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Apresentação 

O trabalho do povo Rondoniense é admirável e motivo de orgulho para todo 
o Brasil. Uma gente forte vinda de todos os quadrantes do País através de um 
chamamento oficial (Integrar para não entregar) que, em 3 décadas, construiu um 
Estado vigoroso e que já faz parte do cenário Nacional da Agricultura e da 
Pecuária e, em breve da Indústria Brasileira. Portanto, primeiro é preciso 
parabenizar a todos os braços responsáveis por esse esforço construtivo. 
Parabenizar esse trabalho incessante que fez nascer, às sombras da floresta 
amazônica, a realidade grandiosa de um Estado, com 52 municípios, capaz de 
proporcionar tudo o que os seres humanos, que nele residem, precisam para uma 
vida repleta de possibilidades. E finalmente reconhecer Rondônia como o 
primeiro Estado Brasileiro a desenvolver e aplicar o Zoneamento 
Socioeconômico-Ecológico. Um instrumento de orientação segura para que o 
progresso seja alcançado de forma correta e sem agressões desnecessárias à 
natureza. 

Mas, nos trinta anos que representam o tempo mais significativo do 
crescimento econômico de Rondônia, foram cometidos consideráveis erros que 
agrediram ininterruptamente a natureza. E entre eles precisa ser destacadas as 
agressões aos recursos naturais como a destruição das matas ciliares, invasão 
dos limites permitidos para a derrubada de florestas e muitos outros. Erros que 
devem e podem ser sanados e que encontra no Zoneamento Socioeconômico
Ecológico, a diretriz correta para ações que permitem tanto o desenvolvimento, 
quanto a manutenção dos recursos naturais. 

Dessa forma todos os empresários rurais precisam recebê-lo como um 
divisor de águas entre a devastação e o posicionamento confortável entre a 
natureza e o homem. Precisam seguir corretamente suas determinações e assim 
formar um conjunto de forças capazes de manter os mesmos níveis de 
crescimento econômico e a manutenção das riquezas que a natureza .tão 
generosamente proporcionou para toda a Amazônia. 

Precisamos todos nos unir nesse sentido. Porque o ZSEE-RO nasceu da 
nossa gente. Foi debatido, discutido e adequado à realidade das nossas 
necessidades, para criar os parâmetros corretos de uma coexistência 
harmoniosa entre a produção e o ecossistema, entre o homem e a terra. 

Precisamos entender que esse novo tempo da história ecológica de 
Rondônia é fruto de pesquisas sérias e de estudos científicos. Fruto que 
amadureceu a partir da inteligência do ser humano, que hoje já anda às voltas 
com as conseqüências de suas próprias ações, cometidas contra os recursos 
naturais de todo o planeta. 

Parabéns Rondônia. Parabéns por este grande contexto de ação e 
preservação. Parabéns por transformar em lei o Zoneamento Socioeconômico
Ecológico do Estado. O primeiro no Brasil. Um espelho a mostrar nitidamente a 
segurança de um futuro com produtividade e qualidade de vida, e que vai refletir, 
para todo o País, a imagem de um Estado que respeita a sua própria 
grandiosidade. 
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ZONEAMENTO SÓCIOECONÔMICO E ECOLÓGICO DO ESTADO DE 
RONDÔNIA- ZSEE-RO 

A demanda de recursos naturais, as restrições e ofertas ambientais e as 
ações antrópicas encerram um grande desafio: materializar o processo de 
compatibilização entre desenvolvimento, conservação e preservação do meio 
ambiente, como forma de propiciar o desenvolvjmento sustentável na região 
Amazônica, a partir dos Estados que a integram. O eixo central dessa nova 
estratégia é o zoneamento. 

Modernamente, o zoneamento constitui instrumento técnico e político de 
planejamento, cuja finalidade última é otimizar o uso do espaço e orientar as 
políticas públicas. Esta otimização é alcançada pelas vantagens que ele oferece, 
sendo, simultaneamente, um instrumento: 

a) técnico de informação sobre o território, necessário ao planejamento de sua 
ocupação racional e ao uso sustentável dos recursos naturais, fornecendo 
informações integradas em uma base cartográfica e classificando o território 
segundo suas potencialidades e vulnerabilidades; 

b) político de regulação do uso do território, permitindo integrar as políticas 
públicas em uma base geográfica, descartando o tradicional tratamento setorial 
de modo a aumentar a eficácia das decisões políticas. Permite, também, acelerar 
o tempo de execução e ampliar a escala de abrangência das ações, isto é, 
aumentando a eficácia da intervenção pública da gestão do território. Ademais, 
constitui instrumento de negociação entre as várias esferas de governo e, entre 
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estas, o setor privado e a sociedade civil, ou seja, um instrumento para construção 
de parcerias; e 

c) de . planejamento e gestão territorial para o desenvolvimento regional 
sustentável, significando que não deve ser entendido como instrumento de cunho 
apenas corretivo, mas também ativo e estimulador do desenvolvimento. 

Em síntese, o zoneamento é um instrumento técnico e político do 
planejamento das diferenças, segundo critérios de sustentabilidade, de absorção 
de conflitos, e de temporal idade, que lhe atribui caráter de processo dinâmico, que 
deve ser periodicamente revisto e atualizado, capaz de agilizar a passagem para o 
novo padrão de desenvolvimento. O zoneamento, portanto, não é um fim em si, 
nem mera divisão física, e tampouco visa criar zonas homogêneas e estáticas 
cristalizadas em mapas. 

Para se analisar de forma adequada esse instrumento, é necessário fazer 
um breve histórico do processo de ocupqção de Rondônia, examinar aspectos 
fitogeográficos e sua estrutura fundiária e caracterizar o processo de 
ordenamento territorial do Estado. O exame, ainda que sumário, das reservas 
indígenas, unidades de conservação e de fiscalização do IBAMA em Rondônia 
são também importantes para uma abordagem mais abrangente da matéria. 

Processo de Ordenamento Territorial 

No início da década de 1980, o Governo Federal, preocupado com a 
ocupação desordenada da Região e constatando a pequena capacidade dos 
governos estaduais em fazerem frente à necessidade de apoio socioeconômico à 
população migrante, e em função das críticas sofridas ao modelo de 
desenvolvimento implementado até então na região, implantou o Programa de 
Desenvolvimento da Região Noroeste do Brasil (POLONOROEST!=), cujo 
objetivo era proporcionar maior integração nacional, por meio da conclusão do e 
asfaltamento da BR-364, ligando Cuiabá (MT) a Porto Velho (RO) e infra-estrutura 
que facilitassem o escoamento da produção, interiorizando e descentralizando os 
serviços públicos e o processo de desenvolvimento regional; promover de forma 
organizada a ocupação da região, acolhendo populações que encontravam-se 
marginalizadas e com dificuldades em outras regiões do país; e, assegurar o 
aumento da produção em consonância com a sustentabilidade ecológica. 

Entretanto, mesmo com esta intervenção, sentiu-se a necessidade de 
promover o ordenamento da ocupação segundo critérios mais sustentáveis. Por 
volta de 1986, o Estado desencadeou um processo de correção de rumos do 
POLONOROESTE, incorporando a idéia do ordenamento territorial, numa ótica 
de sustentabilidade a longo prazo, surgindo então o Plano Agropecuário e 
Florestal de Rondônia-PLANAFLORO, que teve como base a 1 a Aproximação do 
Zoneamento Socioeconômico-Ecológico. O referido Zoneamento foi instituído em 
14 de junho de 1988, pelo Decreto Estadual n° 3.782, na escala 1:1.000.000, 
posteriormente ratificado pela Lei Complementar n° 052, de 20 de dezembro de 
1991. 
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A concepção metodológica que norteou a 1 a Aproximação do Zoneamento 
apoiou-se no reconhecimento da ocupação territorial, na identificação da 
alteração da cobertura florestal e na evidência dos condicionamentos 
geofitoecológicos e edafoclimáticos dos "Sistemas Ambientais" de ocupação. 
Para elaboração do zoneamento, foram utilizadas diversas fontes (na maioria dos 
casos na escala 1:1.000.000, tais como: 

o mapa da situação fundiária; 
o mapa de projetos de colonização; 

· o mapa rodoviário; 
. o mapa temático de aptidão agrícola; . 
o textos e mapas do RADAMBRASIL~1978; 
o levantamento de média intensidade dos solos e avaliação da aptidão agrícola 
das terras; 
o zoneamento agroclimático; 
o alteração da cobertura vegetal; 
o imagens do LANDSAT-TM-5 e do satélite meteorológico NOAA; 
o mapa indicativo das áreas de Unidades de Conservação e base cartográfica 
preparada a partir de cartas planialtimétricas da DSG/ME e do IBGE. 

Desse trabalho resultou a divisão territorial do Estado de Rondônia em seis 
zonas, cujas destinações, finalidades e respectivas áreas estão contidas na 
Tabela a seguir. 

Divisão Territorial de Acordo com a 
1 a Aproximação do Zoneamento de Rondônia 

Zona Destinação Finalidade Área (ha) 

Intensificação da Exploração 
Ordenamento e recuperação das 

1 atividades agrícolas, pecuárias 6.195.000 
Agropecuária e agroflorestais 

Recuperação e desenvolvimento 

2 
Pequenos produtores em da atividade agropecuária e de 

3.015.000 
coletividade agricultura consorciada com 

culturas permanentes 
Aproveitamento de várzeas e 

3 Ribeirinha 
terras firmes marginais aos rios, 

589.000 desenvolvendo atividades 
agroflorestais e pesqueiras 
Ordenamento e desenvolvimento 

4 Extrativista 
do extrativismo vegetal de 

3.500.000 castanha, gomas, óleos, frutos e 
raízes exploráveis 
Importante potencial madeireiro 

5 Manejo Florestal para extração em escala 2.435.000 
comercial 
Garantir a manutenção dos 

6 Conservação e Preservação ecossistemas e o equilíbrio 6.400.000 
ecológiéo 
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2° Aproximação do Zoneamento Sócioeconômico e Ecológico 

O aprofundamento dos estudos do Zoneamento deu origem à 2a 
Aproximação, que gerou informações básicas para o ordenamento territorial 
segundo a capacidade da oferta ambiental, de modo a subsidiar o planejamento 
das intervenções públicas e privadas, a fim de atingir a auto-sustentabilidade dos 

. recursos naturais, mediante emprego de processos de exploração 
economicamente viáveis e ecologicamente equilibrados. 

O estudo das variáveis componentes do meio natural e o quadro sócio
econômico foram conduzidos de maneira global e interativa, de modo a 
possibilitar a compreensão das inter-relações e interdependências que 
caracterizam as áreas eqüiproblemáticas identificadas como "Sistemas 
Ambientais". Esses sistemas foram avaliados quanto à sua vulnerabilidade, à 
ação antrópica, identificadas as alternativas de uso, projetadas na forma de 
prognósticos, materializados no formato de "zonas de intervenção". Estas zonas 
serão consolidadas por meio de proposições, planos e programas recomendados 
e consubstanciados no mapa do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico. 

A escala de trabalho foi de 1:250.000 e, em alguns casos 1:100.000, 
envolvendo levantamentos temáticos e a integração de temas abordando: 
geologia, geomorfologia, climatologia, recursos hídricos superficiais, pedologia, 
vegetação, fauna, uso e ocupação do solo, situação e estrutura fundiária, sócio
economia e aptidão agrícola, vulnerabilidade ambiental, sistemas naturais e 
sócio-econômicos e zoneamento. Todas as informações fazem parte de banco de 
dados digitais, incluindo banco de dados relaciona!. A cartografia é digitalizada 
mediante sistemas de informações geográficas, possibilitando a geração de 
informações georreferenciadas de Sensoriamento remoto e banco de dados. 

A Segunda Aproximação do Zoneamento Socioenconômico e Ecológico do 
Estado de Rondônia constitui-se no principal instrumento de planejamento da 
ocupação e controle de utilização dos recursos naturais do Estado de Rondônia, e 
foi aprovado pela Lei Complementar n° 233, de 06 de junho de 2000. 
Posteriormente, esta Lei (no 233, de 6 de junho de 2000) foi alterada pela Lei 
Complementar n° 312, de 06 de maio de 2005, acrescentando e revogando 
dispositivos da mesma. 

Vale salientar o Acordo de Cooperação entre a União, por Meio do 
Ministério do Meio Ambiente e o Governo do Estado de Rondônia, com 
interveniência da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, para a 
adequação do zoneamento sócio-econômico-ecológico do Estado de Rondônia, 
através do qual fica estabelecido que a título de reserva legal deve ser observado 
o mínimo de 80% da propriedade rural, e para fins de recomposição florestal da 
reserva legal deve-se averbar, observando no mínimo de 50% da propriedade, 
excluídas, em qualquer caso, as Áreas de Preservação Permanente, os 
ecótonos, os sítios econssistemas especialmente protegidos, os · locais de 
expressiva biodiversidade e os corredores ecológicos. 



O principal objetivo do zoneamento Socioeconômico-Ecológico do Estado 
de Rondônia é orientar a implementação de medidas e elevação do padrão 
socioeconômico das populações, por meio de ações que levem em conta as 
potencialidades, as restrições de uso e a proteção dos recursos naturais, 
permitindo que se realize o pleno desenvolvimento das funções sociais e do bem
estar de todos, de forma sustentável 

O zoneamento Socioeconômico-Ecológico do Estado de Rondônia foi o 
primeiro no Brasil aprovado e reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente, 
Ministério da Agricultura e pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA, 
validando em todas as estâncias, culminando com a manifestação da Casa Civil 
da Presidência da Republica, através do DECRETO N o 5.875, DE 15 DE 
AGOSTO DE 2006, onde "Fica adotada a Recomendação n° 003, de 22 de 
fevereiro de 2006, do Conselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA" 

2° Aproximação doZoneamento Sócioeconômico e Ecológico - 2000 
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2° Aproximação do Zoneamento Sócioeconômico e Ecológico - 2009 
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A Zona 1, subdividida em 4 subzonas com características específicas, é 
composta de áreas de uso agropecuário, agroflorestal e florestal, abrange 
120.310,48 Km2

, equivalentes a 50,45% da área total do Estado. 
Conforme já o descrito anteriormente, na zona 1, a título de reserva legal deve 

ser observado o mínimo de 80% (oitenta por cento) da propriedade rural, e que 
para fins de recomposição florestal da reserva legal deve-se averbar, observando 
o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) da propriedade, excluídas, em qualquer 
caso, as áreas de preservação permanente, os ecótonos, os sítios ecossistemas 
especialmente protegidos, os locais de expressiva biodiversidade e os 
corredores ecológicos; e a Reserva Legal deverá, preferencialmente, situar-se 
em área contígua às áreas de preservação permanente. 



Sub zona 1.1 
- ~rea com grande potencial social, com alto potencial de ocupação humana; 
- Area com estabilidade ambiental; 
- Área destinada à intensificação e consolidação das atividades agrope-

çuárias, agroflorestais, florestais, agroindustriais, industriais e minerais; 
- Area com desmatamento restrito ao limite da área de reserva legal e fomen

t?da as atividades de recuperação das áreas de preservação permanentes; 
- Area com estradas de acesso; 
- Área que concentram as maiores densidades populacionais do estado e 
~eus municípios ou assentamentos urbanos mais importantes; 

- ~rea com custo de preservação ambiental muito elevado; 
- Area com solos de boa aptidão agrícola e baixa vulnerabilidade a erosões. 

Para esta sub zona foram propostas as seguintes diretrizes: 
a- área apropriada para projetos de reforma agrária; 
b- Estímulo ao incremento da produtividade agropecuária; 
c- Estímulos para a implantação de técnicas agrícolas modernas; 
d- Estímulo para a implantação de projetos de irrigação; 
e- Estímulo, com incentivos, para a criação de agroindústrias, de forma a 

maximizar os custos de oportunidade representados pelo valor da floresta. 

Sub zona 1.2 
- Área com médio potencial social, onde predominam a cobertura florestal 

natural. 
- ~rea onde ainda predomina a cobertura florestal natural; 
- ~rea em processo acelerado de ocupação; 
- Area com desmatamentos não controlados; 
- ~rea com aptidão agrícola regular; 
- Area com baixa e média vulnerabilidade à erosão. 

Esta sub zona recebeu as seguintes diretrizes: 
a- Esforços para a regularização fundiária; 
b- Controle da exploração florestal; 
c- Controle do desmatamento; 
d- Medidas compensatórias visando a preservação dos recursos florestais 

. remanescentes; · 
e- Desmatamentos incrementais condicionados às potencialidades e fragili

dades naturais; 
f- Desmatamentos incrementais condicionados ao contexto de programas 

de reforma agrária em processo de implementação; 
g-lncremento da produtividade agropecuária, baseada em técnicas 

agrícolas mais modernas; 
h- Observação das aptidões agrícolas envolvendo o uso de insumos e 

práticas de manejo. 

Sub zona 1.3 
- ~rea com claro predomínio da cobertura vegetal natural; 
- ~rea com expressivo potencial florestal; 
- Area em processo de ocupação incipiente, com conversão da cobertura 

vegetal natural não controlado; 
- ~ptidão agrícola predominantemente restrita; 
- Area com vulnerabilidade média à erosão. 
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r Para esta sub zona 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-lmplantação de consórcios agroflorestais, reflorestamento e cultivos 

permanentes de um modo geral. 

s·ubZona 1.4 
- 4-rea onde a infra estrutura disponível propicia a exploração das terras; 
- Area com restrições ao desenvolvimento de atividades de conversão de 

çobertura vegetal natural. 
- Area com ecossistemas de relevante interesse para a preservação dE 

recursos naturais; 

ZONA1 
2° Aproximação do Zoneamento Sócioeconômico e Ecológico - 2009 
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- ~rea com interesse para a preservação de recursos hídricos; 
- Area com recursos hídricos potencialmente aproveitáveis para hidrelétricas 

çie pequeno porte; 
- Area com vulnerabilidade a erosão predominantemente alta. 

Para esta sub-zona foram estabelecidas as seguintes diretrizes: 
a-Implantação de sistemas de exploração que garantam o controle da 

erosão tais como reflorestamento, consórcios agroflorestais e culturas 
permanentes; · 

b- Desmatamentos incrementais sejam condicionados à vulnerabilidade à 
erosão; 

c- Desmatamentos incrementais condicionados às potencialidades e 
fragilidades naturais e ao us_o pretendido, com políticas públicas para o 
estímulo da manutenção da cobertura vegetal natural; 

d- Medidas compensatórias visando a preservação dos recursos florestais 
remanescentes. 

ZONA2 
As Subzonas da Zona 2 são áreas destinadas à conservação dos recursos 

naturais, passíveis de uso sob manejo sustentável, abrangiam 34.834,42 km2
, 

equivalentes a 14,6% da área total do Estado. Com as modificações sofridas 
desde sua criação, esta zona teve sua área reduzida para 25.611,0504 Km2

, 

sendo esta diferença de área agregada a zona 3. 

Paisagem do Parque Estadual do Corumbíara 
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Subzona2.1 
- 4-rea onde as atividades de conversão das terras florestais são pouco expressivas 
- Area onde o capital natural, sobretudo o florestal, se apresenta ainda em 
. çondições satisfatórias de exploração madeireira e não madeireira; 
- Area onde o custo de oportunidade de preservação se mantém entre baixo 
~médio; 

- ~rea com boa possibilidade de conservar o estado natural; 
- Area onde o valor das terras florestais pode ser incrementado mediante 

agregação de valor às existências florestais, através de exploração seletiva 
ge seus produtos; · · 

- Area com setores de alto potencial para o ecoturismo e para atividades de 
pesca em suas diversas modalidades. 

Para esta sub-zona foram es.tabelecidas 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. 

ZONA2 
2° Aproximação do Zoneamento Sócioeconômico e Ecológico - 2009 

- - - - - - - -
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Subzona2.2 
- ~rea com ocupação inexpressiva. 
- Area com custo de preservação da floresta natural expressivamente baixo, 
facilitando a conservação das terras florestais no seu estado natural. 

Para esta sub zona foram estabelecidas as seguintes diretrizes: 
a- Devem ser destinadas à conservação da natureza. 
b- Esforços no sentido da manutenção e conservação da biodiversidade 
c- Incentivo às atividades científicas e econômicas de baixo impacto ambienta. 
d- Atividades de manejo sustentado. 
e- Não conversão da cobertura vegetal natural e, quando extremamente 

necessário, apenas pequenas áreas para a manutenção da subsistência 
familiar. . 

f- Áreas convertidas devem ser direcionadas para a recuperação. 
g- Recomenda-se a criação de áreas protegidas de domínio público ou 

privado devido às características específicas de sua biodiversidade. 

ZONA3 
As Subzonas da Zona 3 são áreas institucionais, constituídas pelas 

Unidades de Conservação de uso restrito e controlado, previstas e instituídas 
pela União, Estado e Municípios, na primeira versão da 2a aproximação do 
Zoneamento, abrangia 41.875,32 km 2

, equivalentes a 34,95% da área total do 
Estado. Com as alterações ocorridas desde a criação da 2° Aproximação do 
Zoneamento, esta zona teve um acréscimo de áreas, oriundas das criações de 
novas Unidades de Conservação. Sendo assim, a área atual é de 93.344,1198 
Km2

, correspondente a aproximadamente 39% da área total do Estado. 

Subzona3.1 
-Áreas constituídas pelas Unidades de Conservação de Uso Direto. 
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Para esta sub zona foram estabelecidas as seguintes diretrizes: 
a- Utilização dos recursos ambientais em acordo com os planos e diretrizes 

específicas das unidades instituídas, tais como florestas Estaduais de 
Rendimento Sustentado 

b- Utilização de recursos ambientais em acordo com os planos e diretrizes 
específicas para reservas extrativistas. 

c- Utilização de recursos ambientasi em acordo com os planos e, diretrizes 
específicas para outras categorias estabelecidas no Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação. 

Subzona3.2 
-Áreas formadas pelas unidades de conservação de uso indireto. 

Para esta sub zona foram estàbelecidas as seguintes diretrizes: 
a- O uso deve se limitar às finalidades das unidades instituídas, tais como 

estações ecológicas, parques e reservas biológicas, patrimônio espeleo
lógico, reservas particulares do patrimônio natural e outras categorias 
estabelecidas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 

Subzona3.3 
- Áreas formadas pelas terras indígenas. 

Para esta sub zona foram estabelecidas as seguintes diretrizes: 
a- Uso limitado por lei. 
b- Uso de recursos naturais somente mediante autorização ou concessão da 

União. 
ZONA3 

2° Aproximação do Zoneamento Sócioeconômico e Ecológico - 2009 
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Cada município do Estadopossui uma ou mais zonas 
ou sub-zonas no ZSEE-RO. 

Será exposto, agora, as zonas e/ou sub-zonas de cada Município do Estado, 
de acordo com suas características e diretrizes, visando proporcionar a todos os 
proprietários rurais, maiores informações sobre o Zoneamento Socioeconômico
Ecológico de Rondônia. Através delas ficará fácil compreender a diferenciações 
existentes nas mais diversas regiões Rondonienses. 

Como foi dito antes, o ZSEE-RO não foi estabelecido em terras contínuas, ou 
seja, situando cada Município em ·uma zona ou sub-zona específicas. Ao 

. contrário disso, alguns estão inseridos em duas ou três, existindo casos de 
diversas zonas e sub-zonas em um só Município. E também existem os que se 
situam em apenas uma delas, como é o caso de alguns que fazem parte da sub
zona 1. 

O importante é que você saiba o posicionamento geográfico de sua 
propriedade, e para isso você precisa apenas das coordenadas do seu lote. Se 
você ainda não tem, você pode procurar o INCRA e solicitar este documento 
localizá-la através dos mapas anexos a este trabalho, para tomar conhecimento 
do que deve ser feito para que ela esteja em conformidade com a Lei 

ZONEAMENTO POR MUNICÍPIOS 

SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ (sub-zonas 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3} 
10.918.40 Km 

Municipio de São Francisco do Guaporé esta situado ao sudoeste do 
Estado dividido em 7 (sete) sub-zonas. A primeira delas e de maior extensão é a 
zona 3.3 classificada como Terra Indígena, na qual o aproveitamento dos 
recu rsos só pode ser efetivado, mediante concessão do Governo Federal, a qual 
se encontra a Terra Indígena Rio Branco e a Terra Indígena Massaco. A sub-zona 
3.1 é retratada pela Unidade de Conservação de Uso Sustentado Pedras Negras. 
A sub-zona 3.2 é representada, no Município, pela Reserva Biológica Federal do 
Guaporé, uma Unidade de Conservação de Proteção Integral 

Outra área predominante no Município é a sub-zona 1.2 classificada como 
de acelerado processo de ocupação. A sub-zona 1.4, também, se faz presente 
com terras descritas como de alta fragilidade natural e baixo potencial econômico. 

A última delas e de menor extensão é a Sub-zona 2.1 e 2.2 cujas terras são 
classificadas como área de acelerado processo ocupacional e área de 
conservação de floresta, também respectivamente. 



SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ (sub-zonas 1.1, 1.2, 3.2, 3.3) 
7.784,30 Km2. 

4 sub-zonas cobrem todas as regiões do Município de São Miguel do Guaporé. 
Ao norte e ao sul sub-zonas institucionais 3.1 classificadas como Unidades 
Conservação de Proteção Integral, retratada pelo Parque Nacional Pacaas 
Novas, e 3.3, constituídas pela Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau. Ao centro e à 
sudeste o Município é coberto pela sub-zona 1.1 caracterizada por regiões de 
intensa ocupação. 

São Miguel do Guaporé acolhe, também, a sub-zona 1.2 à sudoeste do seu 
território, classificada como área em: processo acelerado de ocupação. 

Se você é proprietário rural neste município, procure se informar sobre as 
diretrizes impostas pela lei do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico do 
Estado de Rondônia. 

ALTA FLORESTA D'OESTE (sub-zonas 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1) 

7.084,50 Km 2 
O município de Alta Floresta do Oeste está situado na região Sul do Estado de 

Rondônia. Todo o norte de sua extensão territorial é classificado como sub-zona 
1.1 de intensa ocupação. Sua parte central está dividida entre as sub-zonas 1.3-
ár~a com baixa densidade populacional e 1.4- área com alta fragilidade natural e 
baixo potencial econômico. O seu lado Oeste é ocupado por áreas institucionais 
classificadas como sub-zonas 3.3 (Terra Indígena Massaco), e a sudoeste pela 
sub-zona 3.1, destinado as áreas de Unidade de Conservação de Uso 
Sustentado, representado pela Reserva Estadual Extrativista Pedras Negras. Ao 
sul o Município está dividido pelas sub-zonas 2.1, caracterizada por áreas de 
conservação dos recursos naturais e 2.2 áreas de conservação de · floresta, 
indicada para a criação de Unidades de Conservação. 

COSTA MARQUES (sub-zonas 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3) 

5.120, 70 Km2 
O Município tem presença acentuada da Zona 1 e suas respectivas sub

zonas, com grandes extensões ocupadas pelas sub-zonas 1.2 e 1.3, ou áreas de 
acelerado processo de ocupação e áreas de baixa densidade populacional, 
respectivamente. 

A zona 3 é caracterizadas por Terra Indígena (sub-zona 3.3), constituída, neste 
Município, pela Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, áreas formadas pelas 
Unidades de Conservação de Uso Sustentado (sub-zona 3.1 ), representada, no 
município, pela Reserva Estadual Extrativista Rio Cautário, e área de Unidades 
de Conservação de Proteção Integral (sub-zona 3.2- Parque Estadual Serra dos 
Reis), caracterizada por regiões de preservação de floresta e próprias para a 
criação de Unidades de Conservação. 
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i ' SERINGUEIRAS (sub-zonas 1.1, 1.3, 2.1, 3.3) 

3.646,30 Km2 
São 4 (quatro) as sub-zonas inseridas dentro do Município de Seringueiras. Ao 

norte uma grande extensão formada pela Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau (sub
zona 3.3). Ao centro, se encontra grande representatividade da sub-zona 1.1, 
considerada área de intensa ocupação, e ao oeste, uma pequena porção da sub
zona 1.3, com baixa densidade populacional. Ao sul se faz presente, a sub-zona 
2.1 ,destinada a conservação de recursos naturais passível de uso sob manejo 
sustentável. 

Mapa Ilustrativo de localização dos municípios 
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GUAJARÁ-MIRIM (sub-zonas 1.2, 1.3, 2.1 2.2, 3.1, 3.2, 3.3) 
25.114,50 km2 

Guajará-Mirim é a fronteira Oeste do Brasil em contato direto com o Norte da 
América Latina. É o segundo Município em extensão territorial do Estado de 
Rondônia. Sua área é voltada, principalmente, para atividade de turismo, pesca e 
agroextrativismo. De acordo com o Zoneamento Sócioeconômico-Ecológico o 
Município de Guajará-Mirim esta quase totalmente inserido na zona 3, cujas sub
zonas formam as áreas institucionais e de preservação do Estado. Seu território 
abriga 6 (seis) Terras Indígenas (sub-zona 3.3), representadas pela Terra 
Indígena Igarapé Lage, Pacaas Novos, Guaporé, Rio Negro Ocaia, Sagarana, e 
Uru-Eu-Wau-Wau. A sub-zonas : 3.2 e 3.1 . que formam as unidades de 
conservação de Proteção Integral (Reserva Biológicas Rio Ouro Preto e Traçada!, 
Parque Nacional Serra da Cutia) e Uso Sustentado (Reserva Extrativistas Rio 
Ouro Preto, Pacaas Novos, Barreiro das Antas, Rio Cautário (Estadual e Federal). 

Guajará-Mirim abriga, também, a zona 1.2 e 1.3 que formam as áreas em 
acelerado processo de ocupação, principalmente, de uso agropecuário, e 2.1 e 
2.2 que são zonas destinadas à conservação dos recursos naturais, passíveis de 
uso sob manejo sustentável, a seguir definidas. 

ALTO ALEGRE DOS PARECIS (sub-zonas 1.1, 1.3, 1.4, 2.1 ,2.2, 3.2, 3.3) 
3.937,60 Km2 

O Município de Alto Alegre dos Parecis, localizado ao sul do Estado de 
Rondônia, exibe todas as zonas. 

Ao norte do Município encontra-se a sub-zona 1.1 classificada como de 
intensa ocupação. Logo abaixo uma grande extensão é caracterizada por região 
de alta fragilidade natural e baixo potencial econômico (sub-zona 1.4 ). Abaixo 
dela a sub-zona 1.3, sendo esta, uma área com processo acelerado de ocupação. 
Grande parte do seu território acolhe zonas institucionais como: Terra Indígena 
(sub-zona 3.3), representada pela Terra Indígena Rio Mequéns, e pela área de 
Unidade de Conservação de Proteç~o Integral (sub-zona 3.2), a qual 
encontramos o Parque Estadual de Corumbiara. 

O Município apresenta, também, em sua região sudoeste, a sub-zona 2.1, 
caracterizada como área de conservação de recursos naturais e, a oeste a sub
zona 2.2 áreas mais vulneráveis que a anterior, por isso destinada a exploração 
em seu estado natural ou conservadas. 

CORUMBIARA (sub-zonas 1.1, 1.4) 
3.068,60 Km2 

O Município de Corumbiara se encontra, em quase toda sua extensão 
territorial, na sub-zona 1.1, caracterizada por área de intensa ocupação. A região 
leste está definida como sub-zona 1.4 ou região com alta fragilidade natural e sem 
potencial econômico. 
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CEREJEIRAS (sub-zonas 1.1, 2.1, 3.2) 
2.635,00 Km2 

O ZSEE-RO determinou 3 (três) sub-zonas para o Município de Cerejeiras. À 
Leste a sub-zona 1.1, classificada como área de intensa ocupação. Ao centro a 
sub-zona 2.1 ou área de conservação dos recursos naturais passível de uso sob 
manejo susten.tável. À Oest~, e em grande quantidade, nota-se a sub-zona 3.2 ou 
Unidade de Conservação de Proteção Integral, representada pelo Parque 
Estadual de Corumbiara. 

CABIXI (sub-zonas 1.1, 1.3, 2.2) 
1.525,00 Km2 

Duas sub-zonas dividem praticamente ao meio toda extensão territorial do 
Município. Ao sul a sub-zona 1.3 caracterizada como região de baixa densidade 
ocupacional. Ao norte a sub-zona Sub-zona 1.1 definida como de intensa 
ocupação. 

Margeando o rio Guaporé, se encontra a sub-zona 2.2, onde o nível de 
ocupação humana é pouco expressivo ou inexpressivo e a suscetibilidade à 
erosão é elevada, recomendou-se que sejam exploradas em seu estado natural 
ou conservadas. 

COLORADO DO OESTE (sub-zonas 1.1 , 1.4) 
1.437,00 Km2 

Apenas duas Sub-zonas estão definidas no Município de Colorado do Oeste. 
Ao norte a sub-zona 1.4 classificada como região de alta fragilidade natural E 

baixo potencial econômico. O restante da extensão territorial é coberto pela sub· 
zona 1.1 ou área de intensa ocupação. 

PIMENTEIRAS DO OESTE (sub-zona 1.1, 1.2, 1.4, 2.1 , 2.2, 3.2) 
6.105,90 Km2 

Várias Sub-zonas estão inseridas no Município de Pimenteiras do Oeste. De: 
zona 1 pode se distinguir as sub-zonas 1.1, 1.2, e 1.4, área com intensc: 
ocupação,com acelerado processo de ocupação e com baixa densidadE 
populacional , respectivamente . Da zona 2 · as sub-zonas 2.1 - áreas dE 
conservação florestal e 2.2 - áreas indicadas para criação de Unidades dE 
Conservação. A zona 3, se faz presente na classificação 3.2, ou seja, áreé 
constituída pelas Unidades de Conservação de Proteção Integral, representadé 
pelo Parque Estadual Corumbiara. 



Mapa Ilustrativo de localização dos municípios 
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PORTO VELHO (sub-zonas 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 , 3.2, 3.3) 
34.068,50 Km2 

Porto Velho é o maior município, em extensão, do Estado de Rondônia 
ocupando todo o seu extremo norte-noroeste. Por abrigar a Capital e todo o seu 
contexto político-administrativo estadual, atraiu para si a atenção de incontáveis 
brasileiros de todas as regiões do País, que vieram em busca de oportunidades. O 
resultado foi um crescimento desordenado, principalmente, de sua área urbana. 

A partir do final da década de 70, Porto Velho conta com uma população, entre 
residente e flutuante, de aproximadamente, 400.000 habitantes. Porto Velho é o 
exemplo típico do que foi dito a respeito das terras descontinuas do ZSEE-RO, 
pois nele se encontram as mais diversas zonas e sub-zonas do ZSEE-RO, sendo 
que em maior extensão estão as sub-zonas 1.2, 1.3, e 2.1. No município de Porto 
Velho ainda se encontram sub-zonas que compõe a Zona 3 que são áreas 
institucionais, protegidas,de uso restrito e controlado e ainda terras indígenas. 
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f A sub-zona 3.1 são destinadas as Unidades de Conservação de Uso 

Sustentado, por serem áreas que permitem compatibilizar a conservação da 
natureza com o uso sustentável de parcelas dos recursos naturais, destacam-se 
no Município, Floresta de Rendimento Sustentado Rio Vermelho B, Rio Vermelho 
C, Rio Madeira A, Rio Madeira B, Rio Machado, Reserva Extrativista Jaci Paraná, 
Cuniã; A Sub-zona 3.2 são áreas destinadas as Unidades de Conservação de 
Proteção Integral pois tem.por objetivo básico a preservação da natureza, sendo 
permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais. No Município são 
representadas pelas: Estação Ecológica Três Irmãos, Mujica Nava, Cuniã I, 
Cuniã 11, e Floresta Nacional do Bom Futuro. 

NOVA MAMO RÉ (sub-zonas 1.2, 1.3, 3.1, ·3.2, 3.3) 
10.072,70 Km2 

O Município de Nova Mamoré abriga 03 (três) Reservas Indígenas (TI 
Karipunas, TI Igarapé Ribeirão, TI Laje), consideradas sub-zonas 3.3, sendo que 
desta, apenas a Terra Indígena Igarapé Ribeirão encontra-se totalmente no 
Município, as demais participam com parte de suas áreas. Outras sub-zonas 
institucionais de Uso Sustentado (sub-zona 3.1) e de Proteção Integral (sub-zona 
3.2), também, se fazem presentes e serão utilizadas mediante diretrizes do 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Em Nova Mamoré, são 
encontradas, ainda, regiões classificadas como Sub-zona 1.3, ou de baixa 
densidade populacional onde a manutenção dos recursos naturais é a melhor 
possibilidade. 

A sub-zona 1.2, tida como regiões de acelerado processo de ocupação, se 
expande a partir de sua área urbana, exigindo cuidados especiais propostos pelo 
ZSEE-RO. Regiões com alta fragilidade natural e baixo potencial econômico 
também se fazem presentes. Este é um retrato, sem aprofundamento, do 
município de Nova Mamoré. Procure saber mais. Procure conhecer com exatidão 
a local ização de sua propriedade rural. Faça a sua parte para a preservação das 
grandes riquezas da Amazônia. 

BURITIS (sub-zonas 1.2, 1.3, 2.1, 3.1 , 3.2) 
3.272,30 Km2 

Buritis acolhe, segundo o ZSEE-RO, 5 (cinco) sub-zonas em toda sua 
extensão territorial. À nordeste e noroeste sub-zonas institucionais 3.1 e 3.2 
caracterizadas por áreas de Unidades de Conservação de Uso Sustentado e 
Proteção Integral, as quais se encontram as Reservas Extrativistas Jaci Paraná e 
Floresta Nacional de Bom Futuro, respectivamente. Ao norte a sub-zona 2.1, 
definida como área de conservação de recursos a naturais sob manejo 
sustentável. Ao centro apresenta a sub-zona 1.3 ou área com baixa densidade 
populacional. Logo abaixo e crescendo a partir de sua área urbana nota-se a sub
zona 1.2 ou área com acelerado processo de ocupação. respectivas sub-zonas 
1.1, 1.2 e 1.3. Áreas classificadas como de intensa ocupação, acelerado 
processo de ocupação e baixa densidade populacional, respectivamente. 



Pesquise. Pergunte. Saiba mais sobre este parceiro de preservação que é o 
Zoneamento Soeioeconômico-Ecológico do Estado de Rondônia. 

CANDEIAS DO JAMARI (sub-zonas 1.2, 1.3, 2.1, 3.2) 
6.839,20 Km2 

O Município de Candeias do Jamari encontra-se situado na sub-zona 3.2 
Unidades de Conservação de Proteção Integra, representada pela Floresta 
Nacional Jacundá (ao norte), e pela Estação Ecológica de Samuel. À noroeste, 
centro e sul o município acolhe a sub-zona 1.2, caracterizada por área de 
acelerado processo de ocupação. A sudoeste a sub-zona 1.3 onde predomina a 
cobertura vegetal natural, cujo processo de ocupação agropecuária é incipiente, 
com expressivo potencial florestai.A sub-zona 2.1, é classificada como área de 
conservação dos recursos naturais passível de uso sob manejo sustentável. 

ALTO PARAÍSO (sub-zonas 1.1, 1.2, 1.3) 
2.647,80 Km2 

O Município se encontra predominantemente sob as diretrizes da Zona 1 e 
suas respectivas sub-zonas 1.1, 1.2 e 1.3. Áreas classificadas como de intensa 
ocupação, acelerado processo de ocupação e baixa densidade populacional 
respectivamente. 
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ARIQUEMES (sub-zonas 1.1, 1.2) 
4.975,00 Km2 

Quase todo território de Ariquemes esta contido na sub-zona 1.1 ou área de 
iintensa ocupação. Uma pequena parte de extensão se encontra sob a 
classificação de sub-zona 1.2 ou área de acelerado processo de ocupação. 
Informe-se sobre o que a Lei do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico de 
Rondônia determina para essas regiões. 

CAMPO NOVO DE RONDÔNIA(sub-zonas 1.2, 1.3, 3.2, 3.3) 
3.442,00 Km2 

Campo Novo de Rondônia obedece~ seguinte formatação; de acordo com o 
Zoneamento Socioeconômico-Ecológico: 

-Sudeste, Leste, Nordeste, Norte, Oeste e Sudoeste inseridos dentro das 
sub-zonas 1.2 e 1.3. Tais sub-zonas caracterizam áreas de intensa ocupação e 
área de baixa densidade populacional. 

-A região sul do Município, avançando para região sudoeste, acolhe as sub
zonas institucionais 3.2 (áreas formadas por Unidades de Conservação de 
Proteção Integral), representadas pelo Parque Nacional Pacaas Novas, e 3.3 
(áreas de Terras Indígenas), retratada pela Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau. 

MONTE NEGRO (sub-1.1, 1.2, 3.3) 
1.407,70 Km2 

O Município de Monte Negro se encontra quase que inteiramente sob as 
especificações da sub-zona 1.2 ou área de acelerado processo de ocupacional. O 
restante em pequenas faixas do seu território, mais propriamente ao norte vê-se, 
também, uma pequena incidência da sub-zona 1.1 classificada como área de 
intensa ocupação. A sudeste é possível encontrarmos uma pequena porção da 
Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, caracterizada como sub-zona 3.3. 

RIO CRESPO (sub-zonas 1.1, 1.2, 1.3) 
1.722,80 Km2 

Três sub-zonas caracterizam o município de Rio Crespo de acordo com o 
Zoneamento Socioeconômico-Ecológico de Rondônia. Ao norte uma pequena 
extensão territorial foi classificada como sub-zona 1.3 ou de baixa densidade 
populacional. A nordeste encontramos uma pequena porção da sub-zona 1.2 e o 
restante da extensão territorial do Município acolhe a sub-zona 1.1 que, 
juntamente, com a sub-zona 1.2 já citada acima são classificadas como áreas de 
intensa ocupação e acelerado processo de ocupação, respectivamente. 



GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA (sub-zonas 1.1, 1.2, 3.2, 3.3) 
5.071 ,30km2 

A maior parte de sua extensão territorial é coberta pelas sub-zonas 3.3 
caracterizadas por área de Terra Indígena, onde encontra-se a Terra Indígena 
Uru-Eu-Wau-Wau, e 3.2, Unidades de Conservação de Proteção Integral, 
representada pelo Parque Nacional Pacaas Novas. O restante da extensão 
territorial de Governador Jorge Teixeira esta inserida na sub-zona 1.1 ou área de 
intensa ocupação. 

CACAULÂNDIA(sub-zonas 1.1) 
2.002,30km2 

Toda a extensão territorial do Município se encontra definida de acordo com 
as diretrizes traçadas pela sub-zona 1.1 do Zoneamento Socioeconômico do 
Estado de Rondônia, que retrata regiões com intensa ocupação. 

Mapa Ilustrativo de localização dos municípios 
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ITAPOÃ DO OESTE (sub-zonas 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2) 
3.921 ,80 km2 

Cinco sub-zonas estão inseridas dentro da extensão do Município de ltapo~ 
do Oeste. As· maiores, ocupando grande extensão, são as sub-zonas 3. · 
(Floresta Nacional do Jamari) e 3.2 (Estação Ecológica do Samuel) que sE 
caracterizam por serem Unidades de Conservação de Uso Sustentado E 
Proteção Integral, respectivamente. Encontramos, ainda, no Município regiõe~ 
dedicadas a área de conservação dos recursos naturais passíveis de uso sot 
manejo sustentável (sub-zonas 2.1 ), como também, a sub-zonas 1.2 cujas terra~ 
são classificadas como área de acelerado processo ocupacional. 

CUJUBIM (sub-zonas 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1) 
4.018,20km2 

A extensão territorial de Cujubim apresenta a seguinte formatação perantE 
o Zoneamento Socioeconômico - Ecológico de Rondônia: ao norte é 
predominância da sub-zona 2.1, destinada a conservação dos recursos naturais 
passiveis de uso sob manejo sustentável; A sudeste se encontra uma pequené 
porção da sub-zona 1.2 e a sub-zona 3.1 (Floresta de Rendimento Sustentadc 
Mutum e Araras) destinada as Unidade de Conservação de Uso Sustentado; P 
sudoeste a sub-zona 1.1 de intensa ocupação; Ao centro do Município este: 
inserida a sub-zona 1.3 com baixa densidade populacional. 

MACHADINHO DO OESTE (sub-zonas 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2) 
8.520,90 km2 

Em machadinha do Oeste, a sub-zona predominante é a 1.2 que se 
classifica como região em acelerado processo de ocupação. Esta sub-zona 
ocupa a maior parte da extensão territorial do Município e por isso exige posturas 
de uso do solo e manejo em conformidade com o ZSEE-RO, para que o futuro da 
região seja seguro. 

Machadinha do Oeste, também, conta com grandes extensões 
institucionais formadas pela sub-zona 3.1 e 3.2 que formam as áreas das 
Unidades de Conservação de Uso Sustentado (Reserva Extrativista: 
Machadinha, Rio Preto Jacundá, Mogno, Cedro, Sucupira, Garrote, Roxinho, 
Freijó, Piquiá, Jatobá, Angelim, lpê, Castanheira, Maracatiara, Massaranduba, e 
Floresta de Rendimento Sustentado Rio Machado) e de Proteção Integral 
(Campos Amazonicos ). O Município, também, apresenta áreas de baixa 
densidade populacional (sub-zona 1.3) e ainda áreas de conservação dos 
recursos naturais, passiveis de uso sob manejo sustentável (sub-zona 2.1 ). 

THEOBROMA(sub-zona 1.1) 
2. 190, 1 O km2 

Toda extensão territorial do Município se encontra definida de acordo com 
as diretrizes traçadas pela Sub-zona 1.1 do Zoneamento Socioeconômico -
Ecológico do Estado de Rondônia, que retrata regiões com intensa ocupação. 



JARU (sub-zonas 1.1 , 3.3) 
2.897,90 km 2 

Apenas duas sub-zonas estão inseridas no Município. A maior é a sub-zona 
1.1 ou área de intensa ocupação, complementada pela sub-zona 3.3 
caracterizada como Terra Indígena (Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau) e que 
ocupa uma pequena parte de sua extensão territorial. 

VALE DO ANARI (sub-zonas 1.1, 1.2, 3.1) 
3.123,50km2 

O ZSEE-RO estabelece ao sul e sudoeste a sub-zona 1.1 ou área de 
intensa ocupação. O restante de sua extensão territorial esta dividida entre as 
sub-zonas 1.2 ou área de acelerado processo de ocupação e 3.1 área constituída 
por Unidade de conservação de Uso Sustentado (Reserva Extrativista 
Aquariquara e ltaúba). 
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f· - JI-PARANÁ (sub-zonas 1.1, 3.2, 3.3) 
6.894, 70km2 

Toda a extensão territorial de Ji-Paraná, um dos maiores municípios do 
Estado de Rondônia, foi dividido em apenas 3 (três) sub-zonas. A maior delas é 
formada pela zona 3 e suas sub-zonas 3.2 (Reserva Biológica Federal do Jarú)
área constituída pelas unidades de conservação de Proteção Integral e 3.3 (Terra 
Indígena Lourdes), Terra Indígenas que ocupam toda a sua parte norte. Abaixo 
delas, ao centro, ao sul e ao oeste a sub-zona 1.1 ou área de intensa ocupação. 

MIRANTE DASERRA (sub-zonas 1.1 , 3.3) 
1 :248,80km2 

Mirante da Serra foi dividido em duas sub-zonas de acordo com o ZSEE
RO. À leste a sub-zona 1.1 que classifica áreas com intensa ocupação. 

À oeste a sub-zona 3.3, caracterizada como Terra Indígena, onde 
encontramos a Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau. 

OURO PRETO DO OESTE (sub-zona 1.1) 
1.970,40 km2 

Toda a extensão territorial do Município se encontra definida de acordo com 
diretrizes traçadas pela sub-zona 1.1 do Zoneamento Socioeconômico -
Ecológico do Estado de Rondônia, que retrata regiões com intensa ocupação. 

VALE DO PARAI 50 (sub-zona 1.1) 
963,3 km2 

Toda a extensão territorial do Município se encontra definida de acordo com 
diretrizes traçadas pela sub-zona 1.1 _ do Zoneamento Socioeconômico -
Ecológico do Estado de Rondônia, que retrata regiões com intensa ocupação. 

URUPÁ (sub-zona 1.1) 
846,4 km2 

Toda a extensão territorial do Município se encontra definida de acordo com 
as diretrizes traçadas pela sub-zona 1.1 do Zoneamento Socioeconômico -
Ecológico do Estado de Rondônia, que retrata regiões com intensa ocupação. 

O licenciamento ambiental de sua propriedade depende da regularização 
de acordo com a Lei do Zoneamento Socioeconômico- Ecológico do Estado de 
Rondônia. 

- ~ 
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NOVAUNIÃO (sub-zona 1.1} 
800,9 km2 

Toda a extensão territorial do Município se encontra definida de acordo com 
as diretrizes traçadas pela sub-zona 1.1 do Zoneamento Socioeconômico 
Ecológico do Estado de Rondônia, que retrata regiões com intensa ocupação. 

TEIXEIRÓPOLIS (sub-zona 1.1} 
455,8 km2 

Toda a extensão territorial do Município se encontra definida de acordo com 
as diretrizes traçadas pela sub-zona · 1.1 do Zoneamento Socioeconômico 
Ecológico do Estado de Rondônia , que retrata regiões com intensa ocupação. 

Mapa Ilustrativo de localização dos municípios 
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ALVORADA D'OESTE (sub-zonas 1.1, 3.2) 
2.970,40 Km2 

O Município de Alvorada do Oeste esta dividido em duas regiões, cada uma 
com sua sub-zona específica. O lado direito de sua extensão territorial esta 
inserido na sub-zona 1.1, que define área de intensa ocupação. O lado esquerdo 
abriga a sub-zona 3.1, com parte do Parque Nacional Pacaas Novos, que é 
classificada como Unidade de Conservação de Proteção Integral. 

PRESIDENTE MÉDICI (sub-zona 1.1 ) 
1.686,70 Km 2 

Toda a extensão territorial do Município se encontra definida de acordo com 
as diretrizes traçadas pela sub-zona 1.1 do Zoneamento Socioeconômico
Ecológico do Estado de Rondônia, caracterizadas por áreas com alto nível de 
ocupação humana e alto potencial natural (solos com boa aptidão agrícola e com 
baixa susceptibilidade à erosão), onde o uso da floresta natural já não pode ser 
feito, dado o elevado nível de antropismo, foram destinadas à consolidação de 
atividades socioeconômicas. 

ROLIM DE MOURA (sub-zona 1.1) 
1 .481 ,50 KM2 

Toda extensão territorial do Município de Rolim de Moura se encontra 
definida de acordo com as diretrizes traçadas pela Sub-zona 1.1 do Zoneamento 
Socioeconômico-Ecológico do Estado de Rondônia, que retrata regiões com 
intensa ocupação. 

NOVA BRASILANDIA D'OESTE (sub-zona 1.1) 
1.155,40 KM2 

Toda extensão territorial do Município se encontra definida de acordo com 
as diretrizes traçadas pela Sub-zona -1.1 do Zoneamento Socioeconômico
Ecológico do Estado de Rondônia, que retrata regiões com intensa ocupação, ou 
seja, caracterizadas por alto nível de ocupação humana e alto potencial natural, 
onde o uso da floresta natural já não pode ser feito, dado o elevado nível de 
antropismo, foram destinadas à consolidação de atividades socioeconômicas. 

SANTA LUZIA D'OESTE (sub-zonas 1.2, 1.4) 
1 .183, 1 O Km2 

O Município de Santa Luzia D'Oeste se encontra sob a predominância da 
Zona 1. Ao norte a sub-zona 1.2 ou área com acelerado processo de ocupacional 
e ao sul, ocupando uma pequena faixa do seu território, a sub-zona 1.4 ou região 
com alta fragilidade natural e baixo potencial econômico. 



CASTANHEIRAS (sub-zona 1.1) 
897,6Km 2 

Toda a extensão territorial do Município de Castanheiras se encontra 
definida de acordo com as diretrizes traçadas pela sub-zona 1.1 do Zoneamento 
Socioeconômico, que retrata regiões com intensa ocupação. 

NOVO HORIZONTE DO OESTE (sub-zona 1.1) 
830,3 Km2 

Toda a extensão territorial do M:unicípio se encontra definida de acordo com 
as diretrizes traçadas pela sub-zona 1.1 do zoneamento Sócio-Econômico
Ecológico do Estado de Rondônia, que retrata regiões com intensa ocupação. 

Mapa Ilustrativo de localização dos municípios 
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VILHENA (sub-zonas 1.1, 1.4, 3.3) 
11.367,00 Km2 

Este é o terceiro Município em extensão do Estado. A despeito de sua 
posição privilegiada como adjacente à BR 364 é verdadeira porta de entrada e 
saída de Rondônia. Vilhena, em sua quase totalidade, abriga a Zona 3 mais 
propriamente a sub-zona 3.3 (com a Terra ln.dígena Aripuanã), que são áreas 
institucionais destinadas a Terras Indígenas. A leste do seu território, 
principalmente, nas regiões que cercam sua área urbana, encontramos a sub
zona 1.1 que formam as áreas de intensa ocupação. 

Parte de sua extensão geográfica, também, é formada pela sub-zona 1.4 
que caracterizam regiões com alta fragilidade natural e baixa potencialidade 
econômica. 

PIMENTA BUENO (sub-zonas 1.1, 1.2, 1.4) 
6.233,60 Km2 

Toda a região norte e noroeste do Município esta contida na sub-zona 1.1 ou 
seja, área com intensa ocupação. Sua região nordeste se encontra sob as 
diretrizes da sub-zona 1.2, caracterizada corno área com acelerado processo de 
ocupação. Ao sul, sudeste e sudoeste o Município está contido na sub-zona 1.4, 
classificada como de alta fragilidade natural e baixo potencial econômico. 

ESPIGÃO DO OESTE (sub-zonas 1.1, 1.2, 3.3) 
4.506,00 Km2 

A maior parte da extensão territorial deste Município se encontra 
classificadas nas sub-zonas 1.1 e 1.2, área de intensa ocupação e área de 
acelerado processo de ocupação. O Município apresenta ainda ao norte e 
nordeste áreas da sub-zona 3.3 relativ?s às reservas indígenas, estando 
presentes a Terra Indígena Roosevelt e uma pequena porção da Terra Indígena 7 
de Setembro. 

CACOAL (sub-zona 1.1) 
3. 793,30 Km2 

O Município se encontra, em toda sua extensão territorial, inserido na sub
zona 1.1 que caracteriza com intensa ocupação. E não se esqueça: procure se 
regularizar obedecendo os critérios traçados pelo Zoneamento Socioeconômico
Ecológico do Estado de Rondônia. Alem de evitar constrangimentos de toda 
ordem, você está contribuindo significativamente para a preservação do grande 
patrimônio brasileiro que é a Amazônia. A natura agradece. 



MINISTROANDREAZZA(sub-zona 1.1) 
871,9 Km2 

Toda a extensão territorial do Município Ministro Andreazza se encontra 
definida de acordo com as diretrizes traçadas pela sub-zona 1.1 do Zoneamento 
Socioeconômico-Ecológico do Estado de Rondônia, que retrata regiões com 
intensa ocupação. 
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CHUPINGUAIA (sub-zonas 1.1, 1.4, 3.3) 
5.131 ,00 Km2 

O Município de Chupinguaia esta formatado por 3 (três) sub-zonas: a sub
zona 3.1 ou área destina a Terras Indígenas, onde encontramos a Terra Indígena 
Tubarão Latundê; a sub-zona 1.1 ou área de intensa ocupação, localizada ao sul 
do Município; e a sub-zona 1.4 ou área de alta fragilidade natural e baixo potencial 
econômico, localizada ao norte do Município. 

PARECIS (sub-zonas 1.1 , 1.4, 3.3) 
2.548, 70 Km2 

Ao centro o Município apresenta a Terra Indígena Kwasar caracterizada 
pela sub-zona 3.3. Ao norte o município está localizado em área de intensa 
ocupação, a sub-zona 1.1. O restante da área territorial do Município foi 
caracterizado pelo ZSEE-RO como sub-zona 1.4 ou área de alta fragilidade 
natural e sem potencial econômico. 

PRIMAVERA DE RONDÔNIA(sub-zona 1.1) 
613 Km 2 

Toda a extensão do Município se encontra definida de acordo com as 
diretrizes traçadas pela sub-zona 1.1 do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico 
do Estado de Rondônia, que retrata regiões. com intensa ocupação. -

SÃO FELIPE DO OESTE (sub-zona 1.1) 
544,4 Km2 

Toda a extensão territorial do Município se encontra definida de acordo com 
as diretrizes traçadas pela sub-zona 1.1 do Zoneamento Socioeconômico
Ecológico do Estado de Rondônia, que retrata regiões com intensa ocupação. 



1 

I ..,., 

J 
I 

Mapa Ilustrativo de localização dos municípios 

700000 

g r-------------------------~~~~~~=;~----~--------~~~::~~~=-=-~~=-~~~=-=-~~~=-~~~~~ 
g GOVERNODOESTADODERONDÔNIA 
R Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental 

c.o Núcleo deSensoriamento Remoto e Climatologia 

o 
o 
o 
o 
o 

"' "' 
CONVENÇÕES: 

~
Sede dos Municípios 
Estradas Principais 
Divisão Político Administrativa 

zONEAMENTO 

- LAGO SAMUEL 
ZONA1.1 
ZONA 1.2 
ZONA 1.3 
ZONA 1.4 

- ZONA2.1 
ZONA 2.2 
ZONA 3.1 

- ZONA3.2 
- ZONA3.3 

10 o 10 -Escala Gráfica 

Projeção UTM Fuso 20 

20 

2>~ Aproximação do Zoneamento 
Sócio Econômico e Ecológico 

39 



7 -

40 

BENEFICIOS GERADOS A PARTIR DO ZONEMENTO DO ESTADO 
A implantação da Lei do Zoneamento trouxe inúmeros benefícios para o 

Estado de Rondônia, como por exemplo, o monitoramento ambiental, a 
implantação do projeto de Licenciamento Ambiental de Propriedades Rurais e do 
Programa de Recuperação de Mata Ciliar. 

É assim que o Governo de Rondônia quer trabalhar, com organização e 
decisões que busquem o melhor para a população e os recursos naturais, com 
ações que viabilizem o desenvolvimento do Estado de forma que progresso e 
proteção do meio ambiente andem de mãos dadas. 

Monitoramento Ambiental 
O Zoneamento Sócioeconômico-ecológico, desde sua 1° Aproximação e 

posteriormente, com a 2° Aproximação deu grande contribuição para o 
desenvolvimento do nosso Estado, orientando as autoridades competentes 
quanto à gestão dos recursos naturais em prol da sociedade. 

Com o zoneamento, áreas começaram a ser protegidas de acordo com sua 
fragilidade e importância ecodinâmicas. Contudo, a falta de regularização 
fundiária em Rondônia tem sido a maior obstrução do processo de controle e 
monitoramento ambiental nas regiões consideradas pioneiras e que 
apresentaram maior taxa de desmatamento em 2007. 

A ocupação de terras rurais irregulares dificultam sobremaneira a 
fiscalização ambiental e estão levando a degradação destas áreas e promovendo 
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a invasão de áreas protegidas, como é o caso da Floresta Nacional do Bom 
Futuro e-da Reserva Extrativista do Jaci-Paraná. 

Mesmo assim, o Estado de Rondônia reduziu sua taxa de desmatamento 
anual em mais de 72% entre 2003 e 2006 

A evolução de desmatamento mostra até o ano de 2008 um percentual de 
33,6%, e uma regeneração de O, 1%, conforme pode ser visto no gráfico abaixo. 

Gráfico de Incremento do Desmatamento por ano 
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O quadro de incremento do desmatamento no Estado de Rondônia mostra 
um decréscimo acentuado a partir de 2003, data do início do Licenciamento 
Ambiental de Propriedade Rural. 

Tais valores são resultados da política adotada pelo Governo do Estado de 
Rondônia , que busca através do seu Zoneamento, definir e adequar as 
estratégias e ações de implementação de suas respectivas diretrizes zonais, que 
busca a sustentabilidade, o uso alternativo dos solos, a recuperação de áreas 
degradadas, a promoção da conservação e proteção ambiental no Estado de 
Rondônia. 

Licenciamento Ambiental 
O Licenciamento Ambiental em Propriedade Rural é um instrumento de 

gerenciamento de sua propriedade, e com ele você pode saber qual a exata 
situação ambiental do seu imóvel, que medidas deve tomar para evitar danos ·e 
invasões em áreas de reserva legal e terá facilidade para obter 
créditos/financiamentos, e saber a exata localização de sua Reserva Legal e 
Áreas de Preservação Permanente. 
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Este instrumento foi instituído no Brasil pela Lei 6.938/81, e faz parte da 
Política Nacional de Meio Ambiente. Deve ser aplicado a atividades efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente, previstas nas 
Resoluções do CONAMA 001/86, 011/87, 006/88, 009/90, 010/90 e 013/90. A 
Resolução 237/97, relativas às atividades ou Empreendimentos sujeito ao 
Licenciamento Ambiental, incorporou as atividades agropecuárias ao 
licenciamento ambiental. 

A Portaria n° 203/01 MMA, em seu Art. 1° Instituiu o Licenciamento 
Ambiental em Propriedades Rurais na Amazônia Legal. A Portaria n° 09/02 
IBAMA, estabeleceu o roteiro e a~ especificações técnicas para o Licenciamento 
Ambiental em Propriedade Rural e a Portaria n° 303/03 do MMA, estabeleceu o 
prazo de 1° de julho de 2004 para que as autorizações de desmatamento sejam 
liberadas somente mediante o Licenciamento Amb-iental da Propriedade Rural. 

O Estado de Rondônia através de sua Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Ambiental/SEDAM implantou, a partir de 2003, um sistema de 
monitoramento de propriedades rurais utilizando imagens de satélites, que 
poderá ser utilizado como instrumento de medição e referência nos autos de 
infração. 

A SEDAM reconhece a propriedade licenciada como enquadrada no que 
estabelece o Código Florestal, e suas alterações e a Lei do ZSEE/RO, o que não 
desobrigan seu detentor do cumprimento do que estabelece a Lei da Natureza, 
bem como a Instrução Normativa n° 03, de 04/03/02 do MMA. 

Assim, partir de fevereiro de 2003 o Estado de Rondônia passou a emitir a 
Licença Ambiental da Propriedade Rural a qual define as áreas de Área de 
Preservação Permanente (mata ciliar), Reserva Legal e Área Remanescente, 
identificação quanto a real localização da propriedade com relação a Unidades de 
Conservação e Terras Indígenas, e se a reserva legal esta ou não alterada. 

A SEDAM proporciona ao pequeno produtor toda a ajuda para a elaboração 
da Licença Ambiental de Propriedade R~ral, e de acordo com o Código Florestal 
Brasileiro entende-se como "Pequena propriedade rural ou posse rural familiar 
aquela explorada mediante o trabalho pessoal do proprietário ou posseiro e de 
sua família, admitida a ajuda eventual de terceiro e cuja renda bruta seja 
proveniente, no mínimo, em oitenta por cento, de atividade agroflorestal ou do 
extrativismo, cuja área não supere: cento e cinqüenta hectares se localizada nos 
Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e 
nas regiões situada s ao norte do paralelo 13° S, dos Estados de Tocantins e 
Goiás, e a oeste do meridiano de 44° W, do Estado do Maranhão ou no Pantanal 
matogrossense ou sul-mato-grossense". 

Com o Licenciamento Ambiental a SEDAM realiza a averbação da Reserva 
Legal que, de acordo com o Código Florestal é uma área localizada no interior de 
uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, 



necessana ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e 
reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao 
abrigo e proteção de fauna e flora nativas. 

A qelimitação e localização da reserva legal deve ser aprovada pelo Órgão 
Ambiental Estadual competente ou, mediante convênio, pelo Órgão Ambiental 
Municipal ou outra instituição devidamente habilitada, devendo ser considerados, 
no processo de aprovação, a função social da propriedade.A área de reserva 
legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no 

"i registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, 
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de 
retificação da área, com as exceções previstas no Código Florestal. 

BOLETIMCOIMAMJUNHO - N° 007/2009 - 30/06/2009 

LICENÇA AMBIENTAL A serem Inseridas no Inseridas no Quatidade Total 
DA PROPRIEDADE inseridas SIMLAM SIMLAM 

RURAL no SIMLAM (não (ativadas***) 
ativadas** ) 

Propriedades Rurais 1.363 1.028 
Ucenciadas- 18 Via 

Propriedades Rura is 18 
Ucenciadas- Retificações 
Propriedades Rurais 1.624 
Ucenciadas- Renovacões 
TOTAL GERAL 1.363 2.670 
* PROCESSOS DE UCENCIAMENTO DE LAPRNAO INSERIDOS NO SIMLAM. 
** PROCESSOS DE LICENCIAMENTO DE LAPR INSERIDOS NO SIMLAM. 

1.770 

117 

829 

2.716 

*** PROCESSOS DE LICENCIAMENTO DE LAPR INSERIDOS E ATIVADOS NO SIMLAM (VISÍVEIS NA 
INTERNET). 
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Modelo de Licença Ambiental Expedida pela SEDAM - Frente 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL- SEDAMIRO 

GERÊNC IA FUNDIÁRIA- GEFUN 

Licença Ambienta l em Propriedade Rural ;'l J f,! 

I LAPR N°: l i VALIDA ATÉ: 18/1 1/2009 ,)';i:: 
. 3673/2008 . PROCESSO N°; 18011297112008 c L 

DADOS DO PROPRIETÁRIO: 

PROPRIETÁRIO: ANTONIO CARLOS MACHADO 

CPFICNPJ: 676.143.882-91 RG: 6797-SSP/RO 

DADOS DO PROPRIEDADE: 

PROPRIEDADE: SITIO AMAZONAS 
LOCALIZAÇÃO: L ote: 335 , Setor: P .A . LAJES , Gle b a: 01 , Projeto : PRO J ETO DE ASSENTAMENTO L A JES , Mun icípio : 
Machadinha d Oestei RO , CEP: 78 .948-000 
TRANSCRIÇÃO/POSSE: PA 54300.001027 /2006-68 

Área da Posse: Área de Reserva Legal: 

36.4260 ha 24.7301 ha 

Reserva Legal a Recuperar: Resetva Legal em Co mpensação: 

2.8648 ha XXXXXXX XXXX ha 

Área Explorada: Área Remanescente: 

14.5607 ha 11.6959 ha 

Área de Preservação Permanente à Reparar: Área de Preservação Permanente na Reserva Legal : 

XXXXXXX XXXX ha XXXXXXX XXXX 11a 

Área de Preservação Permanente na Área Explorada: Área de Preservação Permanente na Área Remanescente : 

XXXXXXX.XXXX ha 

Área de Preservação Permanente Total: Área de Servidão Flores tal: 

xxxxxxx XXXX ha 

Área de Preservação Permanente em Área de Servidão: 

ATIVIDADE PRINCIPAL NA PROPRIEDADE: 

0161-9199- Outras atividades de serviços relacionados com a agricultura 

'INFRA-ESTRUTURA: 

Sem Informação 

A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL RECONHECE: 

-A propriedade como inserida no Sistema de MonHoramento e Proteção Ambiental: 
-A propriedade TEM passivo ambiental norestal, tendo o interessado assinado um Termo 

XXXXXXX.XXXX ha 

XXXXXXX XXXX ha 

XXXXXXXXXXX ha 

de Cçmpromisso de Recomposição da Reserva Legal (TCRRL): 
-A propriedade está s~uada a uma distância superior a 10 KM de TERRAS INDIGENAS, 7.760 metros da RESEX MARACATIARA e encontra-se FORA do perimetro da 
ÁREA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA; 
-A propriedade enquadra-se no que estabelece a RESOLUÇÃO N' 13 do CONAMA de 06/12/1 .990, em seu Art 2'; 
- A propriedade como apta com o que estabelecem: O Código Florestal - Lel4.771/65, e suas Alterações e a Lei Complementar Estadual N' 233 de 06/06/2000-
ZSEEIRO. 
-O prazo de validade da LAPR está de acordo com a PORTARIA N" 095/2008 GAB/SEDAM. de 21/07/2008 

Esta Licença não desobriga seu detentor do cumprimento do que estabelecem Lei da Natureza n ' 9 .605/98 e o Código Florestal , bem 
como o que estabelece a Instrução Normativa n° 03 de 04 de marco de 2002 do MMA. 

I 

!LOCAL E DATA: Porto Velho - RO, 18 de novembro de 20081 

Cletho Muniz de Brito 
Secretário de Estado de Desenvolvimento Ambiental 

SEDAM 

Valdir Harmatiuk 
Gerente Fundiário 

SlgPfO Estrada de Santo Antônio. N'. 900. Parque Cujubim Bairro: Triangulo CEP. 78900-915 Porto Velho-RO 
Fone: (69) 3216-1071- www.sedam . ro .go~. br 
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Modelo de Licença Ambiental Expedida pela SEDAM - Verso 

GOVERNO DE RONDÔNIA 
SECRETA RIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL- SEDAM 

GERENCIA FUNDIARIA 
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A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, a partir de fevereiro de 
2007 implantou o SILAM- Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento 
Ambiental, que tem como objetivo, disponibilizar para o público em geral o 
acompanhamento dos processos e das atividades licenciadas pela SEDAM/RO, 
com o objetivo de mostrar para o público em geral, transparência e eficiência à 
política ambiental. 

Portal da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM 

Sistemas 

[111 
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ig1,9 .,.., I 
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A Secrdana de &lado d~ De!;envc•l-Yimeitlo f.n\bbitl·ll, tem pot 
iinrilidade co01denf1l e traçat dlletrizes de iiscahz&r;âo :::.ttiliie-111&1, 
visãnrlo sat . .:.i~Hrclar os l"dClll!io:. illul:oienlál!i no:,~• tenno:> ptopeostos 
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ptoce:;sos e dt:s atividades licenciadas pela SEDJ:..lvlJRO, com o objetivo de 
imprizni.r para o público em geral, traJ:~pa.rê ncia e eficiência à polít ica ambiental. 

O SISFLORA (S i!õ t em~1 de Comercializar,i:io e Tran:::pm1e dt Pmdul o::: Florestais), 
integtado a.o CEPROF (Sislclm de Cadastro de Con:::umidore:; de Ptodutos 
Florestais), é llln sistema que tem corno objetivo eu:&ia.r e controlar a 
comen;ializar,ão e o tranzpo rte de produto::; flores tais no E.:.ta.do. 

Si::! ema de Gerenciamento de Lote::; 

l5 3 Interne... ... .,. 



47 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA PROPRIEDADE RURAL 

Com as necessidades oriundas do cumprimento da Resolução CONAMA 
289/01- e o sistema de licenciamento ambiental da propriedade rural, o INCRAe a 
SEDAM digitalizaram 117.000 i moveis rurais na base cartografica do Estado. 

O Estado de Rondônia, através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento 
Ambiental - SEDAM, vem se estruturando desde 2002 para implementar o 
SLAPR (Sistema de Licenciamento Ambiental da Propriedade Rural). O primeiro 
passo, viabilizado pelos recursos repassados pelo SPRN/MMA, foi a elaboração 
da Base Cartográfica Digital contínua e atributada e mensuração do 
desmatamento dos anos 2002 e 2003 de todo o estado. Esta ação estruturou o 
monitoramento e controle do desmatamento através do uso de ferramentas de 
geoprocessamento e sensoriamente remoto. 

Dentre as estratégias elaboradas pêla SEDAM, para implementar o 
SLAPR, uma foi a digitalização da base fundiária através de informações 
fornecidas pelo INCRA/RO. Esta base fundiária é considerada estratégica, pois 
parte do princípio que identificar os limites da propriedade rural, e seu respectivo 
proprietário, vinculados a um banco de dados sobre o imóvel, é de fundamental 
importância para o monitoramento e controle do desmatamento, o resultado 
desta iniciativa propicia um avanço significativo ao SLAPR de Rondônia. 

O trabalho consistiu basicamente na escanerização dos mapas de cada 
uma das 117.000 propriedades cadastradas no INCRA/RO, bem como, os mapas 
das glebas. Também foi realizada a vetorização e georreferenciamento de cada 
propriedade rural e cadastramento em banco de dados dos respectivos 
proprietários, e o desenvolvimento de programa de busca dos processos 
escanerizados. Com este trabalho obteve-se o mapa fundiário digital do estado 
de Rondônia, passando o mesmo por análise dos técnicos da SEDAM e 
INCRA/RO para ajustes necessários. 
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Demostrativo dos Diversos Problemas Fundiários 
que Causam Impacto ao Meio Rural do Estado 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 16.000 IMÓVEIS ACIMA DE 100, ha 
(TITULAÇÃO) 
PROJETOS ASSENTAMENTOS 1.600 PARCELAS ACIMA DE 100, ha 
(TITULAÇÃO) 
EX-BENEFICIÁRIOS COM 
OCUPAÇÕES EM PROJETO DE 
ASSENTAMENTO E 6.000 FAMÍLIAS 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
OCUPANTES COM PEQUENAS · 8.000 FAMÍLIAS 
ATIVIDADES NÃO AGRÍCOLAS 
IMÓVEIS COM INADIMPLÊNCIA DE 28.500 IMÓVEIS A VISTORIAR 
PAGAMENTO DE TÍTULO 
RIBEIRINHOS 3. 000 FAMÍLIAS 
OCUPAÇÕES NO ENTORNO DE 10 km 3.000 FAMÍLIAS 
DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
OCUPAÇÕESNAFLORESTABOM 500 FAMÍLIAS 
FUTURO 
ACAMPADOS EMBAIXO DE LONAS 7.651 FAMÍLIAS- 67 

ACAMPAMENTOS 
OCUPAÇÕES CONCENTRADAS 4.000 PARCELAS 

78.251 PENDÊNCIAS 

Regularização fundiária de 42 Unidades de Conservação de Uso Sustentado e Proteção 
Integral num total de 2.740.237,4830 ha, para transferência para o Estado de Rondônia pelo 
INCRA. 

A problemática fundiária do Estado exige rapidez na solução das questões 
relativas à ocupação de terras públicas, às discutidas titularidades dos imóveis, 
fato muito perceptível, onde o mais expressivo setor produtivo à agropecuária, 
encontra-se instalada, em grande parte, em áreas públicas, com expressivos e 
modernos investimentos. Há necessidade urgente de se lançar um arrojado e 
amplo programa de regularização fundiária necessária à execução dos serviços 
que se encontram relegada há quase 20 anos. O passivo de regularização no 
Estado deve atingir cerca de 16.000 imóveis, incluindo a pequena, média e em 
menor escala a grande propriedade rural, com ancianidade de posse variando em 
média 15 anos, por sinal, parte significativa, foram medidos e demarcados 
topograficamente ao longo dos tempos pelo próprio INCRA, dos quais, 
aproximadamente 1.600, envolve lotes integrantes do parcelamento de Projetos 
Rurais, onde famílias selecionadas e classificadas foram assentadas pela 
Instituição, restando prejudicada a titulação, uma vez que a demarcação 
topográfica de alguns lotes apurou uma área superior a 1 00 hectares (cem 
hectares), e quem teve o lote demarcado com área acima de 105 (cento e cinco) 



hectares, ficou impossibilitado de obter o titulo; a gravidade disso é que são casos 
localizados em áreas de Projetos antigos, alguns devidamente emancipados pelo 
Órgão, desrespeitando o direito democrático de acesso à terra e sua inclusão 
social. 

Há dezenas de Projetos de Assentamento criados pelo INCRA cujo 
parcelamento físico, embora contabilizado pelo Órgão gestor como 
consolidados, no entanto, apresentam pendências quanto à regularidade 
ocupacional, fato motivado pela generalizada incidência de comercialização de 
parcelas, não reconhecidas pelo INCRA, com estimativa de 12.000 situações ou 
36.000 pessoas. : 
Dentro dessa emblemática questão, inclui um passivo equivalente a 6.000 
famílias desprotegidas das ações de Poder Público, os chamados ex
beneficiários de terras públicas, · com posses variando em torno de 5, 8 ou 1 O 
anos, onde os ocupantes juntamente com seus familiares vivem da agricultura de 
subsistênCia e sem acesso às políticas publicas pela resistência do INCRA ém 
reconhecê-los. 

Nesta mesma vereda incluem-se ocupantes de lotes rurais que, excluídos 
pelo sistema de seleção do INCRA por atuarem no mercado informal, através de 
micro atividades, são preteridos pela Organização Fundiária, sofrendo inclusive 
ameaças de perda da área. Nessa situação estimam-se um contingente de 5000 
famílias, predestinadas à situação de clandestinidade rural. 

O Governo do Estado de Rondônia, preocupado com a problemática 
fundiária existente e com fundamento na Lei n° 4.504, de 30/11/1964- Estatuto 
da Terra - e Lei n° 4.94 7 de 06/04/1966 que fixa normas de direito agrário, 
cominado com a criação da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Regularização Fundiária, com expressa atribuição de atuação, em caráter 
emergencial, sobre esta problemática, tem manifestado seu interesse no 
estabeleCimento de parceria com os Órgãos Federais competentes, no sentido 
de assumir a execução das ações que as questões o exigem. 
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Unidades de Conservação 

A importância do Zoneamento Sócioeconômico e Ecológico para a 
manutenção das Unidades de Conservação do Estado de Rondônia 

Crocodiliano da Região do Guaporé 

Rondônia foi um dos primeiros estados brasileiros a atuar no âmbito do 
ordenamento ambiental, executando estudos para definir critérios de orientação 
à impl.antação de infra-estrutura, projetos de desenvolvimento · e o 
estabelecimento de unidades de proteção ambiental através da 
operacionalização do seu Zoneamento Sócio Econômico Ecológico- ZSEE. 

Neste sentido, a implementação da primeira versão do ZSEE foi crucial para 
a manutenção do patrimônio natural do Estado, uma vez que 95% das Unidades 
de Conservação foram criadas na década de 90, período que precede os 
programas governamentais destinados a região norte, dentre eles o 
PLANAFLORO, com grande destaque no componente ambiental. 
Como parte integrante do ZSEE, as Unidades de Conservação foram destinadas 
como áreas a proteção e conservação dos recursos naturais. De acordo com o 
Sistema Nacional de Unidades de . Conservação (SNUC), as Unidades de 
Conservação do Estado estão divididas em Unidades de Proteção Integral e 
Unidades de Uso Sustentável. 
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As Unidades de Proteção Integral- Pl, são destinadas a pesquisa e atividades de 
educação ambiental. Dentro desta categoria, foram criadas no Estado de 
Rondônia três Parques Estaduais- PE; três Estações Ecológicas- ESEC; e duas 
Reserva Biológica- REBIO. 
O processo de consolidação destas Unidades de Conservação está avançando 
gradativamente, com o apoio da comunidade, e do Governo do Estado e Governo 
Federal. Hoje, o PE Corumbiara, está inserido no programa de Áreas Protegidas
ARPAI MMA, estando na fase de conclusão da revisão do seu Plano de Manejo. 
Possui o seu Conselho Consultivo organizado, e os moradores dos municípios 
próximos da Unidade participam de todo o processo de planejamento das 
atividades como as ações de fiscalização. O PE Corumbiara abrange uma área 
rica de biodiversidade na região do Vale do Guaporé, sendo uma unidade que 
comporta três grandes biomas da Amazônia: campos, cerrado e Floresta. Por 
esta razão, é reconhecido como o Parque dos Três Biomas. 

Os moradores do Município de Pimenteiras do Oeste, e da Localidade de 
Porto Rolim de Moura estão recebendo beneficios, através da Associação de 
Pescadores e da ECOMEG respectivamente. Este benefício é oriundo do 
Programa ARPA I Subcomponente Participação Comunitária que tem como eixo 
principal as comunidades diretamente afetadas pelas Unidades de Conservação 
de Proteção Integral no entorno. Essas comunidades tem um importante papel 
de garantir - junto com as instituições públicas ambientais - os esforços de 
conservação da biodiversidade destes ecossistemas. Neste sentido, todos os 
esforços estão sendo empenhados para desenvolvimento e a implementação de 
estratégias de cooperação que visam otimizar a efetiva consolidação desta UCs e 
fortalecer o seu entorno do ponto de vista social e ambiental, viabilizando projetos 
locais de uso sustentável dos recursos naturais. 

O PE Guajará Mirim está iniciando o seu Plano de Manejo, também com 
apoio do ARPA. Esta unidade localiz~do no município de Nova Mamoré e 
Guajará-mirim, possui Conselho Consultivo desde 2002, e abrange uma área 
de grande pressão e relevância ecológica para o estado. Possui uma sede 
administrativa e três postos fiscais, Nele se encontra diversos ambientes 
naturais de grande importância biológica, além de abranger no seu interior a 
cabeceira dos rios Capivari e Formoso, principais afluentes do Rio Jaci- Paraná, 
que é tributário do rio Madeira. 

O Parque Estadual Serra dos Reis, está localizado no Município de Costa 
Marques, e atualmente vem sofrendo pressão oriunda da expansão pecuária. A 
Unidade experimentou um processo de Gestão Compartilhada, a qual gerou 
diversos produtos, como a a criação do Conselho Consultivo e a formação dos 
Guardas Parques. 



As Estações Ecológicas criadas são: Serra dos Três Irmãos, Antônio Mujica 
Nava, e Samuel. Esta está ultima foi criada como área de compensação 
ambiental da construção da Usina Hidroelétrica de Samuel, localizada em 
Candeias do Jamari. 

As Estações Ecológicas Estaduais Serra dos Três Irmãos e Antônio Mujica 
Navat são confrontantes, com características ecológicas comuns, segundo a 
Avaliação Ecológica Rápida realizada na área e, para efeito de implementação, 
são geridas em conjunto, possuindo o mesmo conselho consultivo. O acesso às 
estações é feito por via terrestre. Por terra, o itinerário inicia-se na cidade de Porto 
Velho município, sentido Acre, na região do Palmeiral atravessando o rio Madeira 
por balsa. Com a construção da Barragem da Hidroelétrica de Jirau, a unidade 
poderá sofrer um dano considerado baixo, segundo os estudos apresentados 
(ElA-RIMA). 

As Unidades de Conservação de Uso Sustentável -US, objetivam 
compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos 
recursos naturais, ou seja, explorar o ambiente de maneira a garantir a 
perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, 
mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma 
socialmente justa e econômicamente viável. 

No Estado de Rondônia foram criadas 20 Reservas Extrativistas- RESEX e 
11 Floresta Estadual de Rendimento Sustentável- FERS. 

As reservas extrativistas são unidades de conservação ocupadas por 
populações tradicionais que utiliza os recursos naturais de forma sustentável, 
com a conservação da natureza. São áreas de domínio público, administradas 
através da concessão do direito real de uso, pelas comunidades locais. 

Com o apoio da SEDAM no setor social foram destinados recursos para a 
elaboração de Diagnósticos das Áreas de Uso Sustentável. Também está sendo 
realizado ações em parceria o SEBRAE -RO e Organização de Seringueiros de 
Rondônia -OSR para a melhoria da qualidade e comércio de produtos não 
madeireiro. 

Ressalta-se a importância do trabalho desenvolvido pela Organização dos 
Seringueiros de Rondônia - OSR, como parceira na implementação das 
atividades, mostrando elevado nível de capacitação e se consolidando como a 
principal interlocutor dos interesses dos seringueiros do Estado o Governo do 
Estado de Rondônia, através da SEDAM. 
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PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR DO ESTADO DE 
RONDÔNIA 

O .Programa de Recuperação de Mata Ciliar tem como meta principal a 
recomposição da vegetação no entorno das nascentes, córregos, igarapés e rios 
em todos os municípios e distritos do Estado de Rondônia. 

De modo a subsidiar a reparação do dano ambiental causado às Áreas de 
Proteção Permanentes - APP, o Governo do Estado de Rondônia através do 
Decreto no 14133 de 18/03/09 instituiu o Programa de Recuperação de Mata 
Ciliar sob coordenação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambientai
SEDAM. 

Antes mesmo do reconhecimento do programa pelo governo do Estado, a 
SEDAM já vinha executando projetos, conjuntamente com seus parceiros, por 
entender das necessidades de se recuperar esse passivo ambiental e da estreita 
relação entre a existência de mata ciliar e qualidade e quantidade da água. 

Em virtude disso técnicos desta Secretaria observaram vários programas 
de recuperação de mata ciliar em outros estados do Brasil, de modo que a carga 
de conhecimentos viesse somar tecnicamente na construção de um programa 
rondoniense. Além disso, foi feito um levantamento dos projetos realizados de 
maneira isolada no interior do Estado, por iniciativa de órgãos e população local. 
Estes projetos foram identificados nos municípios de Celerado do Oeste, Rolim 
de Moura, Ouro Preto do Oeste, Santa Luzia do Oeste, Ariquemes, Espigão do 
Oeste entre outros, e na maioria das vezes não tiveram continuidade por falta de 
técnica ou logística, o que demonstra a necessidade do Estado em colaborar 
estruturalmente para que os mesmos aconteçam com êxito. 

Uma vez entendido que o Programa de Recuperação de Mata Ciliar é uma 
Política de Governo, a SEDAM vem atuando como órgão de articulação 
intersetorial e intra-institucional para a coordenação e implementação das 
atividades previstas, promovendo o desenvolvimento sustentável nas diferentes 
instâncias do governo, no setor produtivo e demais segmentos da sociedade 
relacionados ao meio rural. 

Além disso, é através deste programa, que a Secretaria pretende dar 
enfoque especial na promoção e racionalização da atuação das políticas públicas 
por meio de processos participativos, promovendo melhores condições de vida 
com o incremento da qualidade e quantidade de água disponível para uso da 
população e de outras atividades econômicas em geral (agricultura, energia 
elétrica, lazer, etc.). 

Desta forma, o Governo do Estado, através da Secretaria do 
Desenvolvimento Ambiental, vem através deste Programa fomentar ações para 
recuperação e a manutenção das matas ciliares no Estado de Rondônia, de 
acordo com as características e especificidades da área de localização destas 
florestas ciliares. 
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f As bacias hidrográficas são utilizadas no Programa como unidade de 

conservação e de planejamento, sendo subdivididas em sub-bacias e micro
bacias, já que o nível de detalhamento é de propriedade rural. 

Uma vez identificada a área prioritária para ação, a SEDAM assina um 
Termo de Cooperação Técnica com o Município para fornecer toda a estrutura 
para construção de viveiro necessário para a produção das mudas que serão 
plantadas na área. Esta estrutura conta com sombrite, tubete, bandeja, material 
para irrigação, encanamento, equipamentos básicos, além das sementes de 
espécies nativas da região . 

Por se tratar de um programa de execução a longo prazo, inicialmente, os 
projetos darão maior ênfase às áreas de manancial , e locais de captação de água 
para abastecimento publico. 

Programas e projetos desta natureza têm a função de conscientizar a 
sociedade da importância da vegetação no entorno dos corpos hídricos, e assim 
promover a mobilização dos mesmos para que juntos, poder público, privado e 
sociedade civil , possam combater a erosão, a eutrofização das águas, aumento 
no volume de água nos corpos hídricos e melhoria da qualidade da mesma. 
Dentre as mobilizações sociais inclui a conferências, audiências públicas, 
palestras, cursos, oficinas, etc. 
Resultados preliminares 

Após sete meses de criação, o PRMC já atende 27 mumc1p1os 
rondonienses , sendo que destes, 7 já possuem projeto técnicos em execução e 

II.INIDAOES DE B~$E SEDAM 

Figura 1: Mapa de localização dos municípios atendidos pelo PRMC em 2009, com destaque àqueles com 

diagnostico, mobilização social e projeto técnico em execução. 



r os demais estão em andamento (Figuras 1 e 2). A maioria dos municípios com 
projeto técnico se localizam na Bacia Hidrográfica do Rio Machado (localizado na 
Zona 1, que ocupa mais de 50% do Estado), entendido como prioritário para a 
recuperc;tção, pois é nela que se encontra o maior passivo ambiental do Estado. 
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Figura 2: Mapa de localização dos municípios onde já iniciaram os diálogos para promover a recuperação da mata 

ciliar. 

"Os resultados de um processo educativo não são conseqüências de uma 
só atividade, mas de uma ação educativa prolongada, ao longo de anos, ou seja, 
não há uma relação de causa e efeit9, mas influências mútuas entre o 
conhecimento, as atitudes e os comportamentos." SANMARTI (1994) 
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Zoneamento Agrícola de Risco Climático em Rondônia 

Rondônia, por possuir condições adequadas para o desenvolvimento de 
atividades agrícolas (solos e clima), destaca-se, hoje, como um dos principais 
produtor e exportador de diversos produtos agrícolas, tanto da Região Norte 
como do Brasil, a exemplo de: café robusto (1° na região Norte e 6° no Brasil); 
cacau (2° na região Norte e 3° no Brasil); soja (2° na região Norte e 10° no Brasil); 
feijão e milho (2° na região Norte e 14° no Brasil); arroz (3° na região Norte e 13° no 
Brasil). (fonte: GEA/SEAPES/IBGE-LSPA/2007). Entretanto é comum que 
ocorra na região adversidades- climáticas que podem afetar direta ou 
indiretamente a produção agrícola onde dentre todas as adversidades climáticas 
existentes na região, a seca ou o excesso de chuva são os que causam hoje o 
maior impacto. 

Com o propósito de reduzir os riscos climáticos para a agricultura e 
conseqüente diminuir as perdas para os agricultores, tornou-se imprescindível 
identificar, quantificar e mapear as áreas mais favoráveis ao plantio das culturas 
de sequeiro no estado de Rondônia, levando-se em conta o clima, mais 
especificamente, a distribuição das chuvas. Desta forma, desde a safra de 2006, 
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- MAPA em parceria com a 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM e órgãos 
parceiros tais: EMBRAPA I CPAF - RO, SEAGRI, EMATER-RO e outros 
desenvolvem o Zoneamento Agrícola de Risco Climático como instrumento de 
política agrícola e gestão de . riscos na agricultura, o qual vem sendo 
gradativamente ampliado, ano a ano para diversas culturas, e consolidando-se 
como ferramenta técnico-científica de auxílio à gestão de riscos climáticos na 
agricultura 

O Zoneamento Agrícola de Risco Climático - ZARC caracteriza-se por ser 
um instrumento de política agrícola e gestão de riscos na agricultura que está sob 
a responsabilidade da Coordenação Geral de Zoneamento Agropecuário 
subordinado ao Departamento de Gestão de Risco Rural, da Secretaria de 
Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- MAPA. 

O Zoneamento Agrícola de Risco Climático é um trabalho dinâmico, 
revisado anualmente e divulgado pelo MAPA em portarias publicadas no Diário 
Oficial da União a cada ano/safra, servindo de orientação para o crédito de 
custeio agrícola oficial, bem como, o enquadramento no seguro rural privado e 
dos programas governamentais público (SEAF e PROAGRO). Para a indicação 
no ZARC, é necessário que as cultivares estejam devidamente registradas no 
Registro Nacional de Cultivares- RNC do MAPA. 

Para a elaboração do ZARC faz-se necessário obter informações de dados 
fenológicos das espécies cultivadas (produtividade, ciclos de maturação 



fisiológica e épocas de semeaduras), dados de solos (levando em conta a textura 
e dividindo-os em três classes de retenção de água, para fins de cálculo do 
balanç() hídrico), dados meteorológicos de: temperatura (média, máxima e 
mínima), precipitação pluviométrica, radiação solar, velocidade de vento e 
umidade relativa do ar e dados altimétricos. Deve-se atentar que os dados 
meteorológicos levantados e utilizados devem ter uma série histórica com o 
mínimo de 15 anos, o que tem dificultado os trabalhos em Rondônia. Após 
analisar as séries históricas de dados meteorológicos identifica-se para cada 
município a melhor época de semeadura para as culturas anuais nos diferentes 
tipos de solo e ciclos dos cultivares, dentro de níveis de risco de perda pré
estabelecidos. 

-Objetivo do Zoneamento Agrícola de Risco Climático 

O objetivo deste zoneamento é definir as datas de semeadura mais 
apropriadas, com menor risco, ao cultivo das culturas do Abacaxi, Algodão, Arroz 
de Sequeiro, Café, Dendê, Feijão, Mandioca, Mamona, Milho, Soja e Cacau, nas 
áreas de Usos Consolidados delimitadas pelo Zoneamento Sócio-Eeonômico
Ecológico - ZSEE-RO, Zona 1, nos diferentes municípios do Estado de 
Rondônia. 

As portarias de zoneamento agrícola de risco climático divulgadas pelo 
MAPA são publicadas anualmente no Diário Oficial da União e têm vigência para o 
ano-safra nelas indicado, as quais estão organizadas de acordo com os seguintes 
tópicos: i) Nota técnica, ii)Tipos de solos aptos ao plantio, iii) Tabela de períodos 
de semeadura, iv) Cultivares indicados, v) Relação dos municípios aptos ao 
cultivo e períodos indicados para plantio. 

Culturas Contempladas pelo MAPA em Rondônia para a safra 
2009/2010 

UF 

RONDÔNIA 

Fonte: MAPA/2009 

CULTURA 
Abacaxi 
Algodão 

Arroz. de Segueiro 
Café 

Feijão 2a Safra 
Mamona 
Mandioca 

Milho 
Soja 
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