
Resumo 
Executivo 2019

R E L AT Ó R I O  A N U A L

Coordenadoria de Unidades de Conservação



Ser referência regional na gestão plena de 
Unidades de Conservação

NOSSA MISSÃO:

VISÃO:

Assegurar a manutenção da biodiversidade das 
unidades de conservação estaduais em harmonia 

com as populações tradicionais e entorno, 
garantindo a disponibi l idade dos recursos naturais 

às presentes e futuras gerações.



 Temos, sob nossa responsabilidade 
institucional, a missão de gerir 38 
Unidades de Conservação Estaduais que 
representam aproximadamente 9,93% da 
área superficial  do Estado de Rondônia.
 
  

Coordenadoria de 
Unidades de Conservação

• Coordenar a elaboração e execução de estudos, planos, 
programas, contratos, convênios e projetos das 
Unidades de Conservação e promover as interações 
entre as gerências das Unidades;
• Propor a aplicação de recursos advindos da 
compensação ambiental em ações nas Unidades de 
Conservação;
• Estabelecer procedimentos para tramitação, aplicação 
e gestão dos recursos oriundos de processos de 
compensação ambiental destinado às Unidades de 
Conservação; 
• Estabelecer mecanismos de operacionalização e 
logística para a manutenção da integridade das 
Unidades de Conservação; 
• Exercer outras competências compatíveis com a 
natureza da Coordenadoria.

Além de gerir as UC´s, nossa 
Coordenadoria possui outras competências



 A Coordenadoria de Unidades de 
Conservação vem desenvolvendo um 
trabalho à altura de suas atribuições na 
medida em que fortalece o Tripé da 
Sustentabilidade nas perspectivas Social, 
Econômica e Ambiental.  
O enfoque Social ocorre apoiando os 
extrativistas. O Econômico na medida em 
que valoriza os produtos extraídos das 
Unidades de Conservação e o Ambiental 
quando zela pela integridade das nossas 
Áreas Protegidas.

Edgard Menezes Cardoso 
Secretário Adjunto SEDAM

     O Estado de Rondônia é contemplado 
com a honra de ter, em seu território, 38 
Unidades de Conservação entre tantas 
outras áreas que merecem atenção voltada 
ao meio ambiente.
 A Coordenadoria de Unidades de 
Conservação é o setor responsável pelas 
ações que, brilhantemente tornaram pos-
síveis as ações apresentadas neste resumo 
executivo, fruto de dedicação, qualidade 
técnica e e�ciência dos  servidores lotados 
nesta Coordenadoria.

Secretário Estadual
 SEDAM

Elias Rezende



Denison Trindade Silva

 As Unidades de Conservação Estaduais de 
Rondônia possuem capacidade para a geração 
de seus próprios ativos, garantindo, desta 
forma, sustentabilidade �nanceira para sua 
gestão. Conduzir esse processo de forma 
sustentável e e�ciente é nosso maior objetivo. 

    2019 foi um ano de superações, a equipe se 
reinventou para atender demandas urgentes e 
criar soluções inovadoras sempre visando à 
qualidade dos resultados perseguidos 
diariamente.

 Trabalhamos incansavelmente para alavancar 
as potencialidades de nossas Unidades de 
Conservação. Vale reconhecer que os parceiros 
e Programas são de suma importância para 
atender às necessidades existentes.

  As Compensações Ambientais e os Créditos de 
Carbono também marcaram historicamente 
nossa gestão, pois permitiram  que o Estado de 
Rondônia se tornasse referência no uso e na 
boa aplicabilidade desses recursos.

  2020 nos provoca a realizar grandes projetos e 
o sonho de ver nossas UC's devidamente 
utilizadas para a �nalidade às quais foram 
criadas, engrandecendo assim o nome do 
Estado de Rondônia.

Inovando para vencer desa�os

Coordenador Estadual de Unidades de Conservação



Apresentamos de forma sucinta neste 
"Resumo Executivo", as atividades 
desenvolvidas pela CUC no ano de 
2019- traçando perspectivas para 2020.

    No início de 2019, foram enfrentadas 
dificuldades com o novo cenário político, 
a mudança de governo trouxe alterações 
significativas em diversos níveis da 
administração estadual quando assumiu 
o Governador Marcos Rocha, trazendo 
mudanças fundamentais na gestão do 
Estado e suas Secretarias.

 O orçamento, elaborado pela gestão 
anterior, não permitiu mobilidade, 
tivemos que nos adaptar para realizar o 
estritamente necessário, mesmo assim 
foram avanços significativos que a 
equipe empreendeu, abrindo diversas 
frentes de trabalho.

 Nesse sentido, nos apropriamos dos 
trâmites operacionais e, agora sentimo-
nos preparados para enfrentar os 
desafios que se apresentam em 2020, 
considerando o orçamento favorável e 
uma equipe mais fortalecida para 
cumprir a missão de, não somente 
proteger, mas potencializar nossas 
Unidades de Conservação e seus 
entornos promovendo o desenvolvimento 
Ambiental no Estado de Rondônia.



Conheça nossa Equipe:
ANA MARIA DE MACEDO 
LEMOS
Chefe da APA Rio Pardo

ANITA HO-TONG 
THOMAZ Bióloga
Chefe do Parque 
Estadual Serra dos Reis

AUSTERIO MALAQUIAS 
DA SILVA
Assessor Especial

DANIELA M. DOS SANTOS 
MACHADO -Socióloga 
Chefe da RESEX
Pacaás Novos

ANA MARIA SILVA 
DANTAS
Assessora Especial

CLAUDENIR DE 
CARVALHO GOMES
Assessor Ambiental

CLEMAIR SCARMUCIN
Agente de Proteção 
Ambiental

DÁRIUS AUGUSTUS 
VAQUER ARAÚJO - 
Turismólogo - Chefe da 
RESEX Jaci Paraná

DENISON TRINDADE 
SILVA Eng. Florestal 
Coordenador Estadual de 
Unidades de Conservação

EDUARDO GUSHIKEN 
JUNIOR
Chefe da FERS Cujubim

ELCINEY DE BRITO 
SILVA
Chefe da ESEC Samuel

ADENIAS DOS SANTOS 
FERREIRA SILVA
Assessor Ambiental

ANA PAULA MODESTO 
DE ALBUQUERQUE
Assessor de Análise e 
Instrução Processual

ANTONIO EDUARDO 
CAMPOS CUNHA
Assessor Ambiental
Engenheiro Civil

ANTONIO SORIANO DOS 
SANTOS FILHO
Assessor Ambiental

CELSO FRANCO 
DAMASCENO
Analista Ambiental
Engº Agrônomo



ESTER DOS SANTOS 
DOURADO SILVA
Tecnóloga em Gestão 
Ambiental

FABIANO FIRMINO DA 
SILVA
Chefe da REBIO 
Traçadal

FABIO DANTAS 
MONTEIRO Chefe do 
Parque Estadual
Guajará Mirim

CERES LOPES 
CUSTÓDIO
Socióloga

FRANKLIN PINHEIRO 
JUSTINIANO
O�cial de Manutenção

GENESSI ANTÔNIO DE 
PAULA Chefe da FERS 
Rio Machado

GERALDO DUARTE 
COSTA - Chefe da FERS
Porto Velho

GERFSON RODRIGUES 
DA SILVA
Agente de Atividade em 
Agropecuária

GILMAR LOPES DA 
SILVA
Assessor Ambiental

HELLEN CRISTINA 
FERREIRA ALVES
Assessora Ambiental

HEMERSON DE SOUSA 
PEREIRA - Assessor de 
Gestão de Unidades de 
Conservação

JOSÉ EDMILSON LIMA 
DA COSTA
Agente de Atividade em 
Agropecuária.
 

JOSÉ EVALDO DE 
CASTRO PEDRAÇA - 
Chefe da ESEC Serra 
dos Três Irmãos 

JOSE ROBERTO DO 
NASCIMENTO SILVA
Assessor Especial

JOSÉ PINHEIRO BORGES
Chefe da RESEX
Rio Preto Jacundá

KEURY RAYANE GONÇALVES 
CARVALHO - Contadora
Chefe da Divisão de 
Regularização Fundiária de 
UC's



LAURO DE OLIVEIRA 
GÓES - Agente de 
Atividade em 
Agropecuária

LUCIANA NASCIMENTO 
DE OLIVEIRA
Assessora Ambiental

LUCIANO DOS SANTOS 
PEREIRA
Assessor Ambiental

LUDYMILLA MARTINS 
CHAGAS RIBEIRO
Engenheira Florestal

LUIS CARLOS MARETTO . 
Eng. Florestal - Gerente 
de Proteção e 
Monitoramento de UC's

MAIRIM DAHM DA SILVA 
- Engenheira Florestal. 
Chefe da Divisão de Pesquisa

MANOEL ARNALDO 
DIAS MAGALHÃES
Agente de Atividade 
em Agropecuária

MÁRCIO ANTÔNIO 
NUNES BRANDÂO - Eng 
Florestal - Gerente de UC
´s de Proteção Integral

MARLEIDE LINDOSO 
GOMES CHAGAS
Assessora de Análise e 
Instrução Processual

MIGUEL ANGELO SARDI
Chefe da Divisão de 
Monitoramento de UC´s de 
Uso Sustentável 

MOACIR GOMES DA 
COSTA - Chefe da Div. 
de  Reg. Fundiária de UC´s de 
Proteção Integral

NEI ROBERTO FERREIRA 
PERES
Auxiliar de Serviços 
Gerais

OSVALDO CASTRO DE 
OLIVEIRA
Chefe da Divisão de 
Fomento ao Extrativismo

PAULO SERGIO COSTA 
LIMA - Gestor Ambiental
Chefe da Divisão de Uso 
Público

PRICILA BATISTA DUQUE 
DA SILVA - Chefe da Div. de 
Monitoramento de UC´s 
de Proteção Integral

PRISCILA ROCHA DE SOUSA 
Eng Florestal - Chefe da 
Divisão de Manejo de UC's



RAIMUNDO DIMA LIMA
Chefe do Parque 
Estadual Corumbiara

RAYNER OLIVEIRA DO 
NASCIMENTO
Assessor Especial

RICARDO SANTOS DE 
ABREU - Sociólogo
Chefe DA APA Rio 
Madeira

RIVALDO PEREIRA DA 
SILVA
 Sociólogo

ROGÉRIO VARGAS 
MOTTA
Engenheiro Agrônomo

RONAN RODRIGUES REIS
Técnico em 
Agropecuária

ROSALINA DOS SANTOS 
DIAS - Mestra em Geogra�a 
- Chefe da Div. de 
Implantação de Conselhos

SILVIA GONCALVES 
Bióloga - Chefe da 
Divisão de Conselhos 
Consultivos

TAMARA RAMOS 
ALENCAR
Arquiteta - Gerente de 
Reg. Fundiária de UC's

THAIS CRISTINA 
MEDEIROS EGGERS - Eng. 
Florestal - Gerente de 
UC's de Uso Sustentável



  O Secretário Elias Rezende tem buscado, desde o início da sua gestão, harmonizar a 
atuação da SEDAM com as atividades antrópicas no meio ambiente rondoniense, 
sendo assim, uma das diretrizes da Coordenadoria de Unidades de Conservação é 
encontrar soluções viáveis para os anseios das comunidades no interior e entorno 
das nossas Áreas Protegidas, conciliando o contexto humano com a necessidade de 
manter as belezas cênicas e a biodiversidade ímpar do nosso maior patrimônio que é 
a natureza.
 
 A vocação agrícola de Rondônia promove o avanço do agronegócio e 
transformações na paisagem natural, nosso compromisso é manter a integridade das 
UC's sob nossa responsabilidade em meio à esse    cenário, compatibilizando o 
suposto dilema entre desenvolvimento econômico e conservação do meio ambiente. 
Não é uma tarefa simples, pois envolve diversos valores e interesses como os sociais, 
políticos e, principalmente, culturais.
 
    A Coordenadoria de Unidades de Conservação, vem alinhando suas ações no 
sentido de  desmistificar a visão de causar entraves para o progresso do Estado de 
Rondônia, somos aliados desse desenvolvimento, apresentamos alternativas viáveis 
com atividades sustentáveis que proporcionem prosperidade para nossa gente. 

    Garantir    um meio ambiente exuberante para que o povo de Rondônia 
tenha  orgulho da natureza  é o nosso compromisso!
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UC's  de Uso Sustentável 
 
Nas UC's de Uso Sustentável temos 
um carinho especial com os 
extrativistas, pois são 
comunidades    que sobrevivem dos 
recursos da natureza. 

Nosso objetivo é aumentar a renda 
familiar e promover a qualidade de 
vida para que eles se mantenham 
�xos; evitando o êxodo. Eles são 
nossos principais aliados na 
conservação do meio ambiente 
saudável, fonte de sua sobrevivência.
 
Estamos implementando recursos 
para verticalizar a produção e 
valorizar os produtos extraídos das 
�orestas e atividades de cunho social.

UC's  de Proteção Integral 

Para as UCs de Proteção Integral a 
prioridade é proteger em harmonia 
com o entorno e a região onde estão 
estabelecidas, para isso, estamos 
cada dia mais preparados para 
enfrentar as invasões, o crime 
organizado e a degradação 
ambiental.

Além da �scalização e 
monitoramento, aplicamos 
estratégias de comunicação social e 
educação ambiental com o objetivo 
de harmonizar os con�itos entre o 
setor produtivo e a necessidade 
imprescindível da manutenção de 
um meio ambiente saudável.

Nessas UC's, a participação da 
comunidade cientí�ca é decisivo.

Estamos avançando na implementação de estratégias de desenvolvimento 
das Unidades de Conservação Estaduais em dois segmentos:



Ações integradas
 Acreditamos que nos fortalecemos 
e também aos nossos parceiros com 
a soma dos esforços em busca de 
objetivos comuns, para isso estamos 
sempre somando com instituições 
das diversas esferas nos âmbitos 
público,    privado e terceiro setor, 
para alcançar nossas metas 
cumprindo a missão de conservar e 
desenvolver o meio ambiente.
 A partir da sistematização de 
informações e do compartilha-
mento de recursos, aumentamos 
consideravelmente a e�ciência de 
nossas ações.

 Além do apoio às comunidades 
extrativistas, verticalização da 
produção, comunicação social, ações 
de vigilância, �scalização, educação 
ambiental e implementação de infra 
estrutura, tanto nas UC's de Uso 
Sustentável como de Proteção Inte-
gral, temos como meta efetivar o Uso 
Público nas áreas legalmente pos-
síveis e economicamente viáveis.
  A mais signi�cativa ferramenta para o 
uso público é o Turismo que, além de 
promover a conservação ambien-tal, 
oferece diversas oportunidades de 
geração de renda e o surgimento de 
Negócios Sustentáveis.
    O principal obstáculo para que o 
Turismo aconteça em nossas 
UC's,    ainda é a Regularização 
Fundiária, somente após resolver essa 
questão poderemos falar em 
investimentos mais signi�cativos nessa 
promissora atividade.    Estamos com 
ótimas perspectivas para, já em 2020, 
solucionar a questão,

Uso Público
considerando as tratativas com a 
Superintendência do Patrimônio da 
União - SPU, que sinalizou positi-
vamente no sentido de realizar as 
transferências das áreas para o 
Estado de Rondônia, tão logo sejam 
realizados os procedimentos 
administrativos necessários
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SEDAM

O Programa foi criado com o objetivo de 
expandir e fortalecer o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC) na 
Amazônia, proteger 60 milhões de hectares, 
garantir recursos �nanceiros para a gestão 
dessas áreas a curto / longo prazo e 
promover o desenvolvimento sustentável na 
região.

É uma iniciativa �nanciada pelo GEF (Global 
Environment Facility) e faz parte do Amazon 
Sustainable Landscapes (ASL), um programa 
regional voltado especi�camente para a 
Amazônia, Brasil, Colômbia e Peru. O Banco 
Mundial é uma agência implementadora do 
programa que tem como principal objetivo a 
visão integrada do bioma, de modo a 
promover a conectividade entre os três países.



PARCEIROS OPERACONAIS

-Exército Brasileiro
- Prefeituras Municipais

- Polícia Ambiental
- COPAM - CEAM - COPAF 

- COGEO - CODEF 

- Ministério Público 
 -Tribunal de Contas 

 -Assembléia Legislativa
- EMATER - IDARON

 
 

PARCEIROS INSTITUCIONAIS

 - RIOTERRA  -ECOPORÉ
 -KANINDÉ

 -IFRO     -UNIR

INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
TERCEIRO SETOR



Conselhos das UC's
 Os Conselhos Consultivos e 
Deliberativos das Unidades de 
Conservação de Proteção Integral e 
de Uso Sustentável  exercem papéis 
fundamentais, pois dentre outras 
atribuições, subsidiam os órgãos 
gestores no processo de gestão e 
monitoramento dessas UCs, 
sobretudo porque as ações 
desenvolvidas nas respectivas 
unidades   devem ter a ciência e/ou 
deliberação dos Conselhos 
 Gestores, que são legalmente 
criados e embasados na Lei nº
 

 9.985, sancionada em 2000, que 
instituiu o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação – 
SNUC e   pelo   Decreto 4.340, de 
22 de Agosto de 2002    que 
regulamenta artigos da lei acima 
mencionada.

• ESEC Serra dos Três Irmãos, 1 reunião ordinária
• ESEC Samuel, 1 reunião ordinária

• Parque Estadual Serra dos Reis, 1 reunião ordinária
• Parque Estadual Guajará-Mirim, 1 reunião ordinária

• Parque Corumbiara, 3 reuniões do conselho

Reuniões  de Conselhos Consultivos 2019



• RESEX Rio Preto Jacundá 2 reuniões, 1 O�cina de Capacitação
• RESEX Cautário 2 reuniões, 1 O�cina de Capacitação
• RESEX Paccaás  2 reuniões, 1 O�cina de Capacitação

Neste sentido, a CUC/SEDAM 
vem subsidiando    o funciona-
mento desses Conselhos por 
meio de o�cinas de 
capacitação em diversos temas, 
bem como a realiza-ção de 
reuniões periódicas.

Reuniões  de Conselhos Deliberativos 2019



APLICAÇÕES DA 
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Em 2019, foram assinados 3 (três) 
Termos de Compromisso de 
Compensação Ambiental – TCCA, que 
totalizaram R$1.282.800,02 (Hum 
milhão, duzentos e oitenta e dois mil, 
oitocentos reais e dois centavos), parte 
destes recursos foram aplicados em 
2019, o restante será aplicado em 
2020, na gestão e operacionalização 
das Unidades de Conservação 
Estaduais.

 É um mecanismo �nanceiro que 
visa contrabalançar os impactos 
ambientais previstos ou já 
ocorridos na implantação de 
empreendimentos. É uma espécie 
de indenização pela degradação, 
na qual os custos sociais e 
ambientais identi�cados no 
processo de licenciamento são 
incorporados aos custos globais 
do empreendedor.

"Com a execução direta pelas empresas; alcançamos resultados mais 
e�cientes de forma a dar celeridade e economicidade na implementação 
das estratégias de consolidação das nossas Unidades de Conservação"





Crédito de Carbono REDD+
 REDD+ é uma modalidade de 
incentivo �nanceiro para a 
manutenção de �orestas nativas que 
promove diversos benefícios nas 
comunidades extrativistas quando 
realizado de forma justa.

 O 1° PROJETO DE CRÉDITO DE 
CARBONO EM UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO NO BRASIL ESTÁ EM 
RONDÔNIA, na Reserva Extrativista 
Rio Preto Jacundá, através de 
parceria entre o Governo do Estado, 
o Centro de Estudos Rioterra, a 
ASMOREX, que é a associação dos 
Extrativistas e a empresa Biofílica 
Investimentos Ambientais, um 
projeto que

proporcionou a construção de um 
centro comunitário com auditório, a 
construção de casas, poços 
artesianos e a realização de 
quali�cações tornando aquela 
comunidade um modelo exemplar.

Para 2020 o projeto prevê mais 
investimentos como a aquisição de 
veículos e outros itens de infra-
estrutura que    já encontram-se em 
execução para a verticalização da 
produção de produtos extrativistas. 

Essas atividades estão repercutindo 
em outras iniciativas positivas nas 
demais Unidades de Conservação.



A Coordenadoria de Unidades de 
Conservação tem trabalhado 
fortemente para o Turismo dar 
certo  nas UC’s. 

Com a publicação do decreto nº 
21.624 de fevereiro de 2017, 
que    estabelece diretrizes para uso 
público dos Parques Estaduais e dá 
outras providências para a realização 
de atividades de uso público, abriu-se 
uma janela de oportunidades.
 
Em 2019 o Projeto Lira abriu edital 
para receber propostas de projetos 
em Unidades de Conservação, o eixo 
central foi o lançamento de chamada 
pública para apoiar até 12 projetos 
que devem ter como objetivo geral 
promover a consolidação

TURISMO
    de áreas protegidas na Amazônia 
Legal, a Coordenadoria de Unidades 
de Conservação, juntamente com a 
instituição SOS Amazônia idealizaram 
um projeto de Uso Turístico para o 
Parque Estadual Guajará-Mirim na 
ordem de 4 milhões. 

O edital está em andamento, estamos 
con�antes que teremos    aprovação 
para que possamos iniciar os estudos 
na região. 

Acreditamos que o Turismo é de 
grande relevância para diminuir 
impactos negativos além de gerar 
oportunidades de acesso à renda 
estimulando o empreendedorismo 
gerando e distribuindo riqueza no 
entorno dos Parques e região.



CAPACITAÇÕES,  QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TREINAMENTOS

▪ Participação dos técnicos da CUC na capacitação do programa ARPA, no 
Rio de Janeiro, realizado pelo FUNBIO;

▪ O�cina de capacitação para elaboração  de Planos de Manejo de Unidades 
de Conservação;

▪ Apresentação e capacitação referentes às informações das UC’s de 
Rondônia. Para os técnicos da SEDAM presentes no Rondônia Rural Show;

▪ Participação no curso de Gestão de Con�itos Socioambientais, realizado 
pela University of Florida e apoio da WWF;

▪ Realização da 1º capacitação básica em gestão de unidades de 
conservação estaduais de Rondônia, em Machadinho do Oeste na RESEX 
Estadual  Rio Preto Jacundá;



""Estamos em constante aprendizado buscando as 
melhores práticas em sintonia com os preceitos da 
sustentabilidade e melhor desempenho de nossas 
atividades para prestar serviços cada vez com maior 
e�ciência e qualidade.

▪ Capacitação dos envolvidos na coleta de dados do monitoramento da 
biodiversidade;
 
▪ Participação no curso do monitoramento da biodiversidade na FLONA 
Jamari, em Rondônia;
 
▪  II Curso de Capacitação em Monitoramento de Plantas- componente 
�orestal, módulo avançado: Coletas e Identi�cação de Amostras Botânicas 
na ESEC Maracá, Roraima;
 
▪ Capacitação em turismo de base comunitária, oferecido pelo Instituto 
Mamirauá, realizada no Amazonas;
 
▪ Capacitação básica  dos técnicos da CUC em Geoprocessamento, 
realizado pelo COGEO/SEDAM
 
▪ Curso em controle de Combate a Incêndios Florestais, realizado pelo 
corpo de bombeiro de Rondônia



Parecere� prod�zid� e� 2019









SELO VERDE
Tivemos a satisfação de entregar os primeiros selos 
verdes em 2019. A iniciativa garante atividade com 
ética e respeito às Comunidades e com a Natureza. 
  Portaria nº 384 – 28 de dezembro de 
2017, cria o Selo Institucional de 
Reconhecimento Extrativista que tem o 
objetivo de agregar valor aos produtos 
e subprodutos de origem �orestal, 
oriundos de Unidades de 
Conservação, incentivando e 
reconhecendo empresas que 
adquirem produtos de Unidades de 
Conservação.
  O selo foi criado para agregar valor e 
oferecer credibilidade para empresas 
que contribuem com o 
desenvolvimento sustentável, sendo 
assim, uma empresa certi�cada tem 
direito de estampar o Selo Verde em 
seus produtos oriundos das 
nossas    Unidades de Conservação, 
valorizan-do os mesmos e 
divulgando  as UC's.

 

 Segundo o Secretário de 
Desenvolvimento Ambiental, Elias 
Rezende, é uma grande satisfação e 
felicidade saber que uma empresa 
aplica técnicas de exploração com 
impactos reduzidos dentro de uma 
unidade de conservação Estadual. É a 
primeira vez em toda a história do 
Governo de Rondônia. Pode-se dizer 
que existe uma exploração na �oresta 
pública Estadual Certi�cada com um 
Selo Verde.



Segundo Fábio França,    Coorde-
nador da CEAM, a realização é em 
via dupla, pois, a satisfação em ver a 
participação dos jovens nos dá a 
sensação de    cumprir nosso dever, 
estamos construindo um mundo 
melhor. O aprendizado com essas 
experiências deram forças e 
motivação para continuar com este 
grati�cante trabalho. Em 2.020 
estaremos ampliando as ações em     
mais municípios.

Atendemos diversos públicos, pro-
movendo ações de cunho 
educativo    relevantes que deram 
notoriedade às nossas 
Uc's,    pois    repercutiu positivamente 
em diversos meios de comunicação a 
atuação da SEDAM, através de 
projetos desen-volvidos em conjunto 
com a Coordenadoria de Educação 
Ambi-ental - CEAM, da Polícia 
Ambiental,    dos ERGAS e do 
Programa Áreas Protegidas da 
Amazônia - ARPA. 



Não medimos esforços para manter a integridade 
de nossas áreas protegidas

 Em 2019, enfrentamos crimes 
ambientais que consumiram recursos 
que deveriam estar sendo utilizados 
no desenvolvimento do nosso Estado 
de Rondônia, porém, nossas equipes 
estão cada vez mais preparadas para 
as adversidades em    situações do 
intenso combate entre o bem e o 
mal.    Para cumprir o dever, temos 
importantes parceiros como o 
Exército Brasileiro, as Polícias 
Ambiental, Civil e Militar, que ajudam 
decisivamente na redução dos 
impactos causados pelo roubo de 
madeiras em toras e lascas, não 
somente madeira, nossas UC's são 
saqueadas por criminosos em busca 
de diversos produtos oriundos da 
fauna e da nossa rica �ora, como 
caçadores de animais

 silvestres, pescadores clandestinos e 
ladrões de produtos �orestais como 
castanha, óleos e essências.
 É constante o trabalho de repressão 
às diversas ações de criminosos que 
agem cada vez mais 
especializados,    desa�ando nossos 
serviços de inteligência e contra 
inteligência    com a participação de 
empresários, advogados, contadores; 
em uma espécie de crime organizado 
ao    ocupar terras dentro de 
UC's,    derrubando extensas áreas de 
mata nativa, seguida pela atuação de 
estelionatários que praticam a 
especulação imobiliária com a venda 
de lotes para a criação de gado e 
processamento em frigorí�cos que 
aceitam animais sem origem



Missõe� d� �scal�açã� � Monitorament�
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semper feugiat nibh 
sed. Gravida quis 
blandit turpis cursus 
in hac habitasse 
platea dictumst.

O Programa foi criado pelo Governo Federal através 
do ICMbio – Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade e repassado à Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, à partir do 
ano de 2017, a qual vem executando as ações do 
Programa nas Unidade de Conservação, Resex Rio 
Cautário, Resex Rio Preto Jacundá, Resex Rio Pacaás 
Novos, ESEC de Samuel, ESEC Serra dos Três Irmãos, 
Parque Estadual Serra dos Reis, Parque Estadual 
Guajará-Mirim e Parque Estadual Corumbiara, sendo 
estas atendidas pelo Programa ARPA – Áreas 
Protegidas da Amazônia. 
Nos anos de 2018 e 2019 o Programa avançou de 
forma significativa através dos levantamentos de 
dados nas UAs - Unidades Amostrais de Mamíferos de 
Médio e Grande Porte e Aves Cinegéticas, Borboletas 
Frugívoras e Plantas Arbóreas e Arborescentes das 
Unidades Amostrais.

27



LEVANTAMENTOS EM  2019

Borboletas 
Frugívoras

2.903

Plantas Arbóreas 
e Arborescentes

3.764

Mamíferos
2.459

Aves
800

97 ESPÉCIES IDENTIFICADAS



    Segundo a Lei 9.985 / 2000, art. 2º, XVII - Plano de Manejo é um 
documento técnico mediante o qual, com base nos objetivos gerais de uma 
unidade de conservação, se define seu zoneamento e as normas que 
devem presidir o uso de uma área e o manejo dos recursos naturais, 
incluindo a instalação das estruturas físicas necessárias à gestão da UC.

Planos de Manejo em UC's

PLANOS DE MANEJO

A meta é estabelecer 100% das UCs   com seus planos de ação 
ativados, promover e usar a legislação própria com base na 
Instrução Normativa 7/2017 do ICMBIO, que reduz 
consideravelmente o investimento e o tempo de execução do 
seu desenvolvimento, sendo realizado pela própria equipe 
multidisciplinar da CUC.



No planejamento 2020 está previsto a elaboração dos 
Planos de Manejo das UC's; Pedras Negras, Curralinho e 
APA Rio Madeira, já pela nova metodologia.



AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS PELA COORDENADORIA DE UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO EM 2019: RESEX Aquariquara, RESEX Castanheira, RESEX 
Rio Preto Jacundá, RESEX Rio Pacaás Novos, RESEX Maracatiara, ESEC Serra 
dos Três Irmãos (Entorno).

Rodadas de Negócios em Porto Velho 
e Machadinho D'Oeste.
Realizamos palestras para técnicos da 
EMATER, expositores de produ-tos 
oriundos da agroindústria fami-liar, 
artesãos e público em geral, 
abordando temas relevantes para a 
sustentabilidade e alternativas eco-
nômicas como o Ecoturismo.

• Participação da Coordenadoria no 
Stand da SEDAM;
• Exposição de produtos das UC’s, 
demonstrando os potenciais das 
Unidades de Conservação;
• Palestras com empresários, para 
fomentar a economia das Unidades

Rondônia Rural Show

Pré Rondônia Rural Show Atividades 
Complementares



ACOMPANHE    A 
CUC NAS REDES 
SOCIAIS

CANAIS CUC:
Denúncias, Sugestões, Elogios

Reclamações

Palácio Rio Madeira – Centro Político Administrativo
 Av. Farquar, 2.986 – Bairro Pedrinhas

CEP 76.801-470 – Porto Velho, RO.

Telefone: 
 +55 69 98482-8727

email:
  cuc@sedam.ro.gov.br

site: 
http://cuc.sedam.ro.gov.br/
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