com altitudes que superam 1.000 m. Destacam-se também, as extensas zonas 
deposicionais localizadas nos dois eixos de drenagem principais do estado: vale do rio 
Madeira e o amplo vale do rio Guaporé, este resultante de uma espraiada sedimentação 
quaternária na bacia do Guaporé.  

De acordo com a descrição acima, levando em conta os vários tipos de terrenos encontrados 
no estado, Rondônia é dividida nos seguintes domínios geomorfológicos, sendo eles: 
planícies de inundação, baixadas fluviolacustres e terraços fluviais das várzeas dos rios 
Madeira-Mamoré-Guaporé; tabuleiros de terra firme, sustentados por coberturas neógenas, 
em parte laterizadas; superfícies aplainadas sobre o embasamento précambriano; planaltos 
e serras modelados em coberturas plataformais ou litologias mais resistentes à erosão (Figura 
70)(CPRM, 2010).  
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Figura 70. Domínios geomorfológicos do estado de Rondônia. Fonte: CPRM (2010). 

Todos esses ambientes são submetidos a um regime climático quente e úmido, com formação 
de solos profundos e quimicamente pobres que permitem a formação de paisagens 
monótonas, recobertas em quase sua totalidade por vegetação florestal. A faixa sudoeste do 
estado situada na fronteira com a Bolívia, por outro lado, sofreu processos de subsidência 
tectônica, gerando uma vasta bacia sedimentar quaternária, sendo denominada de Depressão 
do Guaporé (CPRM, 2010), domínio geomorfológico em que se situa o Parque Estadual Serra 
dos Reis, conforme podemos observar no mapa da Figura 71. 
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Figura 71. Mapa geomorfológico do Parque Estadual Serra dos Reis. Fonte: Ecossis (2018). 
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A geomorfologia da Depressão do Rio Guaporé é constituída por superfícies aplainadas 
situadas no interior de uma vasta superfície rebaixada por subsidência tectônica, cujas cotas 
variam entre 150 e 250 m. Estas superfícies aplainadas, levemente dissecadas, com vastos 
tabuleiros de baixa amplitude de relevo, são cortadas por sulcos meândricos de rios com 
padrão predominantemente dendrítico em uma rede de canais de baixa densidade de 
drenagem. Esporadicamente, também podem emergir desses vastos terrenos baixos, 
maciços montanhosos isolados, denominados de serras, como as Serras da Conceição, dos 
Reis e do Colorado (CPRM, 2010). 

O Parque Serra dos Reis e sua zona de amortecimento, apresentam feições de superfícies 
aplainadas levemente dissecadas pela drenagem local, sendo sobressalente na paisagem a 
serra que da nome ao parque, a Serra dos Reis, conforme podemos observar nas figuras 
abaixo. 

 
Figura 72. Vista do limite do Parque Estadual 
Serra dos Reis apresentando relevo aplainado. 
Fonte: Ecossis (2018). 

 
Figura 73. Vista da formação Serra dos Reis ao 
fundo, junto do limite do parque. Fonte: Ecossis 
(2018). 

 
Figura 74. Paisagens de superfície de 
aplainamento em toda a zona de amortecimento 
do parque. Fonte: Ecossis (2018). 

 
Figura 75. Serra dos Reis ao fundo se 
sobressaindo em meio ao relevo plano. Fonte: 
Ecossis (2018). 
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4.7 SOLOS 

Segundo CPRM (2010), o solo é a coletividade de indivíduos naturais, na superfície da Terra, 
eventualmente modificado ou mesmo construído pelo homem, contendo matéria orgânica viva 
e servindo ou sendo capaz de servir à sustentação de plantas ao ar livre. Em sua parte 
superior, limita-se com a atmosfera ou massas de água ou corpos rochosos. Lateralmente, 
limita-se gradualmente com rocha consolidada ou parcialmente alterada, massas de água ou 
de gelo. Devido ao clima quente e úmido da Amazônia, desenvolvem-se, em geral, solos muito 
espessos e lixiviados em ambientes de intenso intemperismo químico.  

Em virtude das condições climáticas no estado de Rondônia e das diversas litologias 
geológicas e domínios geomorfológicos, o estado possui uma grande variação de tipos de 
solo, conforme podemos observar na Figura 76. 

 
Figura 76. Mapa simplificado de Solos do estado de Rondônia. Fonte: Modificado de SIPAM (2000) 
apud CPRM (2010). 

Conforme observado nas figuras acima e abaixo, o tipo de solo predominante no Parque 
Estadual Serra dos Reis é o Latossolo Amarelo Distrófico, sendo que também ocorre o 
Latossilo Vemelho-Amarelo Distrófico e Neossolo Litólico Distrófico. Nas adjacências (Zona 
de Amortecimento) também há a ocorrência de Plintossolo Argilúvico Distrófico e Gleissolo 
Hapálico Distrófico.  
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Figura 77. Mapa de pedologia da região do PESR. Fonte: Ecossis (2019). 
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O Latossolo Amarelo Distrórfico são solos maciço, minerais e hidromórficos, caracterizado 
pelo elevado grau de intemperismo, sendo assim, predominam, em sua fração argila, minerais 
no último estágio de intemperismo (caulinita e óxidos de ferro e alumínio), sendo que a fração 
areia é dominada por minerais altamente resistentes ao intemperismo, principalmente quartzo 
(CPRM, 2010). 

São solos muito evoluídos pelo avançado estágio de intemperização, como resultado de 
energéticas transformações no material construtivo. Possuem elevada porosidade e 
permeabilidade interna, com drenagem expressiva ou muito rápida, garantindo maior 
resistência aos processos erosivos em relação a outras classes de solo. Aliado ao relevo plano 
ou suavemente ondulado onde ocorrer, possuem ótimas condições físicas, o que favorece a 
utilização com as mais diversas culturas (CPRM, 2010). 

O latossolo amarelo distófico possui baixa saturação de bases e elevado alumínio, requerendo 
sempre correção de acidez e fertilização. A ausência de elementos, tanto os considerados 
macros quanto os micronutrientes, é uma constante nesses solos (CPRM, 2010). Com relação 
à erosão superficial, têm relativamente boa resistência em condições naturais ou de bom 
manejo, o que se deve principalmente às suas características físicas, que condicionam boa 
permeabilidade e, por conseguinte, pouca formação de enxurradas na superfície do solo, ou 
seja, possuem baixa sucetibilidade a erosão (BERTONI e LOMBARDI NETO 1993 apud 
CPRM 2010). Nas áreas antropizadas dentro da zona de amortecimento, onde ocorre solo 
desnudo em virtude da supressão vegetal ou de escavações, a susceptibilidade a erosão 
aumenta, podendo ocorrer o carreamento de sedimentos para dentro de curos hídricos, 
causando o assoreamento dos mesmo.  

O Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico são solos bem drenados, muito profundos, bastante 
intemperizados com textura média tendendo a arenosa. A relação hematita/goetita é maior 
quando comparados aos Latossolos Amarelos, e menor quando comparados aos Latossolos 
Vermelhos. São solos mais restritos ao seu manejo em virtude de possuírem baixa retenção 
de água e de nutrientes a eles incorporados. As principais limitações ao aproveitamento 
agrícola desses solos decorrem de suas características químicas, impondo a execução de 
práticas para correção química, como calagem e adubação (CPRM, 2010). 

O Neossolo Litólico Distrófico são solos rasos a muito rasos assentados diretamente sobre a 
rocha. A pequena profundidade efetiva do solo limita o desenvolvimento radicular das plantas 
e culturas, reduzindo-lhes a capacidade “ancoragem”. A reserva de nutrientes por unidade de 
volume é baixa, sendo solos com pequena capacidade de sustentabilidade da vegetação. As 
suas limitação são tanto mais expressivas quanto menor a sua profundidade efetiva (CPRM, 
2010).  

Esse tipo de solo é encontrado sobre o maciço montanhoso Serra dos Reis e é comum 
apresentar ocorrência de cascalhos e até mesmo afloramentos de rocha, em função de ser 
um solo novo em formação. O caráter pedregoso e rochoso na superfície do terreno funciona 
ora como protetor, diminuindo a taxa de evaportação da água no solo, ora como barreira ao 
tracionamento de máquinas (CPRM, 2010). 

São solos suscetíveis a erosão em virtude da espessura reduzida e do terreno onde se 
localizam. Sua textura leve em superfície e o contato direto com a rocha em pequena 
profundidade tornam esses solos bastante suscetíveis a processo de movimento de massa, 
principalmente planares, pois o rápido encharcamento do horizonte superficial e o excesso de 
água no plano de cisalhamento funcionam como lubrificantes, facilitando a movimentação de  
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solo. Em virtude das características deste tipo de solo, sua área de abrangência é indicada 
para preservação da flora e fauna (CPRM, 2010). 

Ocupando áreas de menor proporção dentro dos limites da Zona de Amortecimento, também 
ocorre: Plintossolo Argilúvicos Distróficos que se caracteriza por ser imperfeitamente drenado, 
predominantemente a fortemente ácidos, ocorrerem em locais de relevo suavizado, sendo 
sucetíveis a erosão (CPRM, 2010); Gleissolo Hapálico Distrófico são solos mal drenados, com 
lençol freático elevado por longos períodos do ano, originados de sedimentos aluvionais e 
coluvionais quaternários se localizando em áreas de topográfia mais baixas ou deprimidas, 
normalmente com vegetação nativa adaptada à condições de encharcamento (CPRM, 2010). 

Em virtude das formas de relevo da região, o Parque Estadual Serra do Reis e sua zona de 
amortecimento não apresentam muitos afloramentos de solo, apenas sendo possível observar 
o perfil de solo a partir de intervenções antrópicas. Nas figuras abaixo, podemos observar as 
características e o perfil de solo local. 

 
Figura 78. Perfil de solo em propriedade lindeira 
ao parque, apresentando espessa camada de 
latossolo amarelo distrófico. Fonte: Ecossis 
(2018). 

 
Figura 79. Latossolo amarelo distrófico derivado 
de rochas da região. Fonte: Ecossis (2018). 

 
Com relação a aptidão agrícola na região, através dos levantamento realizados para o 
Zoneamento Agrícola de Risco Climático – ZARC no Estado de Rondônia, as culturas que 
são mais propícias ao desenvolvimento e produtividade a serem indicadas para o cultivo na  
zona de amortecimento da unidade são: abacaxi, café, coco, dendê, mamão, mandioca, 
maracujá, milheto, pimenta-do-reino, mamona, feijão, cana-de-açucar, arroz e algodão. 

4.8 HIDROGRAFIA 

O Parque Estadual Serra dos Reis abriga uma rede de drenagem que contribui para a bacia 
hidrográfica do rio Guaporé (Figura 80), que por sua vez encontra-se dentro da Região 
hidrográfica Amazonas. Segundo Projeto Águas Brasil (2018), o rio Guaporé nasce no Mato 
Grosso e desagua no rio Mamoré. Ele possui um comprimento de aproximadamente 1400 km 
e em todo seu percurso, sudoeste do estado de Rondônia, forma a fronteira do Brasil com a 
Bolívia. Os principais afluentes brasileiros do Guaporé são os rios Cabixi, Cautário e 
Cautarinho, Colorado, Columbiara, Mequéns e São Miguel.  
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Figura 80. Bacias hidrográficas do estado de Rondônia. Fonte: CPRM (2010). 

 

Segundo o Jornal Correio do Vale (2018), o rio Guaporé tem como característica a cheia por 
represamento, sofrendo influência direta das cheias do Mamoré e do Madeira, que ao 
elevarem os níveis de suas águas reduzem a vazão e causam efeitos ruins, como isolamento  

de várias comunidades presentes ao redor do rio Guaporé. O mês com as maiores cheias é 
o de março, que também apresenta as maiores precipitações em todo o estado de Rondônia, 
como pode-se observar no item Temperatura e precipitação.  

Segundo Doria, Araújo e Souza (2008), a sub- bacia do Guaporé abrange 700 mil hectares 
(situados entre S 12°35’ e 13°30’ e W 60°551 e 64°20’). Ao norte da bacia tem-se a floresta 
amazônica de terra firme, floresta ombrófila; ao Sul tem-se o chaco boliviano, com extensos 
campos inundáveis e formações aluviais, entremeados por grandes lagos; e a leste há uma 
faixa de transição entre os biomas Amazônia e do Cerrado. 

Segundo o decreto n° 29.057 de 31 de julho de 2014, o comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios 
São Miguel – Vale do Guaporé (CBH-RSMVG-RO) foi criado pelo governo do estado de  
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Rondônia. Segundo este decreto, a área de abrangência dessa bacia é de 25.519,91 km², e 
é constituída pelas sub-bacias dos rios São Miguel, rio Cautarinho, São Domingos e Cautário. 
Os municípios que abrangem parte da área da bacia são: São Miguel do Guaporé, São 
Francisco do Guaporé e Guajará-Mirim. E os que se encontram totalmente inseridos dentro 
dela são: Costa Marques e Seringueiras.  

 

Figura 81. Mapa hidrográfico do Parque Estadual Serra dos Reis. Fonte: Ecossis (2018). 

 

4.8.1 Regime Hidrológico da Bacia do Rio Guaporé 

De acordo com as estações fluviométricas instaladas no rio Guaporé, é possível registrar o 
seu regime hidrológico anual, correspondente aos períodos de cheia e seca (Figura 82 e 
Figura 83). A estação chuvosa na região ocorre entre os meses de outubro a maio, sendo o 
período onde são registradas as maiores vazões e consequentemente podendo ocasionar 
inundações em vários cursos d’água. A estação de seca ocorre entre os meses de maio a 
setembro de cada ano, sendo o período com os menores índices dos níveis fluviométricos 
(CPRM, 2010).  
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Figura 82. Estação Pimenteiras, rio Guaporé, 
demonstrando a vazão correlacionada a cada 
mês do ano. Fonte: ANA (2010) apud CPRM 
(2010). 

 
Figura 83. Estação Pedras Negras, rio Guaporé, 
demonstrando a vazão correlacionada a cada 
mês do ano. Fonte: ANA (2010) apud CPRM 
(2010). 

 

4.8.2 Maiores Vazantes 

O período de vazante no regime hidrológico da drenagem amazônica, ou seja, o nível 
descendente das águas equivalente a estação seca ocorre ao final desta estação, sendo a 
vazão mínima anual e histórica exposta na Tabela 30. 

Tabela 30 - Vazões mínimas registradas em estações fluviométricas do rio Guaporé. 

Estação Rio Local 
Vazão Mínima Anual 

Média (m³/s) 
Vazão Mínima Anual 

Histórica (m³/s) 

15130000 Guaporé 
Pimenteiras do 

Oeste 
182 121 

15150000 Guaporé Pedras Negras 201 142 

Fonte: ANA (2010) apud CPRM (2010). 
 

4.5.3 Maiores Cheias 

O período das maiores cheias ocorre na estão das chuvas, sendo que apresentam um 
comportamento diferenciado em relação à área de drenagem de um determinado curso de 
água. As cheias podem ocorrer em qualquer mês do período chuvoso em rios de menor área 
de drenagem enquanto naqueles de grandes áreas de drenagem, as maiores cheias ocorrem 
ao final desta estação. Esta situação é consequência da rápida resposta aos eventos de 
precipitação pluviométrica verificados em bacias de menor área de drenagem, porém, por  
outro lado, em bacias de maior porte, os efeitos da acumulação de chuvas processam-se de 
forma progressiva, até o final desse evento climático (CPRM, 2010). 
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Tabela 31 - Vazões máximas registradas em estações fluviométricas do rio Guaporé. 

Estação Rio Local 
Vazão Máxima Anual 

Média (m³/s) 
Vazão Máxima Anual 

Histórica (m³/s) 

15130000 Guaporé 
Pimenteiras do 

Oeste 
973 1.300 

15150000 Guaporé Pedras Negras 1.770 2.350 

Fonte: ANA (2010) apud CPRM (2010). 

 

Vazões Médias 

Na Tabela 32 segue o registro das vazões médias registradas em longo período nas estações 
fluviométricas do rio Guaporé. 

Tabela 32 - Vazões médias de longo período em estações fluviométricas do rio Guaporé. 

Estação Rio Local Vazão Média de Longo Período (m³/s) 

15130000 Guaporé Pimenteiras do Oeste 502 

15150000 Guaporé Pedras Negras 866 

Fonte: ANA (2010) apud CPRM (2010). 

 

Vazão Específica 

Através da medição da vazão específica média registrada nas estações fluviométricas, 
constata-se que o rio Guaporé contempla um dos menores valores de produção de vazão 
específica média em unidades de metros cúbicos, sendo que estes valores se correlacionam 
à baixa declividade da Bacia do Rio Guaporé, traduzindo-se em um menor coeficiente de 
escoamento. 

 
Tabela 33 - Vazões específicas médias das estações fluviométricas do rio Guaporé. 

Estação Rio Local Vazão Específica Média (m³/s) 

15130000 Guaporé Pimenteiras do Oeste 9,21 

15150000 Guaporé Pedras Negras 7,91 

Fonte: ANA (2010) apud CPRM (2010). 
 

Análise das Águas Superficiais do Parque Estadual Serra dos Reis 

A fim de realizar um levantamento da qualidade das águas do Parque Estadual Serra dos 
Reis, durante os trabalhos de campo foram realizadas medições com Sonda Multiparâmetros 
em alguns cursos hídricos que interceptavam ou que ocorrer dentro do parque, a fim de 
conhecer as características das águas superficiais do parque e seu entorno. Os trabalhos de 
campo foram realizados em período de seca, sendo que muitos cursos hídricos estavam 
secos, prejudicando a coleta de dados. 

As coletas de dados foram realizadas entre os dias 09 e 10 de julho de 2018 através de sonda 
multiparâmetros modelo Horiba®, sendo que foram medidos os seguintes parâmetros:  
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temperatura da água, pH, condutividade, turbidez, oxigênio dissolvido e sólidos totais 
dissolvidos. Nas tabelas abaixo, seguem os dados e resultados obtidos durante o 
monitoramento, sendo que na Figura 84 segue o mapa com os pontos monitorados e o registro 
fotográfico do momento das leituras. 

Tabela 34 - Local e data da coleta de dados realizada no Parque Estadual Serra dos Reis e zona de 
amortecimento. 

INFORMAÇÕES 

PONTOS DE COLETA 

PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 PONTO 4 

Data da coleta 09/07/2018 09/07/2018 10/07/2018 10/07/2018 

Coordenadas UTM WGS 
84 

385013/8640829 380704/8643145 383500/8641973 400836/8633012 

Fonte: Ecossis (2018). 
 

Na unidade são encontradas três cachoeiras localizadas ao norte/noroeste e oeste da 
unidade, coordenadas UTM WGS 84 20L i) 382733.34 m E / 8641898.33 m S; ii) 387827.17 
m E / 8648987.96 m S e; iii) 405648.32 m E / 8654750.88 m S. 

 
Figura 84. Mapa de localização dos pontos de análise da água por sonda. Fonte: Ecossis (2018). 
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Figura 85. Leitura com sonda multiparâmetros 
no Ponto 1. Fonte: Ecossis (2018). 

 
Figura 86. Leitura com sonda multiparâmetros no 
Ponto 2. Fonte: Ecossis (2018). 

 
Figura 87. Leitura com sonda multiparâmetros 
no Ponto 3. Fonte: Ecossis (2018). 

 
Figura 88. Leitura com sonda multiparâmetros no 
Ponto 4. Fonte: Ecossis (2018). 

 
Em virtude dos cursos hídricos em que foram realizadas as leituras com a sonda 
multiparâmetros não possuírem enquadramento, segundo a CONAMA 357 art. 42, enquanto 
não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces serão consideradas classe 
2. Desta forma, os resultados obtidos dos parâmetros analisados serão comparados com os 
valores de referência do CONAMA 357 para águas doces classe 2. 
 
Tabela 35 - Resultados dos parâmetros analisado com sonda multiparâmetros e valores referência 
constantes na CONAMA 357 para águas classe 2. 

PARÂMETROS 

PONTOS DE COLETA 

PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 PONTO 4 

CONAMA 357 

Classe 2 

Temperatura da Água (ºC) 21,14 22,33 19,56 21,21 - 

pH 5,81 6,24 7,03 6,70 Entre 6 e 9 



  

141 

 

PARÂMETROS 

PONTOS DE COLETA 

PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 PONTO 4 

CONAMA 357 

Classe 2 

Condutividade (mS/cm) 0,0028 0,023 0,026 0,017 - 

Turbidez (UNT) 29,3 18,9 12,4 20,2 Até 100 UNT 

Oxigênio Dissolvido (mg/L OD) 7,98 7,88 10,44 9,73 > 5 mg/L 

% de OD 92,2 92,8 116,8 112 - 

STD (g/L) 0,018 0,015 0,017 0,011 - 

Fonte: Ecossis (2018). 

 
De modo geral, analisando os resultados obtidos e levando em consideração os valores de 
referência da Resolução CONAMA 357 para águas doces classe 2, apenas o ponto 1 
apresentou valor de pH abaixo do indicado, sendo que os demais pontos e parâmetros estão 
em conformidade com a legislação. 
 

 

4.9 FLORA 

A Amazônia é conhecida mundialmente por sua grande biodiversidade, tanto aquática quanto 
terrestre, e contém cerca de 40% dos remanescentes florestais do planeta (HUBBELL et al. 
2008). As florestas da Amazônia e da Mata Atlântica estão entre os ecossistemas com os 
maiores índices de biodiversidade do mundo (GALINDO-LEAL & CÂMARA, 2005; HUBBELl 
et al., 2008).  

A vegetação do estado de Rondônia é reconhecida pela grande diversidade de espécies 
vegetais. Este fato ocorre por ser uma área de contato entre diferentes contingentes 
biogeográficos (Ucayali, Madeira e Rondônia na regionalização de Morrone, 2014) que resulta 
da posição limítrofe entre condições de clima e relevo e da influência dos grandes rios, neste 
caso o rio Madeira, como limitadores da dispersão. Wallace (1852) já havia notado que as 
espécies de diferentes gêneros apresentavam suas distribuições delimitadas pelos rios 
amazônicos, sendo um dos primeiros a propor uma hipótese biogeográfica para a origem da 
biota Neotropical. Entretanto, dados fitogeográficos mais recentes evidenciam um quadro 
mais complexo de organização das biotas relacionado a múltiplos fatores e ainda não 
suficientemente compreendido.  

A PE Serra dos Reis encontra-se localizada na Província Rondônia (MORRONE, 2014). Esta 
província abrange o sul da Amazônia brasileira, parte da região central do Brasil, noroeste da 
Bolívia e norte do Paraguai. Praticamente todas as UC's no Estado de Rondônia estão 
inseridas nesta província. 
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4.9.1 Caracterização Fitofisionômica do PESR 

A área do Parque Estadual Serra dos Reis (PESR) está sob cobertura de dois tipos 
fitofisionômicos principais: Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas com Palmeiras e 
Contato Savana/Floresta Estacional Semidecidual Submontana com Dossel Emergente. A 
primeira fitofisionomia domina a ampla parte do Parque enquanto que a segunda está restrita 
a serra localizada na porção Norte do Parque.  

Considerando a ampla diferença estrutural das duas formações foi planejado um inventário 
florestal pré-estratificado em duas partes, cobrindo e analisando cada uma das formações de 
forma isolada. Com isto, pretendemos melhor caracterizar cada uma das formações, sem a 
interferência da outra. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística elaborou um mapa da vegetação do estado 
de Rondônia o qual disponibilizou em sua página 
(ftp://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_ambientais/vegetacao/mapas/unidades_da_federacao/r
o_vegetacao.pdf). Por este mapa, a área do PESR estaria sob cobertura vegetal majoritária 
de Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas com Palmeiras. No entanto, nossa estada em 
campo averiguou que se trata na verdade de Floresta Ombrófila Aberta Submontana com  

Palmeiras. A diferença reside no fato de que para a formação proposta pelo IBGE a altitude 
máxima deveria ser de 100m acima do nível do mar enquanto que para as florestas 
submontanas a altitude seria de 100m até 600m acima do nível do mar. Na área do PESR a 
altitude esteve sempre acima dos 100m razão pela qual adotamos a nomenclatura Floresta 
Ombrófila Aberta Submontana com Palmeiras. 

4.9.1.1 Floresta Ombrófila Aberta Submontana com Palmeiras 

As Florestas Ombrófilas Abertas Submontana ocorrem em altitudes acima de 100m, estão 
presentes ao longo de toda a Amazônia (IBGE, 2012) e, caracterizam-se por apresentar um 
dossel descontínuo, com falhas, diferindo assim das Florestas Ombrófilas Densas cujo dossel 
é contínuo. Seus indivíduos arbóreos são espaçados. Regionalmente estas formações e 
outras formações não alagáveis são chamadas Florestas de Terra Firme. As aberturas no 
dossel são decorrentes das faciações florísticas (Figura 89). Nas florestas do PESR a 
presença de palmeiras é a principal responsável pelas aberturas no dossel. Naquelas 
formações são observadas as presenças de grande número de indivíduos de Attalea maripa 
(Aubl.) Mart., Oenocarpus bataua Mart., Euterpe precatoria Mart., Astrocaryum tucuma Mart. 
e, em menor densidade a presença de indivíduos de Attalea phalerata Mart. ex Spreng., 
Astrocaryum murumuru Mart. e Socrotea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. (Figura 90). 
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Figura 89. Aspectos da Floresta Ombrófila Aberta Submontana com Palmeiras no Parque Estadual 
Serra dos Reis. Dossel com “claros” característicos das florestas ombrófilas abertas. Fonte: Ecossis 
(2018). 
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Figura 90. Palmeiras presentes nas florestas do Parque Estadual Serra dos Reis  A: Attalea maripa; B: 
Euterpe precatoria (Açaí); C: Attalea phalerata (Uri-curi); D: Oenocarpus bataua. Fonte: Ecossis (2018). 

Em geral a altura média do dossel está em torno de 30m, com presença de indivíduos 
emergentes com altura entre 35-45m. Espécies arbóreas comuns ao longo da área e 
componentes do extrato superior do PESR são: Brosimum guianense (Aubl.) Huber ex Ducke, 
Bowdichia sp., Clarisia racemosa Ruiz & Pav., Couratari guianensis Aubl., Copaifera multijuga 
Hayne, Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk, Qualea tessmannii Mildbr., Erisma bicolor Ducke, 
Senna polyphylla (Jacq.) H.S.Irwin & Barneby e Astronium lecointei Ducke. 

Um dossel intermediário estabelecido abaixo do dossel dominante é visualizado e composto 
por indivíduos de espécies de sub-dossel e indivíduos jovens de espécies de dossel como: 
Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori, Heisteria duckei Sleumer, Pseudolmedia laevis (Ruiz & 
Pav.) J.F.Macbr., Inga alba (Sw.) Willd., Xylopia benthamii R.E.Fr., Inga cylindrica (Vell.) Mart., 
Iryanthera juruensis Warb., Leonia glycycarpa Ruiz & Pav., Metrodorea flavida K. Krause e 
Quiina negrensis A.C.Sm.. 

O componente emergente é composto por indivíduos das espécies: Hymenaea parvifolia 
Huber, Hymenolobium pulcherrimum Ducke, Qualea paraensis Ducke, Bertholletia excelsa 
Bonpl., Enterolobium maximum Ducke, Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke, Vatairea 
sericea (Ducke) Ducke, Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr., Aspidosperma nitidum Benth. ex 
Müll.Arg. e Dialium guianense (Aubl.) Sandwith entre outras. 

As formações do PESR também se caracterizaram pelo baixo número de epífitas 
representada principalmente por indivíduos da família Araceae do gênero Philodendron e 
Monstera (Figura 91) e outras poucas samambaias.  

 

 

A

 

B C D 
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Figura 91. Araceae epífitas da Floresta Ombrófila Aberta Submontana com Palmeiras. Philodendron 
sp1; B: Anthurium sp.; C: Philodendron cf. quinquelobum; D; Philodendron sp2. Fonte: Ecossis (2018). 

 
O sub-bosque é formado por indivíduos jovens de regeneração de árvores do extrato de 
dossel e sub-dossel como Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill., Astronium lecointei Ducke, 
Ocotea guianensis Aubl., Hymenaea parvifolia Huber e indivíduos de espécies herbáceas e 
arbustivas como Costus sp., Paulinia sp. e Miconia sp. (Figura 92 e Figura 93). Ora o sub-
bosque apresenta-se pouco denso, onde a presença das espécies citadas se faz notar, ora 
apresenta-se dominado por densas populações da marantácea Calatea sp.. Componente 
florístico importante também no sub-bosque são as samambaias. Na área do PESR foram 
registradas as presenças de indivíduos dos gêneros Adiantum, Campyloneurum, Cyathea, 
Lomariopsis, Tectaris e Trichomanes (Figura 94 a Figura 96). 
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Figura 92. Ervas do sub-bosque: (A) e (B) Costus sp.; (C) Paulinia sp. Fonte: Ecossis (2018). 
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Figura 93. Ervas do sub-bosque da Floresta Ombrófila Aberta Submontana com Palmeiras: (A) e (B) 
Miconia sp.1; (C) e (D) Miconia sp2. Fonte: Ecossis (2018). 
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Figura 94. Samambaia terrícolas da Floresta Ombrófila Aberta submontana com Palmeiras: (A) e (B) 
Adiantum sp.; (C) e (D) Cyathea sp.; (E) e (F) Tectaris sp. Fonte: Ecossis (2018). 
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Figura 95. Samambaia Hemepífita da F.O.A. Submontana com Palmeiras: Campyloneum sp. Fonte: 
Ecossis (2018). 

 
Figura 96. Samambaia terrícola da Floresta Ombrófila Aberta Submontana com Palmeiras: 
Trichomanes vittaria. Fonte: Ecossis (2018). 
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Em algumas áreas, é observada a presença marcante de Phenakospermum guyannense 
(A.Rich.) Endl. ex Miq. (banana-brava ou sororoca). A alta densidade desta espécie, na área 
do PESR, parece estar vinculada a áreas alteradas, principalmente aquelas onde o dossel foi 
fortemente alterado pela ação antrópica. Em outras áreas, sua presença é menor sendo que 
nestas áreas não é observada a alteração da cobertura vegetal original pela ação humana.  

 
Figura 97. Aspectos da ocorrência de Phenaskospermum guyannense. Fonte: Ecossis (2018). 

 

4.9.1.2 Contato Savana/Floresta Estacional Semidecidual Submontana com Dossel 
Emergente. 

Esta formação está assentada sobre a serra situada na porção Norte do PESR, em altitude 
que varia de 200m até aproximadamente 380m. “A Floresta Semidecidual ocupa o cimo das 
elevações (outeiros), encostas, talvegues e as bordas dos platôs” (Rondônia, 1996).  O solo 
é predominantemente arenoso e pouco profundo com afloramentos rochosos e a fisionomia 
caracteriza-se pela ocorrência de um estrato lenhoso esparso que não forma dossel, com 
indivíduos de baixa estatura, cuja distribuição se dá em diversas formações como Cerrado e 
Campinarana e Florestas Estacionais Semidecíduas (Figura 98A). O estrato 
herbáceo/subarbustivo é denso e contínuo, dominado por Poaceae de diversas espécies 
(Figura 98B). Nas áreas onde o afloramento rochoso toma conformações de maciços 
rochosos, a flora é representada por espécies suculentas como os cactos e bromeliáceas do 
gênero Ananas (Figura 99). Ao lado das áreas com dossel descontínuo, ocorrem áreas com 
dossel fechado, incluindo as áreas de encosta formando um mosaico diverso em espécies e 
fisionomias. O estrato arbóreo tem uma altura de 6 a 8m, com alguns poucos indivíduos 
alcançando até 12m. A presença de epífitas é escassa. Na área estudada foi registrada a 
presença de Philodendron, gênero da família Araceae. 
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Figura 98. Aspectos gerais da fisionomia das áreas de ecótono. À esquerda, tortuosidade e baixa 
estatura dos indivíduos arbóreos; à direita, detalhe do estrato graminoso contínuo. Fonte: Ecossis 
(2018). 

 
Figura 99. Aspectos gerais da fisionomia das áreas de ecótono: maciço rochoso com presença de 
Cactus e bromeliáceas. Fonte: Ecossis (2018). 

São componentes importantes do estrato arbóreo espécies como: Cochlospermum sp., 
Tibouchina sp., Aspidosperma sp., Terminalia oblonga(Ruiz & Pav.) Steud., Eriotheca globosa 
(Aubl.) A.Robyns, Miconia sp., Maprounea guianensis Aubl., Vochysia haenkeana Mart., 
Roupala montana Aubl., Qualea grandiflora Mart., Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) 
O.Berg, Pouteria torta (Mart.) Radlk. e Alchornea discolor Poepp., a palmeira Astrocaryum 
tucuma Mart., Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O.Grose., Andira inermis (Wright) DC., 
Copaifera sp., Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson, Abuta grandifolia Mart. (Sandwith), 
mostradas nas figuras a seguir. 

O estrato herbáceo/subarbustivo é dominado por Poaceae de diversas espécies além de 
bromeliáceas terrestres, lianas volúveis e arbustos. 

 

B
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Figura 100. Aspectos da formação ecotonal do PESR: Cochlospermum sp. Fonte: Ecossis (2018). 

 
Figura 101. Aspectos da formação ecotonal do PESR: Aspidosperma sp. Fonte: Ecossis (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102. Aspectos da formação ecotonal do PESR: Vochysia hankeana. Fonte: Ecossis (2018). 
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Figura 103. Aspectos da formação ecotonal do PESR: Copaifera sp. Fonte: Ecossis (2018).  
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Figura 104. Aspectos da formação ecotonal do PESR, Indivíduo arbóreo de Himatanthus articulatus, 
com frutos imaturos característicos do gênero. Fonte: Ecossis (2018). 

 

4.9.2 Levantamento Quali-Quantitativo 

Os estudos florísticos e fitossociológicos na área do PESR consideraram duas fitofisionomias: 
Floresta Ombrófila Aberta Submontana com Palmeiras e Contato Savana/Floresta Estacional 
Semidecidual Submontana com Dossel Emergente. Esta última foi considerada segundo 
indicações do mapa de Vegetação de Rondônia elaborado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Foi coletado material botânico em estado fértil que foi 
direcionado ao herbário RON da Universidade Federal de Rondônia.  

4.9.2.1 Material e Métodos 

Para o levantamento florístico nas duas fitofisionomias o método utilizado foi de parcelas 
(Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974). Foram instalados dois blocos de 10 parcelas contíguas 
de 10m x 10m nas áreas Contato Savana/Floresta Estacional Semidecidual Submontana com 
Dossel Emergente totalizando área amostrada de 1.000 m² e, 20 parcelas de 10m x 100m nas 
áreas de Floresta Ombrófila Aberta, totalizando área amostrada de 2,0ha. As parcelas foram 
instaladas no sentido Norte-Sul e sua distribuição está indicada na figura abaixo, e sua 
localização geográfica na Tabela 36.  
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Figura 105. Acima, localização e disposições dos blocos de parcelas no Parque; abaixo, sua instalação. 
Fonte: Ecossis (2018). 
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Tabela 36 - Localização geográfica das parcelas e dos blocos instalados no Parque Estadual Serra dos 
Reis, Costa Marques, Rondônia, 2018. 

Identificação 
Coordenadas 

S W 

B1 12°10'36.76" 63°56'4.97" 
B2 12°10'36.33" 63°55'54.84" 
P1 12°10'47.73" 63°56'7.56" 
P2 12°12'34.8" 63°54'20" 
P3 12°12'33.6" 63°54'27.3" 
P4 12°12'32.2" 63°54'44.6" 
P5 12°15'11.0" 63°54'19.9" 
P6 12°15'06.9" 63°54'38.0" 
P7 12°15'8.78" 63°54'50.95" 
P8 12°18'25.7" 63°48'21.5" 
P9 12°18'23.3" 63°48'39.8" 

P10 12°18'34.3" 63°48'54.1" 
P11 12°18'51.2" 63°48'44.5" 
P12 12°17'29.4" 63°57'10.4" 
P13 12°17'12.1" 63°57'10.7" 
P14 12°16'55.5" 63°57'07.3" 
P15 12°17'31.3" 63°59'56.7" 
P16 12°16'24.9" 63°59'56.7" 
P17 12°16'27.1" 64°04'15.8" 
P18 12°15'41.8" 64°04'13.3" 
P19 12°15'26.5" 64°04'28.1" 
P20 12°14'52.9" 64°04'14.4" 

B – Indica blocos de parcelas da área ecotonal P – Indica parcela da área de floresta. Fonte: 
Ecossis (2018). 

Nas áreas de Contato Savana/Floresta Estacional Semidecidual Submontana com Dossel 
Emergente o critério de inclusão foi Diâmetro na Altura do Peito (DAP) maior ou igual que 
5,0cm e para as áreas de Floresta Ombrófila Aberta, o critério foi DAP igual ou superior a 10 
cm. Para indivíduos bifurcados, caso um dos troncos satisfizesse o critério de inclusão todos 
os demais foram medidos. Indivíduos com sapopemas foram medidos acima das raízes. 

 

 
Figura 106. Medição de árvore em área de Floresta Ombrófila Aberta. Coleta do Material Botânico e 
Identificação. Fonte: Ecossis (2018). 
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Para a determinação florística, contou-se com ajuda de um parataxônomo (Edilson Consuelo 
de Oliveira) quando do estudo de campo. Os indivíduos não identificados em campo foram 
analisados e identificados posteriormente com auxílio de literatura especializada e ajuda de 
especialistas nos respectivos táxons. Os indivíduos que não foram possíveis de identificação 
em nível de espécie analisou-se características morfológicas semelhantes para serem 
devidamente morfotipados. O sistema de classificação adotado foi o APG IV (APG IV, 2016). 

Material testemunho de alguns indivíduos férteis foram coletados e herborizados. O material 
fértil será destinado ao Herbário Rondoniense – RON onde será incorporado à coleção. 

 
Figura 107. Coleta de material botânico para posterior identificação. a) Coleta com escalada e podão; 
b) Preparo do material coletado para posterior herborização. Fonte: Ecossis (2018). 

• Análises 

A partir dos dados coletados em campo foram calculados os parâmetros fitossociológicos para 
as espécies e famílias segundo Martins (1993). Foram estimados os seguintes parâmetros 
para espécies e famílias: densidade, frequência e dominância relativa e absoluta e, o índice 
de valor de importância. As notações abaixo se referem a fórmulas para espécies as quais 
são idênticas àquelas para famílias. 

a) Densidade Absoluta: representada pelo número total de indivíduos de determinada espécie. 

DAi= n 

 

onde DAi= Densidade absoluta da espécie i; n= Número de indivíduos da espécie i. 

b) Densidade Relativa: obtida a partir do número de indivíduos amostrados de uma espécie 
(DA) e dividido pelo número total de indivíduos amostrados de todas as espécies. Dado em 
percentual.  

DRi = (DAi/DAt).100 
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onde DRi= Densidade relativa da espécie i; DAi= Densidade absoluta da espécie i; DAt= Densidade 
absoluta de todas as espécies. 

DR =
DA

DRtotal
x100 

c) Dominância Absoluta: determinada através do somatório das áreas basais por espécie, em 
metros quadrados por hectare. Refere-se ao espaço que cada espécie ocupa no espaço. 

 

DoA = Σ (π(D²)/4 

 

onde DoA= Dominância absoluta; D= Diâmetro dos indivíduos da espécie i. 

d) Dominância Relativa: calculada a partir da area basal da espécie i dividida pelo somatório 
das areas basais de todas as espécies. Dado em percentual.  

 

DoR= (DoAi/DoAt).100 

 

onde DoR= Dominância relativa; DoAi= Dominância absoluta da espécie i; DoAt= Dominância 
absoluta de todas as espécies. 

e) Frequência Absoluta: Relacionada à distribuição da espécie no espaço. Diz respeito ao 
percentual de parcelas onde a espécie está presente.  

 

FAi = (Ui/Ut).100 

 

onde FAi= Frequência absoluta da espécie i; Ui= Número de unidades amostrais com 
presença da espécie i; Ut= Número total de unidades amostrais. 

f) Frequência Relativa: calculada a partir da divisão da frequência absoluta da espécie ou 
família pelo somatório das frequências absolutas de todas as espécies. Dado em 
percentagem. 

FRi = (FAi/FRt)/100 

 

onde: FRi= Frequência Relativa da espécie i; FAi= Frequência Absoluta da espécie i; 
FRt= Frequência Relativa de todas as espécies. 

g) Índice de Valor de Importância: O índice de valor de importância destaca a importância 
ecológica de cada espécie dentro daquela comunidade vegetal (Mattelucci & Colma, 1982). 
Utilizam-se valores relativos de densidade, frequência e dominância de cada espécie ou 
família. 

IVIi = (DRi + DoRi + FRi)/3 
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onde: IVIi= Valor de importância da espécie i; DRi= Densidade relativa da espécie i; 
DoRi= Dominância relativa da espécie i; FRi= Frequência relativa da espécie i. 

Diversidade 

A diversidade específica da comunidade estudada foi estimada pelo índice H’ de Shannon e 
a equabilidade, pelo índice J’ de Pielou descritos em Kent & Coker (1992), segundo as 
seguintes fórmulas:  

 

H’ = - Σ pi ln pi 

i=1 

pi = ni/N 

onde:  ni = n° de indivíduos da espécie “i”; N = n° total de indivíduos; s = n° de espécie; ln = logarítmo 
natural. 

 

J’ = H’/lnS 

onde:H’ = índice de diversidade de Shannon; S = número de espécies; n = logaritmo natural. 

Similaridade 

Para investigar a similaridade entre as unidades amostrais e a possível existência de setores 
florísticos no PESR usamos análises multivariadas de classificação. Primeiro calculamos o 
índice de similaridade de Jaccard (Magurran, 1988) e depois fizemos as análises 
multivariadas. Para a classificação usamos uma análise de agrupamento por grupos 
pareados. 

 A similaridade entre as amostras foi estimada através do Índice de Jaccard, segundo a 
fórmula: 

 

onde: a = n° de espécies comuns as duas comunidades; b = n° de espécies exclusivas a comunidade 
A; c = n°  de espécies exclusivas a comunidade B. 

Suficiência Amostral  

A suficiência amostral foi testada através da curva espécie-área, que mede o incremento de 
novas espécies no acréscimo crescente de unidades amostrais (Mueller-Dombois & 
Ellenberg, 1974) e permite avaliar se o esforço amostral foi suficiente para capturar toda 
composição florística da fisionomia. 
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Análise da Distribuição das Espécies  

Para a distribuição da ocorrência das espécies nos Biomas brasileiros seguimos o indicado 
pela página da Flora do Brasil em construção 2020 (2017). 

Analise de Vulnerabilidade das Espécies  

Para a análise de vulnerabilidade consideramos a classificação indicada pelo Centro Nacional 
de Conservação da Flora – CNC Flora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e disponível na 
página da Flora do Brasil em construção 2020 (2017). 

Classificação das espécies – espécies indicadoras 

A classificação das espécies seguiu o proposto por Amaral et al. (2009) para espécies da 
região de Belém, onde adotaram o sistema de Budowski (1965) que classificou as espécies 
em quatro grupos: pioneiras, secundárias iniciais, secundárias tardias e clímax. 

4.9.2.2 Resultados 

Os resultados apontam para a ocorrência de uma vegetação e flora diversificadas, sob intensa 
pressão sobre seus recursos naturais, levando à alteração de sua cobertura vegetal original 
em muitos pontos da Unidade. Demonstramos a importância da Unidade no que tange à 
conservação dos recursos naturais, destacadamente de sua flora. 

4.9.2.3 Composição Florística  

Floresta Ombrófila Aberta Submontana com Palmeiras 

A Tabela 37 informa os resultados do levantamento florístico para a fisionomia de Floresta 
Ombrófila Aberta Submontana com Palmeiras do PESR. Registramos 169 espécies 
distribuídas em 129 gêneros e 48 famílias. 

Os índice de Shannon para diversidade específica estimado para a fisionomia Floresta 
Ombrófila Aberta Submontana com Palmeiras foi de H’= 4,4992 nats. A Equabilidade medida 
pelo índice J’ de Pielou foi 0,8781. 
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Tabela 37 - Relação das famílias, gêneros e espécies amostradas em Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana com Palmeiras do PESR. 

Família Espécie 
Nome 

comum 
Estado de 

conservação 
Distribuição 

Anacardiaceae Astronium lecointei Ducke Muiracatiara Não avaliada Amazônia 

 
Tapirira guianensis Aubl. 

Peito-de-
pombo 

Não avaliada 
A, Ca, Ce, MAt, P, 

Pan 

 Thyrsodium spruceanum Benth. Amaparana Não avaliada A, MAt 

Annonaceae Duguetia ulei (Diels) R.E.Fr. Envira Não avaliada A 

 Guatteria sp. Embira   

 Onychopetalum periquino Johnson & Murray Envira-cajú Não avaliada A 

 Xylopia benthamii R.E.Fr. Invira-amarela Não avaliada A 

 Xylopia neglecta (Kuntze) R.E.Fr.  Não avaliada A 

Apocynaceae Aspidosperma araracanga Marc.-Ferr. Piquiá-marfim Não avaliada A 

 
Aspidosperma carapanauba Pichon 

Carapanaúba-
preta 

Não avaliada 
A 

 Aspidosperma nitidum Benth. ex Müll.Arg. Carapanaúba Não avaliada A 

 Aspidosperma sp.    

 Aspidosperma vargasii A.DC.  Não avaliada Registro novo Brasil 

 
Couma guianensis Aubl. 

Sorva-da-
mata 

Não avaliada 
A 

 Geissospermum sp.    

Arecaceae Astrocaryum murumuru Mart. Murmuru Não avaliada A 

 
Astrocaryum tucuma Mart. 

Tucumã 
 

Não consta base 
dados 

 Attalea maripa (Aubl.) Mart. Inajá Não avaliada A 

 Attalea phalerata Mart. ex Spreng. Aricuri LC A, Ce 

 Euterpe precatoria Mart. Açaí Não avaliada A 

 Oenocarpus bataua Mart. Patauá Não avaliada A 

 Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. Paxiubinha Não avaliada A 

Bignoniaceae Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don Caroba Não avaliada A 

Bixaceae Cochlospermum sp.    

Boraginaceae Cordia panicularis Rudge  Não avaliada A 

Burseraceae 
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 

Pau-de-
incenso 

DD 
A, Ca, Ce, MAt 

 Protium sp1    

 Protium sp2    

 Tetragastris altissima (Aubl.) Swart Almécega Não avaliada A, Ce 

 Trattinnickia sp. Amescla   

Cannabaceae Celtis sp. Juá-mirim   

Caricaceae Jacaratia spinosa (Aubl.) A.DC. jaracatiá LC A, Ce, MAt 

Caryocaraceae Caryocar villosum (Aubl.) Pers. Pequi Não avaliada A 

Celastraceae Cheiloclinium sp. Bacupari   

Chrysobalanaceae Licania caudata Prance  Não avaliada A 

 Licania micrantha Miq. Pintadinha Não avaliada A, Ce, MAt 

 Licania sp1    

 Licania sp2    

Clusiaceae Symphonia globulifera L.f. Anani Não avaliada A, Ce, MAt 

 Tovomita amazonica Poepp. & Endl. ex Walp. Sapateiro Não avaliada A 

Combretaceae Buchenavia sp. Mirindiba   

 
Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. 

Imbiridiba-
amarela 

Não avaliada 
A, MAt 

Ebenaceae 
Diospyros cavalcantei Sothers 

Envireira-
preta 

Não avaliada 
A 

Eleocarpaceae Sloanea sinemariensis Aubl.  Não avaliada A 

Euphorbiaceae Alchornea discolor Poepp. supiarana Não avaliada A, Ce, MAt 

 
Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill. 

Ariquena-
queimosa 

Não avaliada 
A, MAt 

 Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. Seringueira Não avaliada A 

 Sapium glandulosum (L.) Morong Burra-leiteira Não avaliada A, Ca, Ce, MAt 

Fabaceae Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip  Não avaliada A, MAt 

 Albizia duckeana L. Rico  Não avaliada A 

 Albizia sp.    

 
Amburana acreana (Ducke) A.C.Sm. 

Cumaru-de-
cheiro 

VU 
A 

 Andira inermis (Wright) DC. Angelim Não avaliada A, Ce, MAt 
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Família Espécie 
Nome 

comum 
Estado de 

conservação 
Distribuição 

 Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. Cumaru-cetim VU A, Ca, Ce, MAt 

 
Bowdichia sp. 

Sucupira-
preta 

 
 

 Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke Cedrorana Não avaliada A, Ce 

 Clitoria sp. Sombreiro   

 Copaifera multijuga Hayne Copaíba Não avaliada A 

 
Dalbergia sp. 

Jacarandá-
do-cerrado 

 
 

 Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Jutaí Não avaliada A, MAt 

 Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. Cumaru-ferro Não avaliada A 

 Enterolobium maximum Ducke  Não avaliada A 

 Hymenaea parvifolia Huber Jutaí VU A 

 Hymenolobium pulcherrimum Ducke  Não avaliada A 

 Inga alba (Sw.) Willd. Ingá Não avaliada A, Ce 

 Inga cylindrica (Vell.) Mart. Ingá-feijão Não avaliada A, Ce, MAt 

 Inga sp1    

 Inga sp2    

 Machaerium sp.    

 
Parkia multijuga Benth. 

Faveira-
branca 

Não avaliada 
A 

 Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. Angico Não avaliada A, MAt 

 Poeppigia procera C.Presl Pintadinho Não avaliada A, Ca, MAt 

 Pseudopiptadenia sp.    

 Pterocarpus rohrii Vahl Pau-sangue Não avaliada A, Ca, Ce, MAt 

 Senna polyphylla (Jacq.) H.S.Irwin & Barneby  Não avaliada MAt 

 Tachigali paniculata Aubl.  Não avaliada A 

 Taralea oppositifolia Aubl.  Não avaliada A 

 Vatairea paraensis Ducke Faveira Não avaliada A 

 
Vatairea sericea (Ducke) Ducke 

Sucupira-
amarela 

Não avaliada 
A 

Goupiaceae Goupia glabra Aubl. Cupiuba Não avaliada A, Ce 

Indet Indet    

Lacistomataceae Lacistema sp.    

Lauraceae Aniba ferrea Kubitzki  VU A 

 Mezilaurus itauba (Meisn.) Taub. ex Mez Itaúba VU A 

 Nectandra cuspidata Nees & Mart.  Louro-preto Não avaliada A, Ca, Ce 

 Ocotea guianensis Aubl. Louro-seda Não avaliada A, Ce 

 Ocotea nitida (Meisn.) Rohwer  Não avaliada A, Ca, Ce, MAt 

Lecythidaceae Bertholletia excelsa Bonpl. Castanha VU A 

 Couratari guianensis Aubl. Tauari LC A 

 Couratari macrosperma A.C.Sm. Embirama Não avaliada A, MAt 

 Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori Mata-matá Não avaliada A 

Malpighiaceae Byrsonima sp.    

Malvaceae Apeiba sp.    

 Apeiba tibourbou Aubl. Jangada Não avaliada A, Ca, Ce, MAt 

 Eriotheca globosa (Aubl.) A.Robyns Mungubinha Não avaliada A, Ce 

 Huberodendron swietenioides (Gleason) Ducke Currimboque Não avaliada A 

 Lueheopsis rosea (Ducke) Burret Açoita-cavalo Não avaliada A 

 Sterculia excelsa Mart. Chichá Não avaliada A 

 
Theobroma speciosum Willd. ex Spreng. 

Cacau-de-
macaco 

Não avaliada 
A 

 Theobroma sylvestre Mart.  Não avaliada A, MAt, Pan 

Melastomataceae Acinodendron ferrugineum (Desr.) Kuntze    

 Bellucia grossularioides (L.) Triana Araçá-de-anta Não avaliada A, Ce 

 Mouriri sp.    

Meliaceae Cedrela odorata L. Cedro-branco VU A, Ca, Ce, MAt 

 Trichilia rubra C.DC. Maxixe Não avaliada A 

Moraceae Bagassa guianensis Aubl.  Não avaliada A, Ce, Pan 

 Brosimum alicastrum Sw.  Não avaliada A 

 Brosimum guianense (Aubl.) Huber ex Ducke Inharé-mole Não avaliada A, Ca, Ce, MAt 

 Brosimum lactescens (S.Moore) C.C.Berg Muiratinga LC A, Ce, MAt 

 Castilla ulei Warb. Caucho Não avaliada A 

 Clarisia racemosa Ruiz & Pav. Guariúba Não avaliada A, MAt 

 Ficus insipida Willd. Gameleira Não avaliada A 

 Helicostylis scabra (J.F.Macbr.) C.C.Berg Inharé Não avaliada A 

 
Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) J.F.Macbr. 

Inharé-folha 
peluda 

LC 
A, MAt 
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Família Espécie 
Nome 

comum 
Estado de 

conservação 
Distribuição 

 
Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. 

Tatajuba 
Não avaliada 

A, Ca, Ce, MAt, P, 
Pan 

 Naucleopsis stipularis Ducke  Não avaliada A 

 Perebea mollis (Poepp. & Endl.) Huber  Não avaliada A, Ca, Ce 

 Pseudolmedia laevigata Trécul Larga-galho Não avaliada A, Ce, MAt 

 
Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F.Macbr. 

Inharé da 
folha-miúda 

Não avaliada 
A 

Myristicaceae 
Iryanthera juruensis Warb. 

Sangue-de-
boi 

Não avaliada 
A 

 Otoba sp.    

 Virola multiflora (Standl.) A.C.Sm.    

 Virola multinervia Ducke  Não avaliada A 

 Virola sebifera Aubl. Ucuúba-preta Não avaliada A, Ce, MAt 

 Virola sp1    

 Virola sp2    

Nyctaginaceae Neea floribunda Poepp. & Endl.  Não avaliada A, MAt 

 Neea sp.    

Ochnaceae Ouratea odora Poepp. ex Engl.  Não avaliada A 

 Quiina negrensis A.C.Sm.  Não avaliada A 

Olacaceae Chaunochiton kappleri (Sagot ex Engl.) Ducke  Não avaliada A 

 Heisteria duckei Sleumer   Não avaliada A 

 Minquartia guianensis Aubl.  Não avaliada A, Ce 

Polygonaceae Coccoloba mollis Casar. Coaçu Não avaliada A, Ca, Ce, MAt 

Putranjivaceae Drypetes amazonica Steyerm.  Não avaliada A 

Rhizophoraceae Rhizophora sp.    

Rubiaceae Cordiera myrciifolia (K.Schum.) Perss. & Delprete  Não avaliada A, Ca, Ce, MAt 

 Amaioua sp.    

 
Capirona decorticans Spruce 

Escorrega-
macaco 

Não avaliada 
A 

Rutaceae Metrodorea flavida K. Krause Pirarara Não avaliada A 

Salicaceae 
Banara nitida Spruce ex Benth. 

Cabelo-de-
cotia 

Não avaliada 
A 

 
Casearia arborea (rich.) Urb. 

Capança-
braba 

Não avaliada 
A, Ce, MAt 

 Casearia javitensis Kunth Capança Não avaliada A, Ca, Ce, MAt 

 Casearia sp.    

 Laetia procera (Poepp.) Eichler  Não avaliada A, Ce 

Sapindaceae Talisia sp.    

 Toulicia guianensis Aubl.  Não avaliada A, Ca 

Sapotaceae Chrysophyllum amazonicum T.D.Penn.  Abiurana Não avaliada A 

 Chrysophyllum sp.    

 Cupania sp. Camboatá   

 
Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk 

Abiurana-do-
caranazal 

Não avaliada 
A, Ce, MAt 

 Pouteria procera (Mart.) K.Hammer Maparajuba Não avaliada A, MAt 

 Pouteria sp.    

 Pouteria torta (Mart.) Radlk Grão-de-galo LC A, Ca, Ce, MAt 

 Pradosia cochlearia (Lecomte) T.D.Penn.  Não avaliada A 

Simaroubaceae Simarouba amara Aubl. Marupá Não avaliada A, Ca, Ce, MAt 

Siparumaceae 
Siparuna decipiens (Tul.) A.DC. 

Quariquara-
de-igapó 

Não avaliada 
A 

Staphyleaceae 
Turpinia occidentalis (Sw.) G.Don 

Sabugueiro-
bravo 

Não avaliada 
A 

Ulmaceae Ampelocera sp.    

Urticaceae 
Cecropia pachystachya Trécul 

Embaúba 
Não avaliada 

A, Ca, Ce, MAt, 
Pan 

 Pourouma guianensis Aubl. Imbaubarana Não avaliada A, MAt 

 Pourouma minor Benoist Puruma Não avaliada A 

Violaceae 
Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 

Coração-de-
negro 

Não avaliada 
A 

 Rinoreocarpus ulei (Melch.) Ducke Pau-estalador Não avaliada A 

Vochysiaceae Erisma bicolor Ducke Maueira Não avaliada A 

 
Qualea grandiflora Mart. 

Pau-terra-de-
folha-larga 

Não avaliada 
A, Ca, Ce, MAt 

 Qualea paraensis Ducke  Não avaliada A 

 Qualea tessmannii Mildbr. Catuaba Não avaliada A 

LC – pouco preocupante, DD – dados deficientes, VU – vulnerável, A – Amazônia, Ca – Caatinga, Ce – Cerrado, MAt – Mata 
Atlântica, P – Pampa, Pan – Pantanal.  
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As formações tropicais são reconhecidas por sua elevada riqueza de espécies. Uma 
importante característica da flora e da vegetação rondoniense é o seu caráter transicional 
entre as formações amazônicas e extra-amazônicas. As áreas de transição entre estas 
diferentes formações são complexas decorrentes de amplas variações ambientais (Longman 
& Jeník, 1992). 

Por estar imersa em uma grande área de transição, e consequente variabilidade ambiental, 
espera-se que espécies de diferentes domínios fitogeográficos estejam presentes na área do 
PESR. Analisando-se a distribuição das 168 espécies registradas nas áreas florestais 
observa-se alguns padrões. Duas espécies (Tapirira guianensis e Maclura tinctoria) têm 
registro para todos os biomas terrestres brasileiros, inclusive o Pampa e a Caatinga. Outras 
26 espécies têm distribuição que se estende até a Mata Atlântica, outras 36 têm registro para 
o Cerrado, outras 20 para a Caatinga e, outras cinco para o Pantanal. Boa parte ocorre em 
dois ou três biomas.  

A maioria das espécies apresenta um padrão de distribuição amazônico, portanto endêmicas 
do bioma, com boa parte delas restritas ao Sudoeste da Amazônia, que incluiu além de 
Rondônia, o Acre, sul do Amazonas, parte amazônica do Peru e parte amazônica da Bolívia 
(Prance, 1977). Não detectamos espécies arbóreas endêmicas de Rondônia.  

Grande parte das espécies ocorrentes no PESR não teve seu status quanto a conservação 
avaliado pelo Centro Nacional da Conservação da Flora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
quanto ao risco de extinção. Boa parte das espécies possui ampla distribuição o que pode 
favorecer sua conservação. No entanto, mesmo possuindo grandes áreas de ocorrência as 
espécies podem ser extintas localmente e parte de sua variabilidade genética poderá ser 
perdida. Nisto reside mais um fator importante para a instalação de unidades de conservação 
para que diferentes populações de espécies sejam conservadas e assim tentar cobrir toda a 
variabilidade existente na espécie. 

Das 14 espécies avaliadas que representam menos de 10% do número total de espécies, 
uma não tem dados suficientes para ser avaliada (Protium heptaphyllum), seis tem status 
pouco preocupante quanto a sua conservação e sete são vulneráveis. As espécies vulneráveis 
têm em comum a exploração seletiva. Mesmo com a cobertura vegetal conservada, estas 
espécies são exploradas de forma intensa para diferentes fins, mas principalmente o fim 
madeireiro. No caso de Mezilaurus itauba o interesse se dá por sua resistência quando 
utilizada como palanques de cercas. Quando analisado sob a condição de sua demanda, pois 
o estado de Rondônia detém um grande rebanho de gado, compreendemos o risco de 
extinção desta espécie inclusive em nível local. 

 

Contato Savana/Floresta Estacional Semidecidual Submontana com Dossel Emergente 

Para essa fisionomia foram amostrados 267 indivíduos arbóreos com DAP maior ou igual a 5 
cm, distribuídos em 24 famílias, 36 gêneros e 38 espécies (Tabela 38).  

Os índices de Shannon para diversidade específica estimado para a fisionomia Floresta 
Ombrófila Aberta Submontana com Palmeiras foi de H’= 2,7325 nats. A Equabilidade medida 
pelo índice J’ de Pielou foi 0,7512. 
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Da mesma maneira que para as formações florestais, a avaliação do estado de conservação 
da maior parte das espécies da área de Contato não foi avaliada pela base de dados do Centro 
Nacional da Conservação da Flora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Neste caso, três 
espécies não estão na base de dados da Flora do Brasil (Astrocaryum tucuma, Fridericia 
floribunda e Ficus boliviana) e, portanto, não são avaliadas pelo CNC Flora. Uma espécie 
(Myrciaria floribunda) possui status “pouco preocupante” (Tabela 38).  

A distribuição das espécies ao longo dos biomas demonstra o caráter de transição/ecótono 
desta formação. Das 38 espécies registradas para esta formação, duas estão restritas ao 
bioma Amazônia, 17 espécies apresentam distribuição desde o Cerrado, 13 distribuem-se até 
a Mata Atlântica, oito estendem-se até a Caatinga e uma até o Pantanal (Tabela 38). Muitas 
espécies amazônicas apresentam este caráter, isto é, ampla distribuição. No entanto o 
elevado percentual observado na formação ecotonal do Parque pode ser explicado pelo 
caráter de transição desta fisionomia onde espécies de diferentes formações estão lado a 
lado, contribuindo assim para a elevação da riqueza e diversidade florística do PESR. Em 
áreas ecotonais “é de se esperar a presença de espécies tanto de um quanto de outro bioma” 
(Araújo et al., 2009). 

Tabela 38 - Relação das famílias, gêneros e espécies amostradas na fisionomia Contato 
Savana/Floresta Estacional Semidecidual Submontana com Dossel Emergente na área do Parque 
Estadual Serra dos Reis, Costa Marques, Rondônia, 2018. 

Família  Espécie 
Estado de 

Conservação 
Distribuição 

Annonaceae Guatteria sp.   
Apocynaceae Aspidosperma sp.   
 Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Não avaliada A, C 
Arecaceae Astrocaryum tucuma Mart.   
Bignoniaceae Fridericia floribunda (Kunth) L.G.Lohmann   
Bixaceae Cochlospermum sp.   
Combretaceae Buchenavia grandis Ducke Não avaliada A, C 
Euphorbiaceae Alchornea discolor Poepp. Não avaliada A, C, MAt 
 Maprounea guianensis Aubl. Não avaliada A, C, MAt 
Fabaceae Andira inermis (Wright) DC. Não avaliada A, C, MAt 
 Bowdichia sp.   
 Inga sp2   
 Machaerium sp.   
 Tachigali paniculata Aubl. Não avaliada A 
Hypericaceae Vismia brasiliensis Choisy Não avaliada C, MAt 
Lecythidaceae Cariniana sp.   
Malpighiaceae Byrsonima sp.   
Malvaceae Eriotheca globosa (Aubl.) A.Robyns Não avaliada A, C 
 Sterculia sp.   
Melastomataceae Miconia sp.   
 Tibouchina sp.   
Moraceae Ficus boliviana C.C.Berg   
 Ficus trigona L.f.  Não avaliada A, C, MAt, Ca 
Myrtaceae Eugenia sp.   

 Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) 
O.Berg 

LC A, C, MAt, Ca 

Peraceae Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. Não avaliada A, C, MAt,Ca 
Polygalaceae Bredemeyera sp.   
Pottiaceae Mollia sp.   
Proteaceae Roupala montana Aubl. Não avaliada A, C, MAt, Ca 
Salicaceae Casearia javitensis Kunth Não avaliada A, C, MAt, Ca 
Sapindaceae Sapindus saponaria L. Não avaliada A, C, MAt, Pan 
 Toulicia sp.   
Sapotaceae Microphilis sp.   
 Pouteria torta (Mart.) Radlk. Não avaliada A, C, MAt, Ca 
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Família  Espécie 
Estado de 

Conservação 
Distribuição 

Simaroubaceae Simarouba amara Aubl. Não avaliada A, C, MAt, Ca 
Vochysiaceae Qualea grandiflora Mart. Não avaliada A, C, MAt, Ca 
 Qualea tessmannii Mildbr. Não avaliada A 
 Vochysia haenkeana Mart. Não avaliada A, C 

LC – pouco preocupante, DD – dados deficientes, VU – vulnerável, A – Amazônia, Ca – Caatinga, 
Ce – Cerrado, MAt – Mata Atlântica, Pan - Pantanal 

 

4.9.3 Fitossociologia das principais formações vegetais do PESR 

4.9.3.1 Floresta Ombrófila Aberta Submontana com Palmeiras 

Os estudos realizados na área do PE Serra dos Reis resultaram em 894 indivíduos arbóreos 
amostrados com o número de indivíduos por unidade amostral variando de 32 a 59. Os valores 
dos parâmetros fitossociológicos encontram-se na Tabela 39. 

As 6 espécies com maior densidade (Tetragastris altissima, Oenocarpus bataua, 
Pseudolmedia laevis, Euterpe precatoria, Tachigali paniculata, Brosimum guianensis) 
representaram aproximadamente 1/4 do número total de indivíduos. Cada uma destas 
espécies estiveram presentes em mais de 50% das unidades amostrais. Uma delas, 
Pseudolmedia laevis, tem registro para 15 unidades amostrais ou 75% do total de parcelas. 
Por outro lado, 54 espécies apresentaram um indivíduo, caracterizando-se assim como 
espécies localmente raras. Comunidades florestais com o padrão onde ocorrem poucas 
espécies com alta densidade e, muitas espécies com poucos indivíduos é comum em 
formações tropicais e já foi demonstrado para sítios de florestas ombrófilas (Muniz et al., 1994; 
Gama, 2002; Ivanauskas et al., 2004; Oliveira, 2008; Scudeller & Souza, 2009; Stropp, 2011). 

Para as florestas ombrófilas do Parque, a área basal total (Dominância) foi de 43,6715 m² 
para os 2,0 ha amostrados. Qualea paraensis com 23 indivíduos apresentou área basal de 
3,1142 m² decorrente de indivíduos de grande porte. Para esta espécie, um padrão 
semelhante foi apontado por Miranda (2000) para uma área próxima ao rio Comemoração, 
em Pimenta Bueno. Naquela área Q. paraensis respondeu por aproximadamente 10% do 
valor de importância, sendo o porte dos indivíduos responsável pela grande parte do valor de 
importância obtido pela espécie. 

No PESR, Tetragastris altissima apresentou o maior Índice de Valor de Importância. Esta 
espécie também foi apontada como a mais importante nos estudos da Avaliação Ecológica 
Rápida do PESR (Rondônia, 1996). Naquele estudo, esta espécie teve registro em todas as 
unidades amostrais. Aqui, esteve presente em 65% das unidades amostrais.  

Considerando a Amazônia de maneira ampla, ter Steege et al. (2013) estimaram a ocorrência 
de aproximadamente 16.000 espécies de árvores das quais 227 foram consideradas 
hiperdominantes, ou seja, respondem por mais da metade do número total de árvores do 
Bioma. Por outro lado, mais ou menos 11.000 espécies respondem por menos de 0,12% dos 
indivíduos arbóreos e foram consideradas por eles como raras. Na área do PESR, foram 
registradas 25 espécies representantes do grupo de espécies hiperdominantes sensu ter 
Steege et al. (2013) das quais quatro delas (Oenocarpus bataua, Pseudolmedia laevis, 
Euterpe precatoria, Brosimum guianensis) também estiveram entre as mais  

 



  

167 

 

 

abundantes na área inventariada. Por outro lado, algumas das espécies restantes enquadram-
se como espécies raras em nível de bioma.  

A presença de grande número de espécies com distribuição restrita e baixa densidade, 
espécies raras sensu ter Steege et al. (2013), demonstra a importância do PESR enquanto 
UC e seu papel na manutenção de populações de espécies arbóreas raras. Espécies com 
este padrão de distribuição são passíveis de risco quanto a sua conservação pois não 
possuem ampla distribuição e nem grande densidade de indivíduos em nível de bioma. 

Tabela 39 - Parâmetros fitossociológicos das espécies estimados para o componente arbóreo da 
fisionomia Floresta Ombrófila Aberta Submontana com Palmeiras no Parque Estadual Serra dos Reis 
em Costa Marques, Rondônia, onde (DA) é densidade absoluta, (DR) a densidade relativa, (FA) a 
frequência absoluta, (FR) a frequência relativa, (DoA) a dominância absoluta e (DoR) a dominância 
relativa e (IVI) o índice de valor de importância. 

Espécie DA DR FA FR DoA DoR IVI 

Tetragastris altissima 55 6,1521 13 2,3009 1,8341 4,1997 4,2176 
Qualea paraenses * 23 2,5727 9 1,5929 3,1142 7,1309 3,7655 
Tachigali paniculata 29 3,2438 14 2,4779 2,0013 4,5826 3,4348 
Pseudolmedia laevis * 38 4,2506 15 2,6549 1,1654 2,6686 3,1914 
Oenocarpus  bataua * 40 4,4743 11 1,9469 1,1406 2,6117 3,0110 
Brosimum guianensis * 24 2,6846 13 2,3009 1,1429 2,6171 2,5342 
Bowdichia sp. 21 2,349 13 2,3009 0,9948 2,2779 2,3093 
Euterpe precatória * 32 3,5794 12 2,1239 0,4897 1,1213 2,2749 
Pouteria caimito * 18 2,0134 9 1,5929 1,2059 2,7612 2,1225 
Hymenolobium pulcherrimum 13 1,4541 8 1,4159 1,1604 2,6572 1,8424 
Licania caudata 17 1,9016 12 2,1239 0,5411 1,2390 1,7548 
Attalea maripa * 17 1,9016 8 1,4159 0,8238 1,8863 1,7346 
Eschweilera coriácea * 13 1,4541 10 1,7699 0,7839 1,7949 1,6730 
Iryanthera juruensis * 15 1,6779 12 2,1239 0,4917 1,1259 1,6425 
Cecropia pachystachya 14 1,566 8 1,4159 0,7984 1,8282 1,6034 
Astrocaryum tucuma 19 2,1253 10 1,7699 0,3926 0,8990 1,5981 
Xylopia benthamii 18 2,0134 9 1,5929 0,3304 0,7566 1,4543 
Clarisia racemosa 10 1,1186 7 1,2389 0,7336 1,6798 1,3458 
Senna polyphylla 11 1,2304 7 1,2389 0,6756 1,5470 1,3388 
Lueheopsis rosea 7 0,783 5 0,8850 0,9325 2,1352 1,2677 
Talisia sp. 13 1,4541 9 1,5929 0,2802 0,6417 1,2296 
Apuleia leiocarpa 4 0,4474 4 0,7080 1,0235 2,3436 1,1663 
Heisteria duckei 12 1,3423 7 1,2389 0,3534 0,8093 1,1302 
Pseudolmedia leavigata * 13 1,4541 6 1,0619 0,3581 0,8199 1,1120 
Pouteria torta 6 0,6711 5 0,8850 0,7682 1,7591 1,1051 
Protium sp1 13 1,4541 8 1,4159 0,1827 0,4184 1,0962 
Simarouba amara * 5 0,5593 5 0,8850 0,6930 1,5869 1,0104 
Castilla ulei 5 0,5593 4 0,7080 0,7054 1,6152 0,9608 
Onychopetalum periquino 6 0,6711 3 0,5310 0,7256 1,6616 0,9546 
Mouriri sp. 10 1,1186 6 1,0619 0,2946 0,6746 0,9517 
Erisma bicolor 2 0,2237 2 0,3540 0,9583 2,1943 0,9240 
Jacaranda copaia * 7 0,783 4 0,7080 0,4585 1,0500 0,8470 
Perebea mollis 9 1,0067 5 0,8850 0,2148 0,4918 0,7945 
Amburana acreana 2 0,2237 2 0,3540 0,7736 1,7714 0,7830 
Metrodorea flavida 11 1,2304 4 0,7080 0,1766 0,4044 0,7809 
Copaifera multijuga 5 0,5593 4 0,7080 0,4661 1,0674 0,7782 
Cochlospermum sp. 4 0,4474 4 0,7080 0,5057 1,1579 0,7711 
Pradosia cochlearia 8 0,8949 3 0,5310 0,3859 0,8837 0,7699 
Naucleopsis stipularis 9 1,0067 5 0,8850 0,1545 0,3537 0,7485 
Aparisthmium cordatum 8 0,8949 6 1,0619 0,1152 0,2637 0,7402 
Dialium guianense * 5 0,5593 4 0,7080 0,3929 0,8996 0,7223 
Virola multinervia 6 0,6711 6 1,0619 0,1703 0,3899 0,7077 
Quiina negrensis 7 0,783 6 1,0619 0,0837 0,1917 0,6789 
Otoba sp. 4 0,4474 4 0,7080 0,3752 0,8592 0,6715 
Brosimum lactescens * 6 0,6711 5 0,8850 0,1859 0,4258 0,6606 
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Espécie DA DR FA FR DoA DoR IVI 
Leonia glycycarpa * 7 0,783 5 0,8850 0,1286 0,2945 0,6541 
Couma guianensis 3 0,3356 3 0,5310 0,4683 1,0724 0,6463 
Capirona decorticans 7 0,783 5 0,8850 0,1161 0,2659 0,6446 
Minquartia guianensis 5 0,5593 5 0,8850 0,2080 0,4762 0,6401 
Rinoreocarpus ulei 10 1,1186 3 0,5310 0,1125 0,2577 0,6357 
Protium sp2 6 0,6711 5 0,8850 0,1272 0,2913 0,6158 
Siparuna decipiens * 5 0,5593 4 0,7080 0,2437 0,5581 0,6084 
Terminalia oblonga 4 0,4474 4 0,7080 0,2514 0,5756 0,5770 
Bellucia grossularioides 5 0,5593 4 0,7080 0,2000 0,4579 0,5751 
Geissospermum sp. 5 0,5593 4 0,7080 0,1979 0,4532 0,5735 
Nectandra cuspidata 5 0,5593 5 0,8850 0,0865 0,1981 0,5474 
Qualea grandiflora 5 0,5593 3 0,5310 0,2223 0,5090 0,5331 
Trichilia rubra 6 0,6711 3 0,5310 0,1487 0,3405 0,5142 
Virola sebifera 4 0,4474 4 0,7080 0,1677 0,3841 0,5132 
Xylopia parviflora 6 0,6711 3 0,5310 0,1362 0,3119 0,5047 
Inga sp1 5 0,5593 4 0,7080 0,0816 0,1869 0,4847 
Helicostylis scabra 4 0,4474 4 0,7080 0,1223 0,2800 0,4785 
Astronium lecointei 4 0,4474 3 0,5310 0,1834 0,4198 0,4661 
Guatteria sp. 4 0,4474 3 0,5310 0,1758 0,4024 0,4603 
Virola multiflora  4 0,4474 4 0,7080 0,0957 0,2192 0,4582 
Cedrelinga cateniformis 1 0,1119 1 0,1770 0,4699 1,0760 0,4549 
Inga alba * 4 0,4474 4 0,7080 0,0872 0,1996 0,4517 
Enterolobium maximum 1 0,1119 1 0,1770 0,4395 1,0063 0,4317 
Buchenavia sp. 1 0,1119 1 0,1770 0,4210 0,9639 0,4176 
Hymenea parvifolia 2 0,2237 2 0,3540 0,2773 0,6350 0,4042 
Virola sp1 2 0,2237 1 0,1770 0,3480 0,7969 0,3992 
Aniba ferrea 3 0,3356 3 0,5310 0,1300 0,2976 0,3881 
Casearia sp. 3 0,3356 3 0,5310 0,1188 0,2720 0,3795 
Apeiba tibourbou 3 0,3356 3 0,5310 0,1154 0,2643 0,3770 
Vatairea paraensis 1 0,1119 1 0,1770 0,3610 0,8267 0,3719 
Aspidosperma carapanauba 4 0,4474 3 0,5310 0,0587 0,1344 0,3709 
Chaunochiton kappleri 2 0,2237 2 0,3540 0,2335 0,5347 0,3708 
Goupia glabra * 2 0,2237 2 0,3540 0,2160 0,4946 0,3574 
Abarema jucumba * 2 0,2237 2 0,3540 0,2128 0,4873 0,3550 
Cordiera myrciifolia 3 0,3356 3 0,5310 0,0775 0,1774 0,3480 
Pourouma minor * 3 0,3356 3 0,5310 0,0725 0,1661 0,3442 
Eriotheca globosa 4 0,4474 2 0,3540 0,0851 0,1949 0,3321 
Couratari guianensis 3 0,3356 2 0,3540 0,1282 0,2935 0,3277 
Ficus insipida 1 0,1119 1 0,1770 0,3026 0,6929 0,3272 
Aspidosperma araracanga 3 0,3356 3 0,5310 0,0499 0,1143 0,3269 
Ocotea guianensis 2 0,2237 1 0,1770 0,2527 0,5786 0,3264 
Lacistema sp. 3 0,3356 3 0,5310 0,0491 0,1125 0,3263 
Amaioua sp. 3 0,3356 3 0,5310 0,0487 0,1116 0,3260 
Inga sp2 3 0,3356 3 0,5310 0,0386 0,0884 0,3183 
Poeppigia procera 2 0,2237 2 0,3540 0,1624 0,3718 0,3165 
Parkia pendula 2 0,2237 2 0,3540 0,1537 0,3519 0,3099 
Theobroma speciosum 4 0,4474 2 0,3540 0,0531 0,1216 0,3077 
Sloanea pubescens 2 0,2237 2 0,3540 0,1485 0,3400 0,3059 
Qualea tessmannii 2 0,2237 2 0,3540 0,1378 0,3155 0,2977 
Licania micranta * 4 0,4474 2 0,3540 0,0374 0,0856 0,2957 
Astrocaryum murumuru * 2 0,2237 3 0,5310 0,0517 0,1184 0,2910 
Pterocarpus rohrii 2 0,2237 2 0,3540 0,1128 0,2584 0,2787 
Turpinia occidentalis 3 0,3356 2 0,3540 0,0500 0,1146 0,2680 
Bertholletia excelsa 2 0,2237 2 0,3540 0,0948 0,2170 0,2649 
Socratea exorrhiza 3 0,3356 2 0,3540 0,0287 0,0658 0,2518 
Attalea phalerata * 1 0,1119 1 0,1770 0,1987 0,4549 0,2479 
Cedrela odorata 2 0,2237 2 0,3540 0,0660 0,1511 0,2429 
Sterculia excelsa 2 0,2237 2 0,3540 0,0544 0,1246 0,2341 
Neea floribunda 2 0,2237 2 0,3540 0,0526 0,1204 0,2327 
Apeiba sp. 2 0,2237 2 0,3540 0,0488 0,1117 0,2298 
Jacaratia spinosa 2 0,2237 1 0,1770 0,1213 0,2776 0,2261 
Huberodendron swietenioides 1 0,1119 1 0,1770 0,1696 0,3884 0,2258 
Symphonia globulifera 2 0,2237 2 0,3540 0,0414 0,0948 0,2242 



  

169 

 

Espécie DA DR FA FR DoA DoR IVI 
Acinodendron ferrugineum 2 0,2237 2 0,3540 0,0408 0,0934 0,2237 
Chrysophyllum amazonicum 2 0,2237 2 0,3540 0,0330 0,0755 0,2177 
Ocotea nitida 2 0,2237 2 0,3540 0,0291 0,0666 0,2148 
Laetia procera 2 0,2237 2 0,3540 0,0283 0,0649 0,2142 
Virola sp2 1 0,1119 1 0,1770 0,1538 0,3521 0,2136 
Cupania sp. 2 0,2237 2 0,3540 0,0268 0,0613 0,2130 
Inga cylindrica 2 0,2237 2 0,3540 0,0268 0,0613 0,2130 
Duguetia ulei 2 0,2237 2 0,3540 0,0262 0,0601 0,2126 
Cordia panicularis 2 0,2237 2 0,3540 0,0242 0,0555 0,2111 
Tovomita amazonica 2 0,2237 2 0,3540 0,0219 0,0500 0,2092 
Cheiloclinium sp. 2 0,2237 2 0,3540 0,0201 0,0459 0,2079 
Hevea brasiliensis 2 0,2237 1 0,1770 0,0804 0,1840 0,1949 
Aspidosperma vargasii 1 0,1119 2 0,3540 0,0472 0,1080 0,1913 
Tapirira guianensis * 1 0,1119 1 0,1770 0,1089 0,2494 0,1794 
Alibertia myrciifolia 1 0,1119 1 0,1770 0,1052 0,2410 0,1766 
Sapium glandulosum 2 0,2237 1 0,1770 0,0522 0,1196 0,1734 
Aspidosperma nitidum 1 0,1119 1 0,1770 0,0963 0,2205 0,1698 
Toulicia guianensis 1 0,1119 1 0,1770 0,0928 0,2125 0,1671 
Neea sp. 1 0,1119 1 0,1770 0,0894 0,2047 0,1645 
Indet  2 0,2237 1 0,1770 0,0306 0,0701 0,1569 
Alchornea discolor 2 0,2237 1 0,1770 0,0238 0,0545 0,1517 
Licania sp1 1 0,1119 1 0,1770 0,0703 0,1610 0,1500 
Machaerium sp. 1 0,1119 1 0,1770 0,0616 0,1411 0,1433 
Maclura tinctoria 1 0,1119 1 0,1770 0,0522 0,1196 0,1361 
Casearia arborea 1 0,1119 1 0,1770 0,0497 0,1137 0,1342 
Pouteria procera 1 0,1119 1 0,1770 0,0497 0,1137 0,1342 
Banara nitida 1 0,1119 1 0,1770 0,0472 0,1080 0,1323 
Bagassa guianensis 1 0,1119 1 0,1770 0,0424 0,0971 0,1287 
Dalbergia sp. 1 0,1119 1 0,1770 0,0424 0,0971 0,1287 
Aspidosperma sp. 1 0,1119 1 0,1770 0,0390 0,0893 0,1260 
Pouteria sp. 1 0,1119 1 0,1770 0,0390 0,0893 0,1260 
Pseudopiptadenia sp. 1 0,1119 1 0,1770 0,0390 0,0893 0,1260 
Andira inermis 1 0,1119 1 0,1770 0,0379 0,0868 0,1252 
Albizia sp. 1 0,1119 1 0,1770 0,0368 0,0843 0,1244 
Balizia  elegans 1 0,1119 1 0,1770 0,0368 0,0843 0,1244 
Byrsonima sp. 1 0,1119 1 0,1770 0,0347 0,0794 0,1227 
Couratari macrosperma 1 0,1119 1 0,1770 0,0347 0,0794 0,1227 
Ourateia odora 1 0,1119 1 0,1770 0,0336 0,0770 0,1219 
Rhizophora sp. 1 0,1119 1 0,1770 0,0316 0,0723 0,1204 
Brosimum alicastrum 1 0,1119 1 0,1770 0,0286 0,0656 0,1181 
Chrysophyllum sp. 1 0,1119 1 0,1770 0,0277 0,0634 0,1174 
Trattinnickia sp. 1 0,1119 1 0,1770 0,0268 0,0613 0,1167 
Licania sp2 1 0,1119 1 0,1770 0,0250 0,0571 0,1153 
Vatairea sericea 1 0,1119 1 0,1770 0,0199 0,0456 0,1115 
Ampelocera sp. 1 0,1119 1 0,1770 0,0183 0,0420 0,1103 
Celtis sp. 1 0,1119 1 0,1770 0,0168 0,0386 0,1091 
Casearia javitensis 1 0,1119 1 0,1770 0,0161 0,0369 0,1086 
Theobroma sylvestre 1 0,1119 1 0,1770 0,0161 0,0369 0,1086 
Coccoloba mollis 1 0,1119 1 0,1770 0,0147 0,0337 0,1075 
Pourouma guianensis * 1 0,1119 1 0,1770 0,0134 0,0306 0,1065 
Caryocar villosum 1 0,1119 1 0,1770 0,0127 0,0292 0,1060 
Protium heptaphyllum * 1 0,1119 1 0,1770 0,0127 0,0292 0,1060 
Clitoria sp. 1 0,1119 1 0,1770 0,0115 0,0263 0,1051 
Mezilaurus itauba * 1 0,1119 1 0,1770 0,0115 0,0263 0,1051 
Drypetes amazonica 1 0,1119 1 0,1770 0,0097 0,0223 0,1037 
Thyrsodium spruceanum 1 0,1119 1 0,1770 0,0097 0,0223 0,1037 
Diospyros cavalcantei 1 0,1119 1 0,1770 0,0092 0,0211 0,1033 
Taralea oppositifolia 1 0,1119 1 0,1770 0,0092 0,0211 0,1033 
Helicostylis tomentosa 1 0,1119 1 0,1770 0,0081 0,0187 0,1025 
Parkia multijuga 1 0,1119 1 0,1770 0,0081 0,0187 0,1025 
Dipteryx odorata 1 0,1119 1 0,1770 0,0029 0,0066 0,0985 

*Indica espécies hiperdominantes sensu ter Steege et al. (2013) 
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Tabela 40 - Parâmetros fitossociológicos das famílias estimados para o componente arbóreo da 
fisionomia Floresta Ombrófila Aberta Submontana com Palmeiras no Parque Estadual Serra dos Reis 
em Costa Marques, Rondônia, onde (DA) é densidade absoluta, (DR) a densidade relativa, (FA) a 
frequência absoluta, (FR) a frequência relativa, (DoA) a dominância absoluta e (DoR) a dominância 
relativa e (IVI) o índice de valor de importância. 
Famílias DA DR FrA FrR DoA DoR IVI 

Euphorbiaceae 71 26,5918 17 15,7407 0,3625 21,3273 21,2199 
Melastomataceae 58 21,7228 17 15,7407 0,2691 15,8322 17,7653 
Apocynaceae 31 11,6105 15 13,8889 0,2224 13,0847 12,8613 
Fabaceae 27 10,1124 8 7,4074 0,28 16,4735 11,3311 
Vochysiaceae 16 5,9925 10 9,2593 0,1423 8,3721 7,8746 
Sapotaceae 10 3,7453 7 6,4815 0,0895 5,2656 5,1641 
Myrtaceae 13 4,8689 7 6,4815 0,0569 3,3476 4,8993 
Sapindaceae 11 4,1199 5 4,6296 0,0366 2,1533 3,6343 
Simaroubaceae 8 2,9963 4 3,7037 0,0474 2,7887 3,1629 
Malvaceae 2 0,7491 1 0,9259 0,0481 2,8299 1,5016 
Annonaceae 1 0,3745 1 0,9259 0,0471 2,7711 1,3572 
Moraceae 2 0,7491 2 1,8519 0,0212 1,2473 1,2827 
Peraceae 3 1,1236 2 1,8519 0,0116 0,6825 1,2193 
Polygalaceae 3 1,1236 2 1,8519 0,0079 0,4648 1,1467 
Lecythidaceae 2 0,7491 2 1,8519 0,0043 0,2530 0,9513 
Arecaceae 2 0,7491 1 0,9259 0,0116 0,6825 0,7858 
Bixaceae 1 0,3745 1 0,9259 0,0154 0,9060 0,7355 
Bignoniaceae 1 0,3745 1 0,9259 0,0081 0,4766 0,5923 
Proteaceae 1 0,3745 1 0,9259 0,0062 0,3648 0,5551 
Salicaceae 1 0,3745 1 0,9259 0,0042 0,2471 0,5159 
Combretaceae 1 0,3745 1 0,9259 0,0025 0,1471 0,4825 
Hypericaceae 1 0,3745 1 0,9259 0,0025 0,1471 0,4825 
Malpighiaceae 1 0,3745 1 0,9259 0,0023 0,1353 0,4786 

Um total de 22 famílias apresentaram uma espécie (Figura 108a). Considerando-se o número 
de gêneros, Fabaceae com 27 gêneros, Moraceae (10), Malvaceae (6), Arecaceae (5) foram 
as mais diversas enquanto 24 famílias apresentaram-se com um gênero (Figura 108b). Para 
riqueza específica por gênero, Aspidosperma e Virola, com cinco espécies cada um, 
apresentaram a maior riqueza, seguidos por Licania, Inga e Pouteria com quatro espécies. 
Por fim, 107 gêneros apresentaram uma espécie (Figura 108c).  

As famílias aqui apontadas como importantes quanto à diversidade de espécies são aquelas 
tradicionalmente indicadas por diversos autores como constituintes de destaque em diversos 
sítios ao longo da Amazônia (Silva et al., 1989; Oliveira et. al., 2008, Almeida & Jardim, 2011). 
Em particular, Fabaceae constituem uma das mais importantes famílias da flora amazônica 
(Nunes et al., 2007). 

Segundo ter Steege et al. (2013), os gêneros Eschweilera, Protium, Pouteria, Licania, Euterpe, 
Inga, Eperua, Virola, Astrocaryum eLecythis são os gêneros mais abundantes em nível de 
bioma Amazônia enquanto que os mais diversos foram Inga com 134 espécies, seguidos por 
Pouteria (117), Licania (105), Ocotea (93), Miconia (92), Guatteria (85), Eugenia (76), Protium 
(69), Swartzia (67), Ficus (59) e Eschweilera (52).  

 

 

 

 



  

171 

 

 

a 

 

b 

 

c 

 

Figura 108. Distribuição da riqueza de táxons arbóreos para a fisionomia Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana com Palmeiras na área do Parque Estadual Serra dos Reis, Costa Marques, Rondônia, 
2018. 21-a, riqueza de gêneros por família; 21-b, riqueza específica por família; 21-c, riqueza específica 
por gêneros. Fonte: Ecossis (2018). 

A classificação ecológica das espécies ( 

Tabela 41) apontou a ocorrência de número significativo de espécies pioneiras, secundárias 
iniciais e secundárias tardias. Foi identificada apenas uma espécie clímax (Cedrela odorata). 

A ocorrência de um grande número de indivíduos de uma determinada categoria sucessional 
ocorrendo proximamente pode ser indicação de eventos pretéritos como exploração 
madeireira ou ocorrência de eventos naturais como ventos. Desta forma, a indicação da  
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categoria ecológica pode tornar a(s) espécie(s) indicadora(s) de estágio de desenvolvimento 
de uma comunidade. 

 
Tabela 41 - Espécies arbóreas e suas respectivas classificações ecológicas. 

Espécie Classificação Ecológica 

Abarema jupunba Secundária Tardia 
Aparisthmium cordatum Pioneira 

Apuleia leiocarpa Secundária Inicial 
Aspidosperma nitidum Secundária Tardia 

Astrocaryum murumuru Pioneira 
Astronium lecointei Secundária Tardia 

Attalea maripa Pioneira 
Bagassa guianensis Secundária Inicial 

Bellucia grossularioides Secundária Inicial 
Brosimum guianense Secundária Inicial 
Brosimum lactescens Secundária Inicial 

Caryocar villosum Secundária Tardia 
Casearia javitensis Secundária Inicial 

Cecropia pachystachya Pioneira 
Cedrela odorata Clímax 

Chaunochiton kappleri Secundária Inicial 
Cordia panicularis Secundária Inicial 

Cordiaria myrciifolia Pioneira 
Couma guianensis Secundária Tardia 

Couratari guianensis Secundária Tardia 
Dialium guianense Secundária Tardia 
Dipteryx odorata Secundária Tardia 

Eschweilera coriacea Secundária Tardia 
Goupia glabra Secundária Tardia 

Helicostylis tomentosa Secundária Inicial 
Hevea brasiliensis Secundária Tardia 

Hymenolobium pulcherrimum Secundária Tardia 
Inga alba Secundária Inicial 

Iryanthera juruensis Secundária Tardia 
Jacaranda copaia Pioneira 

Laetia procera Secundária Inicial 
Licania caudata Secundária Tardia 

Licania micrantha Secundária Tardia 
Maclura tinctoria Pioneira 
Mezilaurus itauba Secundária Tardia 

Minquartia guianensis Secundária Tardia 
Nectandra cuspidata Secundária Tardia 

Neea floribunda Secundária Inicial 
Ocotea guianensis Secundária Tardia 
Oenocarpus bataua Secundária Inicial 

Parkia multijuga Secundária Tardia 
Parkia pendula Secundária Tardia 

Pourouma guianensis Pioneira 
Pourouma minor Secundária Inicial 
Pouteria caimito Secundária Tardia 

Protium heptaphyllum Pioneira 
Pseudolmedia laevigata Secundária Inicial 

Pterocarpus rohrii Secundária Tardia 
Qualea paraensis Secundária Tardia 
Simarouba amara Secundária Inicial 
Socratea exorrhiza Secundária Inicial 
Sterculia excelsa Secundária Inicial 

Symphonia globulifera Secundária Tardia 
Tachigali paniculata Pioneira 
Tapirira guianensis Pioneira 
Taralea oppositifolia Secundária Inicial 
Tetragastris altissima Secundária Inicial 

Theobroma speciosum Secundária Inicial 
Toulicia guianensis Secundária Inicial 

Vatairea sericea Secundária Inicial 
Virola sebifera Pioneira 

Xylopia benthamii Secundária Tardia 
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A análise de agrupamento realizada a partir da composição florística do componente arbóreo 
mostrou três setores florísticos no Parque (Figura 109). O primeiro setor, representado pelas 
parcelas (12,14, 15,16,17,18,19 e 20) localizadas ao longo da Linha 23 que cruza na frente 
da sede do parque. O segundo setor constituído pela região leste do Parque representado 
pelas parcelas 7, 8, 9 e 10 mais as parcelas 1 e 13. O terceiro setor florístico está localizado 
na porção norte, e agrupou as parcelas 2, 3, 4, 5 e 11.  

O agrupamento observado é o esperado uma vez que áreas próximas tendem a apresentar 
maior similaridade entre si do que com áreas mais distantes. A divisão do Parque em setores 
florísticos pode ser uma ferramenta poderosa na administração do Parque no que tange a seu 
zoneamento. 

 
Figura 109. Dendrograma de análise de agrupamento, utilizando o índice de similaridade de Jaccard, 
para as áreas de Floresta Ombrófila Aberta Submontana com Palmeiras do Parque Estadual Serra dos 
Reis. Fonte: Ecossis (2018).
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Suficiência Amostral 

A suficiência amostral estimada a partir da curva cumulativa de espécies mostrou incremento 
de novas espécies ao longo de toda área estudada (Figura 110) demonstrando que a riqueza 
específica não foi capturada na sua totalidade. 

 
Figura 110. Curva cumulativa de espécies para F.O.A. Submontana com Palmeiras no PESR. Fonte: 
Ecossis (2018). 

4.9.3.2 Contato Savana/Floresta Estacional Semidecidual Submontana com Dossel 
Emergente 

As duas primeiras espécies em valor de importância (Alchornea discolor e Tibouchina sp.) 
responderam por grande parte do IVI da comunidade. Componente mais importante na 
composição do IVI destas espécies foi a densidade, ou seja, o número de indivíduos (Tabela 
42). As duas espécies são dominantes na comunidade visto que respondem por quase 
metade do número de indivíduos. Das 38 espécies, 12 apresentaram apenas um indivíduo na 
área amostrada. Os baixos valores de área basal por hectare (8,4985m²/ha) são compatíveis 
com a formação visto que seus indivíduos são basicamente de pequeno porte e não se trata 
de uma formação florestal.  
 

Tabela 42 - Parâmetros fitossociológicos das espécies estimados para o componente arbóreo do 
Contato Savana/Floresta Estacional Semidecidual Submontana com Dossel Emergente no Parque 
Estadual Serra dos Reis em Costa Marques, Rondônia, onde (DA) é densidade absoluta, (DR) a 
densidade relativa, (FA) a frequência absoluta, (FR) a frequência relativa, (DoA) a dominância absoluta 
e (DoR) a dominância relativa e (IVI) o índice de valor de importância. 
Espécie DA DR FrA FrR DoA DoR IVI 

Alchornea discolor 63 23,5955 85 13,7097 0,264 15,5322 17,6124 
Tibouchina sp. 53 19,8502 85 13,7097 0,2373 13,9613 15,8404 
Inga sp2 20 7,4906 20 3,2258 0,1956 11,5079 7,4081 
Himatanthus articulatus 15 5,6180 50 8,0645 0,1216 7,1542 6,9456 
Aspidosperma sp. 16 5,9925 40 6,4516 0,1008 5,9305 6,1249 
Pouteria torta 9 3,3708 35 5,6452 0,0872 5,1303 4,7154 
Maprounea guianensis 8 2,9963 20 3,2258 0,0985 5,7951 4,0057 
Qualea tesmanii 8 2,9963 25 4,0323 0,0663 3,9007 3,6431 
Simarouba amara 8 2,9963 20 3,2258 0,0474 2,7887 3,0036 
Sapindus saponaria 9 3,3708 20 3,2258 0,0323 1,9003 2,8323 
Qualea grandiflora 6 2,2472 15 2,4194 0,0491 2,8887 2,5184 
Eugenia sp. 8 2,9963 15 2,4194 0,0273 1,6062 2,3406 
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Espécie DA DR FrA FrR DoA DoR IVI 
Myrciaria floribunda 5 1,8727 20 3,2258 0,0296 1,7415 2,2800 
Tachigali paniculata 2 0,7491 5 0,8065 0,0573 3,3712 1,6422 
Mollia sp. 3 1,1236 15 2,4194 0,0205 1,2061 1,5830 
Guatteria sp. 1 0,3745 5 0,8065 0,0471 2,7711 1,3174 
Vochysia haenkeana 2 0,7491 10 1,6129 0,0269 1,5826 1,3149 
Pera glabrata 3 1,1236 10 1,6129 0,0116 0,6825 1,1397 
Bredemeyera sp. 3 1,1236 10 1,6129 0,0079 0,4648 1,0671 
Miconia sp. 2 0,7491 10 1,6129 0,0113 0,6648 1,0089 
Bowdichia sp. 2 0,7491 5 0,8065 0,0198 1,1649 0,9068 
Eriotheca globosa 1 0,3745 5 0,8065 0,0258 1,5179 0,8996 
Andira inermis 2 0,7491 10 1,6129 0,0053 0,3118 0,8913 
Cariniana sp. 2 0,7491 10 1,6129 0,0043 0,2530 0,8717 
Toulicia sp. 2 0,7491 10 1,6129 0,0043 0,2530 0,8717 
Sterculia sp. 1 0,3745 5 0,8065 0,0223 1,3120 0,8310 
Ficus trigona 1 0,3745 5 0,8065 0,0181 1,0649 0,7486 
Astrocaryum tucuma 2 0,7491 5 0,8065 0,0116 0,6825 0,7460 
Cochlospermum sp. 1 0,3745 5 0,8065 0,0154 0,9060 0,6957 
Fridericia floribunda 1 0,3745 5 0,8065 0,0081 0,4766 0,5525 
Roupala montana 1 0,3745 5 0,8065 0,0062 0,3648 0,5153 
Casearia javitensis 1 0,3745 5 0,8065 0,0042 0,2471 0,4760 
Ficus boliviana 1 0,3745 5 0,8065 0,0031 0,1824 0,4545 
Buchenavia grandis 1 0,3745 5 0,8065 0,0025 0,1471 0,4427 
Vismia brasiliensis 1 0,3745 5 0,8065 0,0025 0,1471 0,4427 
Byrsonima sp. 1 0,3745 5 0,8065 0,0023 0,1353 0,4388 
Micropholis sp. 1 0,3745 5 0,8065 0,0023 0,1353 0,4388 
Machaerium sp. 1 0,3745 5 0,8065 0,002 0,1177 0,4329 

 

Famílias com maior riqueza de espécies foram Fabaceae com 5 espécies e Vochysiaceae 
com 3 espécies, em seguida, 8 famílias apresentaram 2 espécies (Tabela 43). 

 

Tabela 43 -Parâmetros fitossociológicos das famílias estimados para o componente arbóreo do Contato 
Savana/Floresta Estacional Semidecidual Submontana com Dossel Emergente no Parque Estadual 
Serra dos Reis em Costa Marques, Rondônia, onde (DA) é densidade absoluta, (DR) a densidade 
relativa, (FA) a frequência absoluta, (FR) a frequência relativa, (DoA) a dominância absoluta e (DoR) a 
dominância relativae (IVI) o índice de valor de importância. 
Famílias DA DR FrA FrR DoA DoR IVI 

Euphorbiaceae 71 26,5918 17 15,7407 0,3625 21,3273 21,2199 
Melastomataceae 58 21,7228 17 15,7407 0,2691 15,8322 17,7653 
Apocynaceae 31 11,6105 15 13,8889 0,2224 13,0847 12,8613 
Fabaceae 27 10,1124 8 7,4074 0,28 16,4735 11,3311 
Vochysiaceae 16 5,9925 10 9,2593 0,1423 8,3721 7,8746 
Sapotaceae 10 3,7453 7 6,4815 0,0895 5,2656 5,1641 
Myrtaceae 13 4,8689 7 6,4815 0,0569 3,3476 4,8993 
Sapindaceae 11 4,1199 5 4,6296 0,0366 2,1533 3,6343 
Simaroubaceae 8 2,9963 4 3,7037 0,0474 2,7887 3,1629 
Malvaceae 2 0,7491 1 0,9259 0,0481 2,8299 1,5016 
Annonaceae 1 0,3745 1 0,9259 0,0471 2,7711 1,3572 
Moraceae 2 0,7491 2 1,8519 0,0212 1,2473 1,2827 
Peraceae 3 1,1236 2 1,8519 0,0116 0,6825 1,2193 
Polygalaceae 3 1,1236 2 1,8519 0,0079 0,4648 1,1467 
Lecythidaceae 2 0,7491 2 1,8519 0,0043 0,2530 0,9513 
Arecaceae 2 0,7491 1 0,9259 0,0116 0,6825 0,7858 
Bixaceae 1 0,3745 1 0,9259 0,0154 0,9060 0,7355 
Bignoniaceae 1 0,3745 1 0,9259 0,0081 0,4766 0,5923 
Proteaceae 1 0,3745 1 0,9259 0,0062 0,3648 0,5551 
Salicaceae 1 0,3745 1 0,9259 0,0042 0,2471 0,5159 
Combretaceae 1 0,3745 1 0,9259 0,0025 0,1471 0,4825 
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Famílias DA DR FrA FrR DoA DoR IVI 
Hypericaceae 1 0,3745 1 0,9259 0,0025 0,1471 0,4825 
Malpighiaceae 1 0,3745 1 0,9259 0,0023 0,1353 0,4786 

 

Um total de 15 famílias apresentaram uma espécie (Figura 111a). Considerando-se o número 
de gêneros, Fabaceae com 5 gêneros, Apocynaceae (2), Euphorbiaceae(2), Malvaceae (2) 
Melastomataceae (2), Myrtaceae (2), Sapindaceae (2), Sapotaceae (2) e Vochysiaceae (2), 
foram as mais diversas enquanto 14 famílias apresentaram um gênero (Figura 111b). Para 
gêneros, Ficus e Qualea apresentaram duas espécies e os demais gêneros apresentaram 
uma espécie (Figura 111c).  

As famílias melhor representadas na área de Ecótono (Fabaceae e Vochysiaceae) são 
reconhecidas como importantes em algumas formações. No caso das fabáceas, sua presença 
em áreas florestais amazônicas é bem documentada. Para formações abertas como Cerrado, 
ambientalmente semelhante as condições observadas na área em tela, Vochysiaceae tem 
mostrado presença importante com espécies de Qualea e Vochysia. 
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Figura 111. Distribuição da riqueza de táxons lenhosos para a fisionomia Contato Savana/Floresta 
Estacional Semidecidual Submontana com Dossel Emergente na área do Parque Estadual Serra dos 
Reis, Costa Marques, Rondônia, 2018. 28-a, riqueza de gêneros por família, 28-b, riqueza específica 
por família, 28-c, riqueza específica por gêneros. Fonte: Ecossis (2018). 

Suficiência Amostral 

A suficiência amostral estimada a partir da curva cumulativa de espécies mostrou incremento 
de novas espécies ao longo de toda área estudada (Figura 112), de maneira semelhante ao 
observado para a Floresta Ombrófila Aberta Submontana com Palmeiras, demonstrando que 
a riqueza específica não foi capturada na sua totalidade. 

 

Figura 112. Curva cumulativa de espécies Contato Savana/Floresta Estacional Semidecidual 

Submontana com Dossel Emergente no Parque Estadual Serra dos Reis. Fonte: Ecossis (2018). 

 

4.9.4 Espécies de Interesse Econômico 

Abaixo estão listadas espécies de interesse econômico (Tabela 44). Na área do parque há 
registro de espécies de interesse madeireiro e extrativista. A ocorrência de espécies  
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madeireiras levou ao estabelecimento de uma prática e furto de madeireira da Unidade que 
se estende até os dias de hoje. 

A ocorrência destas espécies é importante pois a Unidade poderá vir a ser uma fornecedora 
de sementes destas espécies para atender uma demanda que deverá ser crescente com os 
processos de recuperação florestal que se avizinham para o estado de Rondônia. Para isto, 
deverão ser tomados os cuidados pertinentes para evitar a retirada indiscriminada de 
propágulos, sem um planejamento. 

Tabela 44 - Espécies arbóreas de interesse econômico presentes nas florestas do Parque. 
Família Espécie 

Anacardiaceae Astronium lecointei 
 Euterpe precatória * 
Bignoniaceae Jacaranda copaia 
Burseraceae Protium heptaphyllum 
 Tetragastris altissima 
Caryocaraceae Caryocar villosum 
Clusiaceae Symphonia globulifera 
Euphorbiaceae Hevea brasiliensis * 
 Sapium glandulosum 
Fabaceae Amburana acreana 
 Apuleia leiocarpa 
 Cedrelinga cateniformis 
 Copaifera multijuga * 
 Dialium guianense 
 Dipteryx odorata 
 Hymenaea parvifolia 
 Parkia multijuga 
 Parkia pendula 
 Pterocarpus rohrii 
 Taralea oppositifolia 
 Vatairea paraensis 
Goupiaceae Goupia glabra 
Lauraceae Mezilaurus itauba 
Lecythidaceae Bertholletia excelsa * 
 Couratari guianensis 
 Eschweilera coriacea 
Malvaceae Apeiba tibourbou 
Meliaceae Cedrela odorata 
Moraceae Bagassa guianensis 
 Castilla ulei 
 Clarisia racemosa 
 Ficus insipida 
Myristicaceae Virola multinervia 
Olacaceae Minquartia guianensis 
Salicaceae Laetia procera 
Sapotaceae Pouteria caimito 
Simaroubaceae Simarouba amara 
Vochysiaceae Qualea grandiflora 
 Qualea paraensis 

* espécie de interesse extrativista não madeireiro. 

 

4.9.5 Considerações Gerais Sobre o Estado da Unidade 

O estado de Rondônia sofreu ao longo de sua história recente uma intensa alteração em sua 
cobertura vegetal natural decorrente do processo de ocupação iniciado nas últimas quatro  
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décadas. Exemplos desta alteração são as áreas desmatadas para ocupação pela 
agropecuária e a intensa exploração seletiva de madeira sem planos de manejo. 

Na área do PESR a realidade é semelhante àquela observada no estado de maneira geral, 
isto é, áreas abertas e abandonadas e áreas sob exploração seletiva de madeira. Em seu 
interior observa-se uma grande área desmatada a aproximadamente 18 anos, “abandonada” 
e já em processo de recuperação com indivíduos arbóreos adultos estabelecidos. São 
espécies ocorrentes na área de recuperação espontânea: Luehea sp., Astrocaryum 
tucuma, Inga alba, Inga cylindrica, Machaerium sp., Virola sebifera entre outras. Podemos 
classificar  muitos locais desta porção do Parque como área de floresta secundária. Esta 
situação é observada na extremidade leste da Unidade de Conservação, e o tamanho da área 
desmatada é de mais de 230 ha (Figura 113). Neste local foi implantado pastagem que até o 
momento encontra-se presente em algumas manchas. Ainda não foi erradicado o plantio de 
Brachiariasp.. Esta espécie poderá vir a tornar-se uma espécie invasora em áreas de clareiras 
caso barreiras naturais não sejam eficientes em controlar sua expansão. 

Não foram observadas espécies invasoras na área do Parque. Como comentado, mesmo 
Brachiaria está confinada a uma determinada área do parque e em suas margens. Como trata-
se de uma espécie dependente de área aberta para se estabelecer, seu avanço parece estar 
controlado, desde que a cobertura florestal seja mantida. 
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Figura 113. Aspectos de áreas degradadas por desmatamentos de 18 anos aproximadamente na 
extremidade leste do PESR, Costa marques, Rondônia, 2018. a) Imagem de satélite mostrando limite 
do parque (linha vermelha) e área desmatada; b) estrada no limite do parque com árvore derrubada em 
dias antes da chegada da equipe de estudos da vegetação; c) carreador no interior do Parque; d) área 
desmatada com pastagem; e) carreador 2 na área desmatada; f) outro aspecto da estrada situada no 
limite do parque; g) entrada de um segundo carreador em direção ao interior do PESR. Fonte: Ecossis 
(2018). 

Outro impacto observado foi a exploração seletiva de madeiras (Figura 114). Este processo 
tão intenso no passado deixou sinais no Parque como clareiras, pátios de estocagem e uma 
rede de carreadores que permeia praticamente todo o interior do Parque. Outros sinais desta 
ação são flagrados com facilidade tais como locais de embarque de tratores e restos de 
pranchas de madeira exploradas e transformadas em tábuas no próprio local. Ainda hoje esta 
prática ilegal é observada em diversos pontos no interior do Parque. 

Na sua extremidade leste, carreadores recentes são observados e foram inclusive usados 
pela equipe de campo do presente trabalho, nas proximidades das parcelas 7 a 10. A ausência 
de barreiras representadas pela queda de galhos e árvores é um indicativo da sua utilização 
recente por toreiros. 
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Figura 114. Aspectos de áreas degradadas por exploração seletiva de madeira. Fonte: Ecossis (2018). 
 
 

4.10 FAUNA 

O Brasil representa um dos países com maior biodiversidade, principalmente em relação aos 
vertebrados (Myers et al., 2000). A partir de estudos recentes a riqueza brasileira de anfíbios 
compreende 1080 espécies e 773 espécies de répteis (Costa e Bérnils 2015; Segalla et al., 
2016). Em relação às aves, são 1019 espécies conhecidas (CBRO, 2015). A diversidade de 
mamíferos no Brasil atinge números expressivos, constituindo-se numa das maiores do 
mundo. A riqueza específica de mamíferos brasileiros atualmente está representada por 701 
espécies (Paglia et al., 2012). 

A comunidade de vertebrados de Rondônia é pouco conhecida, principalmente na sua região 
sul, onde fica o Parque Estadual Serra dos Reis, nos municípios de São Francisco do Guaporé 
e Costa Marques. Para herpetofauna, por exemplo, embora exista uma grande quantidade de 
estudos na região amazônica, estes são estudos pontuais de determinadas regiões, 
principalmente da região norte. 

Em relação aos anfíbios, a Amazônia brasileira possui duas espécies de salamandras, nove 
espécies de gimnofionas e 221 espécies de anuros, representando 73% do total das espécies 
amazônicas (Avila-Pires et al., 2007). Até o momento, a Amazônia brasileira comporta 78% 
das espécies de répteis da região amazônica como um todo, onde quatro espécies pertencem 
ao grupo dos crocodilianos, 16 espécies de quelônios, 94 espécies de lagartos, 10 anfisbenas 
e 149 serpentes (Avila-Pires et al., 2007).  

 



  

182 

 

 

Boçon (1999) em inventariamento realizado para o plano de manejo do Parque Estadual de 
Corumbiara (RO) registrou o total de 173 espécies de aves para esta Unidade de 
Conservação. O Parque de Corumbiara está situado na bacia do rio Guaporé e apresenta 
ecossistemas de áreas úmidas, florestas de terra firme, e cerrado. Em Avaliação Ecológica 
Rápida (AER) realizada no Parque Estadual da Serra dos Reis, em período de chuvas em 
Rondônia, foram registradas 152 espécies de aves, sendo amostrados principalmente 
ambientes de floresta de terra firme e mata semicaducifólia (Antas et al., 1996). Esta AER 
representa o único inventariamento publicado em relação à composição de aves do Parque. 

Na Amazônia brasileira, através do programa censo da biodiversidade são registradas 440 
espécies de mamíferos para o bioma, o que corresponde a 62% das espécies de mamíferos 
brasileiros (Goeldi, 2018). O conhecimento sobre a diversidade de mamíferos silvestres de 
Rondônia foi impulsionado nas décadas passadas, a partir de inventariamentos relacionados 
ao licenciamento de grandes e impactantes projetos implantados no estado, como o 
polonoroeste, UHE Samuel e com o zoneamento socioeconômico e ecológico realizado 
através do Planafloro (Brasil, 2006). Mais recentemente, iniciativas conservacionistas de 
criação de unidades de conservação e elaboração de seus respectivos planos de manejo e 
avaliações ecológicas rápidas (AER’s) colaboraram para aumentar o conhecimento sobre a 
distribuição e composição de mamíferos no território de Rondônia. A Reserva Biológica 
(REBIO) do Guaporé fica na mesma região do Parque Estadual da Serra dos Reis (PESR), 
na bacia hidrográfica do rio Guaporé, e possui grande importância na conservação da 
biodiversidade. Esta UC representa notável importância para a manutenção e conservação 
de primatas no estado, podendo abrigar em seus limites até 16 diferentes táxons 
considerando suas áreas de ocorrência e a ausência de efetivas barreiras geográficas. (Alves, 
2009). Em inventariamento da mastofauna para o plano de manejo do parque Nacional da 
Serra da Cutia, no vale do Guaporé, sudoeste do estado, Messias (2006) registrou 20 
espécies de mamíferos de médio e grande porte. 

Esta grande riqueza vem sendo fortemente ameaçada devido principalmente à perda, 
fragmentação e conversão de habitats naturais em ambientes antropizados (Gibbons et al., 
2000; Becker et al., 2007). A Amazônia brasileira, principalmente no estado de Rondônia, é 
um dos biomas que mais vêm sofrendo com a fragmentação e perda de habitat (Werth e 
Avissar, 2002). A comunidade de aves de Rondônia vem sendo uma das mais impactadas de 
todo o bioma (Olmos; Silveira; Benedicto, 2011). Cândido Jr. (2001), a partir de 
inventariamentos sistemáticos no estado, constatou que Rondônia é um referencial em 
relação à riqueza de aves na região neotropical.  

Juntamente com dados secundário, foi realizada uma campanha de campo no período da 
seca no Parque Estadual da Serra dos Reis (PESR) - Rondônia para inventariamento da fauna 
de vertebrados (anfíbios, répteis, aves e mamíferos), para compor o plano de manejo. 

O PESR está inserido em uma área que sofreu grandes modificações em suas paisagens 
naturais. Ainda representa uma amostra significativa das imponentes florestas de terras firmes 
que outrora cobriam completamente a região. Com a construção da BR-429 e o consequente 
aumento da expansão agropecuária e ocupação humana, grandes áreas de florestas foram 
derrubadas, diminuindo e degradando significativamente os habitats e consequentemente a 
fauna, nos municípios de Costa Marques e São Francisco do Guaporé. 

O PESR não possui listas de espécies, avaliações ecológicas rápidas ou publicações de 
pesquisas para o componente da mastofauna e herpetofauna. Existem lacunas em relação 
ao conhecimento sobre a composição, ecologia, uso de habitat, nicho ecológico e grau de  
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ameaça a nível local, de diversas espécies de vertebrados que possivelmente ocorram nessa 
UC de proteção integral estadual. O inventariamento realizado apresenta dados inéditos em 
relação à riqueza de espécies do Parque durante a estação seca, e comporá o Plano de 
Manejo que deverá servir como uma ferramenta que, além de, incentivar novos inventários e 
pesquisas no local, promova a conservação das espécies do PESR.  

 

4.10.1 Métodos Utilizados 

A fauna do Parque Estadual Serra dos Reis (PESR) e da zona de amortecimento foi 
amostrada no período de 24 a 30 de julho de 2018, por dois biólogos especialistas e uma 
ajudante de campo, além do apoio de biólogos da SEDAM, do gestor do parque e de um 
funcionário. Através de métodos distintos, a fauna de vertebrados (anfíbios, répteis, aves e 
mamíferos) foi amostrada e sempre que possível fotografada, identificando as espécies 
através da comparação com imagens, chaves e sons, de bibliografias especializadas. Para 
diagnose de espécies da mastofauna não identificadas em campo foi utilizado o livro: 
Mamíferos do Brasil, de Reis et al. (2006). 

Além disso, foi realizada a revisão bibliográfica em artigos científicos e outros documentos 
oficiais, cujos dados foram coletados no estado de Rondônia (com preferência para a região 
do entorno do Parque), a fim de criar listas de dados secundários das possíveis ocorrências 
para o local.  

Herpetofauna 

Busca Ativa 

O método de busca ativa é um dos mais eficientes para o registro da herpetofauna, 
principalmente em relação aos répteis (Bernarde, 2012). O método consiste na procura por 
serpentes, lagartos e anfíbios em todos os microambientes em que estes animais possam 
ocorrer: embaixo de pedras, troncos, folhiço, dentro de tocas e buracos, abrigos próximos a 
água, etc (Crump e Scott Jr, 1994).  

Neste estudo, a busca ativa foi feita ao longo das trilhas percorridas, no período diurno e 
noturno. Foram utilizados como transectos as trilhas inteiras, sendo os espécimes registrados 
a partir de câmera fotográfica.  

Ponto de Escuta 

Em relação aos anfíbios, uma forma muito eficiente para avaliar riqueza e abundância é o 
censo auditivo nos sítios reprodutivos (Bernarde, 2012; Heyer, 2014). Cada espécie de anfíbio 
possui uma vocalização exclusiva, emitida somente pelos machos para atrair as fêmeas 
(Duelman e Trueb, 1994). A partir dessa vocalização, é possível identificar todas as espécies 
que estão ativas no sítio reprodutivo. Neste estudo, realizamos 8 pontos de escuta nos corpos 
d’água durante a noite, com duração de 10 minutos cada. 

Para ampliar o esforço amostral, foi utilizado também o método de registro automatizado de 
áudio da atividade de vocalização (Bridges e Dorcas, 2000) por gravadores instalados em 
alguns dos corpos d’água, monitorando a noite inteira (das 17h às 5h). Foram instalados 
gravadores em 4 pontos amostrais, totalizando 48h de esforço amostral).  
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Avifauna 

Transectos 

Para inventariar a riqueza da comunidade de aves do Parque Estadual da Serra dos Reis foi 
realizada uma campanha de campo, de sete dias de amostragem efetiva nas transecções do 
PESR. Durante o período de seca no estado de Rondônia. Entre os dias 24 a 30 de julho, a 
equipe realizou a amostragem da avifauna, dentro dos limites do PESR, assim como no 
entorno imediato da unidade de Conservação.  

As espécies de aves foram registradas a partir de câmera fotográfica semiprofissional, Canon 
SX50hs. Um binóculo bushnell 10x50 foi utilizado para observação direta. A riqueza de aves 
na área do PESR foi amostrada a partir de observações diretas nos transectos realizados 
dentro da unidade, assim como ao longo dos deslocamentos para reconhecimento do Parque. 

Mastofauna  

Armadilhas Fotográficas 

Comparado com outras armadilhas, o uso de armadilhas fotográficas no inventariamento da 
mastofauna tem se mostrado eficiente, principalmente em relação a mamíferos de médio e 
grande porte, além de ser um método pouco estressante (Voss e Emmons, 1996; Srbek-
Araujo e Chirello, 2005). Neste estudo, foram armadas três armadilhas fotográficas 
BUSHNELL modelo 119436, durante 8 dias (totalizando aproximadamente 576 horas de 
amostragem). Foram escolhidos dois barreiros (coordenadas de referências (UTM – WGS 
84): 391592/8646003 e 383019/8640946) e um igarapé perene (383526/8641968) para 
instalação das armadilhas, selecionados a partir de vestígios observados que indicaram ter 
grande movimentação de fauna de mamíferos de porte médio e grande.  

Transectos Lineares 

Os transectos de amostragem foram realizados nas trilhas estabelecidas, assim como na 
Serra dos Reis e limite sul do Parque. Ao longo da campanha de campo foram percorridos em 
média de 8,75 km por dia de deslocamentos a pé ao longo dos transectos estabelecidos para 
amostragem. Totalizando 60 km de esforço amostral. Os transectos iniciavam sempre em 
torno das 7h da manhã, estendendo-se até por volta das 12h, e reiniciando às 16h até às 23h.  

Busca por Vestígios 

Devido à dificuldade de encontrar mamíferos durante os transectos, um método muito utilizado 
é a busca por vestígios, como pegadas, pelos, tocas, sons e fezes (Voss e Emmons, 1996). 

Encontros Ocasionais 

Os registros de fauna, fora de algum dos métodos utilizados foram considerados encontros 
ocasionais. 

Questionário aberto sobre a pressão de caça 

A partir de conversas com moradores do entorno e funcionários da SEDAM foi possível obter 
algumas informações sobre as pressões decorrentes da caça dentro do Parque. 
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Pontos Amostrais 

Os métodos amostrais se distribuíram na estrada de acesso da unidade, nas três trilhas 
abertas dentro da unidade (T1, T2 e T3), numa das cristas da Serra dos Reis ao norte, no 
limite noroeste da unidade (local que foi minerado) e no limite sul da unidade (onde há uma 
conexão com outras manchas florestais das matas ciliares do Rio Guaporé). 

Trilha 1 

A trilha 1 possui 5 km de extensão e apresenta dominância de floresta de terra firme em toda 
sua extensão. Possui um igarapé perene, no qual se pode observar uma pequena cascata. A 
maior parte área apresenta dossel fechado com árvores de grande porte (Figura 115).  

Trilha 2 (pula-pula) 

A trilha 2 possui 5 km de extensão e apresenta vegetação em regeneração com um intenso 
efeito de borda nos primeiros 1000 metros. Está próxima a uma estrada antiga de retirada de 
madeira do Parque (carreador). No final da trilha existe uma área de extrema importância para 
fauna, que consiste em uma área úmida com nascentes e igarapés perenes de pequeno porte. 
Nessa área imensos barreiros são formados, tendo grande abundância de água, recursos 
alimentares e de abrigo, tornando o local um ponto de concentração da fauna (Figura 116).  

Trilha 3  

Trilha de 1,5 km em floresta de terra firme. O início da trilha está em ótimo estado de 
conservação com os estratos da floresta bem estabelecidos. Sub-bosque aberto e dossel 
fechado. No restante do caminho a floresta apresenta sinais de perturbação antrópica, com 
clareiras e presença de lianas e vegetação em regeneração. Próximo ao local até 
recentemente acontecia a retirada ilegal de madeiras nobres (Figura 117). 

Serra dos Reis 

Constitui uma das áreas de grande relevância para o Parque. É formada por uma crista de 
dois morros com altitude de 300 a 400m, que se estende por aproximadamente 20 km, no 
limite norte do PESR. A vegetação no topo da Serra dos Reis é formada por árvores de menor 
porte e grande abundância de arbustos e gramíneas (Figura 118).   

Corredor Ecológico do rio Guaporé 

O corredor está localizado no limite do Parque fazendo divisa com a fazenda Oriente. É 
formado por floresta úmida. De acordo com relatos dos moradores do entorno na época das 
chuvas esta área do parque fica alagada, em função da cheia no rio Guaporé. Representa o 
principal ponto de conectividade do PESR com as florestas contínuas adjacentes do vale do 
rio Guaporé (Figura 120). 
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Figura 115. Imagem da Trilha 1. Coordenada do 
início: 383548/8640812. Coordenada do final: 
383514/8645787. Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 116. Imagem da Trilha 2. Coordenada do 
início: 391574/8640810. Coordenada do final: 
391527/8646005. Fonte: Ecossis (2018). 

  

Figura 117. Imagem da Trilha 3. Coordenada do 
início: 395775/8640818. Coordenada do final: 
396659/8642089. Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 118. Imagem da trilha da crista da Serra do 
Reis no ponto noroeste da unidade. Coordenada de 
referência: 398579/8653724. Fonte: Ecossis 
(2018). 

  

Figura 119. Imagem do ponto de coleta externo no 
limite noroeste, ponto que houve mineração. Fonte: 
Ecossis (2018). 

Figura 120. Imagem da trilha do corredor de 
conexão da unidade no seu limite sul. Coordenada 
de referência: 404059/8632845. Fonte: Ecossis 
(2018). 
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Figura 121. Imagem do Ponto amostral de 
gravação 1. Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 122. Imagem do ponto amostral de 
gravação 2. Fonte: Ecossis (2018).  

  
Figura 123. Imagem do ponto amostral de 
gravação 3. Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 124. Imagem do ponto amostral de 
gravação 4. Fonte: Ecossis (2018). 

 

4.10.2 Resultados e Discussão 

 

4.10.2.1 Herpetofauna 

Durante as amostragens realizadas no Parque Estadual Serra dos Reis, foram identificadas 
13 (treze) espécies de anfíbios e 9 (nove) espécies de répteis. Todas elas foram classificadas 
como status de ameaça pouco preocupante em âmbito nacional e internacional. Não há, até 
o momento, uma análise em âmbito regional disponível para acesso. 

A partir da revisão bibliográfica de inventários da herpetofauna com possível ocorrência no 
Parque, além das espécies registradas em campo, é possível que ocorra outras 83 espécies 
de anfíbios, onde apenas uma pertence à ordem Gymnophiona, as demais pertencem a 
ordem Anura. A maioria das espécies foram classificadas como status de conservação pouco 
preocupante. Apenas um anuro, Allobates brunneus, foi classificado como criticamente em 
perigo em âmbito nacional, Portaria MMA n° 444/2014. Além disso, três espécies de anuros 
foram classificados como dados insuficientes para uma avaliação precisa (Teratohyla 
adenocheira, Pristimantis reichlei e Phyllomedusa boliviana), (Tabela 45). 
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Em relação aos répteis, foram identificadas 142 espécies com possível ocorrência no Parque, 
sendo que uma pertence ao grupo das anfisbenas, 30 lagartos, 1 quelônio e 112 serpentes. 
Apenas uma espécie de serpente, Apostolepis striata, foi classificada como em perigo em 
âmbito nacional. Além disso, duas espécies de serpentes foram classificadas como dados 
insuficientes para uma avaliação precisa (Masticophis mentovarius e Atractus insipidus). 
Levando em consideração a avaliação das espécies em âmbito internacional, 125 ainda não 
foram avaliadas. Isso demonstra a falta de informações disponíveis acerca dos répteis da 
Amazônia brasileira (Tabela 46). 

Tabela 45 - Lista dos anfíbios registrados durante as amostragens e com possível ocorrência no Parque 
Estadual Serra dos Reis. Legenda: Método = Método de registro, AM = Amostragem em campo, RB = 
Revisão Bibliográfica; Status de conservação das espécies em nível nacional (NA) e internacional (IN): 
LC (Least Concern – pouco preocupante), NT (Near Threatened – quase ameaçado), VU (Vulnerable 
– vulnerável), EN (Endangered – em perigo) e DD (Data Deficient – dados insuficientes). 

Táxon Nome comum 
Método Status 

AM RB NA IN 

ANURA      

Aromobatidae      

 Allobates brunneus (Cope, 1887) rã-do-folhiço  X CR LC 

 Allobates marchesianus (Melin, 1941)   X LC LC 

Bufonidae      

 Amazophrynella minuta (Melin, 1941) sapinho-do-folhiço X X LC LC 

 Rhaebo guttatus (Schneider, 1799)   X   

 Rhinella granulosa (Spix, 1824)   X LC LC 

 Rhinella margaritifera (Laurenti, 1768)   X LC LC 

 Rhinella marina (Linnaeus, 1758) sapo-cururu X X LC LC 

 Rhinella schneideri (Werner, 1894) sapo-cururu  X LC LC 

Centrolenidae      

 Teratohyla adenocheira (Harvey and 
Noonan, 2005) 

 
 X 

LC 
D
D 

Ceratophryidae      

 Ceratophrys cornuta (Linnaeus, 1758)   X LC LC 

Craugastoridae      

 
Pristimantis fenestratus (Steindachner, 
1864) 

rã-do-folhiço 
X X 

LC LC 

 Pristimantis martiae (Lynch, 1974)   X LC LC 

 
Pristimantis reichlei Padial and De la 
Riva, 2009 

 
 X 

DD - 

Dendrobatidae      

 
Adelphobates quinquevittatus 
(Steindachner, 1864) 

 
 X 

LC LC 

 Allobates femoralis (Boulenger, 1884) rã-de-coxa-brilhante  X LC LC 

 Ranitomeya vanzolinii (Myers, 1982)   X LC LC 

Hylidae      

 Boana albopunctata (Spix, 1824) 
perereca-de-pintas-

amarelas 

 X 
LC LC 

 Boana boans (Linnaeus, 1758)  X X LC LC 

 Boana calcarata (Troschel, 1848)   X LC LC 

 Boana fasciata (Günther, 1858)   X LC LC 

 Boana geographica (Spix, 1824) perereca-dormideira X X LC LC 

 Boana lanciformis (Cope, 1871) perereca-do-chaco  X LC LC 

 Boana multifasciata (Günther, 1859)   X LC LC 

 Boana punctata (Schneider, 1799)  X X LC LC 

 Boana raniceps (Cope, 1862) perereca-chaquenha X X LC LC 

 Boana wavrini (Parker, 1936)   X LC LC 
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Dendropsophus acreanus (Bokermann, 
1964) 

 
 X 

LC LC 

 Dendropsophus bokermanni (Goin, 1960)   X LC LC 

 Dendropsophus leali (Bokermann, 1964)   X LC LC 

 
Dendropsophus cf. leucophyllatus 
(Beireis, 1783) 

 
X X 

LC LC 

 
Dendropsophus marmoratus (Laurenti, 
1768) 

 
 X 

LC LC 

 
Dendropsophus microcephalus (Cope, 
1886) 

 
 X 

LC LC 

 Dendropsophus minutus (Peters, 1872) Perereca X X LC LC 

 Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889) pererequinha  X LC LC 

 
Dendropsophus parviceps (Boulenger, 
1882) 

 
 X 

LC LC 

 
Dendropsophus riveroi (Cochran and 
Goin, 1970) 

 
 X 

LC LC 

 
Dendropsophus rubicundulus (Reinhardt 
and Lütken, 1862) 

pererequinha-verde 
 X 

LC LC 

 
Dendropsophus triangulum (Günther, 
1869) 

 
 X 

LC LC 

 
Dendropsophus walfordi (Bokermann, 
1962) 

 
 X 

LC LC 

 Dryaderces pearsoni (Gaige, 1929)   X LC LC 

 
Osteocephalus buckleyi (Boulenger, 
1882) 

 
 X 

LC LC 

 
Osteocephalus leprieurii (Duméril and 
Bibron, 1841) 

 
 X 

LC LC 

 
Osteocephalus taurinus Steindachner, 
1862 

perereca 
X X 

LC LC 

 Pseudis aff. limellum (Cope, 1862)  X X LC LC 

 Pseudis paradoxa (Linnaeus, 1758)   X LC LC 

 Scinax chiquitanus (De la Riva, 1990)   X LC LC 

 Scinax cruentomma (Duellman, 1972)   X LC LC 

 Scinax fuscomarginatus (Lutz, 1925) pererequinha  X LC LC 

 Scinax fuscovarius (Lutz, 1925) perereca-de-banheiro  X LC LC 

 Scinax garbei (Miranda-Ribeiro, 1926)   X LC LC 

 Scinax nebulosus (Spix, 1824)   X LC LC 

 Scinax ruber (Laurenti, 1768)  X X LC LC 

 Scinax x-signatus (Spix, 1824) perereca-de-banheiro  X LC LC 

 Sphaenorhynchus lacteus (Daudin, 1800)   X LC LC 

 Trachycephalus coriaceus (Peters, 1867) perereca-leiteira  X LC LC 

 
Trachycephalus resinifictrix (Goeldi, 
1907) 

perereca-leiteira 
 X 

LC LC 

 
Trachycephalus typhonius (Linnaeus, 
1758) 

perereca-leiteira 
 X 

LC LC 

Leptodactylidae      

 Adenomera cf. andreae (Müller, 1923)  X X LC LC 

 Adenomera hylaedactyla (Cope, 1868)   X LC LC 

 
Engystomops petersi Jiménez de la 
Espada, 1872 

 
 X 

LC LC 

 Leptodactylus bolivianus Boulenger, 1898   X LC LC 

 
Leptodactylus discodactylus Boulenger, 
1884 

 
 X 

LC LC 

 Leptodactylus elenae Heyer, 1978   X LC LC 

 Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799)   X LC LC 

 Leptodactylus knudseni Heyer, 1972 rã-pimenta  X LC LC 

 Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824) rã-pimenta  X LC LC 

 Leptodactylus latrans (Steffen, 1815) rã-manteiga  X LC LC 
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Leptodactylus leptodactyloides 
(Andersson, 1945) 

 
 X 

LC LC 

 Leptodactylus mystaceus (Spix, 1824)   X LC LC 

 
Leptodactylus petersii (Steindachner, 
1864) 

 
 X 

LC LC 

 Leptodactylus podicipinus (Cope, 1862) rã-goteira  X LC LC 

 
Leptodactylus rhodomystax Boulenger, 
1884 

 
 X 

LC LC 

 
Leptodactylus stenodema Jiménez de la 
Espada, 1875 

 
 X 

LC LC 

 Lithodytes lineatus (Schneider, 1799)   X LC LC 

 Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 rã-cachorro  X LC LC 

 Pseudopaludicola boliviana Parker, 1927   X LC LC 

 
Engystomops freibergi (Donoso-Barros, 
1969) 

 
 X 

LC LC 

 
Leptodactylus pentadactylus (Laurenti, 
1768) 

rã-pimenta 
 X 

LC LC 

Microhylidae      

 Ameerega picta (Tschudi, 1838) rãzinha-colorida  X LC LC 

 Chiasmocleis bassleri Dunn, 1949   X LC LC 

 Ctenophryne geayi Mocquard, 1904   X LC LC 

 Elachistocleis ovalis (Schneider, 1799)   X LC LC 

 Hamptophryne boliviana (Parker, 1927)   X LC LC 

 
Elachistocleis helianneae Caramaschi, 
2010 

 
 X 

LC LC 

Phyllomedusidae      

 Callimedusa tomopterna (Cope, 1868)   X LC LC 

 Phyllomedusa bicolor (Boddaert, 1772) kambô  X LC LC 

 Phyllomedusa boliviana Boulenger, 1902   X DD LC 

 Phyllomedusa camba De la Riva, 1999   X LC LC 

 Phyllomedusa vaillantii Boulenger, 1882   X LC LC 

 
Pithecopus hypochondrialis (Daudin, 
1800) 

perereca-macaco 
 X 

LC LC 

 Pithecopus palliatus (Peters, 1873)   X LC LC 

Pipidae      

 Pipa pipa (Linnaeus, 1758)   X LC LC 

Ranidae      

 Lithobates palmipes (Spix, 1824)   X LC LC 

GYMNOPHIONA      

Typhlonectidae      

 
Typhlonectes compressicauda 
(Duméril and Bibron, 1841) 

 
 X 

LC LC 

Siphonopidae      

 Siphonops annulatus (Mikan, 1820) cobra-cega  X LC LC 

 Siphonops paulensis Boettger, 1892 cobra-cega  X LC LC 
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Tabela 46 -Lista dos répteis registrados durante as amostragens e com possível ocorrência no Parque 
Estadual Serra dos Reis. Legenda: Método = Método de registro, AM = Amostragem em campo, RB = 
Revisão Bibliográfica; Status de conservação das espécies em nível nacional (NA) e internacional (IN): 
LC (Least Concern – pouco preocupante), NT (Near Threatened – quase ameaçado), VU (Vulnerable 
– vulnerável), EN (Endangered – em perigo) e DD (Data Deficient – dados insuficientes). 

Táxon Nome comum 
Método Status 

AM RB NA IN 

AMPHISBAENIA      

Amphisbaenidae    LC - 

 Amphisbaena sp.   X   

LAGARTOS      

Alopoglossidae    LC - 

 Alopoglossus angulatus (Linnaeus, 1758)   X LC LC 

Anguidae      

 Ophiodes sp. cobra-de-vidro  X LC - 

Dactyloidae      

 Anolis fuscoauratus D’Orbigny, 1837   X LC - 

 Anolis ortonii Cope, 1868   X LC - 

 Anolis punctatus Daudin, 1802   X LC - 

 Anolis sp.   X LC - 

 Anolis tandai Avila-pires, 1995   X LC LC 

 Anolis transversalis Duméril, 1851   X LC - 

Gekkonidae      

 
Hemidactylus mabouia (Moreau de 
jonnès, 1818) 

lagartixa-comum  X LC LC 

Gymnophthalmidae      

 
Bachia dorbignyi (Duméril & Bibron, 
1839) 

  X LC - 

 Cercosaura argulus Peters, 1862   X LC LC 

 Cercosaura eigenmanni (Griffin, 1917) jacarezinho  X LC - 

 Cercosaura ocellata Wagler, 1830 lagartixa-listrada  X LC - 

 Iphisa elegans Gray, 1851   X LC - 

 Loxopholis osvaldoi (Avila-Pires, 1995)   X LC - 

Hoplocercidae      

 Enyalioides laticeps (Guichenot, 1855)   X LC - 

Iguanidae      

 Iguana iguana (Linnaeus, 1758) iguana-verde  X LC LC 

Leiosauridae      

 Enyalius leechii (Boulenger, 1885)   X LC - 

Phyllodactylidae      

 
Thecadactylus rapicauda (Houttuyn, 
1782) 

lagartixa-da-amazônia X X LC - 

Polychrotidae      

 Polychrus marmoratus (Linnaeus, 1758) lagarto-papa-vento  X LC - 

Scincidae      

 
Copeoglossum nigropunctatum (Spix, 
1825) 

calango-liso X X LC - 

Sphaerodactylidae      

 
Chatogekko amazonicus (Andersson, 
1918) 

  X LC - 

 Gonatodes hasemani Griffin, 1917   X LC LC 

 
Gonatodes cf. humeralis (Guichenot, 
1855) 

lagartixa-da-mata X X LC - 

Teiidae      

 Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758) bico-doce X X LC LC 

 Kentropyx calcarata Spix, 1825 lagarto-da-mata  X LC - 
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 Kentropyx pelviceps (Cope, 1868)   X LC - 

 Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758) teiú-branco  X LC - 

Tropiduridae      

 Plica plica (Linnaeus, 1758) tamaquaré  X LC - 

 Plica umbra (Linnaeus, 1758)   X LC - 

 
Stenocercus roseiventris D’Orbigny in 
Duméril & Bibron, 1837 

  X LC - 

 
Stenocercus sinesaccus torres-Carvajal, 
2005 

  X LC - 

 Tropidurus hispidus (Spix, 1825) lagartixa-preta X X LC LC 

 
Uranoscodon superciliosus (Linnaeus, 
1758) 

tamaquaré  X LC - 

QUELÔNIOS      

Testudinidae      

 
Chelonoidis denticulatus (Linnaeus, 
1766) 

jabuti-amarelo  X LC - 

SERPENTES      

Aniliidae      

 Anilius scytale (Linnaeus, 1758) falsa-coral  X LC - 

Boidae      

 Boa constrictor Linnaeus, 1758 jiboia  X LC - 

 Corallus batesii (Gray, 1860) cobra-papagaio  X LC - 

 Corallus hortulanus (Linnaeus, 1758) suaçuboia  X LC LC 

 Epicrates cenchria (Linnaeus, 1758) jiboia-vermelha  X LC - 

 Epicrates crassus Cope, 1862 jiboia-arco-íris  X LC - 

 Eunectes murinus (Linnaeus, 1758) sucuri-verde  X LC - 

Colubridae      

 Apostolepis nigrolineata (Peters,1869)   X LC - 

 Apostolepis striata De Lema, 2004 cobra-rainha-estriada  X EN - 

 Chironius carinatus (Linnaeus, 1758) cobra-cipó  X LC - 

 Chironius exoletus (Linnaeus, 1758) cobra-cipó  X LC - 

 Chironius flavolineatus Jan, 1863 cobra-cipó  X LC - 

 Chironius fuscus (Linnaeus, 1758) cobra-cipó  X LC - 

 
Chironius multiventris Schmidt & Walker, 
1943 

cobra-cipó  X LC - 

 Chironius scurrulus (Wagler, 1824) cobra-cipó  X   

 
Dendrophidion dendrophis (Schlegel, 
1837) 

  X LC - 

 Drymarchon corais (Boie, 1827) cobra-papa-pinto X X LC - 

 Drymobius rhombifer (Günther, 1860)   X LC LC 

 Drymoluber brazili (Gomes, 1918)   X LC - 

 Drymoluber dichrous (Peters, 1863)   X LC - 

 Leptophis ahaetulla (Linnaeus, 1758) azulão-boia  X LC - 

 
Masticophis mentovarius (Duméril, Bibron 
& Duméril, 1854) 

  X DD LC 

 Mastigodryas boddaerti (Sentzen, 1796)   X LC - 

 Oxybelis aeneus (Wagler, 1824) cobra-cipó  X LC - 

 Oxybelis fulgidus (Daudin, 1803) paranaboia  X LC - 

 Phrynonax poecilonotus (Günther, 1858)   X LC LC 

 
Rhinobothryum lentiginosum (Scopoli, 
1785) 

  X LC - 

 Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758) caninana X X LC LC 

 Spilotes sulphureus (Wagler, 1824) papa-ovo  X LC - 

 Tantilla melanocephala (Linnaeus, 1758)   X LC - 

Dipsadidae      
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Atractus albuquerquei Da Cunha & Do 
Nascimento, 1983 

  X LC LC 

 Atractus elaps (Günther, 1858)   X LC - 

 Atractus flammigerus (Boie, 1827)   X LC - 

 Atractus insipidus Roze, 1961   X LC 
D
D 

 Atractus latifrons (Günther, 1868) falsa-coral  X LC - 

 Atractus major Boulenger, 1894   X LC LC 

 Atractus schach (Boie, 1827)   X LC - 

 
Atractus snethlageae Da Cunha & Do 
Nascimento, 1983 

  X LC LC 

 Atractus taeniatus Griffin, 1916   X LC - 

 Clelia clelia (Daudin, 1803) muçurana X X LC - 

 Clelia plumbea (Wied-Neuwied, 1820) muçurana  X LC - 

 Dipsas catesbyi (Sentzen, 1796) falsa-coral  X LC LC 

 Dipsas indica Laurenti, 1768 papa-lesma  X LC - 

 Dipsas pavonina Schlegel, 1837   X LC LC 

 
Dipsas variegata (Duméril, Bibron & 
Duméril, 1854) 

  X LC - 

 Drepanoides anomalus (Jan, 1863) falsa-coral  X LC - 

 
Erythrolamprus aesculapii (Linnaeus, 
1758) 

falsa-coral  X LC - 

 
Erythrolamprus almadensis (Wagler, 
1824) 

jararaquinha-do-campo  X LC - 

 
Erythrolamprus longiventris (Amaral, 
1925) 

  X LC LC 

 Erythrolamprus miliaris (Linnaeus, 1758) cobra-d’água  X LC - 

 Erythrolamprus mimus (Cope, 1868) falsa-coral  X LC LC 

 
Erythrolamprus oligolepis (Boulenger, 
1905) 

  X LC - 

 
Erythrolamprus poecilogyrus (Wied-
Neuwied, 1825) 

cobra-verde  X LC - 

 Erythrolamprus reginae (Linnaeus, 1758) jabutiboia  X LC - 

 Erythrolamprus taeniogaster (Jan, 1863) falsa-coral  X LC - 

 Erythrolamprus typhlus (Linnaeus, 1758) cobra-verde  X LC - 

 Helicops angulatus (Linnaeus, 1758) cobra-d’água  X LC - 

 Helicops hagmanni Roux, 1910 cobra-d’água  X LC - 

 Helicops leopardinus (Schlegel, 1837) jararaca-d’água  X LC - 

 Helicops polylepis Günther, 1861 cobra-d’água  X LC - 

 
Hydrodynastes bicinctus (Herrmann, 
1804) 

  X LC - 

 
Hydrodynastes gigas (Duméril, Bibron & 
Duméril, 1854) 

surucucu  X LC - 

 Hydrops martii (Wagler, 1824)   X LC LC 

 Hydrops triangularis (Wagler, 1824)   X LC - 

 Imantodes cenchoa Linnaeus, 1758   X LC - 

 Imantodes lentiferus (Cope, 1894)   X LC - 

 Leptodeira annulata (Linnaeus, 1758) 
serpente-olho-de-gato-

anelada 
 X LC - 

 Ninia hudsoni Parker, 1940   X LC - 

 
Oxyrhopus formosus (Wied-Neuwied, 
1820) 

falsa-coral  X LC - 

 Oxyrhopus melanogenys (Tschudi, 1845) falsa-coral  X LC LC 

 
Oxyrhopus occipitalis (Wied-Neuwied, 
1824) 

falsa-coral  X LC LC 

 Oxyrhopus petolarius (Linnaeus, 1758) falsa-coral  X LC - 
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Oxyrhopus rhombifer Duméril, Bibron & 
Duméril, 1854 

falsa-coral  X LC - 

 Oxyrhopus vanidicus Lynch, 2009 falsa-coral  X LC - 

 Phalotris nasutus (Gomes, 1915)   X LC - 

 Philodryas argentea (Daudin, 1803) cobra-bicuda  X LC - 

 
Philodryas georgeboulengeri Grazziotin, 
Zaher, Murphy, Scrocchi, Benavides, 
Zhang & Bonatto, 2012 

  X LC LC 

 Philodryas olfersii (Lichtenstein, 1823) cipó-listrada  X LC - 

 Philodryas viridissima (Linnaeus, 1758)   X LC - 

 Pseudoboa coronata Schneider, 1801 falsa-coral  X LC - 

 
Pseudoboa martinsi Zaher, Oliveira & 
Franco, 2008 

  X LC - 

 
Pseudoboa nigra (Duméril, Bibron & 
Duméril, 1854) 

muçurana  X LC - 

 Pseudoeryx plicatilis (Linnaeus, 1758)   X LC LC 

 Siphlophis cervinus (Laurenti, 1768)   X LC - 

 Siphlophis compressus (Daudin, 1803)   X LC LC 

 Siphlophis worontzowi (Prado, 1940)   X LC LC 

 Taeniophallus affinis (Günther, 1858) cobra-cabeça-preta  X LC LC 

 Taeniophallus occipitalis (Jan, 1863)   X LC - 

 
Thamnodynastes lanei Bailey, Thomas & 
Da Silva, 2005 

  X LC - 

 
Thamnodynastes pallidus (Linnaeus, 
1758) 

cobra-corre-campo  X LC LC 

 Xenodon merremii (WAGLER, 1824) boipeva  X LC - 

 
Xenodon rabdocephalus (Wied-Neuwied, 
1824) 

  X LC - 

 Xenodon severus (Linnaeus, 1758)   X LC - 

 Xenopholis scalaris (Wucherer, 1861)   X LC LC 

Elapidae      

 Micrurus albicinctus Amaral, 1925 coral-verdadeira  X LC - 

 Micrurus hemprichii (Jan, 1858) coral-verdadeira  X LC - 

 Micrurus leminiscatus (Linnaeus, 1758) coral-verdadeira X X LC - 

 
Micrurus mipartitus (Duméril, Bibron & 
Duméril, 1854) 

coral-verdadeira  X LC LC 

 Micrurus ornatissimus (Jan, 1858) coral-verdadeira  X LC LC 

 
Micrurus paraensis Da Cunha & 
Nascimento, 1973 

coral-verdadeira  X LC LC 

 Micrurus spixii Wagler, 1824 coral-verdadeira  X LC - 

 Micrurus surinamensis (Cuvier, 1817) coral-verdadeira  X LC - 

Leptotyphlopidae      

 Epictia diaplocia (Orejas-Miranda, 1969)   X LC LC 

 Epictia tenella Klauber, 1939   X LC - 

 
Siagonodon septemstriatus (Schneider, 
1801) 

  X LC - 

 Trilepida macrolepis (Peters, 1858)   X LC - 

Typhlopidae      

 
Amerotyphlops reticulatus (Linnaeus, 
1758) 

  X LC LC 

Viperidae      

 Bothrocophias hyoprora (Amaral, 1935)   X LC - 

 
Bothrocophias microphthalmus (Cope, 
1875) 

  X LC - 

 Bothrops atrox (Linnaeus, 1758) jararaca  X LC - 
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Bothrops bilineatus (Wied-Neuwied, 
1821) 

jararaca-verde  X LC - 

 Bothrops brazili Hoge, 1954   X LC - 

 Bothrops matogrossensis Amaral, 1925 boca-de-sapo  X LC - 

 Bothrops taeniatus Wagler, 1824 jararaca-cinzenta  X LC - 

 Crotalus durissus Linnaeus, 1758 cascavel  X LC LC 

 Lachesis muta (Linnaeus, 1766) surucucu-pico-de-jaca  X LC - 

A seguir são apresentados os registros fotográficos das espécies da herpetofauna registrados 
no PESR. 

  
Figura 125. Sapinho-do-folhiço (A. minuta). Fonte: 
Ecossis (2018). 

Figura 126. Sapo-cururu (Rhinella marina). 
Fonte: Ecossis (2018). 

  
Figura 127. Rã-do-folhiço (Pristimantis fenestratus). 
Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 128. Perereca (Boana boans). Fonte: 
Ecossis (2018). 

  
Figura 129. Perereca-dormideira (B. geographica). 
Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 130. Perereca (Boana punctata). Fonte: 
Ecossis (2018). 
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Figura 131. Perereca-chaquenha (Boana raniceps). 
Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 132. Perereca (O. taurinus). Fonte: 
Ecossis (2018). 

  
Figura 133. Rãzinha (Adenomera cf. andreae). 
Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 134. Perereca (Pseudis aff. limellum). 
Fonte: Ecossis (2018). 

  
Figura 135. Lagartixa-da-amazônia (Thecadactylus 
rapicauda). Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 136. Lagartixa-da-mata (Gonatodes cf. 
humeralis). Fonte: Ecossis (2018). 

  
Figura 137. Calango-liso (C. nigropunctatum). 
Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 138. Bico-doce (Ameiva ameiva). Fonte: 
Ecossis (2018). 
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Figura 139. Lagartixa-preta (Tropidurus hispidus). 
Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 140. Muçurana (Clelia clelia jovem). 
Fonte: Ecossis (2018). 

A baixa riqueza registrada para a herpetofauna do Parque Estadual Serra dos Reis está 
relacionada com as condições climáticas durante o período das amostragens. A região 
sudoeste do estado de Rondônia, onde está localizada nossa área de estudo, estava a dois 
meses sem chuvas, e a temperatura diária chegava frequentemente aos 30°C. A combinação 
de baixa pluviosidade e temperaturas elevadas resultam em uma baixa umidade, prejudicial 
para o encontro de anfíbios e répteis. 

Em relação aos anfíbios, a espécie mais frequentemente registrada foi Adenomera cf. 
andreae, da família Leptodactylidae. É uma rã de pequeno porte (entre 23 e 27 mm.) e muito 
comum em florestas tropicais, com hábito principalmente diurno, podendo ser encontrada 
forrageando na serapilheira (Ortiz et al., 2018). A segunda espécie com mais registros foi 
Boana boans, da família Hylidae, uma das maiores e mais comuns pererecas da floresta 
Amazônica. Seu tamanho pode variar entre 91 a 128 mm, possuem hábito arborícola, sendo 
encontradas geralmente em árvores acima de 5 metros, descendo ao substrato somente para 
reproduzir (Lima et al., 2006). Seus ovos são depositados em bacias de nidificação 
construídas pelos machos na superfície da água, que também apresentam cuidado parental 
(Lima et al., 2006). A perereca dormideira, Boana geographica, é uma espécie similar a B. 
boans, distinguindo-se devido a uma membrana azul na parte superior do olho e o abdômen 
alaranjado (Lima et al., 2006). Seu tamanho varia entre 42 e 60 mm, possui hábito arborícola 
e noturno, podendo ser encontrados tanto no interior como na borda da floresta (Lima et al., 
2006). Outro hilídeo com vários registros foi Osteocephalus taurinus, uma perereca de grande 
porte, entre 64 e 94 mm, caracterizada por possuir cristas longitudinais proeminentes entre os 
olhos (Read e Ron, 2015). Possui hábito noturno e habita áreas abertas, florestas de terra 
firme e inundáveis (Read e Ron, 2015). O sapo-do-folhiço, Amazophrynella minuta, apesar de 
não estar entre os mais frequentemente registrados durante a amostragem, também é uma 
espécie de anfíbios relativamente comum na Amazônia. Pertence à família Bufonidae e possui 
pequeno porte, entre 14 a 23 mm, podendo ser encontrados principalmente em ambientes 
terrestres durante o dia (Lima et al., 2006; Lynch, 2006). 

Em relação aos répteis, nenhuma das espécies teve um grande número de registros, somente 
os lagartos bico-doce (Ameiva ameiva) e a lagartixa-da-mata (Gonatodes cf. humeralis) foram 
registrados duas vezes. O lagarto bico-doce é uma espécie muito comum na região, e que 
possui uma ampla distribuição geográfica, ocorrendo desde a Costa Rica até a Argentina 
(Harvey et al., 2012). É considerado um lagarto de médio a grande porte, chegando a 60 cm 
de comprimento total (Avila-Pires, 1995). Consome uma grande variedade de presas, 
principalmente artrópodes, mas também pode consumir vertebrados como os anfíbios, 
lagartos e mamíferos (Zaluar e Rocha, 2000; Moraes e Santos, 2012; Silva et al., 2013). A 
lagartixa-da-mata é um pequeno lagarto comumente encontrado na floresta amazônica, 
inclusive em áreas antropizadas (Vitt et al., 1997). É uma espécie com hábito arborícola, ativa  
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ao longo de todo o período diurno, com dieta composta principalmente por artrópodes, mas 
também pode incluir moluscos e anelídeos (Vitt et al., 1997; Vitt et al., 2000). A lagartixa-da-
Amazônia (Thecadactylus rapicauda), foi registrada deslocando-se pela serapilheira. É uma 
espécie típica da floresta amazônica, que se diferencia das demais por possuir as pontas dos 
dedos muito dilatadas, espalmadas e com garras retráteis (Pazmiño-Otamendi e Torres-
Carvajal, 2017). Das quatro espécies de cobras encontradas, só uma é peçonhenta e de 
importância médica, Micrurus leminiscatus, a coral-verdadeira. As demais são serpentes não-
peçonhentas e comuns na floresta amazônica. 

Das espécies com possível ocorrência no Parque, somente uma espécie de anfíbio foi 
classificada em algum grau de ameaça, Allobates brunneus, conhecida popularmente como 
rã-do-folhiço. Essa espécie possui pequeno porte, entre 14 e 19 mm, é ativa durante o dia, 
vivendo sob o folhiço, e deposita seus ovos principalmente na superfície das folhas do sub-
bosque (Lima et al., 2009). Foi classificada como criticamente ameaçado em nível nacional 
devido a destruição de habitat para a implantação de lavouras e pastos, construção de 
hidrelétricas e extração de madeira. Também, somente uma espécie de réptil foi classificada 
como ameaçada, Apostolepis striata, conhecida como cobra-rainha estriada. Esta espécie foi 
classificada como em perigo em nível nacional devido ao intenso processo de desmatamento 
na sua área de ocorrência (Martins et al., 2004). Além disso, até agora somente uma 
população da espécie foi registrada (Martins et al., 2004) 

 

4.10.2.2 Avifauna 

A partir do inventariamento de campo e compilação de dados secundários disponíveis, foi 
confirmada a ocorrência de 184 espécies de aves para o Parque Estadual da Serra dos Reis 
e sua zona de amortecimento. Deste total, 151 espécies foram registradas através de 
pesquisa bibliográfica, especificamente através da consulta a avaliação ecológica rápida, 
componente avifauna, realizada por Antas et al., (1996). Através das amostragens de campo 
realizadas pela Ecossis em julho de 2018, 51 espécies foram na estação seca em Rondônia, 
o que corresponde a 27% da riqueza total observada, sendo 33 novos registros para a área 
do Parque e entorno. 

Das espécies com ocorrência confirmada para o PESR, quatro são consideradas quase 
ameaçadas e seis estão na categoria vulnerável conforme a lista vermelha da união 
internacional para conservação da natureza (IUCN). Nenhuma das espécies registradas 
consta na lista nacional de espécies ameaçadas. 

A relação de espécies de aves com ocorrência confirmada para a área do PESR é 
apresentada na tabela a seguir. 
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Tabela 47 - Relação de espécies de aves com ocorrência confirmada para o Parque Estadual da Serra 
dos Reis e entorno. Legenda: Forma de Registro: AER – Antas et al., (1996) / Av – Avistagem ao longo 
dos transectos (2018). Status de conservação das espécies em nível nacional (NA) - Portaria MMA 
444/2014 e internacional (IN - IUCN red list): LC (Least Concern – pouco preocupante), NT (Near 
Threatened – quase ameaçado), VU (Vulnerable – vulnerável), EN (Endangered – em perigo) e DD 
(Data Deficient – dados insuficientes). 

Táxon Nome comum Registro 
Status 

NA IN 

Tinamiformes       
Tinamidae      

Tinamus major (Gmelin, 1789) Inhambu-grande AER - NT 
Crypturellus obsoletus (Temminck, 1815) Inambuguaçu AER - LC 
Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827) Inhambu-chororó AER - LC 
Crypturellus soui Temminck, 1815 Tururim AER - LC 

Anseriformes      
Anhimidae      

Anhima cornuta (Linnaeus, 1766) Anhuma Av - LC 
Anatidae      

Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) Ananaí Av - LC 
Galliformes      

Cracidae      
Penelope jacquacu Spix, 1825 Jacu-de-spix Av, AER - LC 
Pauxi tuberosa (Spix, 1825) Mutum-cavalo Av - - 

Odontophoridae      
Odontophorus gujanensis (Gmelin, 1789) Uru AER - NT 

Ciconiiformes      
Ciconiidae      

Mycteria americana Linnaeus, 1758 Cabeça-seca Av - LC 
Ardeidae      

Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783) Socó-boi Av, AER - LC 
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Garça-vaqueira Av - LC 
Ardea cocoi Linnaeus, 1766 Garça-moura Av - LC 

Threskiornithidae      
Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789) Coró-coró AER - LC 

Cathartiformes      
Cathartidae      

Cathartes aura (Linnaeus, 1758) 
Urubu-de-cabeça-
vermelha 

Av, AER - LC 

Cathartes burrovianus Cassin, 1845 
Urubu-de-cabeça-
amarela 

AER - LC 

Cathartes melambrotus Wetmore, 1964 Urubu-da-mata AER - LC 
Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758) Urubu-rei AER - LC 
Coragyps atratus (Bechstein, 1793) Urubu-de-cabeça-preta Av, AER - LC 

Accipitriformes      
Accipitridae      

Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758) Gavião-tesoura Av - LC 
Gampsonyx swainsonii Vigors, 1825 Gaviãzinho Av, AER - LC 
Busarellus nigricollis (Latham, 1790) Gavião-belo AER - LC 
Heterospizias meridionalis (Latham, 1790) Gavião-caboclo Av - LC 
Buteo nitidus (Latham, 1790) Gavião-pedres Av, AER - LC 
Pseudastur albicollis (Latham, 1790) Gavião-branco AER - LC 

Eurypygiformes      
Eurypygidae      

Eurypyga helias (Pallas, 1781) Pavãozinho-do-pará AER - LC 
Gruiformes      

Psophiidae      
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Psophia viridis Spix, 1825 
Jacamim-de-costas-
verdes 

AER - VU 

Charadriiformes      
Charadriidae      

Vanellus chilensis (Molina, 1782) Quero-quero Av - LC 
Columbiformes      

Columbidae      
Columbina talpacoti (Temminck, 1810) Rolinha AER - LC 
Patagioenas plumbea (Vieillot, 1818) Pomba-amargosa AER - LC 
Patagioenas speciosa (Gmelin, 1789) Pomba-trocal Av, AER - LC 
Patagioenas subvinacea (Lawrence, 1868) Pomba-botafogo AER - VU 
Claravis pretiosa (Ferrari-Perez, 1886) Pararu-azul AER - LC 
Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792) Juriti-de-testa-branca AER - LC 
Geotrygon montana (Linnaeus, 1758) Pariri AER - LC 

Cuculiformes      
Cuculidae     

Piaya melanogaster (Vieillot, 1817) 
Chincoã-de-bico-
vermelho 

AER - LC 

Piaya cayana (Linnaeus, 1766) Alma-de-gato Av, AER - LC 
Crotophaga ani Linnaeus, 1758 Anu-preto Av, AER - LC 
Tapera naevia (Linnaeus, 1766) Saci AER - LC 
Guira guira (Gmelin, 1788) Anu-branco Av - LC 

Strigiformes      
Tytonidae     

Tyto furcata (Temminck, 1827) Suindara AER - LC 
Strigidae      

Pulsatrix perspicillata (Latham, 1790) Murucututu AER - LC 
Megascops watsonii (Cassin, 1849) Corujinha-orelhuda AER - LC 

Nyctibiiformes      
Nyctibiidae      

Nyctibius grandis (Gmelin, 1789) Mãe-da-lua-gigante Av - LC 
Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789) Bacurau Av - LC 

Apodiformes      
Apodidae      

Chaetura brachyura (Jardine, 1846) 
Andorinhão-de-rabo-
curto 

AER - LC 

Trochilidae     

Glaucis hirsutus (Gmelin, 1788) 
balança-rabo-de-bico-
torto 

AER - LC 

Phaethornis superciliosus (Linnaeus, 1766) Rabo-branco-de-bigodes AER - LC 
Phaethornis ruber (Linnaeus, 1758) rabo-branco-rubro AER - LC 
Amazilia rondoniae Ruschi, 19822 beija-flor-de-cabeça-azul AER - LC 
Amazilia lactea (Lesson, 1832) beija-flor-de-peito-azul AER - LC 

Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788) 
Beija-flora-de-garganta-
verde 

AER - LC 

Trogoniformes      
Trogonidae     

Trogon melanurus Swainson, 1838 surucuá-de-cauda-preta AER - LC 
Trogon viridis Linnaeus, 1766 surucuá-grande Av - LC 

Trogon rufus Gmelin, 1788 
Surucuá-de-barriga-
amarela 

AER - LC 

Trogon curucui Linnaeus, 1766 
Surucuá-de-barriga-
vermelha 

AER - LC 

Coraciiformes      
Alcedinidae      

Chloroceryle aenea (Pallas, 1764) Martim-pescador-miúdo AER - LC 
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Momotidae      

Momotus momota (Linnaeus, 1766) Udu-de-coroa-azul AER - LC 
Galbuliformes      

Bucconidae      
Notharchus tectus (Boddaert, 1783) macuru-pintado Av - LC 

Bucco macrodactylus (Spix, 1824) 
Rapazinho-de-boné-
vermelho 

AER - LC 

Malacoptila rufa (Spix, 1824) Barbudo AER - LC 
Monasa morphoeus (Hahn & Küster, 1823) Chora-chuva AER - LC 
Chelidoptera tenebrosa (Pallas, 1782) Urubuzinho Av - LC 

Piciformes      
Ramphastidae      

Ramphastos tucanus Linnaeus, 1758 Tucano-de-papo-branco AER - VU 
Ramphastos vitellinus Lichtenstein, 1823 Tucano-de-pico-preto AER - VU 
Selenidera gouldii (Natterer, 1837) Saripoca-de-goldi AER - LC 
Pteroglossus aracari (Linnaeus, 1758) Araçari-de-bico-branco AER - LC 
Pteroglossus inscriptus Swainson, 1822 Araçari-de-bico-riscado AER - LC 
Pteroglossus castanotis Gould, 1834 Araçari-castanho Av - LC 

Picidae      

Melanerpes cruentatus (Boddaert, 1783) 
Benedito-de-testa-
vermelha 

AER - LC 

Veniliornis affinis (Swainson, 1821) 
Picapauzinho-
avermelhado 

AER - LC 

Piculus flavigula (Boddaert, 1783) Pica-pau-bufador Av - LC 

Piculus chrysochloros (Vieillot, 1818) 
Pica-pau-dourado-
escuro 

AER - LC 

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) 
Pica-pau-de-banda-
branca 

AER - LC 

Campephilus rubricollis (Boddaert, 1783) 
Pica-pau-de-barriga-
vermelha 

Av - LC 

Campephilus melanoleucos (Gmelin, 1788) 
Pica-pau-de-topete-
vermelho 

Av - LC 

Falconiformes      
Falconidae      

Daptrius ater Vieillot, 1816 Gavião-de-anta Av - LC 
Ibycter americanus (Boddaert, 1783) Gralhão Av - LC 
Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) Acauã AER - LC 
Micrastur semitorquatus (Vieillot, 1817) Falcão-relógio AER - LC 
Falco sparverius Linnaeus, 1758 quiriquiri Av - LC 
Falco rufigularis Daudin, 1800 Cauré Av - LC 

Psittaciformes      
Psittacidae      

Ara ararauna (Linnaeus, 1758) Arará-canindé Av - LC 
Ara chloropterus Gray, 1859 Arara-vermelha Av - LC 
Ara severus (Linnaeus, 1758) Maracanã-guaçu Av - LC 
Orthopsittaca manilatus (Boddaert, 1783) maracanã-do-buriti Av - LC 
Psittacara leucophthalmus (Statius Muller, 
1776) 

Periquitão AER - LC 

Aratinga weddellii (Deville, 1851) Periquito-de-cabeça-suja Av - LC 
Pyrrhura molinae (Massena & Souancé, 1854) Tiriba-de-cara-suja Av - LC 

Pyrrhura perlata (Spix, 1824) 
Tiriba-de-barriga-
vermelha 

Av - VU 

Brotogeris chrysoptera (Linnaeus, 1766) 
Periquito-de-asa-
dourada 

AER - LC 

Pionus menstruus (Linnaeus, 1766) Maitaca-de-cabeça-azul Av - LC 
Amazona farinosa (Boddaert, 1783) Papagaio-moleiro AER - LC 
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Amazona ochrocephala (Gmelin, 1788) Papagaio-campeiro AER - LC 

Passeriformes      
Thamnophilidae      

Epinecrophylla leucophthalma (Pelzeln, 1868) 
Choquinha-de-olho-
branco 

AER - LC 

Myrmotherula brachyura (Hermann, 1783) choquinha-miúda AER - LC 

Myrmotherula axillaris (Vieillot, 1817) 
choquinha-de-flanco-
branco 

AER - LC 

Myrmotherula longipennis Pelzeln, 1868 
choquinha-de-asa-
comprida 

AER - LC 

Myrmotherula menetriesii (d’Orbigny, 1837) 
Choquinha-de-garganta-
cinza 

AER - LC 

Isleria hauxwelli (Sclater, 1857) 
Choquinha-de-garganta-
clara 

AER - LC 

Thamnomanes saturninus (Pelzeln, 1868) uirapuru-selado AER - LC 
Thamnomanes caesius (Temminck, 1820) Ipecuá Av - LC 
Thamnophilus punctatus (Shaw, 1809) choca-bate-cabo AER - LC 
Thamnophilus aethiops Sclater, 1858 Choca-lisa AER - LC 
Cymbilaimus lineatus (Leach, 1814) Papa-formiga-barrado AER - LC 
Sciaphylax hemimelaena (Sclater, 1857) Formigueiro AER - LC 
Microrhopias quixensis (Cornalia, 1849) Papa-formiga-de-bando AER - LC 
Rhegmatorhina hoffmannsi (Hellmayr, 1907) mãe-de-taoca-papuda AER - NT 
Hypocnemis cantator (Boddaert, 1783) Cantador-da-guiana AER - NT 
Willisornis poecilinotus (Cabanis, 1847) Rendadinho AER - LC 

Myrmoborus myotherinus (Spix, 1825) 
Formigueiro-de-cauda-
preta 

AER - LC 

Phlegopsis nigromaculata (Lafresnaye, 1837) mãe-de-taoca-papuda AER - LC 
Dendrocolaptidae      

Dendrocincla fuliginosa (Vieillot, 1818) arapaçu-pardo AER - LC 
Dendrocincla merula (Lichtenstein, 1829) arapaçu-da-taoca AER - LC 
Deconychura longicauda (Pelzeln, 1868) Arapaçu-rabudo AER - LC 

Certhiasomus stictolaemus (Pelzeln, 1868) 
Arapaçu-de-garganta-
pintada 

AER - LC 

Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818) Arapaçu-verde AER - LC 
Glyphorynchus spirurus (Vieillot, 1819) Arapaçu-bico-de-cunha AER - LC 

Xiphorhynchus guttatus (Lichtenstein, 1820) 
Arapaçu-de-garganta-
amarela 

Av - LC 

Xiphorhynchus spixii (Lesson, 1830) Arapaçu-de-spix AER - LC 
Hylexetastes uniformis Hellmayr, 1909 Arapaçu AER - VU 

Xenopidae      
Xenops minutus (Sparrman, 1788) Bico-virado-miúdo AER - LC 

Furnariidae      
Automolus infuscatus (Sclater, 1856) Barranqueiro-pardo AER - LC 

Anabacerthia ruficaudata (Lafresnaye,1838) 
Limpa-folha-de-cauda-
ruiva 

AER - LC 

Synallaxis rutilans Temminck, 1823 joão-teneném-castanho AER - LC 
Automolus subulatus (Spix, 1824) Limpa-folha-riscado AER - LC 

Scleruridae      
Sclerurus caudacutus (Vieillot, 1816) vira-folha-pardo AER - LC 

Pipridae    -  
Ceratopipra rubrocapilla (Temminck, 1821) Cabeça-encarnada AER - LC 

Lepidothrix nattereri (Sclater, 1865) 
Uirapuru-de-chapéu-
branco 

AER - LC 

Chiroxiphia pareola (Linnaeus, 1766) Tangará-princípe AER - LC 
Onychorhynchidae      

Onychorhynchus coronatus (Statius Muller, Maria-leque AER - LC 
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1776) 

Tityridae    -  
Laniocera hypopyrra (Vieillot, 1817) Chorona-cinza AER - LC 

Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823) 
Caneleiro-de-chápeu-
preto 

AER - LC 

Pachyramphus marginatus (Lichtenstein, 
1823) 

Caneleiro-bordado AER - LC 

Schiffornis turdina (Wied, 1831) Flautim-marrom AER - LC 
Tityra inquisitor (Lichtenstein, 1823) Anambé-branco AER - LC 

Cotingidae      
Phoenicircus nigricollis Swainson, 1832 Saurá-de-pescoço-preto AER - LC 
Querula purpurata (Statius Muller, 1776) Anambé-uma AER - LC 
Lipaugus vociferans (Wied, 1820) Cricrió Av - LC 

Platyrinchidae      
Platyrinchus saturatus Salvin & Godman, 1882 Patinho-escuro AER - LC 

Rhynchocyclidae    -  
Hemitriccus zosterops (Pelzeln, 1868) Maria-de-olho-branco AER - LC 
Myiornis ecaudatus (d’Orbigny, 1837) Caçula AER - LC 
Mionectes macconnelli (Chubb, 1919) Abre-asa-da-mata AER - LC 
Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 18465 Cabeçudo AER - LC 

Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825) 
Bico-chato-de-cabeça-
preta 

AER - LC 

Tyrannidae      
Rhytipterna simplex (Lichtenstein, 1823) Vissiá AER - LC 
Attila spadiceus (Gmelin, 1789) Capitã-de-saíra-amarelo AER - LC 
Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) Nei-nei Av - LC 
Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 1776) Maria-cavaleira AER - LC 
Conopias trivirgatus (Wied, 1831) Bem-te-vi-pequeno AER - LC 
Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783) Príncipe Av - LC 

Ramphotrigon ruficauda (Spix, 1825) 
Bico-chato-de-rabo-
vermelho 

AER - LC 

Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831) Guaracavaçu AER - LC 
Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 Suiriri Av - LC 

Vireonidae      

Vireo chivi (Vieillot, 1817) Juruviara AER - LC 

Pachysylvia muscicapina (Sclater & Salvin, 
1873) 

Vite-vite-camurça AER - LC 

Tunchiornis ochraceiceps (Sclater, 1860) Vite-vite-uirapuru AER - LC 

Hirundinidae      

Progne chalybea (Gmelin, 1789) andorinha-grande AER - LC 

Troglodytidae      

Campylorhynchus turdinus (Wied, 1831) Catatu AER - LC 

Pheugopedius genibarbis (Swainson, 1838) Garrinchão AER - LC 

Troglodytes musculus Naumann, 1823 Corruíra Av - LC 

Microcerculus marginatus (Sclater, 1855) Uirapuru-veado AER - LC 

Turdidae      

Turdus leucomelas Vieillot, 1818 Sábia-branco AER - LC 

Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 Sábia-poca AER - LC 

Turdus albicollis Vieillot, 1818 Sábia-coleira AER - LC 

Passerellidae      

Arremon taciturnus (Hermann, 1783) Tico-tico-de-bico-preto AER - LC 

Icteridae      

Psarocolius decumanus (Pallas, 1769) Japu Av - LC 

Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766) Guaxe AER - LC 
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Cacicus cela (Linnaeus, 1758) Xexéu AER - LC 

Icterus cayanensis (Linnaeus, 1766) Inhapim AER - LC 

Thraupidae      

Tangara gyrola (Linnaeus, 1758) 
Tangará-de-cabeça-
castanha 

AER - LC 

Tangara chilensis (Vigors, 1832) Sete-cores-da-amazônia AER - LC 

Tangara velia (Linnaeus, 1758) Saíra-diamante AER - LC 

Tangara nigrocincta (Bonaparte, 1838) Saíra-mascarada AER - LC 

Tangara palmarum (Wied, 1821) Sanhaço-do-coqueiro AER - LC 

Hemithraupis flavicollis (Vieillot, 1818) Saíra-galega AER - LC 

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) Tiziu AER - LC 

Lanio versicolor (d’Orbigny & Lafresnaye, 
1837) 

Pipira-de-asa-branca Av - LC 

Lanio cristatus (Linnaeus, 1766) Tiê-galo AER - LC 

Ramphocelus carbo (Pallas, 1764) Pipira-vermelha Av - LC 

Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) Saí-azul Av - LC 

Habia rubica (Vieillot, 1817) Tiê-de-bando AER - LC 

Cardinalidae      

Cyanoloxia rothschildii (Bartlett, 1890) Azulão-da-amazônia AER - LC 

Fringilidae      

Euphonia xanthogaster Sundevall, 1834 Fim-fim-grande AER - LC 

O ihambu-grande (Tinamus major), Uru (Odontophorus gujanensis), mãe-de-taoca-papuda 
(Rhegmatorina hoffmansi) e Cantador-da-bolívia (Hypocnemis cantator) estão quase 
ameaçados de extinção, devido principalmente à fragmentação e degradação de seus 
habitats. O Inhambu-grande (Tinamus major) e o Uru (Odontophorus gujanensis) são 
consideradas aves cinegéticas, sendo muito procurada por caçadores. Existe uma previsão 
de diminuição de 30% de suas populações nas próximas três gerações (IUCN, 2018). A mãe-
de-taoca-papuda ocorre preferencialmente em florestas de várzeas e segundo estimativas 
esta espécie poderá perder de 20,2 a 24,3% do habitat adequado dentro de sua distribuição 
ao longo de três gerações (IUCN, 2018). Dada a susceptibilidade desta espécie a efeitos de 
borda, suspeita-se que sua população possa diminuir 25 a 30% ao longo de três gerações.  O 
Cantador-da-guiana (Hypocnemis cantator) foi registrado na amostragem de Antas et al. 
(1996) para o PESR. Esse registro amplia consideravelmente a distribuição desta espécie, 
que até o momento era conhecido somente para região das guianas. 

Cinco espécies estão incluídas na categoria vulnerável da lista vermelha de espécies 
ameaçadas da IUCN. Sendo, Jacamim-de-costas-verdes (Psophia viridis), pomba-botafogo 
(Patagioenas subvinacea), tucano-de-papo-branco (Ramphastos tucanus), tucano-de-bico-
preto (Ramphastos vitellinus) a e a tiriba-de-barriga-vermelha (Pyrrhura perlata). O Jacamim-
de-costas-verdes ocorre no interflúvio Madeira-Tapajós, e suas populações naturais estão 
diminuindo devido principalmente à caça (IUCN, 2018). A pomba-botafogo (Patagioenas 
subvinacea), tucano-de-papo-branco (Ramphastos tucanus) e o tucano-de-bico-preto 
(Ramphastos vitellinus), (Pyrrhura perlata) estão ameaçados principalmente pelo 
desmatamento e fragmentação dos seus habitats (IUCN, 2018). A área do PESR se constitui 
em um importante refúgio para as aves ameaçadas ou em processo de se tornar ameaçadas 
de extinção. 

Conforme a avaliação ecológica rápida realizada por Antas et al. (1996), as espécies: 
barbudo-de-pescoço-ferrugem (Malacoptila rufa), rapazinho-de-boné-vermelho (Bucco 
macrodactylus), arapaçu-da-taoca (Dendrocincla merula), arapaçu-uniforme (Hylexetastes  
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uniformis), arapaçu-de-garganta-pintada (Certhiasomus stictolaemus), arapaçu-rabudo  
(Deconychura longicauda), limpa-folha-riscado (Automolus subulatus), limpa-folha-de-cauda-
ruiva (Anabacerthia ruficaudata), vira-folha-pardo (Sclerurus caudacutus), mãe-de-taoca-
papuda (Rhegmatorhina hoffmannsi), choca-lisa (Thamnophilus aethiops), choquinha-de-
olho-branco (Epinecrophylla leucophthalma), chorona-cinza (Laniocerca hypopyrrha), saurá-
de-pescoço-preto (Phoenicircus nigricollis), caneleiro-de-chapéu-preto (Pachyramphus 
validus), bem-te-vi-pequeno (Conopias trivirgata), Maria-leque (Onychorhynchus coronatus), 
vite-vite-uirapuru (Tunchiornis ochraceiceps) e a saíra-mascarada (Tangara nigrocincta) são 
consideradas raras. 

Espécies que sofrem pressões decorrentes de alterações ambientais: 

As principais alterações ambientais ocorridas no PESR aconteceram nas últimas duas 
décadas. Neste período, em que o Parque estava sem gestão efetiva, madeireiros ilegais e 
caçadores frequentavam a área com regularidade, conforme relatos de funcionários e 
moradores do entorno. Espécies cinegéticas, principalmente, tinamídeos como o Anhambu e 
cracídeos como o Jacu são visados para caça sofrendo forte pressão em suas populações 
naturais.  

Em decorrência do corte seletivo que ocorreu em algumas áreas do PESR, árvores de grande 
porte, como cerejeiras, mognos e garapeiras, são muito raras de serem encontradas. Estas 
árvores emergentes serviam como poleiros e áreas de ninhal para espécies de rapinantes de 
topo de cadeia alimentar. Aves como o gavião-real (Harpya harpyja), gavião-de-penacho 
(Spizaetus ornatus) e o gavião-pega-macaco (Spizaetus tyrannus) podem ter sofrido redução 
em suas populações por meio destas alterações, o que pode explicar a ausência de encontros 
com estes rapinantes durante a amostragem. Entretanto, estas espécies devem ocorrer na 
área do Parque, visto sua proximidade com grandes áreas florestadas como as matas ciliares 
do rio Guaporé, bem como a REBIO do Guaporé. 

  
Figura 141. Periquito-de-cabeça-suja (Aratinga 
weddeli). Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 142. Gavião-pedrês (Buteo nitidus). Fonte: 
Ecossis (2018). 

http://www.iucnredlist.org/details/22703032/0
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Figura 143. Cauré (Falco rufigularis). Fonte: 
Ecossis (2018). 

Figura 144. Gaviãozinho (Gampsonyx 
swainsonii). Fonte: Ecossis (2018). 

  
Figura 145. Gavião-caboclo (H. meridionalis). 
Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 146. Gralhão (Ibycter americanus). Fonte: 
Ecossis (2018). 

  
Figura 147. Maracanã-do-buriti (Orthopsittaca 
manilatus). Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 148. Anhuma (Anhima cornuta) na área de 
entorno do PESR. Fonte: Ecossis (2018). 
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Figura 149. Pipira-vermelha (Ramphocelus 
carbo). Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 150. Maracanã-guaçu (Ara severus). 
Fonte: Ecossis (2018). 

  
Figura 151. Princípe (Pyrocephalus rubinus). 
Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 152. Araçari-castanho (Pteroglossus 
castanotis). Fonte: Ecossis (2018). 

  
Figura 153. Maitaca-de-cabeça-azul (Pionus 
menstruus). Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 154. Arara-vermelha (Ara chloropterus). 
Fonte: Ecossis (2018). 
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Figura 155. Macuru-pintado (Notharchus tectus). 
Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 156. Pica-pau-de-topete-vermelho 
(Campephilus melanoleucos). Fonte: Ecossis 
(2018). 

  
Figura 157. Tiriba-de-cara-suja (Pyrrhura 
molinae). Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 158. Arará-canindé (Ara ararauna). Fonte: 
Ecossis (2018). 
 

  
Figura 159. Cabeça-seca (Mycteria americana) 
no entorno do PESR. Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 160. Garça-moura (Ardea cocoi) no 
entorno do PESR. Fonte: Ecossis (2018). 
 



  

209 

 

  
Figura 161. Bacurau (Nyctidromus albicollis). 
Fonte: Ecossis (2018). 
 

Figura 162. Japu (Psarocolius decumanus). 
Fonte: Ecossis (2018). 

  
Figura 163. Mutum-cavalo (Pauxi tuberosa). 
Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 164. Tiriba-de-barriga-vermelha (Pyrrhura 
perlata). Fonte: Ecossis (2018). 

4.10.2.3 Mastofauna 

Foram registradas 17 espécies de mamíferos de médio e grande porte, distribuídas em seis 
ordens e 12 famílias. Os transectos possibilitaram o registro de 10 espécies, sendo oito 
exclusivas deste método. Cinco espécies foram registradas a partir das armadilhas 
fotográficas. Através de encontro ocasional ao longo dos deslocamentos foi possível registrar 
duas espécies de mamíferos. 

As espécies registradas são apresentadas na tabela abaixo. A nomenclatura dos táxons foi 
baseada em Paglia et al., (2012). Para avaliação do status de conservação observou-se a 
lista vermelha da IUCN, assim como a portaria nº 444/2014 do MMA.  
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Tabela 48 - Relação das espécies de mamíferos de médio e grande porte registrados a partir da 
amostragem realizada para o Plano de Manejo do PESR na época de seca/verão em Rondônia. Forma 
de Registro: Tr: Transecto / E.O: Encontro Ocasional / A.F: Armadilha fotográfica / Status de 
conservação das espécies em nível nacional (NA) e internacional (IN): LC (Least Concern – pouco 
preocupante), NT (Near Threatened – quase ameaçado), VU (Vulnerable – vulnerável), EN 
(Endangered – em perigo) e DD (Data Deficient – dados insuficientes). 

Táxon Nome Comum 
Forma de 
Registro 

Status 

NA IN 

Cingulata      
  Dasypodidae Gray, 1821     
    Dasypus kappleri Krauss, 1862 tatu-de-quinze-quilos Tr - LC 
    Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758 tatu-galinha E.O - LC 
Primates      
  Callitrichidae Gray 1821     
    Mico melanurus (É. Geoffroy, 1812) sagui-de-rabo-preto Tr - LC 
    Saguinus fuscicollis (Spix, 1823) sagui-de-cara-suja Tr - LC 
  Cebidae Gray, 1831     
    Sapajus apella (Linnaeus, 1758) macaco-prego Tr/E.O - LC 
  Aotidae Elliot, 1913     
    Aotus nigriceps Dollman, 1909 macaco-da-noite Tr - LC 
  Atelidae Gray, 1825     
    Alouatta cf. caraya Lönnberg, 1941 bugio Tr - LC 
    Ateles chamek (Humboldt, 1812) macaco-aranha Tr EN VU 
Rodentia      
  Caviidae Fischer de Waldheim, 1817     
    Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) capivara E.O - LC 
  Dasyproctidae Bonaparte, 1838     
    Dasyprocta fuliginosa Wagler, 1832 cutia A.F - LC 
Carnivora      
  Felidae Fischer de Waldheim, 1817     
    Panthera onca (Linnaeus, 1758) onça-pintada Tr VU VU 
    Puma concolor (Linnaeus, 1771) onça-parda Tr VU VU 
  Procyonidae Gray, 1825     
    Procyon cancrivorus (G. Cuvier, 1798) mão-pelada A.F; E.O - LC 
Perissodactyla      
  Tapiridae Gray, 1821     
    Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758) anta A.F VU VU 
Artiodactyla      
  Tayassuidae Palmer, 1897     
    Pecari tajacu (Linnaeus, 1758) caititu A.F - LC 
    Tayassu pecari (Link, 1795) porcão A.F VU VU 
  Cervidae Goldfuss, 1820     
    Mazama americana (Erxleben, 1777) veado-mateiro A.F - LC 

As trilhas 1, 2 e 3, localizadas em floresta de terra firme, possibilitam o maior número de 
avistamentos da mastofauna de médio e grande porte. Os transectos realizados na Serra dos 
Reis e na área denominada corredor ecológico sul não contribuíram com novos registros de 
mamíferos de médio e grande porte para o inventariamento realizado.  

Na trilha 1, armadilha fotográfica 3, foi possível registrar a presença de uma cutia (Dasyprocta 
azarae). Esta espécie possui ampla distribuição, tem hábito terrestre e se alimenta de frutas, 
sementes, raízes e várias plantas suculentas. Possui populações grandes e contribui 
sobremaneira como dispersora de espécies vegetais com sementes grandes (Reis et al., 
2006). 
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Nas realizações dos transectos na trilha 1, avistou-se quatro das seis espécies de primatas 
registradas durante o inventariamento. Foram registradas duas espécies da família 
Callitrichidae, o sagui-de-cara-suja (Saguinus fuscicollis) e o sagui-do-cerrado (Mico 
melanurus). Em uma oportunidade foi observado um bando misto com a presença das duas 
espécies. Também foi observado o macaco-da-noite (Aotus nigriceps) ao final de um transecto 
em área de borda de floresta. O Macaco-aranha (Ateles chamek), espécie ameaçada de 
extinção na categoria vulnerável, a nível global e nacional, foi avistado em duas oportunidades 
nesta trilha. Em ambas oportunidades foi observado somente um indivíduo. 

Próximo à entrada da trilha 1, em área de barreiro, por meio da armadilha fotográfica 2, foram 
registradas as seguintes espécies: anta (Tapirus terrestris), mão-pelada (Procyon cancrivorus) 
e queixada (Tayassu pecari). 

Na trilha 2, chamada pelos funcionários do PESR de pula-pula, através da armadilha 
fotográfica 3, instalada ao final da trilha, na área úmida com grande quantidade de barreiros, 
registrou-se: veado-mateiro (Mazama americana), cateto (Pecari tajacu) e uma grande vara 
de queixadas (Tayassu pecari). Na mesma trilha, ao longo dos transectos realizados, ainda 
foi possível avistar diretamente uma anta (Tapirus terrestris) e ouvir a vocalização de um bugio 
(Alouatta cf. caraya). Ainda durante um dos transectos realizados foi possível registrar 
indiretamente o tatu (Dasypus kappleri) através de suas tocas ao longo da trilha e pegadas 
da onça-parda (Puma concolor). 

Na trilha 3, ao longo do único transecto realizado nesta área, foi possível registrar o macaco-
prego (Sapajus apella) e pegadas de onça-pintada (Panthera onca). 

Por fim, através de encontros ocasionais, durante os deslocamentos entre os transectos e 
reconhecimento da área, registrou-se a presença de capivaras (Hidrochaeris hidrochaeris) na 
área do entorno do Parque e um tatu-galinha (Dasypus novemcictus). 

A família dos Callitrichideos engloba espécies com distribuição Amazônica, habitam florestas 
primárias e secundárias desde matas densas a áreas de borda. São animais pequenos, cujos 
tamanho da área de vida e padrão de uso do habitat variam de acordo com cada espécie. 
Porém há registros de espécies do gênero Mico ocupando áreas de 15 a 28 ha. A dieta destas 
espécies é classificada como frugívora-insetívora, se alimentando de frutos, insetos e fibras 
(Reis et al., 2006). Pouco se sabe sobre o grau de conservação destas espécies a nível 
regional, entretanto, parecem ter uma área suficiente dentro do PESR para manutenção de 
suas populações. 

O macaco aranha (Ateles chamek), espécie que está classificada como em perigo pela IUCN, 
pois suas populações se reduziram em 50% nos últimos 45 anos, devido principalmente à 
caça e perda de habitats. Ocorre praticamente em todo território de Rondônia em áreas de 
floresta não degradadas (Wallace et al., 2008). Para o conhecimento do estado de 
conservação desta espécie na área do PESR são necessários estudos específicos e de longa 
duração. 

No PESR é observado com facilidade varas com mais de 30 indivíduos de queixada (Tayassu 
pecari). Aparentemente suas populações estão estáveis ou crescendo na área do PESR, pois 
sua presença é marcante nos barreiros e ao longo das trilhas. Esta espécie está classificada 
como vulnerável pela IUCN e pela lista vermelha brasileira. Principalmente devido à redução 
de habitas e caça indiscriminada.  
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O registro de rastros de onça-pintada (Panthera onca) e onça-parda (Puma concolor) 
confirmou os relatos dos moradores do entorno e dos funcionários do PESR em relação a 
presença destes predadores de topo de cadeia alimentar.  A onça-pintada assim como a onça-
parda estão ameaçadas de extinção devido à redução e fragmentação dos habitats, além da 
pressão de caça e retaliação em função de conflitos com fazendeiros e criadores de animais 
domésticos. 

A anta (Tapirus terrestris) está listada como vulnerável pela Portaria nº444/14 do MMA assim 
como pela lista vermelha da IUCN. A principal ameaça a esta espécie é a perda de habitas e 
a caça ilegal. (IUCN, 2018). No Parque Estadual da Serra dos Reis foram registradas com 
relativa facilidade, sendo observadas diretamente ao longo dos transectos, assim como em 
armadilhas fotográficas. Em todos os barreiros amostrados, as pegadas de anta eram 
numerosas. O que fornece indícios que sua população na área do PESR está protegida. A 
manutenção dos corredores ecológicos que conectam o PESR com as florestas adjacentes, 
são primordiais para a conservação dos mamíferos de médio e grande porte. 

Por meio dos questionários abertos com a população do entorno e funcionários buscou-se 
verificar a ocorrência de pressões decorrentes da caça na comunidade de mamíferos do 
PESR. Em um barreiro localizado próximo a estrada de acesso à sede do Parque foi 
observada a presença de uma espera de caça (Figura 177). De acordo com as respostas 
obtidas as espécies mais visadas pelos caçadores do entorno são os porcos-do-mato 
(Tayassu pecari e Pecari tajacu), anta (Tapirus terrestris) e o veado-mateiro (Mazama 
americana). Entretanto, conforme os relatos, as pressões de caça eram maiores no período 
em que a gestão do Parque não estava efetivamente implementada. Atualmente, a partir da 
fiscalização recorrente e diálogo com a comunidade vizinha ao PESR, a pressão relacionada 
à caça foi minimizada. 

A seguir são apresentados os registros fotográficos das espécies da mastofauna registradas 
no PESR. 

  
Figura 165. Vara de queixada avistada ao longo de 
transecto na trilha 2 (pula-pula). Fonte: Ecossis 
(2018). 

Figura 166. Vara de queixada registrada na ARM 1 
(pula-pula). Fonte: Ecossis (2018). 
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Figura 167. Sagui-do-cerrado (Mico melanurus). 
Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 168. Sagui-de-cara-suja (Saguinus 
fuscicollis). Fonte: Ecossis (2018). 

 
Figura 169. Tatu-galinha (Dasypus novemcinctus). 
Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 170. Macaco-prego (Sapajus apella). Fonte: 
Ecossis (2018). 

  
Figura 171. Cateto (Pecari tajacu). Fonte: Ecossis 
(2018). 

Figura 172. Veado-mateiro (Mazama americana). 
Fonte: Ecossis (2018). 
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Figura 173. Anta (Tapirus terrestris). Fonte: 
Ecossis (2018). 

Figura 174. Mão-pelada (Procyon cancrivorus). 
Fonte: Ecossis (2018). 

 
 

Figura 175. Cutia (Dasyprocta azarea). Fonte: 
Ecossis (2018). 

Figura 176. Pegada de onça-pintada (Panthera 
onca). Fonte: Ecossis (2018). 
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Figura 177. Espera de caça registrada próximo a estrada de acesso a sede do PESR (Coordenadas 
geográficas UTM WGS 84 382982/8640952). Fonte: Ecossis (2018). 
 

4.10.3 Considerações Finais 

A região do Parque sofre com pressão antrópica desde os anos 80, intensificando-se a partir 
da abertura da BR-429. Imagens históricas (Figura 178), mostram a intensificação da 
destruição dos hábitats florestais a partir do ano 2000. Essa intensa degradação revela a 
importância da unidade de conservação por ter se tornado um dos únicos refúgios para as 
espécies na região. 
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Figura 178. Imagens históricas do desflorestamento ocorrido na região (1984 – 2018). Fonte: Google 
Earth (2018). 
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Dentro da unidade existem algumas áreas que se destacam para estudos sobre a fauna de 
vertebrados. Dentre esses, o pula-pula no final da Trilha 2, caracteriza-se por possuir cursos 
d’água (igarapés) e barreiros, locais de grande concentração de espécies de vertebrados. Os 
locais com cursos d’água, em especial o igarapé da trilha 1, que concentra algumas espécies 
interessantes como a Boana boans e Osteocephalus taurinus. Também, a serra dos Reis, na 
porção norte do Parque, uma área de vegetação característica, com afloramentos rochosos 
bem peculiares, o que possibilita a ocorrência de espécies endêmicas e especializadas. E, 
por fim, a região do corredor de conexão (ao sul do Parque) com as matas ripárias do rio 
Guaporé, que apresenta um potencial para estudos de deslocamento de espécies, migração, 
recolonização e fluxo gênico. 

O PESR está inserido em uma área de intensos impactos ambientais principalmente devido a 
queimadas e desmatamento ilegal. Grandes fazendas em praticamente todo o entorno do 
Parque formam a zona de amortecimento. Atualmente a unidade está praticamente isolada 
em uma matriz de pastagens e criação de gado.  

Segundo a Lei N° 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, 
II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza e dá outras providências, em seu Art. 2o - “Para os fins previstos nesta Lei, 
entende-se por: XVIII - zona de amortecimento: 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”; e em seu Art. 5o - “O SNUC será regido 
por diretrizes que: XIII - busquem proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado 
de unidades de conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguas, e suas 
respectivas zonas de amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes 
atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração 
e recuperação dos ecossistemas”. Assim, do ponto de vista da fauna, sugerimos que a zona 
de amortecimento seja de 10 km ao redor de maior parte da unidade, aumentando na região 
centro/sul do parque, por um corredor de aproximadamente 4 km que o conecta com a mata 
ripária do rio Guaporé, até o limite do rio. Essa dimensão da zona de amortecimento 
possibilitará aos gestores maior autonomia no controle das atividades impactantes dos 
arredores na unidade, bem como facilitará o deslocamento e migração das espécies da fauna 
pelo único corredor de ligação existente. A manutenção do corredor de ligação da unidade 
com as matas ripárias do rio Guaporé é um ponto crucial para a conservação das espécies 
de fauna vertebrada do parque, visto que é o ponto de deslocamento, migração e 
recolonização do parque.  

 
Figura 179. Pontos das áreas de destaque para fauna de vertebrados. Em vermelho, proposta de 
aumento da zona de amortecimento, região centro/sul do parque. Fonte: Ecossis (2018).
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5 ENCARTE 4 – PLANEJAMENTO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Neste encarte o conjunto dos elementos que constituem o diagnóstico é avaliado com o 
objetivo de identificar os principais fatores que condicionam o planejamento da unidade. 
Primeiramente são estabelecidos os objetivos específicos do manejo da unidade. A seguir se 
especializa a gradação de usos, compondo o zoneamento da unidade, se apresenta a 
descrição de cada zona e a síntese dos critérios que nortearam a espacialização. 

 

5.1 AVALIAÇÃO DA UNIDADE 

5.1.1 Importância 

a) Posição como Unidade Ecológica 

O PESR está inserido no bioma das florestas tropicais úmidas (Tropical Rainforest) que no 
Brasil inclui a Amazônia e Mata Atlântica. A sub-região Amazônica, está dividida em 13 
províncias, são elas: Napo, Imerí, Guyana, Guyana Húmeda, Roraima, Amapá, Varzea, 
Ucayali, Madeira, Tapajós-Xingú, Pará, Pantanal, Yungas.  

Conforme a regionalização biogeográfica da América do Sul proposta por Morrone (2014) o 
PESR está inserido na Província Pantanal que abrange o sul da Amazônia brasileira e parte 
da região central do Brasil, noroeste Bolívia e norte do Paraguai. 

A unidade se situa próximo, a oeste, de uma área importante para conservação das aves 
(IBA), denominada IBA do Vale do Guaporé, estando em uma posição regional estratégica 
conectando remanescentes de vegetação nativa com florestas contínuas do vale do Rio 
Guaporé (corredor ecológico guaporé-itenez-mamoré), sendo este o principal corredor 
ecológico da região, além de estar integralmente inserido no corredor amazônico oeste 
composto de áreas protegidas ao longo da fronteira brasileira, globalmente relevante e da 
mais alta prioridade de conservação. 

O Corredor Oeste abrange porções das ecorregiões Várzea de Monte Alegre, Florestas 
Úmidas Juruá-Purús, Várzeas do Purús, Florestas Úmidas Purús-Madeira e Florestas Úmidas 
Madeira-Tapajós. 

O setor norte da unidade compreende maciços montanhosos (Serra dos Reis) com beleza 
cênica, florística e paisagística singulares. Já nos demais setores podem ser encontrados um 
extenso remanescente florestal com igarapés, barreiros, e demais zonas úmidas, importantes 
refúgios, fontes de abrigo e proteção para fauna silvestre. 

O Parque Estadual Serra dos Reis é uma das 900 Áreas Prioritárias para a Conservação da 
Biodiversidade Brasileira (Decreto n° 5092, de 21 de maio de 2004 e instituídas pela Portaria 
n° 126 de 27 de maio de 2004, do MMA), considerado uma área de extrema importância e de 
prioridade muito alta para conservação.  

A unidade pode desempenhar um importante papel de proteção e conservação da 
biodiversidade, além de oferecer potencial para realização de pesquisas científicas, 
desenvolvimento de atividades de educação ambiental, recreação e turismo ecológico.  
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b) Dimensões 

A província biogeográfica Pantanal, na qual o PESR se insere, é constituída por um mosaico 
de pastos inundáveis, savanas, matas secas e matas de galeria, e ainda formações 
transicionais.  

A superfície do PESR, mesmo que considerada pequena comparada as demais Unidades 
amazônicas, possui importante papel de conexão com as florestas contínuas do vale do Rio 
Guaporé, possibilitando o deslocamento da fauna entre os ambientes florestais e a troca 
gênica entre as espécies. 

Atualmente com uma área territorial 36.442 ha, foi criado por meio do Decreto nº 7.027 de 08 
de agosto de 1995. 

c) Raridade, Tipicidade e Naturalidade 

O PESR protege uma flora diversificada (formações tropicais amazônicas e extra-
amazônicas) sob intensa pressão sobre seus recursos naturais, levando à alteração de sua 
cobertura vegetal original em muitos pontos da unidade. 

A área do Parque Estadual Serra dos Reis (PESR) está sob cobertura de dois tipos 
fitofisionômicos principais: Floresta Ombrófila Aberta Submontana com Palmeiras e Contato 
Savana/Floresta Estacional Semidecidual Submontana com Dossel Emergente. 

Em cerca de 2,0 ha de Floresta Ombrófila Aberta Submontana com Palmeiras inventariados 
foram registradas 169 espécies distribuídas em 49 famílias botânicas das quais sete (07) 
espécies encontram-se em risco de extinção elevado na natureza conforme CNCFlora (Centro 
Nacional de Conservação da Flora), Portaria MMA nº 443/2014,a saber: cerejeira (Amburana 
acreana); grapia (Apuleia leiocarpa); jatobá (Hymenaea pervifolia); Aniba ferrea; Itauba 
(Mejilaurus itauba); castanha (Bertholletia excelsa) e cedro-cheiroso (Cedrela odorata).  

A Floresta Ombrófila Aberta Submontana com Palmeiras recobre grande parte do PESR e 
está presente ao longo de toda a Amazônia (IBGE, 2012), caracteriza-se por apresentar um 
dossel descontínuo devido a presença de palmeiras, principal responsável pelas aberturas no 
dossel. Regionalmente estas formações e outras formações não alagáveis são chamadas 
Florestas de Terra Firme. 

Já para formação Contato Savana/Floresta Estacional Semidecidual Submontana com Dossel 
Emergente foram registradas 38 espécies de 24 famílias botânicas em 1.000m² de área 
inventariada, onde não foram registradas espécies da flora de interesse conservacionista. 
Esta região fitoecológica encontra-se recobrindo principalmente a serra localizada no setor 
norte da unidade, em altitude que varia de 200m até aproximadamente 380m.A Floresta 
Semidecidual ocupa o cimo das elevações (outeiros), encostas, talvegues e as bordas dos 
platôs” (Rondônia, 1996).  O solo é predominantemente arenoso e pouco profundo com 
afloramentos rochosos e a fisionomia caracteriza-se pela ocorrência de um estrato lenhoso 
esparso que não forma dossel, com indivíduos de baixa estatura, cuja distribuição se dá em 
diversas formações como Cerrado e Campinarana e Florestas Estacionais Semidecíduas. O 
estrato herbáceo/subarbustivo é denso e contínuo, dominado por Poaceae de diversas 
espécies. Nas áreas onde o afloramento rochoso toma conformações de maciços rochosos, 
a flora é representada por espécies suculentas como os cactos e bromeliáceas. O estrato 
arbóreo tem uma altura de 6 a 8m, com alguns poucos indivíduos alcançando até 12m. 
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De maneira geral, de acordo com os estudos de diagnóstico realizados, a cobertura vegetal 
do parque encontra-se alterada da cobertura vegetal original devido ao desenvolvimento de 
atividades produtivas como: agropecuária e exploração seletiva de madeira, entre outros.  

Também, de acordo com o inventário realizado foi identificado a presença de grande número 
de espécies da flora com distribuição restrita no interior da unidade, assim como um grande 
número de espécies de interesse extrativista madeireiro. As espécies arbóreas de interesse 
econômico madeireiro presentes nas florestas do Parque são: Astronium lecointei, Jacaranda 
copaia, Protium heptaphyllum, Tetragastris altíssima, Caryocar villosum, Symphonia 
globulifera, Sapium glandulosum, Amburana acreana, Apuleia leiocarpa, Cedrelinga 
cateniformis, Dialium guianense, Dipteryx odorata, Hymenaea parvifolia, Parkia multijuga, 
Parkia pendula, Pterocarpus rohrii, Taralea oppositifolia, Vatairea paraenses, Goupia glabra, 
Mezilaurus itauba, Couratari guianensis, Eschweilera coriácea, Apeiba tibourbou, Cedrela 
odorata, Bagassa guianensis, Castilla ulei, Clarisia racemosa, Ficus insipida, Virola 
multinervia, Minquartia guianensis, Laetia procera, Pouteria caimito, Simarouba amara, 
Qualea grandiflorae, Qualea paraenses. Já as espécies de interesse extrativista não 
madeireiro são: açaí-do-amazonas (Euterpe precatoria), seringueira (Hevea brasiliensis), 
Copoifera multijuga e castanha (Bertholletia excelsa). 

A unidade abriga uma rede de drenagens, barreiros, nascentes e igarapés de primeira ordem 
que contribuem para a bacia hidrográfica do rio Guaporé, que por sua vez encontra-se dentro 
da Região hidrográfica Amazonas. Existe influência direta das atividades ilegais 
desenvolvidas no interior da unidade, como por exemplo, desflorestamento, carreadores, além 
das atividades produtivas adjacentes as quais exercem forte pressão sobre os recursos 
naturais da unidade, no tocante a fragmentação de habitat, poluição ambiental e presença de 
espécies exóticas invasoras. 

O conhecimento da fauna do PESR ainda é precário, pois de acordo com o levantamento 
qualitativo realizado foram registradas número inferior de espécies esperadas. Contudo, ainda 
que a área do parque tenha sofrido grandes modificações em suas paisagens naturais, ainda 
representa uma amostra significativa das florestas de terras firmes constituindo um importante 
refúgio para fauna silvestre. 

Para mastofauna foram registradas 17 espécies de mamíferos de médio e grande porte onde 
merecem destaque cinco (05) espécies ameaçadas de extinção a nível nacional (Portaria 
MMA n° 444/2014) e internacional (IUCN, 2018), a saber: macaco-aranha (Ateles chamek), 
onça-pintada (Panthera onca), onça-parda (Puma concolor), anta (Tapirus terrestres) e porcão 
(Tayassu pecari).  

Para as aves registraram-se 184 espécies. Deste total, 151 espécies foram registradas 
através de pesquisa bibliográfica, especificamente através da consulta a avaliação ecológica 
rápida, componente avifauna, realizada por Antas et al., (1996). 51 espécies foram registradas 
por meio da amostragem de campo, realizada em julho de 2018 na estação seca em 
Rondônia, o que corresponde a 27% da riqueza total observada, sendo 33 novos registros 
para a área do Parque e entorno. Entre as espécies da avifauna registradas merecem 
destaque 10 espécies ameaçadas de extinção a nível internacional (IUCN, 2018), sendo elas: 
inhambu-grande (Tinamus major), uru (Odontophorus gujanensis), jacamim-de-costas-verdes 
(Psophia viridis), pombo-botafogo (Patagioenas subvinacea), tucano-de-papo-branco 
(Ramphastos tucanus), tucano-de-bico-preto (Ramphastos vitellinus), tiriba-de-barriga-
vermelha (Pyrrhura perlata), mão-de-toaca-papuda (Rhegmatorhina hoffmannsi), cantador-
da-guiana (Hypocnemis cantator) e arapaçu (Hylexetastes uniformis). Para herpetofauna  
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registraram-se 9 espécies de repteis de 142 esperadas para região, a saber: Micrurus 
leminiscatus. As espécies de répteis registradas através de dados obtidos a campo foram: 
lagartixa-da-amazônia (Thecadactylus rapicauda), calango-liso (Copeoglossum 
nigropunctatum), lagartixa-da-mata (Gonatodes cf. humeralis), bico-doce (Ameiva ameiva), 
lagartixa-preta (Tropidurus hispidus), cobra-papa-pinto (Drymarchon corais), caninana 
(Spilotes pullatus), muçurana (Clelia clelia) e coral-verdadeira (Micrurus leminiscatus), sendo 
esta última a única espéciedas 4 espécies de serpentes registradas (dados primários) de 
importância médica. Contudo são esperadas mais de 140 espécies com possível ocorrência 
para a unidade. Já para os anfíbios registraram-se 13 espécies de 83 espécies esperadas. As 
espécies de anfíbios registradas através de dados primários foram: sapinho-do-folhiço 
(Amazophrynella minuta), sapo-cururu (Rhinella marina), rã-do-folhiço 
(Pristimantisfenestratus), perereca (Boana boans), perereca-dormideira (Boana geographica), 
perereca (Boana punctata), perereca-chaquenha (Boana raniceps), Dendropsophus cf. 
leucophyllatus, Perereca (Dendropsophus minutus), perereca (Osteocephalus taurinus), 
Pseudis aff. Limellum, Scinax ruber, Adenomera cf. andreae. 

Conforme apresentado muitas das espécies da fauna esperadas e/ou confirmadas para o 
PESR merecem atenção especial de conservação. Porém, cabe ser destacado que o 
conhecimento acerca da fauna da unidade ainda é insuficiente para avaliarmos as populações 
e comunidades faunísticas residentes, sua importância no contexto regional e global, 
carecendo o estado de Rondônia, RO, de uma lista de espécies da fauna ameaçadas, 
principalmente os levantamentos realizados não atingiram a suficiência amostral esperada, 
sendo necessário o desenvolvimento de novos inventários e pesquisas na unidade para que 
se tenha uma maior representatividade da fauna. 

d) Aspectos culturais e socioeconômicos 

Existem uma ocupação consolidada de lotes e fazendas fortemente marcadas pela atividade 
pecuária no entorno da unidade, principalmente nos setores norte e oeste da zona de 
amortecimento. A população presente na zona de amortecimento ainda não possui uma 
identidade cultural ou pertencimento cultural distintivo dessa região, sendo principal motivo 
apontado para essa situação é a ocupação recente da área que intensificou-se a partir da 
implantação da rodovia BR-429, no ano de 1985, que propiciou nos municípios de Costa 
Marques e São Francisco do Guaporé, a expansão da atividade de pecuária para gado corte, 
que atualmente configura-se com o a principal atividade econômica da região. 

Não foi observada a presença de comunidades indígenas e quilombolas, nem mesmo outros 
grupos que se auto identificam como populações tradicionais. Assim sendo, a partir dos 
resultados identificados a campo, não houve registro de algum tipo de comunidade com 
características culturais relevantes, nem mesmo nos levantamentos realizados junto à 
população que reside no entorno do Parque Serra dos Reis, que justifiquem a classificação 
como comunidades tradicionais, de qualquer tipo.   

Quanto ao patrimônio arqueológico da área de influência do PESR, verificam-se 24 sítios 
arqueológicos cadastrados no município de Costa Marques e 20 no município de São 
Francisco do Guaporé (CNSA-IPHAN). Contudo, dentro dos limites do PESR ainda não foi 
realizada prospecção arqueológica, assim como paleontológica, o que pode vir a revelar um 
patrimônio potencial. 
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A área do PESR inclui atributos cênicos e paisagísticos peculiares, como por exemplo, a Serra 
dos Reis localizada no setor norte da unidade, além de vegetação florestal amazônica com 
espécies de interesse conservacionista, madeireiro e não madeireiro.  

 

5.1.2 Principais Pressões e Ameaças 

a) Perda e fragmentação de habitat 

A perda e fragmentação de habitat por avanço da fronteira agrícola está consolidada 
principalmente nos setores norte e oeste da unidade, incluindo áreas agrícolas existentes ao 
sul e leste da Unidade. Como a ocupação da região é recente esta pode ser considerada 
como estando em estágio inicial, seguindo o padrão dominante da Amazônia de posse, 
desmatamento, criação de gado e então a agricultura. O padrão de ocupação observado 
confere um grande risco de isolamento da unidade pela perda de conexão com outros 
remanescentes de vegetação nativa, principalmente com a falta de ligação com o mosaico de 
unidade de conservação e com o maciço florestal ainda possível através do setor sul do 
parque. 

b) Espécies exóticas e invasoras 

Foi evidenciado a presença de espécie exótica invasora (Brachiaria sp.) na extremidade leste 
da unidade em uma área desmatada a 18 anos com mais de 230 ha. Neste local foi implantado 
pastagem e ainda não foi erradicado o plantio de Brachiaria sp.. Esta espécie poderá vir a 
tornar-se uma espécie invasora em áreas de clareiras caso barreiras naturais não sejam 
eficientes em controlar sua expansão. 

Como comentado, a Brachiaria está confinada a uma determinada área do parque e em suas 
margens. Como trata-se de uma espécie dependente de área aberta para se estabelecer, seu 
avanço parece estar controlado, desde que a cobertura florestal seja mantida. 

c) Extração de recursos 

Existe extração de recursos do PESR de forma clandestina, incompatível com a categoria de 
proteção integral. A extração seletiva de espécies madeireiras deixou sinais na unidade como 
clareiras, pátios de estocagem e uma rede de carreadores que permeia praticamente todo o 
interior do Parque. Outros sinais desta ação ilegal tais como locais de embarque de tratores 
e restos de pranchas de madeira exploradas e transformadas em tábuas no próprio local são 
flagrados com facilidade.  Ainda hoje esta prática ilegal é observada em diversos pontos no 
interior do Parque. 

d) Caça 

A partir de conversas com moradores do entorno da unidade foi possível obter informações 
sobre as pressões decorrentes da caça dentro e fora do Parque, ou seja, nas suas 
imediações, na área correspondente a zona de amortecimento. 

As principais alterações ambientais ocorridas no PESR aconteceram nas últimas duas 
décadas. Neste período caçadores frequentavam a área com regularidade. Espécies  
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cinegéticas como o inhambu-grande (Tinamus major) e o Uru (Odontophorus gujanensis) são 
consideradas aves cinegéticas visados para caça sofrendo forte pressão em suas populações 
naturais, assim como o jacamim-de-costas-verdes (Psophia viridis). O macaco aranha (Ateles 
chamek), espécie que está classificada como em perigo de extinção pela IUCN (2018), pois 
suas populações se reduziram em 50% nos últimos 45 anos, devido principalmente à caça e 
perda de habitat. A onça-pintada assim como a onça-parda estão ameaçadas de extinção 
devido a redução e fragmentação dos habitats, além da pressão de caça e retaliação em 
função de conflitos com fazendeiros e criadores de animais domésticos. A anta (Tapirus 
terrestris) está listada como vulnerável pela Portaria nº 444/14 do MMA assim como pela lista 
vermelha da IUCN, estando a caça ilegal entre as suas principais ameaças.  

Por meio dos questionários abertos com a população do entorno e funcionários da unidade 
buscou-se verificar a ocorrência de pressões decorrentes da caça na comunidade de 
mamíferos do PESR. Em um barreiro localizado próximo a estrada de acesso à sede do 
Parque foi observada a presença de uma espera de caça (Figura 123). De acordo com as 
respostas obtidas as espécies mais visadas pelos caçadores do entorno são os porcos-do-
mato (Tayassu pecari e Pecari tajacu), anta (Tapirus terrestris) e o veado-mateiro (Mazama 
americana). Entretanto, conforme os relatos, as pressões de caça eram maiores no período 
em que a gestão do Parque não estava efetivamente implementada. Atualmente, a partir da 
fiscalização recorrente e diálogo com a comunidade vizinha ao PESR, a pressão relacionada 
à caça foi minimizada. 

 

5.1.3 Dinâmica do Entorno, Aspectos Socioeconômicos e Culturais 

Em relação ao contexto local a UC Serra dos Reis insere-se na região do Vale do Guaporé, 
abrangendo os municípios de Costa Marques e São Francisco do Guaporé, que registram no 
entorno do PESR uma ocupação consolidada de lotes e fazendas fortemente marcadas pela 
atividade da pecuária, sendo observado cultivares de subsistência entre os imóveis rurais 
(pequenas propriedades), como por exemplo, cultivo de abacaxi, urucum, milho, mandioca, 
abobora e frutíferas em geral. Também como forma de subsistência são criados porcos, 
cabras e galinhas, sendo a principal atividade econômica local a criação de gado para corte 
e em menor escala para produção de leite. 

Com relação a aptidão agrícola na região, através dos levantamento realizados para o 
Zoneamento Agrícola de Risco Climático – ZARC no Estado de Rondônia, as culturas que são 
mais propícias ao desenvolvimento e produtividade a serem indicadas para o cultivo na zona 
de amortecimento da unidade são: abacaxi, café, coco, dendê, mamão, mandioca, maracujá, 
milheto, pimenta-do-reino, mamona, feijão, cana-de-açucar, arroz e algodão. 

No limite sudoeste da zona de amortecimento da UC existe um assentamento denominado 
de Bom Jesus, formado atualmente por 18 lotes, onde residem 18 famílias, destaca-se que 
alguns lotes atualmente fazem parte de fazendas, devido a venda dessas áreas para terceiros.  

Especialmente pelos setores oeste, norte e leste existem ingressos clandestinos na Unidade, 
para corte de madeira, caça e extração de castanhas, sendo o Parque desprovido de 
cercamento e fiscalização insuficiente.  
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5.1.4 Infraestrutura, Gestão e Aspectos Legais 

A unidade se beneficia do disposto na Lei n° 1.144, de 12 de dezembro de 2002 referente ao 
Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza de Rondônia - SEUC/RO, que 
estabelece medidas de proteção e melhoria da qualidade do meio ambiente, definindo a 
Política Estadual de Desenvolvimento Ambiental, atribuindo competências originárias à 
Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM em relação a medidas de proteção, 
recuperação, controle, fiscalização e melhoria do Meio Ambiente no Estado de Rondônia, 
dentre outras, conforme disposto no art. 2º, da referida Lei. 

O Projeto foi apresentado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES que depois após discutido e aprovado, liberou recursos não reembolsáveis por meio 
do Fundo Amazônia com finalidade de subsidiar as ações, além do apoio para consolidação 
da Unidade do Programa de Desenvolvimento Socioeconômico Ambiental Integrado – 
PDSEAI, no eixo do Ordenamento Fundiário e Territorial. 

O Parque tem como entidade gestora à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental 
de Rondônia (SEDAM/RO), assim como das demais UC’s estaduais do Estado de Rondônia, 
que por sua vez tem a competência para estabelecer e cumprir a legislação referente às 
unidades de conservação, visando a preservação ambiental. Atualmente a UC conta com o 
apoio do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA), estando em fase de estruturação 
o Conselho Consultivo.  

A Unidade não possui interação com instituições de ensino e pesquisa para dar apoio em 
atividades de pesquisa, assim como parcerias com instituições não governamentais, para o 
desenvolvimento de projetos específicos. 

Não existe conhecimento de problemas relevantes de domínio, sendo a Unidade instituída por 
meio do Decreto nº 7.027 de 08 de agosto de 1995. 

Existem associações de produtores do entorno do parque, organizações não governamentais 
e instituições de ensino e pesquisa que podem apoiar atividades na Unidade. Entretanto, as 
instituições de ensino e pesquisa (universidades) encontram-se muito distantes da Unidade, 
assim como a relação ainda é incipiente impedindo o estabelecimento de parcerias p/ o 
desenvolvimento de estudos e pesquisas. 

A infraestrutura (instalações) e demais acessos especialmente para visitantes ainda é 
precária, sendo mantido três (03) trilhas internas da unidade que servem de monitoramento e 
fiscalização, localizadas no setor oeste, cortando o ambiente florestal no sentido norte. 
Também existem outras trilhas utilizadas para fiscalização do parque e estradas que deverão 
ser avaliadas para serem mantidas em acordo com o zoneamento proposto. 

No setor oeste da unidade existe uma sede administrativa com banheiro, cozinha e espaço 
para instalação de redes e colchonetes, instalação de rede elétrica e água de poço artesiano. 

No interior do parque existem três cachoeiras que podem ser utilizadas como atrativo turístico, 
além dos maciços montanhosos (Serra do Reis). Existem também placas de sinalização 
indicando o domínio do PESR em diferentes pontos de seu perímetro. 

 



  

226 

 

 

  
Figura 180. Fotos da sede admonistrativo do PESR. Fonte: Ecossis (2018). 

  
Figura 181. Foto de um dos acessos a unidade. 
Fonte: Ecossis (2018). 

Figura 182. Foto de uma das cascatas. Coord.: 
UTM WGS 84 20L 382733.34 m E / 8641898.33 
m S. Fonte: Ecossis (2018). 

  
Figura 183. Fisionomia de uma das trilhas. 
Coord.: UTM WGS 84 20L 395775.00 m E / 
8640818.00 m S. Fonte: Ecossis (2018). 

 

Figura 184. Fisionomia de uma das trilhas da 
UC. Coord.: UTM WGS 84 20L 383548. 00 m E / 
8640812.00 m S. Fonte: Ecossis (2018). 
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Figura 185. Fotos de placas de sinalização e de advertência do PESR. Fonte: Ecossis (2018). 

 

Infraestruturas existentes  

Listamos a infraestrutura existente em 2018 e equipamentos facilitadores necessários para 
apoio a gestão da UC: 

Quadro 2: Infraestrutura existente e equipamentos facilitadores. 

DISCRIMINAÇÃO SITUAÇÃO 

PRIORIDADE DE 

IMPLANTAÇÃO 

E/OU 

MANUTENÇÃO 
OBSERVAÇÃO 

BAIXA MÉDIA ALTA 

Sede 
Existente em 
estado regular de 
conservação 

  X 

É pequena e inapropriada para atender as 
necessidades de gestão do PESR. Funciona 
principalmente a administração e as atividades de 
proteção. 

Posto de fiscalização da entrada 
do Parque 

Inexistente    X  Necessário construir guaritas e Postos avançados 
para fiscalização do Parque. 
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DISCRIMINAÇÃO SITUAÇÃO 

PRIORIDADE DE 

IMPLANTAÇÃO 

E/OU 

MANUTENÇÃO 
OBSERVAÇÃO 

BAIXA MÉDIA ALTA 

Trilhas 3 trilhas existentes   X Precisam de manutenção constante e sinalização. 

Carreadores abertos por 
madeireiros 

Existente  X  
Podem ser utilizados para pesquisa e turismo, 
avaliar os carreadores que necessitam ser 
interditados. 

Estradas internas de acesso Existente  X  
Realizar estudos técnicos para implantar 
infraestruturas adequadas que visem a proteção 
da fauna, flora e solo. 

Sinalização Existente  X  Implantar sinalização junto as trilhas, de 
advertência, segurança e de educação ambiental. 

Estacionamento Inexistente  X  Implantar estacionamento para receber visitantes. 

Cercamento Inexistente   X Implantar cercamento para proteção do parque. 

Sanitários Existente   X 
Sanitário existente na sede, porém não atendem 
a necessidade para visitação. 

Mirante Inexistente  X  
Avalia-se necessário a implantação de um 
mirante na Serra dos Reis (maciço montanhoso) 
em ponto específico como atrativo turístico. 

Torres de observação Inexistente  X  
Avalia-se necessário a implantação de torres de 
observação como atrativo turístico e para 
pesquisa científica. 

Arvorismo Inexistente X   
Avalia-se necessário a implantação de 
infraestrutura para o arvorismo como atrativo 
turístico. 

Serviços de guia Inexistente   X 

Avalia-se necessário a implantação de serviços 
de guias para realização de atividades de 
educação ambiental e para visitação em geral na 
UC. 

Quiosques com bancos, mesas e 
churrasqueiras (áreas de 
descanso) 

Inexistente  X  Implantar infraestrutura mínima necessária para 
visitação pública. 

Lanchonete Inexistente  X  Avalia-se necessário a implantação de uma 
lanchonete para atender visitantes. 



  

229 

 

DISCRIMINAÇÃO SITUAÇÃO 

PRIORIDADE DE 

IMPLANTAÇÃO 

E/OU 

MANUTENÇÃO 
OBSERVAÇÃO 

BAIXA MÉDIA ALTA 

Área para camping e/ou pousada Inexistente X   
Avalia-se necessário no contexto para atender a 
visitação pública. 

Anfiteatro Inexistente X   
Avalia-se necessário no contexto para atender a 
visitação pública, desenvolvimento de palestras e 
shows. 

Viveiro Inexistente  X  
Avalia-se necessário para produção de mudas 
necessárias para recuperação de áreas 
degradadas da unidade e região. 

Fonte: Ecossis (2018). 

 

Na ZA e no interior do PESR não foram identificados locais onde é exercida a visitação, no 
entanto, conforme mencionado anteriormente o Parque possui paisagens e beleza singular, 
além de trilhas em meio a floresta com cachoeiras que podem ser utilizados como locais de 
visitação, o que potencializa o desenvolvimento do turismo ecológico na UC, assim como o 
agroturismo ou turismo rural na sua zona de amortecimento.  

Contudo, destacamos que de acordo com o levantamento realizado e de informações obtidas 
da SEDAM, devido o Parque ainda não possuir infraestrutura adequada, como por exemplo, 
equipamentos facilitadores, tais como: centro de visitantes, sanitários, bancos, mesas, 
mirantes, etc., ainda não são realizadas atividades de visitação na UC, apenas são 
desenvolvidas atividades de monitoramento e fiscalização. 

Outro ponto a ser destacado é de que atualmente a existência da Unidade de Conservação 
(Parque Estadual Serra dos Reis) não é divulgada na região, devendo a divulgação ser 
desenvolvida assim que for aprovado e posto em prática os seus respectivos programas de 
manejo, principalmente durante a execução dos programas de comunicação social e de 
fomento ao turismo ecológico e rural. 

 

5.2 OBJETIVOS 

Proteção e conservação da biodiversidade, realização de pesquisas científicas e 
desenvolvimento de atividades de educação ambiental, recreação e turismo ecológico. 

Quanto aos objetivos específicos constituídos em relação ao manejo e zoneamento do PESR, 
identificaram-se pontualmente os itens apresentados abaixo: 

• Preservar os recursos naturais do Parque, sua beleza cênica e paisagem; 

• Preservar amostras representativas de Floresta Ombrófila Aberta Submontana com 
Palmeiras e Contato Savana/Floresta Estacional Semidecidual Submontana; 

• Preservar amostras representativas dos igarapés da bacia hidrográfica do rio Guaporé; 

• Preservar a diversidade genética e servir de refúgio para os recursos faunísticos e 
florísticos; 
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• Criar condições necessárias para proteção e recuperação de áreas degradadas 
encontradas no Parque, monitoramento, controle e fiscalização ambiental; 

• Reduzir o desmatamento na área de abrangência da UC PESR e ZA; 
 

• Manutenção da conectividade do macrocorredor regional integrado a Província 
Biogeográfica do Pantanal; 

• Oferecer oportunidades de pesquisa com ênfase na conservação de espécies raras, 
ameaçadas, endêmicas e recursos florestais madeireiros e não madeireiros; 

• Oferecer oportunidades do desenvolvimento de ações de educação ambiental; 

• Promover o desenvolvimento sustentável da ZA, recuperação e uso sustentável dos 
recursos naturais dos imóveis rurais; 

• Investimento em turismo, conservação e pesquisa; 

• Implantar centro de visitantes, trilhas interpretativas guiadas; 

• Promover o turismo ecológico e rural; 

• Propor parcerias para realização de pesquisas científicas aplicadas a conservação da 
natureza;  

• Buscar apoio financeiro de instituições governamentais e não governamentais; 

• Buscar cooperação internacional para o desenvolvimento de projetos específicos de 
cunho conservacionista;  

• Permitir o intercâmbio de conhecimento e tecnologias; 

• Tornar-se uma UC referência em ações para conservação da natureza. 
 

5.3 DIRETRIZES GERAIS DE USO 

Além das diretrizes e normas constantes na legislação especifica relacionada, as seguintes 
diretrizes devem ser observadas:  

O acesso e visitação do PESR e a permanência no PESR podem ser realizados todos os dias 
e horários, desde que previamente agendado e autorizado pelo órgão gestor. 

Em situações de emergências é permitido o ingresso de agentes de fiscalização e combate a 
incêndios e desmatamentos de todos os órgãos públicos municipais, estaduais e federais, 
mesmo sem autorização previa. 

As atividades de manejo, fiscalização, turismo ecológico, educação e pesquisa devem atender 
regramentos específicos e devem ser organizadas espacialmente e temporalmente de forma 
a evitar o risco de efeitos cumulativos sobre a biodiversidade e o ambiente físico da unidade. 

É permitido o desenvolvimento de pesquisas e coleta de material biológico mediante 
autorização do órgão gestor, devendo ser utilizadas preferencialmente técnicas de estudos 
não invasivas a biota e ao meio físico da unidade.  

Em áreas que sofreram desmatamento (degradadas) e/ou que se encontram em processo de 
regeneração da vegetação devem ser recuperadas mediante a técnicas de adensamento e 
enriquecimento da vegetação, entre outras. 

Os resíduos sólidos gerados por ocasião na UC deverão ser depositados em local apropriado 
na zona especial da unidade para posteriormente serem segregados e transportados para um 
destino final adequado. 
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5.4 ZONEAMENTO INTERNO DO PESR 

5.4.1 Metodologia 

De acordo com as especificações do Roteiro Metodológico (IBAMA, 2002), “o zoneamento 
constitui um instrumento de ordenamento territorial, usado como recurso para se atingir 
melhores resultados no manejo da UC, pois estabelece usos diferenciados para cada zona, 
segundo seus objetivos”.  

O zoneamento do PESR levou em consideração os estudos do meio antrópico, físico e biótico, 
além de avaliado a vulnerabilidade, potencial para desenvolvimento de pesquisa, turismo e 
educação ambiental, além das belezas cênicas. 

O quadro abaixo mostra os critérios utilizados para o zoneamento do PESR em acordo com 
o roteiro metodológico do IBAMA. 

Critérios para o Zoneamento do PESR 

Critérios indicativos da 

singularidade da UC 

Critérios indicativos de valores para 

conservação 

Representatividade 

Riqueza / diversidade de espécies 

Susceptibilidade ambiental 

Critérios indicativos para a vocação 

de uso 

Potencial de visitação 

Potencial para conscientização 

ambiental 

Presença de infraestrutura 

Uso conflitante 

Presença de população 

 

Para a melhor delimitação das zonas também foram utilizados complementarmente os 
seguintes critérios de ajuste obtidos através dos estudos de diagnóstico:  

1. Nível de antropização;  

2. Acessibilidade;  

3. Refúgios da fauna silvestre; 

4. Tipos de uso do solo e estado de conservação (estágio de regeneração natural da 
vegetação);  

5. Limites identificáveis na paisagem;  
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6. Regiões fitoecológicas. 

Para o cumprimento dos objetivos específicos do PESR definiu-se espacialmente oito zonas 
com funções e normas específicas, a saber: Zona 1 (ZI) – Zona Intangível; Zona 2 (ZP) – Zona 
Primitiva; Zona 3 (ZUE) – Zona Uso Extensivo; Zona 4 (ZUI) – Zona Uso Intensivo; Zona 5 
(ZA) – Zona Amortecimento; Zona 6 (ZE) – Zona Especial; Zona 7 (ZR) Zona de Recuperação 
e Zona 8 (PA) – Proposta de Ampliação. 

 

5.4.2 Zona Intangível (ZI) 

Esta Zona é bastante preservada, não se aceitando quaisquer alterações humanas, 
representando o mais alto grau de preservação. Funciona como matriz de repovoamento de 
outras zonas onde já são permitidas atividades humanas regulamentadas.  

Para definição desta zona, além do estado de conservação observado entre as áreas 
estudadas, considerou-se a dificuldade de acesso e consequentemente o isolamento, na qual 
propiciam a manutenção dos processos ecológicos, afastando possíveis interferências 
antrópicas. 

Outro aspecto considerado para definição da ZI foi o encontro de refúgios da fauna silvestre, 
como por exemplo, a zona úmida com nascentes, igarapés e imensos barreiros encontrados 
no final da trilha T2, representando uma área de uso restrito, pois constitui um ponto de 
concentração de fauna com recursos alimentares e abrigo, devendo ser mantida e 
preservada. 

A ZI abrange uma área de 6.930 ha e destaca-se por abranger a região nuclear dos setores 
noroeste e sudeste do parque com Floresta Ombrófila Aberta Submontana com Palmeiras e 
Floresta Ombrófila Densa Aluvial com Dossel Emergente, sendo estas zonas de difícil acesso, 
apresentado características de uso restrito como: zonas úmidas (ZU’s) com nascentes, 
igarapés perenes de pequeno porte, fonte de recursos alimentares e de abrigo para fauna 
(refúgios para fauna silvestre). 

Na ZI não são permitidas visitação (turismo ecológico), atividades educativas, instalação de 
estruturas permanentes e o uso de métodos destrutivos. As autorizações para ingresso nesta 
zona contemplam a realização de pesquisas científicas autorizadas pelo órgão gestor  

 

mediante de justificativa técnica da impossibilidade da sua realização na Zona Primitiva. As 
atividades de monitoramento e fiscalização ambiental devem se concentrar preferencialmente 
no entorno da ZI de forma a evitar qualquer tipo de impacto e alteração ambiental no seu 
interior. 

Objetivo geral  

• Preservar os recursos naturais e a biodiversidade existente no interior do Parque.  

 



  

233 

 

 

Objetivos Específicos  

• Proteger a Floresta Ombrófila Aberta Submontana com Palmeiras, e Floresta 

Ombrófila Densa Aluvial com Dossel Emergente zonas de uso restrito e refúgios da 

fauna silvestre.  

• Possibilitar a realização de pesquisa científica em áreas de baixíssima presença 

humana. 

Norma de uso  

Deve-se preservar a região, não sendo permitida nenhuma alteração. As atividades permitidas 
nesta zona são:  

• Fiscalização preventiva e coercitiva;  

• Pesquisa cientifica que não cause alterações nos ecossistemas, devendo o 

pesquisador informar no pedido de licença justificativa técnica para realização da 

amostra na respectiva zona, material e métodos a serem utilizados, objetivos, tempo 

de permanência, e em que instituição serão depositados os espécimes coletados; 

• Captura ou coletas de espécies, só serão autorizadas pela SEDAM, se for de espécie 

desconhecida no meio cientifico e não houver em outro bioma e não alterar o 

ecossistema;  

• A pesquisa deverá ocorrer exclusivamente com fins científicos, e utilizando métodos 

de baixo impacto que não comprometam a integridade das populações e 

ecossistemas; 

• As avaliações em campo deverão ser esporádicas e com mínima intervenção sobre o 

ambiente; 

• Não é permitida a construção de nenhum tipo de infraestrutura nesta zona;  

• Abertura de picadas, só será permitida em casos de extrema relevância para a 

pesquisa ou fiscalização e deverão ser autorizadas por escrito com justificativa técnica 

pela SEDAM;  

• O tráfego de veículos automotores não será permitido, salvo para atender 

emergências;  

 

Atividades Permitidas  

• Pesquisa científica;  

• Fiscalização e monitoramento. 
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5.4.3 Zona Primitiva (ZP) 

Região do PESR pouca alterada contendo parcela representativa importante da flora e 
fenômenos naturais de relevante valor científico, para a preservação da Unidade.  

Esta Zona abrange o entorno das zonas nucleares intangíveis, além da maior parte da Serra 
dos Reis (maciços montanhosos) com Floresta Estacional Semidecidual Submontana com 
dossel emergente e contato Savana/Floresta Estacional, setores noroeste e nordeste do 
parque devido a singularidade florística e paisagística. Também compreende grande extensão 
da Floresta Ombrófila Aberta Submontana com Palmeiras e Floresta Ombrófila Densa Aluvial 
com Dossel Emergente. 

Esta Zona, conforme supracitado abrange o entorno das zonas nucleares intangíveis, setores 
noroeste e sudeste da unidade correspondendo a 14.041 ha de área. 

A ZP é destinada à preservação integral dos habitats do PESR e a realização de pesquisas 
científicas e atividades de educação ambiental, sendo esta a zona prioritária para realização 
destas atividades. As atividades de monitoramento e fiscalização devem se concentrar no 
interior e nas imediações da ZP de forma a evitar possíveis interferências sobre a integridade 
ambiental da área. Podem ser implementadas trilhas interpretativas para as atividades de 
educação e instalação de estruturas temporárias de pesquisa. 

Região do PESR que teve pouca alteração antrópica, com vegetação caracterizada por 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana com Palmeiras em relevo aplainado e Floresta 

Ombrófila Densa Aluvial com Dossel emergente + contato Savana/Floresta Estacional. 

Objetivo geral  

• Preservar o ambiente natural do PESR.  

Objetivos específicos  

• Preservação do ambiente natural, proteção dos cursos d’água e mananciais do 

parque, sendo permitido o uso científico autorizado e práticas educativas. 

Normas de uso  

Nesta zona poderão ser realizadas as seguintes atividades:  

• Conservação de trilhas de pesquisa cientifica e de interpretação da natureza; 

• Monitoramento e fiscalização constante;  

 

• Os pesquisadores e o pessoal da fiscalização serão advertidos para não deixarem lixo 

nessas áreas; 

• As pesquisas científicas serão permitidas, quando houver necessidade de coleta de 

espécies estas devem ser solicitada a SEDAM e só serão permitidas se forem  
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descobertas espécies desconhecidas no meio cientifico e não houver em nenhum 

outro ecossistema, devendo a espécie coletada ser depositada em instituição que 

tenha curadoria no Estado de Rondônia, não havendo, deve ser depositado em 

instituições da região Amazônica em que haja curadoria;  

• A circulação no interior desta zona deverá ocorrer a pé, só sendo permitido o uso de 

veículos apenas da administração do PESR e das equipes de fiscalização;  

• Os pesquisadores não podem depositar lixo no interior do PESR. 

Atividades Permitidas 

• Pesquisa científica e práticas educativas;  

• Fiscalização e monitoramento;  

 

5.4.4 Zona de Uso Extensivo (ZUE) 

É aquela constituída em sua maior parte por áreas naturais, podendo apresentar algumas 
alterações antrópicas, sendo passível de intervenções controladas. A zona definida como de 
Uso Extensivo tem como premissa a utilização do ambiente pelo público, de forma controlada.  

Caracteriza-se como uma transição entre a Zona Primitiva e a Zona de Amortecimento. 

Em termos gerais a ZUE é aquela onde as áreas naturais constituirão atrativos para a visitação 
turística e para realização de práticas educativas, podendo ser constituído de trilhas e torres 
de observação para monitoramento, pesquisa e vigilância. 

Esta zona abrange os setores oeste, sul e sudeste do PESR, correspondendo a 11.446 ha.  

Objetivo Geral  

• O seu objetivo geral da ZUE é a manutenção de um ambiente natural com mínimo 

impacto humano, apesar de oferecer acesso e facilidade públicos para fins educativos 

e de visitação. 

• Propiciar espaços para o desenvolvimento de programas de sensibilização, 

informação, educação ambiental e o turismo ecológico (Bird watching), sem 

comprometer os atributos naturais do parque. 
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Objetivos Específicos 

• O objetivo específico dessa zona é a visitação controlada, turismo ecológico com 

educação ambiental.  

• Propiciar atividades de uso público de baixo impacto em atendimento aos programas 

de manejo, restringindo-se o número de pessoas, com infraestrutura mínima e outras 

facilidades básicas; 

• Estimular o desenvolvimento de atividades de lazer de caráter educativo que explorem 

a paisagem natural do parque;  

• Proporcionar aos visitantes o contato com a natureza, por meio de atividades como: 

caminhadas em trilhas, contemplação da fauna e da flora local. 

Normas de Uso 

Nesta zona poderão ser realizadas as seguintes atividades:  

• Fiscalização e a visitação controlada;  

• Sinalização ambiental indispensável para a proteção dos recursos naturais do PESR 

e para a segurança do visitante; 

• Manejo para manutenção de trilhas e acessos; 

• A visitação pública deve ser em pequenos grupos mediante a autorização do órgão 

gestor; o grupo de visitantes não pode ser maior de que 20 integrantes, e as visitas só 

devem ocorrer nas trilhas existentes, na qual deverão ser devidamente sinalizadas e 

receberem manutenção periódica para visitação; 

• As incursões devem ser acompanhadas de guia de turismo credenciado, educador 

ambiental e demais servidores do PESR;  

• Atividades recreativas limitam-se a observação da natureza, caminhadas nas trilhas 

que podem ser feitas a pé; 

• As pesquisas científicas e de interpretação da natureza na ZUE devem seguir as 

normas aplicadas a Zona Primitiva e Zona Intangível; 

• Poderão ser instalados equipamentos simples para a interpretação dos recursos 

naturais e atividades de visitação, sempre em harmonia com a paisagem.  

• Poderão ser instalados, nas áreas de visitação: trilhas, torres para observação, 

monitoramento, pesquisa e vigilância, sinalização ambiental e pontos de descanso. 
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Atividades Permitidas 

• Visitação, ecoturismo (Bird watching);  

• Pesquisa cientifica;  

• Educação ambiental;  

• Fiscalização e monitoramento;  

• Construção de infraestruturas mínimas necessárias para atender a visitação pública. 

 

5.4.5 Zona de Uso Especial (ZE) 

É uma área alterada pelo homem, local onde está construída a sede de apoio a unidade. 
Possui uma área de 0,3 ha.  

O ambiente é mantido o mais próximo possível do natural, podendo conter: centro de 
visitantes, área de camping, estacionamento, lojas, museus, sala de recreação e sala de áudio 
visual, entre outras facilidades e serviços como lanchonetes e restaurantes. 

É a região/área do PESR onde deverá ser mantida a infraestrutura para gestão da unidade. 

Este setor da unidade localiza-se na porção sul, abrangendo a borda da unidade que tem o 
maior contato com a ocupação de pequenas sítios e fazendas. 

Objetivos Gerais  

• O objetivo geral do manejo neste setor será manter uma área para instalação das 

infraestruturas necessárias a gestão da unidade, assim como, a visitação intensiva em 

harmonia com o ambiente natural. Deve-se, sempre que possível, buscar minimizar o 

impacto da implantação das infraestruturas ou os efeitos de suas atividades sobre 

ambiente natural da UC. 

Objetivo Específico  

• Constituir-se na área com estruturas de apoio à pesquisa, gestão e visitação.  

Normas de uso 

Nesta Zona são permitidas as seguintes atividades: 

• Nesta área será permitida a circulação de veículos leves, tracionados (caminhonetas) 

e micro-ônibus, exceto caminhões, sendo estes últimos mediante autorização quando 

necessário; 

• Nesta zona deverão estar localizados os serviços, estruturas e locais de apoio à 

visitação e gestão da unidade no cunho administrativo do parque; 
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• Os esgotos dos banheiros deverão receber tratamento (fossa filtro sumidouro);  

• Os resíduos sólidos gerados deverão ser transportados semanalmente para as 

unidades de triagem e aterros sanitários devidamente licenciados; 

• A utilização das infraestruturas desta zona será subordinada à capacidade de suporte 

estabelecida para elas; 

• Fica proibida a permanência de animais domésticos no interior do PESR. 

Atividades Permitidas 

• Atividades administrativas relacionadas a gestão do parque; 

• Visitação, ecoturismo (Bird watching);  

• Pesquisa cientifica;  

• Educação ambiental;  

• Fiscalização e monitoramento;  

• Construção de infraestruturas necessárias para a visitação intensiva. 

 

5.4.4. Zona de Uso Intensivo (ZUI) 

É aquela constituída por áreas naturais ou alteradas pelo homem, sob efeito de borda. O 
ambiente é mantido o mais próximo possível do natural, podendo conter: centro de visitantes, 
área de camping, estacionamento, lojas, museus, sala de recreação e sala de áudio visual, 
entre outras facilidades e serviços como lanchonetes e restaurantes. 

É a região/área do PESR onde deverá ser instituída a infraestrutura para recebimento de 
visitação pública, pesquisadores e turistas. 

Cabe a ser destacado que para abertura de estradas, caso avaliado necessário, assim como 
para instalação de infraestrutura, só poderá ocorrer mediante autorização da SEDAM e com 
estudos técnicos específicos elaborados por equipe de especialistas e acompanhado e 
supervisionado pela equipe responsável pela gestão do PESR. 

Este setor da unidade localiza-se na porção oeste, abrangendo a borda do remanescente de 
vegetação nativa e parte das porções oeste e leste do maciço montanhoso (Serra dos Reis), 
correspondendo uma área de 2.583 ha.  

Objetivos Gerais  

• O objetivo geral do manejo neste setor será facilitar a visitação intensiva em harmonia 

com o ambiente natural. Deve-se, sempre que possível, buscar minimizar o impacto  
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da implantação das infraestruturas ou os efeitos de suas atividades sobre ambiente 

natural da UC. 

Objetivo Específico  

• Constituir-se na área com estruturas de apoio à visitação e onde serão ofertados 

mercadorias e serviços.  

Normas de uso 

Nesta Zona são permitidas as seguintes atividades: 

• Nas estradas de acesso a unidade será permitida a circulação de veículos leves, 

tracionados (caminhonetas) e micro-ônibus, exceto caminhões, sendo estes últimos 

mediante autorização quando necessário; 

• Nesta zona deverão estar localizados os serviços, estruturas e locais de apoio à 

visitação, tais como: Centro de Visitantes e/ou de Vivência, primeiros socorros,  

 

lanchonete, banheiros, lojas, camping (cabanas), estacionamentos, lixeiras, quiosques 

e outros; 

• Os esgotos dos banheiros deverão receber tratamento (fossa filtro sumidouro);  

• Os resíduos sólidos gerados deverão ser transportados semanalmente para as 

unidades de triagem e aterros sanitários devidamente licenciados; 

• A utilização das infraestruturas desta zona será subordinada à capacidade de suporte 

estabelecida para elas; 

• Fica proibida a permanência de animais domésticos no interior do PESR. 

Atividades Permitidas 

• Visitação, ecoturismo (Bird watching);  

• Pesquisa cientifica;  

• Educação ambiental;  

• Fiscalização e monitoramento;  

• Construção de infraestruturas necessárias para a visitação intensiva. 
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5.4.6 Zona de Amortecimento (ZA) 

Segundo a lei 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza (SNUC), 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. 

Nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num raio de 10 Km (dez quilômetros), 
qualquer atividade que possa afetar a biota ficará subordinada as normas estabelecidas no 
Plano de Manejo da Unidade sob administração da SEDAM. 

Cabe ser destacado que para abranger as matas do Rio Guaporé ampliou-se a ZA ao sul da 
UC, aumentando a ZA neste setor em 17.329 ha. 

A zona de amortecimento do PESR abrange uma área antrópico-rural de 154.965 ha. 

Objetivos Gerais  

• Estabelecer normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os 

impactos negativos sobre a unidade; destinam-se as zonas de amortecimento a 

minimizar as consequências do efeito borda, de ocorrência comum nas zonas 

limítrofes, estabelecendo uma gradatividade na separação entre os ambientes da área 

protegida e de sua região envoltória. 

 

Objetivos Específicos  

• Proteção aos reflexos ecológicos provocados pelo entorno, além de impedir que 

atuações antrópicas interfiram prejudicialmente na manutenção da diversidade 

biológica da UC. 

• Promover a regularização ambiental dos imóveis rurais mediante a averbação das 

Reservas Legais, e recuperação de Áreas de Preservação Permanente.  

• Promover a integração socioeconômica das comunidades do entorno com a UC; 

• Promover o turismo rural; 

• Promover a integração das comunidades do entorno do parque (proprietários) nas 

atividades previstas para unidade 

• Incentivar o uso de fontes de energia renovável;  

• Incentivar a cultura de frutíferas nativas, plantas medicinais e aromáticas, e o 

desenvolvimento de agroflorestas; 

• Promover e/ou incentivar a correta destinação de resíduos; 

• Promover a adequação do esgotamento sanitário. 
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Normas de uso 

Nesta Zona devem são permitidas as seguintes atividades: 

• Atividades produtivas consolidadas serão permitidas; 

• Fica proibido na ZA o cultivar de espécimes exóticas, caça e pesca. 

 

5.4.7 Zona de Recuperação (ZR) 

A zona de recuperação é aquela que contém áreas consideravelmente alteradas pela ação 
humana. Trata-se de uma zona provisória que, uma vez restaurada, deverá ser incorporada a 
uma das zonas permanentes. As espécies exóticas deverão ser removidas e a restauração 
deverá ser natural ou induzida. 

Quatro (04) áreas foram definidas como em recuperação no PESR, estando elas localizadas 
nos setores leste, nordeste e sudeste da UC, abrangendo uma área de 1.253 ha. 

Objetivos Gerais  

• Deter a degradação dos recursos naturais, bem como dar condições para a 
recuperação das áreas degradadas e/ou alteradas encontradas no interior da UC. 

Objetivos Específicos  

• Recuperar os ambientes florestais da UC. 

Normas de uso 

Nesta Zona são permitidas as seguintes atividades: 

• Pesquisa Científica; 
 

• Desenvolvimento de técnicas de recuperação ecológica e monitoramento ambiental; 
 

• Neste setor não será permitido o uso de defensivos agrícolas, salvo aqueles 
autorizados pelo órgão ambiental gestor. 

Cabe ser destacado que outras áreas e setores degradados encontrados no interior da UC 
não apresentados neste estudo devem ser incorporados a esta zona posteriormente. 

 

5.4.8 Proposta de Ampliação da UC (PA) 

A expansão do setor sudeste da UC, área com 2.315 ha, possui o objetivo de ampliar a 
unidade a fim de manter o principal ponto de conectividade do PESR com florestas contínuas 
adjacentes do vale do Rio Guaporé, sendo este o principal Corredor Ecológico da região onde 
encontra-se inserido o PESR. 
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Outro objetivo da proposta é impedir o avanço do desmatamento e uso inadequado do setor 
indicado a ampliação, reforçando a proteção e a conectividade com as matas do Rio Guaporé, 
garantindo assim o intercâmbio gênico das espécies silvestres e a manutenção da 
biodiversidade. 

 
Figura 186. Mapa do zoneamento do PE Serra dos Reis. Fonte: Ecossis (2018). 
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5.5 PROGRAMAS DE MANEJO 

5.5.1 Programa de gestão e supervisão ambiental 

Este programa tem como finalidade básica administrar a implantação de todos os programas 
ambientais de forma a garantir a proteção e a conservação da biodiversidade da UC, tendo 
em vista os objetivos de manejo propostos. 

Em termos gerais este programa indica as ações necessárias para implementar a gestão da 
Unidade, dar suporte aos programas de manejo, educação e pesquisa. 

Atividades 

1. Administrar um quadro funcional de técnicos permanente para a UC. A equipe deve 

incluir um guarda parque com no mínimo dois profissionais treinados para as 

atividades de vigilância, e dois gestores capacitados para atividades de educação, 

apoio a pesquisa e monitoramento; 

2. Indicar o conselho consultivo da unidade; 

3. Desenvolver reuniões técnicas periódicas;  

4. Gerenciar, supervisionar e avaliar a implantação dos programas ambientais; 

5. Estabelecer acordo de cooperação com entidades interessadas para apoio às 

atividades de pesquisa, monitoramento, turismo ecológico e de educação ambiental.  

6. Estabelecer acordo de cooperação com a Reserva Extrativista Rio Cautário, Reserva 

Biológica do Guaporé e Reserva Extrativista Curralinho; 

7. Estabelecer acordo internacional tendo em vista a integração da UC no corredor 

binacional Guaporé/Itenez-Mamoré; 

8. Fazer cumprir as normas estabelecidas para cada zona interna ao PESR, incluindo a 

esta a zona de amortecimento da UC; 

9. Estabelecer estratégias de monitoramento e fiscalização ambiental da UC e detalhar 

o planejamento das atividades; 

10. Preparar e implementar um plano de prevenção e controle de incêndios florestais; 

11. Realizar vistorias técnicas para acompanhamento dos programas e registro de 

ocorrências ambientais; 

12. Implementação de vigilância e fiscalização ambiental participativa com a comunidade 

rural de entorno do parque de forma a coibir a extração ilegal de recursos da UC; 

13. Expansão do PESR do setor sudeste da UC a fim de manter o principal ponto de 

conectividade do PESR com florestas contínuas adjacentes do vale do Rio Guaporé. 

 

5.5.2 Programa de fiscalização e sinalização do parque 

O Programa de fiscalização e sinalização tem como objetivo principal promover o 
monitoramento e fiscalização da UC, além de implantar sinalização ambiental entre as 
respectivas zonas da unidade, proporcionando uma melhor orientação para visitantes, 
pesquisadores e fiscalização. 

As áreas alvo de fiscalização e sinalização ambiental da UC são o entorno do parque, 
principais acessos e trilhas internas.  
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O guarda parque deverá realizar vistorias regulares entre os diferentes setores da UC, 
devendo ser notificada qualquer tipo de irregularidade encontrada. 

Atividades 

1. Sinalizar os acessos à UC; 

2. Produzir logomarca do parque, adotar mascote (espécie da fauna bandeira); 

3. Identificação e mapeamento dos setores mais acessados da UC, carreadores, 

estradas e demais acessos; 

4. Mapeamento das trilhas interpretativas a serem mantidas dentro do Parque, como 

também os acessos e demais áreas a serem interrompidas e recuperadas; 

5. Estabelecer periodicidade para manutenção das trilhas internas e para manutenção 

da sinalização ambiental; 

6. Estabelecer plano de fiscalização ambiental e de segurança patrimonial do parque; 

7. Proposição de placas de sinalização e de advertência a serem instaladas, assim como 

os locais estratégicos para instalação. 

 

5.5.3 Programa de reconhecimento de nascentes e recuperação de áreas degradadas 

O PESR abriga uma rede de drenagem que contribui para a bacia hidrográfica do rio Guaporé, 
sendo de suma importância o reconhecimento das nascentes que se encontram dentro dos 
limites do parque, tendo em vista melhor gerir a microbacia, sua recuperação e proteção.  

Foram identificadas áreas desflorestadas nos limites do parque, setores nordeste e sudeste 
da UC, devendo estas áreas serem recuperadas para manutenção da integridade dos 
ecossistemas florestais do parque. 

A Lei Nº 6.938, que estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente, impõe a obrigação de 
recuperar e/ou indenizar danos causados aos recursos naturais. O restabelecimento do 
equilíbrio de áreas naturais perturbadas tem sido uma medida moderna naturalmente 
adotada, como forma de preservação ambiental e de resposta à sociedade, uma vez que o 
meio ambiente é um bem comum da União. 

Desta maneira, este Programa é marcado pelas características de recuperação das áreas 
ambientalmente alteradas pelas circunstâncias inerentes as atividades ilegais de 
desflorestamento. Conta, portanto, com a indicação de medidas de cunho corretivo com a 
aplicação de técnicas agronômicas/florestais de plantio e de manejo dos solos. 

Os serviços de recuperação de áreas degradadas seguem, de maneira geral, um roteiro 
básico que pode variar com o tipo de área degradada e com as especificidades encontradas 
nas situações de campo.  

A seguir serão apresentadas as atividades básicas de recuperação de áreas degradadas. 

Atividades 

1. Reconhecimento e mapeamento de áreas degradadas e o tipo de 

atividade/alteração/degradação que foi realizada na mesma; 

2. Reconhecimento e mapeamento de nascentes; 
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3. Recompor e manter a cobertura vegetal natural do parque, mapeando todas as áreas 

passíveis de recuperação, incluindo nascentes; 

4. Delimitação a área a ser recuperada in loco, com o dimensionamento e o 

georreferenciamento da poligonal; 

5. Georreferenciamento das nascentes; 

6. Definir os procedimentos e as medidas técnicas necessárias ao processo de 

recuperação para cada situação específica de alteração; 

7. Verificação das condições de estabilidade física do terreno, quanto às ações danosas 

promovidas pelos processos erosivos, desencadeados, principalmente, por veiculação 

hídrica. Deverá ser verificada a necessidade da elaboração de um projeto de 

drenagem específico para o local; 

8. Apresentar soluções técnicas apropriadas e aplicá-las até a total implantação das 

medidas. 

Existem ainda alguns pontos importantes que são limitadores do processo e que devem ser 
atentados pelo coordenador do Programa: 

• Disponibilidade de mudas de espécies arbóreas e arbustivas: deverá ser 

prevista a aquisição ou produção de mudas, com antecedência suficiente;  

• Disponibilidade de sementes certificadas que garantam a germinação das 

sementes e desenvolvimento vegetativo;  

• Aquisição de material adequado para a adubação orgânica: devido à 

dificuldade de obtenção de um material com composição físico-química 

adequada, isento de sementes indesejáveis e, ainda, em quantidade 

suficiente para atendimento aos serviços de revegetação, sugere-se que o 

responsável pelos plantios realize um estoque do material escolhido para 

utilização nos serviços de revegetação. 

Procedimentos Básicos 

a) Reafeiçoamento e Estabilização Física do Terreno; 

b) Retorno da Camada de Solo Vegetal; 

c) Controle de formigas cortadeiras; 

d) Correção da Fertilidade do Terreno; 

e) Seleção de Espécies e Obtenção de Mudas e Sementes; 

f) Monitoramento e Manutenção. 

 

5.5.4 Programa de fomento à pesquisa 

Este programa tem com o objetivo estimular o desenvolvimento de pesquisas científicas na 
UC, além de promover o conhecimento científico local e regional. 

Determina também as atividades de pesquisa prioritárias e as principais necessidades de 
monitoramento ambiental do Parque. 

A SEDAM, por meio de editais, autorizações de prospecção, autorizações de captura, coleta 
e transporte de material biológico, permitirá o desenvolvimento de pesquisas científicas 
básicas e aplicadas a conservação da natureza no interior da unidade. 
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Quanto ao desenvolvimento da pesquisa, cabe o órgão gestor dar suporte aos pesquisadores 
com informações preexistentes sobre a unidade, e oferecer condições físicas e de segurança 
local para realização de projetos de pesquisa, como também promover a divulgação dos 
resultados das pesquisas em periódicos, revistas e em jornais de circulação regional. 

Também é parte constituinte deste programa divulgar as pesquisas realizadas em eventos 
nacionais e internacionais, organização de eventos e apoiar a qualificação técnico-científica. 

A partir dos estudos de diagnóstico realizados foram identificadas as principais demandas de 
pesquisa e de monitoramento conforme segue: 

Demandas de pesquisa 

Efeito da fragmentação de habitat sobre as comunidades faunísticas encontradas no parque; 

Espécies da fauna ameaçadas de extinção encontradas no parque: análise da viabilidade 
populacional e de habitat; 

Inventário de invertebrados de solo dos remanescentes de vegetação nativa; 

Inventário de invertebrados aquáticos da rede de drenagem interna da UC; 

Efeitos das mudanças climáticas sobre os ecossistemas florestais do parque: ecologia e 
conservação; 

Impacto do turismo ecológico e suas implicações com a conservação e manutenção do 
parque. 

Demandas de monitoramento 

Monitoramento de fauna e bioindicadores; 

Monitoramento populacional das espécies da fauna ameaçadas de extinção; 

Monitoramento da onça-pintada (Panthera onca); 

Monitoramento da sucessão vegetal em áreas em processo de recuperação; 

Monitoramento da qualidade da água. 

Atividades 

1. Lançar editais em jornais circulação regional; 

2. Implementar uma parcela permanente de pesquisa na UC; 

3. Implementar e gerenciar banco de dados de domínio público; 

4. Fomentar o desenvolvimento de pesquisa junto a instituições de ensino e pesquisa; 

5. Buscar financiamento junto a fundações e demais instituições, como por exemplo, 

FAPESP, IPER, INPA, IPAM, Belmont Forum, Future Earth, Fiocruz, Era-Net Bionergy, 

entre outras; 
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6. Realizar parcerias público privadas para o desenvolvimento de pesquisas científicas 

básicas aplicadas a conservação da natureza, sustentabilidade e para o 

desenvolvimento agroecológico regional. 

 

5.5.5 Programa de educação ambiental e comunicação social 

O Programa de educação ambiental e comunicação social é direcionado para as escolas de 
ensino básico dos municípios de São Francisco do Guaporé e Costa Marques, , entretanto, 
será dada prioridade à comunidade que se encontra na Zona de Amortecimento, visitantes e 
pesquisadores do PESR, objetivando a informação e o esclarecimento sobre a unidade, além 
da divulgação dos demais programas de manejo a serem implementados. O Programa será 
desenvolvido com base nas diretrizes da Lei nº 12.056/2011 que institui a Política Estadual de 
Educação Ambiental, contemplando a dimensão de Educomunicação Socioambiental. Trata-
se do programa de maior abrangência em relação ao público a ser atingido, em função de seu 
caráter de canal de comunicação e interação. Para tanto, possibilitará a abertura de um canal 
de comunicação para ouvir e registrar sugestões, receios e queixas dos diversos setores 
interessados. Ademais, o programa possibilitará o despertar de uma consciência ambiental e 
participativa da população do entorno do empreendimento e das escolas de ensino básico 
dos municípios de Costa do Marques e São Francisco do Guaporé. O Programa de educação 
ambiental e comunicação social do PESR, prevê a realização de atividades e ações de 
educação e comunicação. 

Especificamente a educação ambiental pressupõe um processo de aprendizagem onde se 
possa aliar a consciência da necessidade de uma mudança de conduta a nível pessoal e, num 
enfoque ampliado, de conduta da sociedade. A utilização dos recursos naturais de maneira 
sustentável, permitindo processos de renovação e preservação exige uma visão integrada e 
sistemática. Essa visão reflete necessariamente, em termos mais globais, em um sistema de 
inter-relação e interdependência do homem com a natureza. 

O objetivo do programa de educação ambiental e comunicação social é informar e sensibilizar 
a comunidade do entorno da UC e comunidade escolar dos municípios de Costa do Marques 
e São Francisco do Guaporé, pesquisadores e visitantes do Parque a respeito da sua relação 
com o meio-ambiente, buscando a compreensão da interdependência entre os seus diversos 
componentes e da possibilidade de uso sustentável dos recursos naturais. 

Entre os objetivos também esta o envolvimento da comunidade do entorno da UC (ZA), 
através da conscientização ambiental, no desenvolvimento de ações e práticas sustentáveis 
de forma a cotribuirem para o desenvolvimento da região.  

São considerados como temas prioritários: 

• Histórico da criação da Unidade de Conservação, suas funções e objetivos. 

• Normas estabelecidas para a UC e sua Zona de Amortecimento. 

• Conservação da biodiversidade. 

• A importância da proteção às APP’s (Áreas de Preservação Permanente). 

• Os impactos do gado sobre o sub-bosque de florestas. 
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• Legislação ambiental. 

• Importância dos espaços protegidos, em termos ambientais. 

• Valores ambientais protegidos pela UC. 

• Benefícios ambientais e econômicos advindos do uso adequado dos espaços 
protegidos Informação sobre as pesquisas desenvolvidas na UC. 

• Meios de participação da comunidade nas atividades de proteção. 

• Animais e plantas vulneráveis ou ameaçados de extinção. 

• Ação humana e qualidade das águas. 

• Controle das atividades degradantes ao meio ambiente desenvolvidas no entorno e 
zona de amortecimento. 

• Animais peçonhentos e vetores biológicos.  

• Consequências da introdução de espécies exóticas no ambiente natural,  

• Consequências do desmatamento. 

• Perigo e consequência das queimadas para o meio ambiente. 

Trilhas para educação ambiental poderão ser implementadas no entorno da UC, em 
propriedades particulares, após o estabelecimento de parcerias com os proprietários. Mesmo 
que essas trilhas não estejam localizadas no interior do PESR, este pode ser enfocado 
indiretamente, como extensão dos ambientes visitados.  

O público alvo do PEACS são as 27 escolas existentes entre os municípios de São Francisco 
do Guaporé e Costa Marques que compreendem aproximadamente 6.604 alunos 
matriculados no ensino fundamental e médio, além da comunidade do entorno, pesquisadores 
e visitantes do Parque. 

Atividades 

1. Identificar Veículos de Comunicação Locais e Regionais; 

2. Estabelecer meios de comunicação com a população da área de influência da 

UC; 

3. Divulgar as atividades previstas a serem realizadas na UC; 

4. Produzir e desenvolver ações de educação ambiental, informativas e 

interativas; 

5. Estabelecer seu público-alvo e as atividades socioeducativas, de acordo com 

os objetivos identificados para a proteção da Unidade; 

6. Implementar educação ambiental nos assentamentos da Zona de 

Amortecimento com enfoque nos temas prioritários; 
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7. Realizar atividades de sensibilização da população da Zona de Amortecimento 

no que diz respeito a danos e riscos do desmatamento e queimadas na região; 

8. Realizar cursos de capacitação nos temas prioritários, para gestores de ensino, 

estudantes e profissionais da área ambiental da região da Unidade, 

preferencialmente fundamentados nos resultados de pesquisas realizadas no 

Parque; 

9. Planejar e implantar centro de visitantes e trilhas interpretativas guiadas. 

10. Elaborar roteiros de palestras, cursos e oficinas temáticas a serem proferidas 

em escolas e nas comunidades locais; 

11. Produzir material didático e informativo de divulgação da Unidade e apoio às 

atividades educativas oferecidas; 

12. nformar a população do seu entorno e Zona de Amortecimento acerca do 

status de proteção e a necessidade da recuperação e da manutenção da 

Unidade; 

13. Elaborar calendário de visitas turísticas, técnico-científicas e educacionais; 

14. Realizar reuniões de comunicação institucional. 

Entre as práticas e ações de educação ambiental para os visitantes do Parque serão 
realizadas palestras envolvendo questões ambientais, sendo abordados os seguintes 
assuntos: ecologia, recursos naturais, poluição, impactos ambientais e relação entre homem 
e meio ambiente. Também se pretende realizar oficinas de desenho e pintura, como também 
o desenvolvimento de jogos educacionais, principalmente para os alunos e visitantes das 
séries iniciais do ensino fundamental. 

Acompanhamento e avaliação 

A responsabilidade do desenvolvimento do PEACS, monitoramento e avaliação é da SEDAM, 
o qual deverá contratar equipe de profissionais devidamente habilitados para a execução do 
mesmo. 

Os aspectos a serem avaliados serão: 

a) Atendimento às metas e aos objetivos propostos: qualidade das atividades, produtos 
das ações, infraestrutura e organização;  

b) N° de visitas, nº de trilhas utilizadas e percorridas, nº de participantes, nº pessoas 
capacitadas, envolvimento dos participantes;  

c) Projetos implementados e nº de instituições mobilizadas; 
d) % de pesquisas divulgadas, n° de programas ambientais divulgados, nº de guias 

elaborados (guias sobre a fauna e flora da UC), n° de folhetos produzidos, nº de 
material informativo elaborado sobre o PESR; 

e)  N° de eventos desenvolvidos e de parcerias formalizadas. 

Para o desenvolvimento da avaliação serão utilizados diagnósticos, relatoria de atividades, 
questionários de opinião, rodas de conversa, relatório fotográfico, análise dos projetos 
implementados, listas de presença e percepção/observação da equipe técnica/participantes. 

As ações do PEACS deverão ser avaliadas continuamente durante o desenvolvimento do 
programa. 
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5.5.6 Programa de fomento ao turismo ecológico e rural 

O turismo é uma indústria próspera que aponta uma grande medida para a economia de 
muitos países que se encontram em desenvolvimento. Porém, o turismo na maioria dos casos 
se desenvolve às custas do meio ambiente, um fato que deve ser reagido para incentivar a 
reorientação do modelo tradicional de turismo por meio da busca de alternativas de turismo 
válidas que promovam a conscientização e o uso racional dos recursos naturais. 

Apesar de que o ecoturismo se apresenta como uma alternativa atrativa ao desenvolvimento, 
existem dificuldades em sua implementação. 

O fenômeno do ecoturismo está estritamente ligado com a polemica sobre o conceito de 
desenvolvimento sustentável, definido pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente, que 
satisfaça as necessidades do persente sem comprometer a capacidade das gerações futuras. 

A educação ambiental está intimamente relacionada com o ecoturismo, sendo parte 
fundamental dos critérios necessários para a consciência e para a troca de atitudes perante 
o meio ambiente. Assim a formação de guias é parte fundamental deste programa, tendo em 
vista proporcionar ao visitante o entendimento e compreensão da fragilidade do ambiente que 
o cerca, criando uma consciência de responsabilidade para minimizar os impactos sobre o 
ambiente e culturas locais.  

O turismo rural é um amplo conceito que compreende não só as férias em fazendas, mas 
qualquer outra atividade turística no campo, entendendo o campo como uma área não 
construída distinta do meio urbano.  

O desenvolvimento desta atividade deve orientar em direção a sustentabilidade, isto é, isso 
implica sua permanência no tempo, isto leva a uma ação integrada no meio ambiente, a 
integração da população local, a conservação e melhoria do meio ambiente. As bases do 
turismo rural harmonizam os seguintes interesses: a) turismo, b) meio ambiente e, c) 
comunidade local. Por outro lado, trabalha e conjuga de maneira harmoniosa elementos 
naturais/ecológicos, elementos antrópicos/sociais e elementos econômicos. 

Pretende-se a partir deste programa incentivar a visitação do parque por meio do turismo 
ecológico, sendo este um importante instrumento para o desenvolvimento da região onde 
encontra-se inserida unidade, conciliando o crescimento econômico local através da venda 
de produtos e serviços com a proteção e conservação da biodiversidade. 

Em se tratando especificamente do ecoturismo na Amazônia legal, o Governo Federal lança 
mão do Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal (PROECOTUR), 
no âmbito do Programa Nacional de Ecoturismo (um dos programas da Política Nacional de 
Turismo de 1996) e da Política de Ecoturismo da Amazônia Legal (1999). 

Para o desenvolvimento integrado do ecoturismo à UC deverão ser investidos recursos 
mínimos em infraestrutura para visitação, organização, recursos humanos, divulgação e 
marketing. 
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Um turismo não planejado, descontrolado, implica em custos irreparáveis, mais do que 
qualquer outra atividade tradicional de turismo, já que tem maior poder de impacto, tanto físico 
quanto psicossocial. 

Modalidade de turismo propostas para o PESR: 

Turismo verde: modalidade de turismo em que a paisagem é a principal variável, como ponto 
de confluência entre fatores ambientais e antrópicos, totalmente integrada ao ambiente. 

Agroturismo: atividades turísticas que se localizam junto as fazendas preferencialmente ativas 
da ZA, podendo o turista participar das diferentes atividades agropecuárias. 

Turismo de aventura: forma de turismo que utiliza o meio natural como recurso para produzir 
sensações de descobrimento em seus participantes, requerendo a utilização de lugares pouco 
utilizados turisticamente. 

Turismo esportivo: forma de turismo que utiliza qualquer atividade esportiva. 

Ecoturismo: atividade turística onde se prioriza a conservação do espaço natural, onde seu 
design inclui em primeiro lugar a proteção e conservação do meio ambiente. 

Atividades 

1. Arquitetar a infraestrutura mínima a ser constituída, como por exemplo, 

estacionamentos, camping, cabanas, banheiros, etc., para o recebimento de visitantes 

junto a ZA (Zona de Amortecimento) e Parque; 

2. Buscar recursos financeiros públicos e privados para o desenvolvimento do projeto, 

atrair investidores locais e propor parcerias; 

3. Integrar a comunidade do entorno, secretarias municipais de turismo; 

4. Divulgar os atrativos naturais que o parque possui; 

5. Criar outros atrativos dentro da unidade para atração turística além dos recursos 

naturais. 

A oferta do turismo rural deve possuir: 

a) Integração, no sentido de adaptação e no impacto sobre o meio ambiente em que se 

implementa, neste caso, na zona de amortecimento do PESR; 

b) Sustentabilidade, equilíbrio ótimo entre o aproveitamento do recurso, sua manutenção e 

conservação; 

c) Qualidade, como distintivo do alojamento, a restauração, as atividades gerais do turismo 

rural; 

d) Oferta abrangente, uma oferta articulada que inclui atividades de natureza diversa, serviços 

e acomodação. 
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5.5.7 Programa de regularização ambiental (PRA) de imóveis rurais da ZA (Zona de 
Amortecimento) da UC 

De acordo com o Art. 9°, Decreto n° 7.830/2012, foram instituídos, no âmbito da União, dos 
Estados e do Distrito Federal, Programas de Regularização Ambiental – PRA’s, que 
compreendem o conjunto de ações ou iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e 
posseiros rurais com o objetivo de adequar e promover a regularização ambiental com vistas 
ao cumprimento do disposto no Capitulo XIII da Lei 12.651/12. 

O processo de regularização ambiental dos imóveis rurais resulta em diversos benefícios, tais 
como a manutenção da qualidade ambiental e dos processos ecológicos e físicos da 
propriedade, isto é, redução e controle da erosão, estabilidade dos solos, manutenção da 
qualidade das águas, controle de pragas e abrigo da fauna, entre outros (MMA, 2012). 

Apesar de bem definida na lei, é comum a confusão entre os termos “regularização ambiental”, 
“licenciamento ambiental”, “regularização fundiária” e CAR. Sendo assim, é importante 
compreender e entender essas diferenças para evitar má interpretação destes termos. 

Em relação à Regularização Fundiária, o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) a define 
como: “conjunto de ações jurídicas, físicas e sociais desenvolvidas pelo Poder Público com o 
intuito de promover o direito social à moradia e de preservar a função social da propriedade”. 
O Estatuto da terra (Lei n° 4.504/1964) traz a questão da Reforma Agrária diretamente ligada 
ao processo de Regularização Fundiária, sendo descrita como “o conjunto de medidas que 
visem a promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse 
e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade”. Nesse 
mesmo contexto, a Lei do Georreferenciamento (Lei n° 10.267/2001), determina que “o 
georreferenciamento do imóvel rural deve ser averbado em sua matricula junto ao cartório de 
registro de Imóveis”. A finalidade desse procedimento é utilizar o sistema geodésico brasileiro 
de forma a evitar a sobreposição de imóveis rurais, concedendo assim maior segurança 
jurídica ao sistema fundiário brasileiro. 

De acordo com o Decreto 7.830/12, Art. 9°, Parágrafo Único – são instrumentos do Programa 
de regularização Ambiental: 

• O Cadastro Ambiental Rural – CAR, conforme disposto no Art. 5° do Decreto 7.830/12; 

• O termo de compromisso; 

• O Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas; 

• As Cotas de Reserva Ambiental – CRA, quando couber. 

A regularização fundiária dos imóveis rurais situados na ZA da UC é a prioridade máxima 
estabelecida por este Plano de Manejo para os próximos cinco anos. 

Atores envolvidos no processo de regularização ambiental  

Atores governamentais: 

MMA (Ministério do Meio Ambiente); 

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis); 

OEMA (Órgãos Estatuais do Meio Ambiente); 
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INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e institutos de terra estaduais; 

Órgãos municipais de meio ambiente; 

Instituições públicas de assistência técnica e extensão rural; 

ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da biodiversidade); 

FUNAI (Fundação Nacional do Índio); 

SFB (Serviço Florestal Brasileiro). 

Atores do setor produtivo: 

Produtores rurais; 

Representantes do setor do agronegócio; 

Representantes do setor madeireiro; 

Empregados de comércio ligado ao setor madeireiro; 

Trabalhadores rurais; entre outros. 

Atores da sociedade civil: 

Sindicatos rurais; 

ONGs (Organizações não Governamentais); 

Representantes de ATER (Assistência e Extensão Rural); 

Comunidade tradicionais (indígenas, quilombolas...); 

Assentados da reforma agrária; 

Proprietário e possuidores rurais; entre outros. 

Atividades 

1. Levantar a partir das informações obtidas por meio do CAR as áreas destinadas à 

restauração florestal vinculadas à Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente 

– APP’s no interior e na zona de amortecimento (ZA); 

2. Elaborar o diagnóstico ambiental dos imóveis rurais localizados no interior da ZA; 

3. Promover a regularização fundiária e ambiental dos imóveis rurais localizados na zona 

de amortecimento através de apoio técnico. 

Para os casos em que os proprietários ou posseiros rurais se recusarem a aderir ao PRA, a 
SEDAM será responsável pelo envio de notificação para que se faça cumprir o disposto na 
Lei Federal n°12.651/12. 
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5.6 IMPLEMENTAÇÃO 

Conforme os programas descritos, estipulou-se o plano de trabalho com as descrições das 
atividades e a respectiva prioridade sendo avaliadas em I, II, III e IV. 

Quadro 3. Plano de trabalho dos programas de manejo. 

Programa Atividades Prioridade 

Gestão e supervisão 
ambiental 

1. Estabelecer quadro funcional de técnicos para a UC.  I    

2. Indicar o conselho consultivo da unidade. II    

3. Desenvolver reuniões técnicas periódicas.     IV 

4. Gerenciar, supervisionar e avaliar a implantação dos 
programas ambientais. 

 II   

5. Estabelecer acordo de cooperação para apoio às 
atividades de pesquisa, monitoramento, turismo ecológico e 
de educação ambiental.  

  III  

6. Fazer cumprir as normas estabelecidas para cada zona 
interna ao PESR, incluindo a esta a zona de amortecimento 
da UC. 

 II   

7. Estabelecer acordo de cooperação com a Reserva 
Extrativista Rio Cautário, Reserva Biológica do Guaporé e 
Reserva Extrativista Curralinho. 

   IV 

8. Estabelecer acordo internacional tendo em vista a 
integração da UC no corredor binacional Guaporé/Itenez-
Mamoré. 

   IV 

9. Estabelecer estratégias de monitoramento e fiscalização 
ambiental da UC e detalhar o planejamento das atividades. 

 II   

10. Preparar e implementar um plano de prevenção e 
controle de incêndios florestais 

 II   

11. Realizar vistorias técnicas para acompanhamento dos 
programas e registro de ocorrências ambientais. 

  III  

12. Implementara vigilância e fiscalização ambiental 
participativa com a comunidade rural de entorno do parque. 

I    

13. Expandir o PESR a sudeste, a fim de manter o principal 
ponto de conectividade do PESR com florestas contínuas 
adjacentes do vale do Rio Guaporé. 

 II   

Fiscalização e 
sinalização do parque 

1. Sinalizar os acessos à UC. I    

2. Produzir logomarca do Parque.  II   

3. Identificar e mapear dos setores da UC, carreadores, 
estradas e demais acessos. 

I    

4. Mapear as trilhas a serem mantidas dentro do Parque, 
acessos e demais áreas a serem interrompidas e 
recuperadas. 

I    

5. Estabelecer a manutenção das trilhas internas e 
sinalização ambiental. 

 II   
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6. Estabelecer plano de fiscalização ambiental e de 
segurança patrimonial do parque. 

I    

7. Propor placas de sinalização e de advertência a serem 
instaladas, assim como os locais estratégicos para 
instalação. 

 II   

Reconhecimento de 
nascentes e 
recuperação de áreas 
degradadas 

1. Reconhecer e mapear as áreas degradadas. I    

2. Reconhecer e mapear as nascentes. I    

3. Recompor e manter a cobertura vegetal natural da UC.   III  

4. Delimitar as áreas a serem recuperadas, 
dimensionamento e georreferenciamento. 

 II   

5. Definir os procedimentos e as medidas técnicas 
necessárias ao processo de recuperação das áreas 
degradadas. 

I    

6. Desenvolver soluções técnicas apropriadas para 
recuperação das áreas e aplicá-las até a total implantação 
das medidas. 

 II   

Fomento à pesquisa 

1. Lançar editais em jornais circulação regional. I    

2. Implementar uma parcela permanente de pesquisas na 
UC. 

 II   

3. Implementar e gerenciar banco de dados de domínio 
público. 

  III  

4. Fomentar o desenvolvimento de pesquisa junto a 
instituições de ensino e pesquisa 

I    

5. Buscar financiamento junto a fundações e demais 
instituições de ensino e pesquisa 

I    

6. Realizar parcerias público privadas para o 
desenvolvimento de pesquisas científicas básicas aplicadas. 

   IV 

Educação ambiental e 
comunicação social 

1. Identificar veículos de comunicação locais e regionais. I    

2. Estabelecer meios de comunicação com a população da 
área de influência da UC. 

 II   

3. Divulgar as atividades previstas a serem realizadas na UC.  III   

4. Desenvolver ações de educação ambiental e de 
comunicação social. 

  III  

5. Estabelecer público-alvo e as atividades socioeducativas 
de acordo com os objetivos da UC. 

I    

6. Implementar educação ambiental no assentamento da 
Zona de Amortecimento com enfoque nos temas prioritários. 

   IV 

7. Realizar atividades de sensibilização da população da 
Zona de Amortecimento no que diz respeito a danos e riscos 
do desmatamento e queimadas na região. 

   IV 

8. Realizar cursos de capacitação.    IV 
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9. Planejar e implantar centro de visitantes e trilhas 
interpretativas guiadas. 

 II   

10. Elaborar roteiros de palestras, cursos e oficinas 
temáticas a serem proferidas em escolas e nas comunidades 
locais 

I    

11. Produzir material didático e informativo de divulgação da 
UC. 

I    

12. Informar a população do seu entorno e Zona de 
Amortecimento acerca do status de proteção e a 
necessidade da recuperação e da manutenção da Unidade; 

   IV 

13. Elaborar calendário de visitas turísticas, técnico-
científicas e educacionais. 

I    

14. Realizar reuniões de comunicação institucional.   III  

Turismo ecológico e 
rural 

1. Arquitetar a infraestrutura mínima a ser constituída. I    

2. Buscar recursos financeiros públicos e privados para o 
desenvolvimento do projeto.  

 II   

3. Integrar a comunidade do entorno, secretarias municipais 
de turismo. 

I    

4. Divulgar os atrativos naturais do parque. I    

5. Criar outros atrativos dentro da unidade para atração 
turística além dos recursos naturais. 

  III  

Regularização 
ambiental de imóveis 
rurais da ZA (Zona de 
Amortecimento) da 
UC 

1. Levantar a partir do CAR as áreas destinadas à 
restauração florestal vinculadas à Reserva Legal e Áreas de 
Preservação Permanente – APP’s no interior e na zona de 
amortecimento (ZA). 

I    

2. Elaborar o diagnóstico ambiental dos imóveis rurais da ZA.  II   

3. Promover a regularização fundiária e ambiental através do 
apoio técnico. 

  III  

Fonte: Ecossis (2018). 
 

5.7 ESTUDOS ESPECÍFICOS ABRANGENDO OS ASPECTOS DE USO PÚBLICO 

(ECOTURISMO, PESQUISA CIENTÍFICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL) 

A partir do momento em que uma área de proteção é legalmente estabelecida, ela deve ser 
eficazmente manejada se quisermos que a diversidade biológica seja mantida (PRIMACK & 
RODRIGUES, 2002).  

“Não há modo algum de se manejar uma reserva natural que seja 
certo ou errado... o talento de qualquer método de manejo deve estar 
relacionado aos objetivos de manejo para cada local determinado... 
Somente quando os objetivos de manejo tenham sido formulados é 
que os resultados de manejo científicos podem ser aplicados 
(PRIMACK & RODRIGUES, 2002).” 

O uso da paisagem pelo homem é uma realidade que deve ser considerada quando se planeja 
um Parque, sendo a utilização da UC pela população local e por visitantes o enfoque central 
do planejamento do manejo.  
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Os visitantes da região de São Francisco de Guaporé e Costa Marques, uma vez colocado 
em prática as proposições de fomento ao turismo ecológico e de educação ambiental do 
Parque, trarão recursos financeiros a Unidade e consequentemente a infraestrutura 
necessária para o recebimento de visitantes (educandos, ecoturistas e pesquisadores), sendo 
o turismo ecológico uma das justificativas mais imediatas para arrecadação de recursos e 
para proteção da diversidade biológica na UC, estando estas atividades incluídas nas 
proposições do Plano de Manejo do Parque Estadual Serra dos Reis. 

Tendo em vista subsidiar as atividades de visitação do Parque no âmbito do Programa de 
Fomento ao Turismo Ecológico e Rural, Fomento a Pesquisa e de Educação Ambiental, a 
seguir são apresentadas informações de como se processaria o desenvolvimento das 
atividades.  

Em termos gerais a proposta se apoia em um conjunto de atividades que podem ser 
desenvolvidas no Parque após a implantação de infraestrutura mínima necessária para o 
recebimento de visitantes. 

 

Atualmente os principais atrativos do Parque são: 

Maciço montanhoso ao norte da UC (Serra dos Reis) – Localizados ao norte da unidade 
possuem pontos que chegam atingir até 500 metros de altitude, além de afloramentos 
rochosos onde são encontrados cactos e bromeliáceas. 

Trilhas no interior do ambiente florestal - O Parque possui três (03) trilhas em meio a 
floresta com 5,0 km cada, sendo cada trilha percorrida em um período de 2h00m a 3h00m.  

Cachoeiras - As cachoeiras encontram-se localizadas ao norte/noroeste da unidade, 
coordenadas UTM WGS 84 20L i) 382733.34 m E / 8641898.33 m S; ii) 387827.17 m E / 
8648987.96 m S e; iii) 405648.32 m E / 8654750.88 m S. 

Barreiro - Existe um barreiro onde recomenda-se a visitação apenas para pesquisadores 
devidamente autorizados pelos gestores do Parque. Barreiros são lugares onde existe 
concentração de animais. A autorização deve ser dada por escrito pelos gestores do Parque 
aos pesquisadores. 

 

5.7.1 Proposições de Atividades  

Envolvimento da população local – O envolvimento da população do entorno da UC é o 
elemento principal para as proposições de turismo ecológico e rural, assim como para as 
demais estratégias de manejo e conservação. Devendo ser criada uma relação positiva entre 
a Unidade de Conservação e a população do entorno, municípios de São Francisco de 
Guaporé e Costa Marques.  

Inicialmente deverá ser apresentado os objetivos da UC a população local através de eventos, 
suas propostas de conservação e programas de manejo. 
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Restauração biocultural da população do entorno do Parque - Os planos de restauração 
biocultural da população do entorno da UC (Zona de Amortecimento) incluem o incentivo a 
recuperação das reservas legais e APP’s das propriedades rurais, eliminação de espécies 
exóticas, a proibição da caça e da exploração madeireira no interior do Parque. Para tanto, 
deverá ser seguido as premissas do Programa de regularização ambiental (PRA) de imóveis 
rurais da ZA da UC. 

Um aspecto inovador deste esforço de restauração biocultural é a integração da população 
do entorno da UC em vários aspectos do manejo do Parque, e do papel preponderante do 
Parque na vida cultural e educacional da população residente. Neste sentido o Parque servirá 
como um centro de ensino para a população residente do entorno do parque, assim como 
para pesquisadores e escolares dos municípios de São Francisco do Guaporé e Costa 
Marques, que aprenderão sobre história natural e princípios de ecologia e conservação.  

Compatibilidade das atividades visitação com o zoneamento proposto  - Para o 
cumprimento dos objetivos específicos do PESR definiu-se espacialmente oito zonas com 
funções e normas específicas, a saber: Zona 1 (ZI) – Zona Intangível; Zona 2 (ZP) – Zona 
Primitiva; Zona 3 (ZUE) – Zona Uso Extensivo; Zona 4 (ZUI) – Zona Uso Intensivo; Zona 5 
(ZA) – Zona Amortecimento; Zona 6 (ZE) – Zona Especial; Zona 7 (ZR) Zona de Recuperação 
e Zona 8 (PA) – Proposta de Ampliação. 

Visitação - Para realização da visitação deverá ser efetivado o agendamento prévio junto a 
gestora do Parque (SEDAM), devendo ser avaliado qual o número máximo de visitantes diário, 
isto em acordo com a infraestrutura mínima a ser implantada e os roteiros pré-estabelecidos 
para receber visitantes e pesquisadores. Sugere-se o recebimento de 50 pessoas diariamente 
para realização das trilhas ecológicas, em horários alternados, e no máximo 10 
pesquisadores, devendo ser cobrado valor simbólico para entrada no Parque e para 
participação das atividades. Contudo, deverá ser previsto estudo para determinar a 
capacidade suporte para os desenvolvimento das atividades de visitação e de pesquisa 
científica, entre outros, como exposições e eventos específicos. 

As trilhas existentes no interior da UC deverão ser adequadas, receber manutenção periódica 
e estarem devidamente sinalizadas para receberem visitantes e pesquisadores, além de 
serem instaladas lixeiras em locais específicos para o devido acondicionamento e segregação 
de resíduos sólidos, e uma central de resíduos para a destinação final.  

Sugere-se a constituição de trilha complementar para acessar “mirante” no maciço 
montanhoso (Serra dos Reis) o que proporcionará a visualização do panorama do Parque. 

Os gestores do parque e guias deverão ser capacitados para o recebimento de visitantes e 
pesquisadores, sendo necessário no mínimo dois guarda parques e três auxiliares guias.  

Roteiro para visitação 

Primeiramente os visitantes receberão uma palestra sobre a unidade junto a sede da UC ou 
no anfiteatro. Na palestra serão apresentados os objetivos da UC, aspectos ecológicos da 
região, caracterização geral da fauna e da flora do Parque. A palestra introdutória terá uma 
duração de aproximadamente 20 min, depois da palestra será dada uma breve capacitação 
(10 min) sobre animais peçonhentos e primeiros socorros, devendo ser abordado também o 
que é permitido e o que não é permitido no interior do Parque, sendo respeitado o zoneamento 
proposto para unidade. Após a realização da capacitação, os grupos serão divididos para  
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acessarem as trilhas ecológicas (03), onde recomenda-se a formação de grupos não 
superiores a 25 pessoas para realização das caminhadas em cada roteiro. 

Para as trilhas sugere-se o nome de exemplares da fauna e flora local, podendo os nomes 
serem adequados e/ou escolhidos pela SEDAM. Cada trilha deverá ter o seu diferencial, grau 
de dificuldade, entre outros, como por exemplo, acesso a cascata, torres de observação, etc. 

a) Trilha 1 (Trilha do Macaco-aranha) – Caminhada por entre a Floresta Ombrófila Aberta 

das Terras Baixas com Palmeiras com duração de 2h00 a 3h00, com parada em torre 

de observação e locais específicos para mostrar espécies representativas da flora e 

da fauna; parada em quiosque para descanso e na Cascata 1 durante o retorno da 

atividade.  

b) Trilha 2 (Trilha do Araçari) – Caminhada por entre a Floresta Ombrófila Aberta das 

Terras Baixas com Palmeiras com duração de 2h00 a 3h00 com parada em torre de 

observação e pratica de arvorismo. 

c) Trilha 3 – (Trilha da Castanheira) - Caminhada por entre a Floresta Ombrófila Aberta 

das Terras Baixas com Palmeiras com duração de 2h00 a 3h00 com parada em 

quiosque. 

d) Serra dos Reis – Caminhada de aproximadamente 2h30 de duração entre 

Savana/Floresta Estacional Semidecidual Submontana; possibilidade de acesso ao 

mirante e a Cascata 3. No mirante serão apresentados através de sinalização e 

palestra sobre aspectos da vegetação local e geologia do Parque. 

e) Barreiro – O acesso ao barreiro deverá ser exclusivamente para pessoal autorizado 

(pesquisadores) e com agendamento prévio. 

Sugere-se que as trilhas sejam percorridas a pé, no entanto, caso avaliado pertinente poderá 
ser utilizado quadriciclos ou bicicletas, ficando a critério da SEDAM as modalidades e 
possibilidades a serem constituídas em cada uma das trilhas existentes e a serem 
constituidas, assim como as suas possíveis adequações e acessibilidades. 

Os acessos as cascatas e aos equipamentos de lazer que se fazem necessárias deverão ser 
arquitetadas e planejadas. 

Conforme Pedro da Cunha e Menezes, Diretor-Executivo do Parque Nacional da Tijuca (1999 
– 2000), o manejo de trilhas deve ser feito de modo a: 

1) evitar que o trânsito de pessoas provoque degradação no meio ambiente; 

2) proporcionar ao excursionista uma experiência agradável em comunhão com a natureza; 

3) dar ao caminhante uma visão geral da UC, ao invés de concentrar a visitação em uma 
pequena área; 

4) ser um instrumento de educação ambiental; 

5) prover à UC com uma malha de caminhos bem conservados que permitam o rápido acesso 
a locais onde a presença institucional é importante, seja por razões ligadas a incêndios, 
fiscalização, erradicação de espécies exóticas ou outras; 
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6) onde possível, servir como “corredores verdes”, ainda que tênues, unindo porções de mata 
que, de outra forma, estariam isoladas. 

Pesquisa científica – Em acordo com o preconizado no Programa de Fomento a Pesquisa, 
à SEDAM, por meio de editais, autorizações de prospecção, permitirá o desenvolvimento de 
pesquisas científicas básicas e aplicadas a conservação da natureza no interior da unidade. 

Para tanto, as instituições interessadas deverão solicitar a autorização prévia à SEDAM 
mediante a planos de trabalhos detalhados para a execução das pesquisas, cabendo ao órgão 
gestor dar suporte aos pesquisadores com informações preexistentes sobre a unidade, e 
oferecer condições físicas e de segurança local para realização dos projetos. 

A seguir é apresentado carta imagem com a infraestrutura mínima recomendada para o 
desenvolvimento de atividades na UC. 
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Figura 187. Carta imagem do PESR com proposições de infraestrutura para visitação e zoneamento. 
Fonte: Ecossis (2019). 
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Alguns requisitos para efetivar a proposta 

Para efetivar a proposta deverá ser arquitetado, seguindo o zoneamento do Parque proposto, 
a reforma da sede, implantação de banheiros e estacionamento, trilhas de acesso aos 
equipamentos de lazer, quiosques, fundação de torres de observação, área para camping, 
trechos para prática de arvorismo, mirantes, cercamento da unidade e sinalização. 

Infraestrutura - As instalações necessárias para o recebimento de visitantes no Parque 
devem oferecer uma experiência em meio a Floresta Amazônica de forma a permitir que os 
turistas se conscientizem ou até mesmo percebam os problemas sociais e ambientais que 
ameaçam a diversidade biológica na região do empreendimento.  

 
Figura 188. Estruturas para ecoturistas podem criar uma fantasia que ignora a realizada local. Fonte: 
Primack & Rodrigues, 2002 Apoud E. G. Magazin, Alemanha. 

Sinalização – Recomenda-se que os acessos, trilhas e o perímetro do Parque sejam 
sinalizados para a adequada visitação as atrações da UC.  

Em termos gerais, deverá ser seguido o recomendado no Programa de fiscalização e 
sinalização do Parque. 

Sinalização de entrada de trilha – De acordo com o Manual de Sinalização de Trilhas (ICMBio, 
2018) os pontos de entrada em uma trilha, ou seja, as extremidades (início e fim) da trilha e 
outros pontos da trilha que tenham acesso para veículos e que possam ser utilizados como 
pontos de entrada alternativos são comumente sinalizados com placas que trazem um 
conjunto de informações mais denso para o usuário. 

As placas de entrada de trilha devem ser bilingues (português e inglês) e seu objetivo é 
informar aos usuários, de forma clara, as características mais importantes da trilha como sua 
distância, duração, nível de exigência física, atrativos ao longo do percurso e explicações 
sobre a sinalização adotada, além informações regulatórias e de segurança para os usuários, 
como uma lista de contatos de emergência (Samu, Bombeiros, Polícia, administração da 
unidade etc). 
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Figura 189: Modelos de placas de sinalização de entrada de trilhas. Fonte: ICMBio (2018). 

Sinalização de percurso - Esta é a classe de sinalização que auxilia e proporciona confiança 
ao visitante para que se mantenha no percurso escolhido. A sinalização de percurso forma, 
juntamente com a placa base da trilha, o conjunto mínimo e essencial de sinalização de uma 
trilha. 

 
Figura 190: Modelos de placas de sinalização de percurso. Fonte: ICMBio (2018). 

 

Conforme o Manual de Sinalização de Trilhas (ICMBio, 2018) existem oito modalidades de 
sinalização de percurso, a saber: 

• Direcional; 

• Confirmatória; 

• Tranquilizadora; 

• Indutiva; 

• Negativa; 

• Zebrada. 

• De saída 

• De acesso à trilha principal 

• Interpretativa 

 



  

264 

 

 

Sinalização direcional: A sinalização direcional indica aos visitantes a direção e o sentido 
preferencial de um percurso, evitando que se percam. Este tipo de sinalização promove ainda 
a redução na criação de atalhos e desestimula o pisoteio de áreas sensíveis, entre outros 
benefícios ambientais. 

A sinalização direcional deverá estar presente na trilha sempre que houver possibilidade de 
dúvida (bifurcações, mudanças de direção da trilha, mudanças de fitofisionomia, trechos onde 
a trilha não estiver bem definida, locais com incidência de neblina etc). 

Sinalização confirmatória: Esta sinalização reafirma a informação direcional, dando confiança 
ao visitante de que ele tomou uma decisão correta no percurso. A sinalização confirmatória 
deve sempre ser colocada logo após uma sinalização direcional, de forma que seja facilmente 
visível no sentido correto a seguir. 

Sinalização tranquilizadora: A sinalização tranquilizadora é aquela colocada com certa 
regularidade ao longo de toda trilha, mesmo que não existam bifurcações ou mudanças de 
direção, dando tranquilidade ao visitante de que ele está na trilha certa. 

Sinalização Indutiva: Esta sinalização busca alterar a atenção do visitante de forma que ele 
prossiga pelo caminho que interessa para a administração da unidade, seja por questões de 
segurança do visitante ou necessidade de manejo da unidade. 

Ela ocorre como um reforço da sinalização direcional, com várias marcações bem visíveis em 
sequência, em especial quando a intenção da gestão da unidade é que o visitante vá na 
direção menos óbvia. 

Sinalização negativa: Esta sinalização Indica um caminho que não deve ser seguido pelo 
visitante, pois daria acesso a uma área de biodiversidade particularmente sensível, um trecho 
de trilha fechado para manutenção ou recuperação, um local que ofereça riscos, uma área de 
acesso exclusivo à administração da unidade ou qualquer outro motivo que o planejamento 
da trilha justifique uma restrição de acesso aos usuários comuns. 

Sinalização zebrada: A sinalização zebrada é utilizada em pontos ao longo da trilha onde não 
existem anteparos naturais (rochas ou árvores de caule mais grosso) ou artificiais (paredes, 
mourões etc) que permitam a aplicação da sinalização de percurso escolhida para a trilha. 
Por não indicar a direção preferencial do percurso, esta sinalização deve ser utilizada com 
cuidado, apenas onde for realmente a única opção. 

Sinalização de saída: A sinalização de saída de uma trilha indica um caminho alternativo que 
leva o usuário de forma mais rápida para uma via pública acessível para transporte motorizado 
convencional. A convenção para este tipo de sinalização é o uso de uma seta de cor branca. 

Sinalização de acesso à trilha principal: A sinalização de acesso é utilizada para sinalizar um 
percurso secundário de pequena extensão que dê acesso a uma trilha principal, a partir de 
um ponto de acesso (via pública acessível para transporte motorizado convencional). Sugere-
se para este tipo de sinalização uma seta com as cores da trilha. 

Sinalização interpretativa: Trata-se de uma classe de sinalização que tem como objetivo 
apresentar aspectos culturais ou naturais da unidade de conservação aos visitantes, podendo 
ser utilizada em atividades com condução obrigatória ou facultativa. Visa transmitir 
mensagens que provocam conexões emocionais entre a natureza e o público. Necessitam de  
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um projeto interpretativo específico, independente do projeto de sinalização geral e das 
orientações previstas no manual geral de sinalização. 

 
 

Figura 191: Sinalização básica em trilhas. 
Fonte: ICMBio (2018). 

Figura 192: Modelo de sinalização 
interpretativa. Fonte: ICMBio (2018). 

 
Figura 193: Detalhe de sinalização interpretativa do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. 
Fonte: ICMBio (2018). 

 

Quiosques – Os quiosques nada mais são que pequenas construções abertas por todos os 
lados, geralmente de planta octogonal e erguida em lugares públicos. Estruturalmente, um 
quiosque de modelo clássico é composto pelas seguintes partes: cúpula; proteção, 
eventualmente completada por um toldo; corpo; balcão; base. 

Recomenda-se a instalação de quiosques para descanso e alimentação de visitantes e 
pesquisadores em diferentes pontos da UC, devendo ser planejado os locais mais adequados 
para a construção dos mesmos. 

 

Torres de observação – As torres são estruturas metálicas ou de madeira instaladas em 
pontos estratégicos, favorecendo a observação de aves e da vida silvestre em geral. 

Sugere-se instalar as torres de observação em pontos específicos das Trilhas Ecológicas. 
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Figura 194: Modelo de torre de observação. Fonte: 
(http://museudaamazonia.org.br/pt/2016/01/29/torre-
de-observacao/) 

Figura 195: Modelo de torre de observação. 
Fonte: 
https://www.auroraeco.com.br/blog/torres-
para-fiacr-entre-os-passaros-na-floresta/) 

Arvorismo - Passeios em trilhas instaladas em árvores. Neste caso, as árvores servem 
apenas como torres de suporte para equipamentos fixos, utilizadas em atividades lúdicas, 
esportivas e turísticas. Por sua vez, é um esporte ou atividade física radical que consiste na 
travessia entre plataformas montadas no alto das árvores, ultrapassando diferentes tipos de 
obstáculos como escadas, pontes suspensas, tirolesas entre outras, utilizada no turismo, lazer 
e recreação. 

Sugere-se a instalação de equipamentos para pratica do arvorismo entre as Trilhas do Araçari 
e Castanheira, Trilhas 2 e 3. 
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Figura 196: Prática de Arvorismo 
(Offenbach am Main, Alemanha). Fonte: 
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Arborismo)  

Figura 197: Arvorismo - Alpen Park. Fonte: 
(https://compradeingressos.com.br/gramado/arvorismo-
alpen-park) 

 

Mirante - Local elevado de onde se descortina um panorama. Recomenda-se que seja 
implantado um mirante na unidade para proporcionar ao visitante uma vista panorâmica do 
Parque.  

Outra alternativa é a instalação de uma Rampa de voo livre em ponto específico do maciço 
montanhoso, assim como a locação de um ponto de aterrisagem. 

 

 

Figura 198: Modelo de mirante instalado no 
Parque Nacional da Serra dos Órgãos.  
Fonte: (https://www.wikiparques.org/parque-
nacional-da-serra-dos-orgaos-ganha-um-novo-
mirante/). 

Figura 199: Mirante da Cascatinha na 
Floresta da Tijuca.  
Fonte: (https://www.fuiserviajante.com/rio-
de-janeiro/trilha-mirante-da-cascatinha/). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Offenbach_am_Main
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
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Camping - Hábito turístico e/ou esportivo de excursionar e acampar ao ar livre fazendo uso 
de barraca, tenda, reboque móvel ou outros equipamentos; acampamento. Para a unidade é 
sugerido criar na Zona de Uso Intensivo (ZUI) uma área para pratica de camping com 
banheiros e acesso a rede elétrica. 

Divulgação da unidade – A divulgação da unidade deverá ser desenvolvida no âmbito dos 
Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social, Fomento ao Turismo Ecológico e 
Rural e de Fomento a Pesquisa Científica. 
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6 ENCARTE 5 – CADERNO DE MAPAS 

O encarte 5 compõe o volume 2 deste documento. 
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7 ANEXOS 

ANEXO 1 – DECRETO DE CRIAÇÃO DO PE SERRA DOS REIS 

DECRETO Nº 7027, DE 08 DE AGOSTO DE 1995. 

DOE Nº 3326, DE 11 DE AGOSTO DE 1995. 

 

Cria no Município de Costa Marques, Estado de Rondônia, o 
PARQUE ESTADUAL SERRA DOS REIS, e dá outras 
providências. 

 

   O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o art. 65, inciso V, amparado pelos artigos 220 "caput" e 221, inciso III da Constituição 
Estadual, com fundamento nas disposições contidas nos artigos 23, inciso VII e 225 parágrafo 1º, inciso 
III e parágrafo 4º da Constituição Federal, art. 5º da Lei Federal 4771, de 15 de setembro de 1965 e, 
tendo em vista o art. 42, inciso IV e V do Decreto nº 3782, de 14 de junho de 1988 e art. 2º, inciso VI e 
parágrafo único da Lei Complementar nº 52, de 20 de dezembro de 1991. 

 

D E C R E T A: 

   Art. 1º - Fica criado, no Município de Costa Marques, o PARQUE ESTADUAL 
DE SERRA DOS REIS, com área aproximada de 42.286,9376ha (quarenta e dois mil, duzentos e 
oitenta e seis hectares, noventa e três ares e setenta e seis centiares), subordinado e integrante da 
estrutura básica da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM. 

   Parágrafo único - A área a que se refere este artigo possui as seguintes 
características e confrontações: partindo do ponto P-15 de coordenadas geográficas Lat. 12º17'47"S e 
Long. 64º 01'55"W, localizado na margem da vicinal Linha K da gleba 23 (TP-23/82) em frente ao Pilar 
03, segue pela margem da citada vicinal, como uma distância aproximada de 5.935,80m (cinco mil 
novecentos e trinta e cinco metros e oitenta centímetros), até o ponto P-16 de coordenadas geográficas 
Lat. 12º17'44"S e Long. 64º05'18"W; daí segue por uma linha seca de divisa com Terra da União, numa 
distância aproximada de 6.740,72m (seis mil setecentos e quarenta metros e setenta e dois 
centímetros), até o ponto P-1 de coordenadas geográficas Lat. 12º14'10"S e Long. 64º04'29"W; daí 
segue por uma linha seca de divisa com Terras da União, numa distância aproximada de 1.461,34m 
(hum mil quatrocentos e sessenta e um metros e trinta e quatro centímetros), até o ponto P-2 de 
coordenadas geográficas Lat. 12º14'11"S e Long. 64º03'39"W; daí segue por uma linha seca de divisa 
com Terras da União, numa distância aproximada de 3.785,84m (três mil setecentos e oitenta e cinco 
metros e oitenta e quatro centímetros), até o ponto P-3 de coordenadas geográficas Lat. 12º13'08"S  e 
Long. 64º01'50"W; daí segue por uma linha seca de divisa com Terras da União, numa distância 
aproximada de 9.665,41m (nove mil seiscentos e sessenta e cinco metros e quarenta e um 
centímetros), até o ponto P-4 de coordenadas geográficas Lat. 12º10'52"S e Long. 63º57'09"W; daí 
segue por uma linha seca de divisa com Terras da União, numa distância aproximada de 4.261,13m 
(quatro mil duzentos e sessenta e um metros e treze centímetros), até o ponto P-5 de coordenadas 
geográficas Lat. 12º10'24"S e Long. 63º54'50"W; daí segue por uma linha seca de divisa com Terras 
da União, com uma distância aproximada de 7.242,09m (sete mil duzentos e quarenta e dois metros e 
nove centímetros), até o ponto P-6 de coordenadas geográficas Lat. 12º10'11"S e Long. 63º50'46"W; 
daí segue por uma linha seca de divisa com Terras da União, numa distância aproximada de 1.309,84m 
(hum mil trezentos e nove metros e oitenta e quatro centímetros), até o ponto P-7 de coordenadas  
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geográficas Lat. 12º10'53"S e Long. 63º50'34"W; daí segue por uma linha seca de divisa com Terra da 
União, numa distância aproximada de 1.670,49m (hum mil seiscentos e setenta metros e quarenta e 
nove centímetros), até o ponto P-8 de coordenadas geográficas Lat. 12º11'37"S e Long. 63º49'58"W; 
daí segue por uma linha seca de divisa com Terras da União, com uma distância aproximada de 
4.022,32m (quatro mil e vinte e dois metros e trinta e dois centímetros), até o ponto P-9 de coordenadas 
geográficas Lat. 12º13'48"S e Long. 63º49'49"W; daí segue por uma linha seca de divisa com Terras 
da União, com uma distância aproximada de 8.233,56m (oito mil duzentos e trinta e três metros e 
cinquenta e seis centímetros), até o ponto P-10 de coordenadas geográficas Lat. 12º14'10"S e Long. 
63º54'22"W; daí segue por uma linha seca de divisa com Terra da União, com uma distância aproximada 
de 5.959,59m (cinco mil novecentos e cinquenta e nove metros e cinquenta e nove centímetros), até o 
ponto P-11 de coordenadas geográficas Lat. 12º17'23"S e Long. 63º54'05"W; daí segue por uma linha 
seca de divisa com Terras da União, com uma distância aproximada de 11.872,81m (onze mil oitocentos 
e setenta e dois metros e oitenta e um centímetros), até o ponto P-12 de coordenadas geográficas Lat. 
12º16'57"S e Long. 63º47'32"W, localizado na margem direita do Igarapé sem nome;. Daí segue à 
jusante do mesmo igarapé fazendo divisa com Terras da União, com uma distância aproximada de 
14.499,45m (quatorze mil quatrocentos e noventa e nove metros e quarenta e cinco centímetros), até 
o ponto P-13 de coordenadas geográficas Lat. 12º23'17"S e Long. 63º44'24"W, localizado na 
confluência do Ribeirão Jacaraliá; daí segue por uma linha seca de divisa com Terras da União, com 
uma distância aproximada de 24.220,69m (vinte e quatro mil duzentos e vinte metros e sessenta e nove 
centímetros), até o marco M-17 de coordenadas geográficas Lat. 12º21'03"S e Long. 63º57'37"W  
localizado no canto direito do lote 16 da gleba 30 (TP 23/82); daí segue por uma linha seca de divisa 
com Terras da União, com uma distância aproximada de 5.889,83m (cinco mil oitocentos e oitenta e 
nove metros e oitenta e três centímetros), até o ponto P-14 de coordenadas geográficas Lat. 12º17'52"S 
e Long. 63º57'29"W; daí segue por uma linha seca de divisa com Terras da União, com uma distância 
aproximada de 8.039,95m (oito mil e trinta e nove metros e noventa e cinco centímetros), até o ponto 
P-15, início desta descrição. 

   Art. 2º - As terras e benfeitorias localizadas dentro dos limites descritos no 
artigo 1º deste Decreto, ficam declaradas de utilidades pública e são passivas de desapropriação. 

   Parágrafo único - Fica o Instituto de Terras e Colonização de Rondônia - 
ITERON, autorizado a promover a regulamentação fundiária da área na forma da legislação em vigor. 

   Art. 3º - Objetivando a finalidade técnica e científica o PARQUE ESTAUAL 
SERRA DOS REIS, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM poderá firmar 
acordos e convênios com entidades públicas e privadas para sua perfeita implantação e gestão. 

   Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário. 

 

   Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 08 de agosto de 1995, 107º 
da República. 

 

VALDIR RAUPP DE MATOS 

Governador 

JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR 

Secretário Chefe da Casa Civil 


