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RESUMO
Este trabalho apresenta um estudo do avanço do desmatamento na Zona de
Amortecimento (ZA) da Reserva Estadual Extrativista Rio Cautário – Rondônia,
utilizando o Geoprocessamento. Objetivou-se delimitar a área desmatada da
Resex especificamente da ZA através da interpretação visual de imagem de
Satélite, bem como, analisando a ação antrópica da área no âmbito da
legislação vigente a Lei n° 9.985/2000 do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza (SNUC). A metodologia da pesquisa corresponde à
bibliográfica e documental, com abordagens qualitativa e quantitativa, que
serviram pra dar consistência ao estudo. Nesse sentido, a presente pesquisa
baseou-se na metodologia utilizada por Oliveira (2017), que baseia-se na
metodologia de Libault (1971), no qual aborda uma sequência de atividades
para a geografia, argumentando que todo estudo deveria passar por quatro
níveis: compilatório, correlatório, semântico e normativo. Com base nos
produtos cartográficos confeccionados a partir da dos anos de 1995, 2007 e
2019, objetivou-se fazer uma analise temporal de intervalos de 12 anos. Para
isso, utilizou-se Cartas da Diretoria do Serviço Geográfico, assim como
imagens de satélite LANDSAT 5, anos de 1995 e 2007, imagens LANDSAT 8
2019, onde foram manipulados com técnicas de geoprocessamento através do
software QGIS 3.4.3, programa de código aberto e gratuito, essencial para
analise e obtenção de informações do desmatamento dentro da área
preservada, assim como, o uso do software ArcGIS 10.2 Desktop Student Trial,
utilizado para criação dos mapas. Por meio das analises das imagens orbitais,
quantificou-se de 1995 para 2019, na Zona de Amortecimento da Resex
Cautário, um aumento de 123,88 % no desmatamento; no mesmo período
(1995 a 2019), dentro da Resex ocorreu uma redução do desmatamento em
66,17 %. Esse aumento na zona de amortecimento pode ser atribuído ao
acesso a rodovias e cidades próxima da UC. Os polígonos de desmatamento
identificados durante a pesquisa representam a pressão pelo qual passam as
Unidades de Conservação, oriundas em grande parte da expansão urbana e
exploração de recursos naturais, que acabam transformando as paisagens do
meio ambiente natural em área degradada.
Palavras chave: Unidades de Conservação.
Geoprocessamento. Sensoriamento Remoto.

Legislação

Ambiental.

ABSTRACT
This job presents a study of the progress of deforestation in the Buffer Zone
(ZA) of the Rio Cautário - Rondônia State Extractive Reserve, using
geoprocessing. The objective was to delimit the deforested area of the Resex
specifically of the ZA through the visual interpretation of Satellite image, as well
as, analyzing the anthropic action of the area under the legislation in force the
Law n° 9.985/2000 of the National System of Nature Conservation Units
(SNUC). The research methodology corresponds to the bibliographic and
documentary, with qualitative and quantitative approaches, which served to give
consistency to the study. In this sense, this research was based on the
methodology used by Oliveira (2017), which is based on the methodology of
Libault (1971), in which it addresses a sequence of activities for geography,
arguing that every study should pass through four levels: compilatory,
correlatory, semantic and normative. Based on cartographic products made
from 1995, 2007 and 2019, the objective was to make a temporal analysis of
intervals of 12 years. For this, we used Letters from the Geographical Service
Board, as well as satellite images LANDSAT 5, years 1995 and 2007,
LANDSAT 8 2019 images, where they were manipulated with geoprocessing
techniques through the software QGIS 3.4.3, open source program and free
essential for analyzing and obtaining information from deforestation within the
preserved area, as well as the use of Arcgis 10.2 Desktop Student Trial
software, used for creating maps. Through the analysis of the orbital images, an
increase of 123.88% in deforestation was quantified from 1995 to 2019 in the
Buffer Zone of the Cautary Resex; in the same period (1995 to 2019), within the
Resex, there was a reduction in deforestation by 66.17%. This increase in the
buffer zone can be attributed to access to highways and cities near the UC. The
deforestation polygons identified during the research represent the pressure
through which the Conservation Units, coming in large part from urban sprawl
and exploitation of natural resources, that end up transforming the landscapes
of the natural environment into degraded area.
Keywords: Conservation Units. Environmental legislation. Geoprocessing.
Remote Sensing.
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INTRODUÇÃO
A conservação do meio ambiente sempre representou um desafio para o
desenvolvimento econômico, assim, como as interferências e as alterações
diretas na natureza, a necessidade de preservação tornou-se fundamental para
se criar espaços especialmente protegidos com limites definidos e classificados
de acordo com os seus tipos de uso. É evidente que, à medida que a um
crescimento

populacional

ocorre

há

necessidade

de

consumo

e

o

desenvolvimento de novas tecnologias, que facilite o avanço das atividades
agricolas, bem como, a proteção do meio ambiente.
Os processos de expansão frente ao capitalismo e avanço econômico,
rumo a exploração desordenada dos recursos naturais, trazem grandes perdas
da biodiversidade. Assim, impactos ambientais como a destruição da
paisagem, desequilíbrio genético entre as espécies de ecossistemas aquáticos
e terrestres são assuntos abordados em diversas áreas cientificas e
acadêmicas, principalmente quando se trata da floresta amazônica que vem
sendo alvo de constantes ocupações que ocorrem, muitas vezes, de forma
desordenada, acarretando a redução do habitat de várias populações de
espécies da Flora e da Fauna.
Outra preocupação da sociedade em geral tem sido com as crescentes
mudanças climáticas e o aumento do desmatamento e exploração de recursos
naturais em prol do desenvolvimento econômico na Amazônia, assunto
amplamente debatido no meio científico devido a alterações na paisagem.
Com isso, os governos Federais, Estaduais e Municipais buscaram
formas de proteção desse bem. Uma das políticas adotadas é a criação de
legislação que visa à proteção de Áreas protegidas, como as Unidades de
Conservação – UC (criada pelo poder público com finalidades de proteção aos
recursos naturais e ambientais, garantindo a sobrevivência dos seres vivos, a
cultura e a população local, através de políticas ambientais com intuito de
contribuir

para

o

desenvolvimento

sustentável

e

a

conservação

da

biodiversidade dessas áreas), da mesma forma que a legislação protege essas
áreas, ela também especifica o tipo de uso que pode ser feito no local e
disponibiliza ao usuário licença para operar seu empreendimento sem que este
possa ser responsabilizado por danos considerados prejudiciais à área.
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Dentro deste contexto existe no Brasil uma vasta legislação com este
fim, em destaque A Lei nº 9.985 de 2000, que criou o Sistema Nacional de
Unidade de Conservação - SNUC, que trouxe um enorme reforço para a
proteção do meio ambiente. Salientando que na Constituição Federal de 1988
todos tem o dever de defender e preservar o meio ambiente, sendo de
competência do poder publico proteger a fauna e a flora, na forma da lei para
uma boa qualidade de vida da presente e futura geração. Com isso, criou-se
instrumentos de proteção do meio ambiente, por meio de Leis e Decretos de
proteção de áreas com relevante riquezas biológicas, que delimitam a proteção
e o uso de recursos ambientais dos espaços especialmente protegidos.
Contudo, não impede que alguns exploradores se apropriem indevidamente
dessas áreas devido à falta de fiscalização.
Segundo a Lei do SNUC (2000), as Unidades de Conservação dividemse em dois grupos: Proteção Integral e Uso Sustentável. Neste viés a Resex
Estadual Extrativista do Rio Cautário esta embutida na categoria de Reserva
Extrativista de uso sustentável, a qual possue espaço territorial destinado à
exploração autossustentável e conservação dos recursos naturais renováveis,
por população agroextrativista.
Uma vez que criada uma unidade de conservação, cabe ao poder
público a obrigatoriedade de instituir um plano de manejo, documento técnico
que estabelece o zoneamento, descrevendo o que é possível ser realizado na
UC, e como se dará o uso dos seus recursos físicos, econômicos e sociais.
Devendo abranger tanto a UC quanto sua Zona de Amortecimento (ZA), que
são áreas localizadas no entorno de uma Unidade de Conservação, servindo
de contenção a pressão antrópica, com restrições e limitações administrativas
referentes a atividades de grande impacto e em alguns casos, servem de
corredores ecológicos que são definidos pelas porções de ecossistemas
naturais ou seminaturais (SNUC, 2000).
Nesse contexto, esta pesquisa esta pautada na avaliação das Reserva
Extrativista Rio Cautário localizada nos municípios de Guajará Mirim e Costa
Marques no estado de Rondônia, realizando uma análise a luz da legislação
vigente, utilizando como ferramenta de verificação o geoprocessamento,
instrumento que dá suporte na realização da pesquisa e na identificação da
degradação da vegetação, já que a técnica permite identificar e analisar, com
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imagens de satélite de alta resolução, qualquer área da superfície terrestre, a
baixo custo e com menor tempo.
Este trabalho tem como objetivo geral: Realizar uma análise do
Desmatamento na Zona de Amortecimento da Resex Estadual Rio Cautário
com o uso do Geoprocessamento nos anos 1995, 2007 e 2019. Tendo como
objetivos específicos:
- Delimitar a área da Zona de Amortecimento da resex;
- Estimar o avanço progressivo do desmatamento em intervalos 12 anos
da área, nos limites nacional correspondente a resex;
- Analisar a ação antrópica da área, no âmbito da Legislação vigente, a
Lei nº 9.985/ 2000 do SNUC.
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LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A Resex Rio Cautário foi criada pelo Decreto Nº 7.028, de 08 de agosto
de 1995, com uma área aproximada de 146.400 ha. Atualmente, a Resex têm
área de 142.124,7212 ha e sua Zona de Amortecimento possui uma área
equivalente a 247.599,35 ha. A resex está localizada a sudoeste do estado de
Rondônia, nos municípios de Guajará Mirim e Costa Marques, entre as
coordenadas 12°19’23’’S, 64°47’43’’W e 11°40’43’’S, 63°49’59’’W (DATUM
SIRGAS 2000). Parte de sua Zona de Amortecimento passa dos limites
nacionais, abrangendo a leste a Bolívia (Figura 1) e está inserida na Bacia
Hidrográfica do Rio Guaporé e nas sub bacias do Rio Cautário.
Esta UC está inserida na Sub zona 3.1 do Zoneamento Sócio
Econômico e Ecológico de Rondônia (ZSEE), que são áreas constituídas pelas
Unidades de Conservação de uso direto e por estar inserida no grupo de uso
sustentável

possui

autossustentável

dos

um

espaço

recursos

territorial
naturais

destinado
renováveis

à

exploração

por

população

agroextrativista. Atualmente, tem uma população assentada, no interior da
resex de, aproximadamente 72 famílias (RONDÔNIA, 2016).
A Zona de Amortecimento estabelecida para a Resex Rio Cautário
abrange parte da Resex Federal do Rio Cautário, do Parque Nacional Serra da
Cútia, da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau e da Terra Indígena Rio Guaporé
(Figura 2).
A principal rodovia de acesso terrestre, próximo à área da Resex Rio
Cautário, é feita pela BR-429 km 33, 58 e 62 no sentido Costa Marques/São
domingos do Guaporé, pelos municípios de São Miguel do Guaporé e Costa
Marques e via fluvial através do rio Cautário a partir de sua foz, no rio Guaporé.
O Rio Guaporé é o rio principal da Resex, que representa um rio de
jurisdição federal por sua margem esquerda pertencer ao espaço físico da
Bolívia, onde está estabelecido como uma divisa internacional.
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Figura 1. Mapa de Localização da Resex Estadual Rio Cautário.

Elaborado pela Autora.
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Figura 2. Mapa do Limite Abrangente da Zona de Amortecimento da Resex Estadual Rio Cautário.

Elaborado pela Autora.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 ASPECTOS DA PRESERVAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO
CONTEXTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

As influencias do crescimento economico e os impactos gerados pelas atividades
antrópicas ao meio ambiente, gerou grande preocupação com o uso e a degradação dos
recursos naturais, levando a criação de leis de proteção ambiental. “A biodiversidade de
hoje representa as espécies que sobreviveram e prosperaram, apesar das reviravoltas
ambientais” (MILLER JR, 2013, p. 76).
Atualmente, observa-se que a necessidade da preservação da biodiversidade é
crescente e o processo das mudanças na paisagem com a pressão, exploração e
ocupação humana pelos recursos naturais, geram o desmatamento e grandes perdas das
riquezas biológicas das espécies, demostrando assim, a importância da criação de áreas
protegidas.
No que diz respeito à Legislação sobre a criação das áreas protegidas, Dourojeanni
e Pádua (2013, p. 28), reforçam “que o objetivo principal da criação dessas áreas
protegidas é a preservação de uma amostra de um ou mais ecossistemas, com tudo que
ele envolve sendo: a flona; a fauna; a biodiversidade enfim e os recursos hídricos, para o
uso da ciência; educação e visitação pública”.
O Brasil é um país que cresce demográficamente e economicamente, avançando
suas fronteiras agrícolas sobre a paisagem natural, deixando atrás desse
movimento um rastro de degradação que promove afirmações do tipo: “o que
sobrará de natureza pouco tocada estará contido apenas nas Unidades de
Conservação” (ORTH; DEBETIR, 2007, p. 14).

Deve-se levar em consideração que além de proteger toda biodiversidade da área,
as Unidades de Conservação mantem sua preservação de forma sustentável e sem
alteração a natureza. Araujo (2007, p. 25) salienta que “essas unidades são componentes
vitais de qualquer estratégia para a conservação de biodiversidade”.
Evidentemente, “a ação humana tende a transformar o meio natural em meio
geográfico, isto é, em meio moldado pela intervenção do homem no decurso da história”
(DOLLFUS, 1978, p.29). “De acordo com muitos cientistas ambientais, estamos vivendo
de forma insustentável ao desperdiçar, exaurir e degradar o capital natural da terra em
uma velocidade acelerada” (MILLER JR., 2013, p. 6).
A cada ano grandes áreas de floresta tropical na bacia amazônica são queimadas
a fim de abrir caminho para criação de gado e lavoura. Miller (2013, p. 187), mostra que
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"de acordo com um estudo da NASA feito em 2003, lentamente a Amazônia está ficando
mais seca em decorrência dessa prática", nesta conjuntura Dolfus (1978, p. 32) enfatiza
que:
Com as queimadas e com o pastoreio, mesmo extensivo, chegamos à noção de
paisagem modificada. Rompido um equilíbrio, outro tende a instaurar-se, havendo
de permeio um período de alterações mais ou menos rápidas e que poderão ser
desastrosas. De um modo geral, quando os fenômenos gerais – cuja evolução
habitual média é lenta e pouco perceptível à observação direta – aceleram seu
ritmo evolutivo a ponto de se tornarem visíveis e perceptíveis, ergue-se a ameaça
de catástrofes que poderão se tornar eventualmente prejudiciais às instalações
humanas.

Compreende-se que com um uso cada vez mais predatório os solos se tornam
mais vulneráveis à erosão por causa das atividades humanas – por exemplo, plantações,
alagamentos, construções, pastagem excessiva, uso de veículos off-road e queimadas
deliberadas da vegetação – que destroem a cobertura das plantas (MILLER JR., 2013, p.
236).
Muito embora se saiba alguma coisa sobre as espécies e ecossistemas, o que
conhecemos sobre a dinâmica da biodiversidade e humanidades é pouco
comparado ao que desconhecemos, sendo raras as oportunidades de predizer os
efeitos que terão as atividades humanas sobre as áreas protegidas e suas zonas
de amortecimento (ORTH; DEBETIR, 2007, p. 20).

Diante de um quadro de problemas ambientais crescente, surgiu a carência de
proteção dos ecossistemas ainda intactos, sendo de responsabilidade das esferas federal,
estadual e municipal criarem Leis e Decretos como instrumentos de proteção ao meio
ambiente, onde delimitam a proteção e o uso de recursos ambientais dos espaços
especialmente protegidos, de modo que equilibre a proteção ambiental com o
desenvolvimento socioeconômico, através de um conjunto de instrumentos jurídicos para
o que se quer proteger, como o Direito Ambiental.
Por outro lado, o conceito de meio ambiente na legislação federal nota-se a
ausência de definição legal e/ou regular de meio ambiente até o advento da Lei de
Política Nacional do Meio Ambiente. Que conceituou-se meio ambiente como “o
conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (art. 3º, I)
(MACHADO, 2017, p. 53).

Quanto ao que define a Constituição Federal do Brasil de 1988, a respeito do meio
ambiente:
Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações. Sendo de competência do poder público proteger a fauna e a
flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função
ecológica, que provoquem a extinção de espécies (art. 225, caput e seu §1º, VII).
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Em vista disso, a legislação do Estado de Rondônia considerou como meio
ambiente “o conjunto de condições, influências e integrações de ordem física, química e
biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas (art. 3º, I, do Decreto
– Lei 547/1993)”. Sendo que a Política Estadual do Meio Ambiente tem como um dos
seus objetivos os seguintes princípios:
Os de organização e utilização racional do solo, subsolo, da água e do ar, com
vistas a compatibilizar esta utilização com as condições exigidas para a
conservação e melhoria da qualidade ambiental, inclusive, a proteção dos
ecossistemas, com a preservação de áreas representativas para a qualidade do
meio ambiente, incluindo a conservação de espaços territoriais especialmente
protegidos (art. 2º, I, III).

Sob o mesmo ponto de vista relacionado ao meio ambiente, a Lei Orgânica do
Município de Guajará-Mirim em seu Capitulo VIII, Art. 126, compreende que:
O Município providenciará, com a participação efetiva da população, a
preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente
natural, artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades regionais e locais, em
harmonia com o desenvolvimento social e econômico, para assegurar a todos os
cidadãos o direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado.

Na Lei orgânica do Município de Costa Marques, em seu Art. 126 estabelece que
“a preservação do meio ambiente, a proteção dos recursos naturais, de forma a evitar o
seu esgotamento e a manter o equilíbrio ecológico, são de responsabilidade do poder
Público e da comunidade, para uso das gerações presentes e futuras”.
É necessário ressaltar que as Leis Orgânicas dos dois municípios apontam que
incube ao poder público municipal, estadual e a união à iniciativa de apoiar a proteção dos
recursos naturais, através das politicas de proteção do meio ambiente.
Machado (2017, p. 57), mostra que “o Direito Ambiental tem entre suas bases a
identificação das situações que conduzem as comunidades naturais a uma maior ou
menor instabilidade, e é também sua função apresentar regras que possam prevenir
evitar e/ou reparar esse desequilíbrio”.
Uma vez que, 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 desenvolvimento sustentável na região
Amazônica, a partir dos Estados que a integram. O eixo Central dessa nova
estratégia é o zoneamento, que constitui instrumento técnico e político de
planejamento, cuja finalidade última é otimizar o uso do espaço e orientar as
políticas públicas (RONDÔNIA, 2010, p. 6)

Com o fim de proteção ambiental os zoneamentos foram estabelecidos a nível
federal,

estadual

e municipal,

com objetivo

de

assegurar

o desenvolvimento

socioeconômico, sustentalvel e ambiental, de acordo com a política nacional.
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Já que o zoneamento ambiental é um dos aspectos do poder de polícia
administrativa, que atua com a finalidade de garantir à salubridade, a
tranquilidade, a paz, a saúde, o bem-estar do povo. O zoneamento ao discriminar
usos representa uma limitação do direito dos cidadãos. Assim, a propriedade não
poderá ser utilizada da maneira desejada unicamente pelo proprietário
(MACHADO, 2017, p. 255).

Rondônia foi um dos primeiros estados brasileiros a atuar no âmbito do
ordenamento ambiental, executando estudos para definir critérios de orientação à
implantação de infraestrutura, projetos de desenvolvimento e o estabelecimento de
unidades de proteção ambiental através da operacionalização do seu Zoneamento Sócio
Econômico Ecológico – ZSEE (RONDÔNIA, 2010, p. 51).
Além disso, o ZSEE de Rondônia foi essencial para o planejamento territorial
através de políticas públicas que por meio de programas governamentais como: o Plano
Agropecuário e Florestal de Rondônia - PLANAFLORO desenvolveu instrumentos de
conservação aos recursos naturais e proteção ao meio ambiente.
De acordo com a Lei nº 233/2000 do ZSEE do Estado de Rondônia em seu Art. 6º
para implementação do ZSEE, ficaram estabelecidas 03 (três) zonas de ordenamento
territorial e direcionamento de políticas públicas do Estado, sendo que as Unidades de
Conservação ficaram instituídas na Zona 3, que são composta de áreas institucionais,
constituídas por aquelas protegidas de uso restrito e controlado, previstas em lei e
instituídas pela União, Estado e Municípios, abrangendo 83.367,90 km², equivalentes a
34,95 % da área total do Estado (Art. 9º) (Figura 3).
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Figura 3. Mapa da 2° Aproximação do Zoneamento Sócioeconômico e Ecológico do Estado de Rondônia.

Fonte: Rondônia (2010).

Assim, as Unidades de Conservação de Uso Direto, ficaram inseridas na subzona
3.1 abrangendo 18.081,29 km² equivalentes a 7,58 % da área total do Estado, tendo
como diretriz a utilização dos recursos ambientais que obedecerá aos planos e diretrizes
específicas das unidades instituídas, tais como: Florestas Estaduais de Rendimento
Sustentado, Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas e outras categorias estabelecidas
no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (RONDÔNIA, 2000, Art. 21).
Em suma, a proposta de Zoneamento da Resex Estadual Rio Cautário segue o
roteiro metodológico do Zoneamento das Reservas Extrativistas Estaduais, no
qual, o Zoneamento deve ser elaborado a partir dos estudos ambientais e
socioeconômicos, respeitando o processo tradicional de ocupação e
conhecimentos das comunidades tradicionais residentes da área, respeitando os
limites de ocupação e uso dos recursos naturais estabelecidos por lei. Assim, suas
zonas são definidas segundo suas características ambientais, potencialidades
econômicas e condições de subsistência das comunidades residentes. Os limites
das zonas são de conhecimento da comunidade, são priorizados os limites
naturais, trilhas, e outros que facilitem a identificação por parte da comunidade e
concessionários de serviços. E na elaboração do zoneamento em cada zona é
descrito sua definição, a indicação das atividades passíveis de serem realizadas, a
descrição ambiental e localização da zona e as normas de uso (RONDÔNIA,
2016).
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Em Rondônia, é importante destacar que entre os instrumentos do ZSEE e as
varias medidas protetivas criada para proteção ambiental, destaca-se o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação - SNUC que é de grande relevância no que diz respeito à
proteção das áreas institucionais. A Lei 9.985, de 2000 que institui o SNUC, define em
seu Art. 2º que as Unidades de Conservação são espaços com seus recursos ambientais
com limites definidos e que estejam sob regime especial de administração com garantias
adequadas de proteção (BRASIL, 2000). Sob a égide dessa Lei dentre outras, foram
criadas no estado de Rondônia várias Unidades de Conservação que de acordo com
Dourojeanni e Padua (2013, p. 81), são:
Amostras representativas dos ecossistemas naturais, ou dos mais naturais que
seja possível de se achar, e se justificam por providenciar inúmeros benefícios à
sociedade. Desde a preservação da diversidade biológica para garantir o futuro
das atividades agropecuária, florestal, industrial e farmacêutica até a manutenção
dos ciclos biogeoquímicos, como os do carbono e da água, dentre outros menos
evidentes. Essas áreas são, também, base da indústria do turismo e da recreação;
são essenciais para a educação e para a ciência e; por último, satisfazer o direito
de inúmeros cidadãos de amar a natureza e de se deleitar com a sua oferta ética e
estética. Em síntese são essenciais para a qualidade da nossa vida e são
importantes contribuintes para nossa sobrevivência.

Entretanto, como fundamento na lei do SNUC, Rondônia possui o Decreto de Lei nº
1.144 de 12 de Dezembro de 2002, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Unidades de
Conservação da Natureza de Rondônia – SEUC, definido em seu art. 3º pelo conjunto de
Unidades de Conservação, estaduais, municipais e federais existentes no Estado, de
acordo com o estabelecido nesta Lei.
Dessa maneira as Unidades de Conservação inserem-se no conceito de áreas
protegidas levando-se em conta a sua definição: “área definida geograficamente, que é
destinada, ou regulamentada, e administrada para alcançar objetivos específicos de
conservação” (MACHADO, 2017, p.1012).
De acordo com a Lei 9.985, de 2000 do SNUC, as Unidades de Conservação são
divididas em dois grupos: Unidades de Proteção Integral, com objetivo de preservar a
natureza sendo admitido apenas uso indireto dos recursos naturais; e Unidades de Uso
Sustentável, com objetivo de conservação da natureza, permitindo o uso sustentável de
parcela de seus recursos naturais (BRASIL, 2000).
Visto que as Unidades de Proteção Integral são divididas em categorias que
contemplam as: Estações Ecológicas; Reservas Biológicas; Parques Nacionais;
Monumentos Naturais; Refúgios de Vida Silvestre. As Unidades de Uso
Sustentável são compostas pelas: Áreas de Proteção Ambiental; Áreas de
Relevante Interesse Ecológico; Florestas Nacionais; Reservas Extrativistas;
Reservas de Fauna; Reservas de Desenvolvimento Sustentável; e Reservas
Particular do Patrimônio Natural (BRASIL, 2000).
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As Reservas Extrativistas, objeto de estudo dessa pesquisa, de acordo com a Lei
do SNUC (2000), são “áreas utilizadas por populações extrativistas tradicionais, cuja
subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura, na criação
de animais de pequeno porte, com objetivos básicos de proteger os meios de vida e a
cultura dessas populações, assegurando o uso sustentável dos recursos naturais da
unidade”.
Assim, dentro de todo esse arcabouço teórico e de legislação existente, que
conceituam as Unidades de Conservação, as definições mais usadas, até
legalmente, dizem que o objetivo principal da criação dessas áreas protegidas é a
preservação de uma amostra de um ou mais ecossistemas, com tudo que ele
envolve: a flona; a fauna; a biodiversidade e os recursos hídricos, para o uso da
ciência; educação e visitação pública (DOUROJEANNI; PADUA, 2013).

Dentre as definições de normas e objetivos de preservação, o SNUC em seu art.
27, parágrafo § 1º e § 3º, define que as Unidades de Conservação devem dispor de um
Plano de Manejo, que deve abranger a área da unidade e sua Zona de Amortecimento e
os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida
econômica e social das comunidades vizinhas, devendo ser elaborado no prazo de cinco
anos a partir da data de sua criação.
Tona-se importante descrever que no SNUC, entende-se por plano de manejo um
documento técnico mediante o qual com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade
de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso
da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas
necessárias à gestão da unidade. (BRASIL, 2000, art. 2º, XVII)
Vale salientar, também, o entorno das Unidades de Conservação, conhecidas
como “Zonas de entorno, Zona de Amortecimento, ou Zona Tampão”, definida
pelo SNUC como sendo entorno de uma unidade de conservação, onde as
atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o
propósito de minimizar os impactos negativos sobre as unidades, sendo que seus
limites só poderão ser definidos no ato de sua criação ou posteriormente (BRASIL,
2000, art. 2º, XVIII, art. 25, § 2º).

Salienta-se que na proposta de Zoneamento da Resex Estadual Rio Cautário (Figura
4), no que se refere Zona de Amortecimento, ficou decidido que se tomaria em conta nos
limites com propriedades privadas o que diz a legislação, sendo definidos 10 km como
área de amortização. Também foram consideradas como Zona de Amortecimento as
áreas protegidas que fazem limite direto com a RESEX (Terra Indígena Uru-eu-Wau-Wau,
Resex Federal do Rio Cautário, Terra Indígena Rio Guaporé), incluindo ainda toda a
região do título, que ficou encravado dentro dos limites da Resex no lado sul
(RONDÔNIA, 2016).
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Figura 4. Mapa do Zoneamento da Resex Estadual do Rio Cautário.

Fonte: Rondônia (2016).

Na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, nº 013/90, em
seu Art. 2º, especifica que nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num
raio de dez quilômetros qualquer atividade que possa afetar a biota deverá ser
obrigatoriamente licenciada pelo órgão ambiental competente, e o licenciamento só será
concedido mediante autorização do responsável pela administração da Unidade de
Conservação.
No que refere-se ao CONAMA na resolução nº 428 de 17 de dezembro de 2010 na
definição do limite da zona de amortecimento este revogou a resolução nº 013/1990 e
passou a estabelecer uma faixa de 3 km, para os casos de licenciamento de
empreendimentos que necessitam de EIA-RIMA, e de 2 km, para os processos isentos de
EIA-RIMA.
Assim, uma vez indicada pelo órgão gestor e apontada nas normas da zona de
amortecimento estabelecidas pelo plano de manejo, as atividades que venham a ser
indicadas como potencialmente impactantes para os ecossistemas das Unidades de
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Conservação passarão a ser crime ambiental se desenvolvidas dentro da área delimitada
como Zona de Amortecimento, sem o devido licenciamento (VITALLI, 2007, p. 21).
E dos 12 tipos de Unidades de Conservação, somente dois não estão obrigados a
ter zonas de amortecimento. Estão obrigados a estabelecer essas zonas: a
Estação Ecológica, a Reserva Biológica, o Parque Nacional, o Monumento
Natural, o Refúgio de Vida Silvestre, a Área de Relevante Interesse Ecológico, a
Floresta Nacional, a reserva Extrativista, a Reserva da Fauna e a Reserva de
Desenvolvimento Sustentável. Não estão obrigadas a instituir zonas de
amortecimento a Área de Proteção Ambiental e a Reserva Particular do
Patrimônio Natural (MACHADO, 2017, p. 1030-31).

De acordo com o SNUC as Unidades de Conservação são geridas pelos órgãos
consultivo e deliberativo, como:
O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA; pelo órgão central gerido
pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA; os órgãos executores como o Instituto
Chico Mendes - ICMBio e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais - IBAMA, em caráter supletivo, os órgãos estaduais e Municipais, com a
função de implementar o SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar
as Unidades de Conservação federais, estaduais e municipais, nas respectivas
esferas de atuação (Redação dada pela Lei nº 11.516, 2007). (BRASIL, 2000, art.
6º, I, II, III)

Segundo o disposto no Sistema Estadual de Unidades de Conservação da
Natureza de Rondônia - SEUC Lei Nº 1144/02, em seu Art. 6º as Unidades de
Conservação serão geridas pelos órgãos:
I - órgão consultivo e deliberativo: O Conselho Estadual de Política Ambiental CONSEPA, com atribuições de acompanhar a implementação do SEUC/RO;
II - órgão central: A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental -SEDAM,
com as funções de subsidiar o CONSEPA, coordenar a implantação e
operacionalização do SEUC/RO, promover a integração das áreas federais,
estaduais e municipais, administrar as Unidades de Conservação estaduais e
propor a criação de novas Unidades de Conservação no Estado;
III – órgãos municipais: órgãos ou entidades municipais responsáveis pela criação
e administração de Unidades de Conservação municipais que, respeitadas as
competências constitucionais e de acordo com a legislação estadual, vierem a
integrar este Sistema;

No disposto na Lei Orgânica Municipal de Guajará-Mirim, em seu Insiso IX, solicita
aos órgãos federais e estaduais pertinentes, que haja ações preventivas e controladoras
na poluição e seus efeitos, principalmente nos casos que possam direta ou indiretamente:
a)
prejudicar a saúde, a segurança e o bem estar da população;
b)
criar condições inadequadas de uso do meio ambiente para fins públicos,
domésticos, agropecuários e comerciais;
c)
ocasionar danos à flora, à fauna, ao equilíbrio ecológico, às propriedades
físico-químicas e à estética do meio ambiente;

De Acordo com a Lei orgânica de Costa Marques em seu art. 128, “o
desenvolvimento econômico e social deve conciliar-se com a proteção ao meio ambiente,
para preserva-lo de alterações físicas, químicas que, direta ou indiretamente, sejam
nocivas à fauna, a flora, ao solo e as paisagens”.
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Um dos grandes objetivos da criação de Unidades de Conservação é a
manutenção de áreas de forma menos alterada possível. Essas unidades são
componentes vitais de qualquer estratégia para a conservação de biodiversidade
(ARAUJO, 2007).
Dessa forma, as Unidades de Conservação contribuem na proteção da
biodiversidade das espécies, conservando os recursos naturais e minimizando os
impactos causados pelas expansões urbana e agropecuária que trazem, por via de regra,
modificações ao meio ambiente.

2.2 GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO EMPREGADO NO
ESTUDO AMBIENTAL

As aplicações das geotecnologias mostram-se necessárias para o planejamento de
estudos ambientais, e o geoprocessamento utiliza-se de ferramentas essenciais para
essa compreensão, assim como, a análise e interpretação de informações relevantes do
local, gerando um pré-conhecimento da área que se deseja estudar.
O geoprocessamento pode ser considerado um ramo da tecnologia da
computação eletrônica de dados, na medida em que se apóia diretamente no
processamento de dados georreferenciados. Em comum com os campos ditos
científicos, tem como finalidade precípua transformar registros de ocorrência
(dados) em ganhos de conhecimento (informação). Porém, com toda tecnologia,
em um conjunto de conceitos e procedimentos (programação, por exemplo) de
cuja aplicação surgem novos métodos, técnicas e mesmo novos conceitos
naturalmente associados ao incremento de sua utilização (SILVA, 2007, p. 25).

O geoprocessamento pode ser definido como uma tecnologia transdisciplinar, que
através do processamento digital de dados geográficos, integram várias disciplinas,
equipamentos, programas, processos, entidades, dados, metodologias e pessoas para
coleta, tratamento, análise e apresentação de informações associadas a mapas digitais,
modelos tridimensionais e etc (CAVALCANTE, 2015).
As geotecnologias proporcionam aos órgãos fiscalizadores o planejamento de
missões com segurança na atuação em campo dos órgãos gestores e informações
relacionadas ao monitoramento da área degradada e explorada indevidamente,
principalmente onde os locais são de difícil acesso.
Além disso, o Geoprocessamento tem sido empregado em diversas áreas da
Ciência, dentre as quais podem-se citar a Cartografia, a Geografia, a Agricultura,
Florestal e a Geologia. Também tem contribuído para estudos de planejamento
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urbano e rural, meios de transporte, comunicação e energia. As ferramentas
utilizadas para realizar o geoprocessamento compõem um conjunto denominado
Sistema de Informação Geográfica (SIG), às vezes chamado de GIS, (Geographic
Information System) (MOREIRA, 2005).

Sem dúvida os recursos tecnológicos ligados ao uso do geoprocessamento
configuram-se como importantes ferramentas em variados segmentos do conhecimento.
Em diversas áreas enfatizam-se os estudos ambientais com o suporte de ferramentas de
geoprocessamento, sobretudo de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) (GARCIA,
2014, p. 15).
Nota-se que uma base de dados georreferenciados, tal como gerada em um SIG,
deve ser capaz de organizar os dados de forma que permitam que sejam
realizadas generalizações, agregações, analises espaciais e, ao mesmo tempo,
deve possibilitar um acesso fácil a todos os dados nela contidos. Além disso, a
alocação de novos indivíduos nesta base ou a realização de modificações dos
dados existentes devem ser realizadas sem dificuldades. (MEIRELLES;
MOREIRA; CAMARA, 2007, p. 107).

Os SIG’s inserem-se nesse contexto porque auxiliam no gerenciamento das
informações existentes, além de possibilitarem uma melhor representação das
informações e análise, de modo mais ampliado e profundo (GARCIA, 2014, p. 53).
Do ponto de vista da aplicação, utilizar um SIG implica em escolher as
representações computacionais mais adequadas para capturar a semântica de
seu domínio de aplicação. Do ponto de vista da tecnologia, desenvolver um SIG
significa oferecer o conjunto mais amplo possível de estruturas de dados e
algoritmos capazes de representar a grande diversidade de concepções do
espaço (CÂMARA; MONTEIRO, 2001, p. 2-2).

Dessa forma, o SIG torna-se uma ferramenta indispensável para análise de dados
espaciais, que em conjunto com várias informações nos possibilitam planejar e
desenvolver ações nas tomadas de decisões, em especial a proteção ambiental.
O uso de diferentes tipos de técnicas de investigação e avaliação que permitam
extrair informação de uma base digital de dados georreferenciados, provenientes
de diferentes fontes, níveis e acuidade de informação, e cujo processamento se
aplica como ferramenta de suporte à tomada de decisão, darão maiores
possibilidades de delineamento ao estudo. Os métodos intrínsecos a estas
ferramentas e a inúmeras alternativas inerentes à sua aplicação podem resultar na
construção de um diagnóstico dos problemas que afetaram e estão afetando as
paisagens de uma determinada região. De outra parte, as técnicas de
Geoprocessamento adotadas, ao possibilitarem a integração dos dados, permitem
apontar as análises para os objetivos definidos, de configurar sugestões e
soluções em apoio à decisão, como contribuição à sustentabilidade da paisagem
(TABACOW; SILVA, 2015, p. 41).

Para Silva (2003, p. 42), em “termos de recursos naturais, os Sistemas de
Informações Geográficos (SIG), podem servir como instrumento para planejamento de
áreas de lazer, proteção ambiental, gerenciamento de reservatórios e estudos de
impactos sobre o meio ambiente”.
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Esta análise também indica que a interface de usuário de um SIG deve, tanto
quanto possível refletir o universo conceitual e esconder detalhes dos universos de
representação e implementação. No nível conceitual, o usuário lida com conceitos mais
próximos de sua realidade e minimiza a complexidade envolvida nos diferentes tipos de
representação geométrica (CÂMARA; MONTEIRO, 2001, p. 2-4).
Como aos SIGs importa proporcionar a integração de dados e com isso a geração
de novas informações, levam em conta não apenas a localização e extensão das
entidades representadas, mas também as relações espaciais entre elas, como
conectividade, proximidade, pertinência, entre outras. Estas relações são
denominadas topológicas e se traduzem em parte da inteligência dos SIGs, pois
permitem uma série de análises espaciais (BIELENKI JÚNIOR; BARBASSA, 2012,
p.24).

Bossle (2015, p. 31), define que os dados espaciais são representados por dois
tipos básicos de arquivos os:
Arquivo do tipo matricial (também chamado de raster) e arquivo vetorial (ou
simplesmente vetor). Alguns programas de SIG são focados em análises de
arquivos matriciais e trabalham principalmente com este tipo de arquivo.
Atualmente, os bons programas de SIG trabalham sem distinção com os dois
formatos, até porque as imagens (representadas por arquivos do tipo matricial,
raster) são valiosas para a obtenção de arquivos vetoriais.

Garcia (2014, p. 77), ressalta que na visão dos objetos, os fenômenos geográficos
são representados por:
Objetos espaciais geometricamente retificados, mas também tratados como
objetos cartográficos com atributos. Objetos cartográficos são os componentes
geométricos básicos da cartografia e dos bancos de dados do SIG, que definem
três entidades geométricas fundamentais: 1) pontos, 2) linhas, 3) áreas ou
polígonos.

Quando nos referimos ao Sensoriamento Remoto este é definido como uma
tecnologia que obtém medidas de um objeto sem tocá-lo fisicamente e oferece um vasto
arsenal de produtos caracterizados por imagens de diferentes resoluções espaciais e
espectrais (SILVA, 2003, p. 40). Uma vez que, possibilita analisar, monitorar e quantificar
os danos de uma área degradada.
De acordo com Florenzano (2011, p. 14) “os Sensores Remotos são equipamentos
que captam e registram a energia refletida ou emitida pelos elementos terrestre. Existem
sensores portáteis e instalados em plataformas: terrestre, aéreas (balões, helicópteros e
aviões) e orbitais (satélites artificiais). Câmaras fotográficas, câmaras de vídeo,
radiômetros, sistemas de varreduras (escâneres) e radares são exemplos de sensores”.
Fitz (2008, p. 109), conceitua o Sensoriamento Remoto como a “técnica que utiliza
sensores para a captação e registro a distância (sem o contato direto) da energia refletida
ou absorvida pela superfície terrestre”.
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Para fins de diagnóstico ambiental de uma área é essencial o uso de tecnologias e
de bases cartográficas, bem como imagens orbitais de satélites, que empregadas às
geotecnologias e ao Sensoriamento Remoto, possibilita a interpretação de dados e
modificações das paisagens. Além disso, “a avaliação da paisagem, como recurso
inerente a uma porção de território, é prática bastante recente, sem dispor de método
consolidados ou pelo menos seguro de mensuração” (TAVACOW; SILVA, 2015, p.47).
Naturalmente, a vegetação, a água e o solo, refletem, absorvem e transmitem
radiação eletromagnética em proporções que variam com o comprimento de onda, de
acordo com as suas características bio-físico-químicas (FLORENZANO, 2007, p. 13).
Com isso, de acordo com as variações das energias refletidas dos objetos terrestres é
possível identificar o tipo de objeto nas imagens de Sensores Remotos, onde variam de
acordo com a quantidade de energia que refletem, sendo possível monitorar grandes
extensões de áreas, inclusive as Unidades de Conservação.
Para Guimarães (2008), o potencial das técnicas de Sensoriamento Remoto e
Geoprocessamento oferecem:
Possibilidades de desenvolvimento futuros, de forma rápida e com menos gastos.
Sabe-se que as condições financeiras são fatores limitantes para algumas
atividades, o uso de sistemas orbitais torna-se uma opção viável financeiramente
e confiável tecnicamente, para os levantamentos temáticos necessários.

Torna-se imprescindível falar que o uso de Sensoriamento Remoto tornou-se uma
ferramenta fundamental para se fazer análises ambientais, pois possibilita a obtenção de
informações precisa de áreas degradadas, gerando produtos com estimativas do
desmatamento, de áreas antropizadas, extração de madeira em processo avançado com
dados georreferenciados. Proporciona o monitoramento e acompanhamento do
desmatamento e de outras atividades antrópicas.
Sendo que, “a investigação de todo o processo de ocupação territorial é importante
para a compreensão de fatos e mecanismos que implicam alterações antrópicas de
paisagens” (TABACOW; SILVA, 2015, p.45).
Ressaltam Silva, Guimarães e Oliveira (2017, p. 5) que o geoprocessamento pode
ser visto como ferramenta amplamente capacitada no emprego de trabalhos que buscam
uma análise da dinâmica espacial. Contudo, seu uso não compromete e não substitui, em
nenhum momento, estudos mais tradicionais que trazem a visão do espaço, sob uma
óptica do observado, que considera uma ampla gama de revisões de literatura.
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3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

3.1 MATERIAIS
A base Cartográfica e os produtos de Sensoriamento Remoto utilizados na
pesquisa foram:
• Base Cartográfica Vetorial dos rios, estradas, limites Políticos Administrativos e os
limites da Unidade de Conservação atualizada disponibilizado pela Secretaria do
Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM.
•

Imagens LANDSAT5 dos anos de 1995 e 2007 orbita/ ponto: 232/68 e 232/69 com
resolução espacial de 30 m nas bandas 3, 4 e 5, disponibilizado pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, no Site da organização www.dgi.inpe.br;

•

Imagens LANDSAT8 do ano de 2019, correspondente a orbita/ponto: 232/68 e
232/69, com resolução 15 m nas bandas 6,5 e 4, disponibilizada pelo INPE.

•

Software livre QGIS, versão 3.4.3, é um Sistema de Informação Geográfica (SIG)
de Código Aberto licenciado. É um projeto oficial da Open Source Geospatial
Foundation (OSGeo).

•

Software ArcGIS

10.2 Desktop

Student

Trial,

disponibilizado pela ESRI

(Environmental Systems Research Institute), fornecedor internacional de sistemas
de informações geográficas (GIS) e criador do ArcGIS o software de mapeamento
e

análise

espacial,

disponivel

no

site:

https://www.esri.com/en-

us/arcgis/products/arcgis-desktop-student-trial.

3.2 METODOLOGIAS DA PESQUISA
Com o aumento do desmatamento ilegal e o crescimento das atividades
econômicas, as Unidades de Conservação encontram-se pautadas em meio á políticas
públicas devido serem umas das poucas áreas cobertas por vegetação e preservação
ambiental que serve como contenção as ações antrópicas. Demonstrando, assim, a
importância de reforçar a compreensão a preservação de todos os componentes bióticos
e abióticos que fazem parte da interação do meio ambiente, como fiscalização e plano de
ação de contenção a devastação ambiental.
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Buscou-se, neste sentido, abordagens tanto da pesquisa quantitativa quanto a
qualitativa, pois uma ampara a outra nas analises das informações dos assuntos
abordados, para assim apresentar uma base lógica consistente da teoria com a utilização
de dados utilizados na quantificação do desmatamento da área em estudo.
Dessa forma, a presente pesquisa foi realizada com a metodologia utilizada por
Oliveira (2017), que se baseia na metodologia de Libault (1971), no qual aborda uma
sequência de atividades para a geografia, argumentando que todo estudo deveria passar
por quatro níveis:
Compilatório onde é realizado o levantamento das informações de dados
bibliográficos referente à pesquisa e feita à análise e compilação dos dados.
Correlatório que correlaciona e compara os dados levantados, com a realidade do
trabalho em diferentes momentos, para interpretá-los e ordena cronologicamente os
dados da pesquisa.
Semântico fase de interpretação e organização dos dados selecionados e
correlacionados chegando aos resultados significativos da pesquisa.
Normativo refere-se aos resultados finais da pesquisa, análise dos resultados, onde
os produtos finais se transformam em modelos ou normas e são representados através de
cartogramas, gráficos, sínteses e outros.

3.2.1 Etapas da Metodologia da Pesquisa
Na fase do nível compilatório estabeleceu-se as etapas do trabalho, a coleta de
dados bibliográficos, documental, bancos de dados cartográficos, e as ferramentas
necessárias para o estudo da área pesquisada.
Para Gil “a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir
ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela
que poderia pesquisar diretamente”.1 Salienta o autor que “enquanto a pesquisa
bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre
determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam
ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os
objetivos da pesquisa”.2 Dessa forma, tanto a pesquisa bibliográfica, quanto a documental

1
2

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. P. 50.
Id. Ibid., p. 51.
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(Leis e Decretos) aplicada no estudo serviram de apoio à veracidade dos dados da
pesquisa, fundamentando os conceitos teóricos do tema proposto.
Para auxiliar na fundamentação do estudo da área pesquisada, foram realizados
levantamento de dados na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM),
bem como, informações referentes aos estudos elaborados como: dados bibliográficos,
cartográficos, legislação e Decretos relevantes à criação e demarcação da Resex Rio
Cautário,

disponibilizados

também

no

site

oficial

da

SEDAM

na

pagina:

http://cuc.sedam.ro.gov.br/, da Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUC).
Os conteúdos bibliográficos que deram base para pesquisa foram essenciais para
descrever a relevância do geoprocessamento como ferramenta no planejamento de
estudos ambientais. Salienta Silva (2007, p. 25), que o “Geoprocessamento (Geomática) 3
necessariamente se apóia em estruturas de percepção de fenômenos ambientais, em
princípio as que proporcionem a consecução de seu objetivo principal, a transformação de
dados geograficamente referenciados em informação relevante”. Sendo uma tecnologia
necessária para o desenvolvimento de análise ambiental.
Na fase do nível correlatório trata-se da descrição e reorganização das análises
das informações da etapa anterior. A localização e distribuição dos elementos estão
demonstradas em mapas temáticos, elaborados com o auxilio dos softweres livres Qgis e
Arcgis Student Trial, que permitiram através de técnicas interpretar, elaborar e quantificar
dados do desmatamento da área em estudo.
Na realização da pesquisa foram aproveitadas as bases cartográficas elaboradas
nos projetos de pesquisa do Programa Institucional de Iniciação Científica - PIBIC, que
serviram de subsídio ao estudo na Resex Rio Cautário, sendo utilizados a base
Cartográfica dos rios, estradas, limites Políticos Administrativos e os limites da Unidade
de Conservação atualizada disponibilizado pela Secretaria do Estado do Desenvolvimento
Ambiental – SEDAM, objetivando dar suporte aos mapas da pesquisa.
Seguindo as informações descritas na legislação e com base nos dados
atualizados de shapefile da delimitação da Unidade de Conservação, elaborou-se a Zona
de Amortecimento da Resex Rio Cautário de acordo com disposto na Lei, com delimitação
de 10 km, através da ferramenta vetor do software QGIS.

“De uma forma geral, a Geomática destina-se à abordagem de dados espaço-temporal relativos a
fenômenos geográficos. As técnicas por elas empregadas estão baseadas na aplicação de modelos
matemático computacionais para a manipulação de informações espaciais” (MEIRELLES; CAMARA;
ALMEIDA, 2007. p. 15).
3
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Com base nos produtos cartográficos confeccionados a partir dos anos de 1995,
2007 e 2019, objetivou-se fazer uma analise temporal de 12 em 12 anos, onde utilizou-se
Cartas da Diretoria do Serviço Geográfico – DSG, na escala de 1: 100.000, utilizando as
folhas para Resex Rio Cautário SD-20-V-A-III, SD-20-V-B-I, SD-20-Y-C-II, SD-20-Y-C-III,
SD-20-Y-C-VI, SD-20-Y-C-V, SD-20-Y-D-IV, SD-20-Y-D-V.
Em relação ao uso de Sistema de Informação Geográfica – SIG, utilizou-se o
domínio de técnicas a partir de Software de geoprocessamento que permitiu a utilização
das bases cartográficas preexistente, assim, utilizou-se o software livre QGIS e o software
ArcGis Student Trial, com técnicas que permite o monitoramento dos recursos naturais
existente, com a utilização das diversas funções e finalidades do geoprocessamento,
facilitando a análise das imagens e a criação dos polígonos de desmatamento.
Através dos recursos disponíveis no Software QGIS, para a delimitação do
desmatamento, realizou-se a criação do projeto. Foram definidas as coordenadas de
acordo com o Sistema de Referência de Coordenadas UTM, ou seja, de acordo com o
sistema de projeção da área de trabalho, pois todo sistema de coordenadas devem ser
compativeis.
Assim, traçado o objetivo do projeto, analisou-se os dados vetoriais4 e matriciais
(raster)5 necessário ao projeto em estudo, que são de grande importância para análise de
dados de geoprocessamento.
Para interpretação e criação da base de dados da pesquisa foi utilizado o software
ArcGis Student Trial software que oferece licença de 1 ano e uma opção de fácil e de
baixo custo para uso acadêmico individual.
Logo após, a análise dos arquivos vetoriais e raster, fez-se o ajuste da drenagem
com base nos limites da área do estudo. Posteriormente, foram realizadas as
composições das bandas de todas as imagens raster dos anos de 1995, 2007 e 2019 no
software QGIS, assim como, o georreferenciamento da imagem de satélite Landsat 8 do
ano de 2019 e para o georreferenciamento das imagens de satélite Landsat 5 dos anos
de 1995 e 2007.

“Os arquivos vetoriais, ou simplesmente vetores, são formados por vértices de coordenadas X, Y. Quando
há apenas um par de coordenadas X, Y (um vértices ou vertex, em inglês) o vetor é chamado de ponto. Se
há dois ou mais pares de coordenadas X, Y (vértices) e o primeiro e o último par não são coincidentes, o
vetor é chamado linha. Se, no entanto, houver no mínimo 3 pares de coordenadas X, Y e o primeiro e o
último par forem coincidentes, o vetor é um polígono” (BOSSLE, 2015, p. 33)
5
“Um arquivo raster é formado pela união de unidades de resolução chamadas pixel. Cada pixel é uma
unidade formada pelo cruzamento entre uma linha e uma coluna e o conjunto, na imagem assume um
formato tipicamente matricial”. Id. Ibid., p.33.
4
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Através de técnicas de geoprocessamento foi possivel fazer o monitoramento da
paisagem existente, facilitado pela intepretação das imagens orbitais e análise de cada
alvo na superfície terrestre identificado, bem como, os processos de criação dos
polígonos de desmatamento. Em situações em que não são permitidas as visitações
públicas, via de regra, o uso das técnicas e ferramentas de geotecnologias são grandes
aliadas, pois facilita o estudo sem a necessidade de ir “in locu”.
Na etapa do nível semântico associou-se a análise dos dados textuais e a
interpretação de dados de Sensoriamento Remoto, onde foi possivel fazer o cálculo da
extensão das áreas alteradas do desmatamento, através de análise visual e classificação
manual das imagens raster, onde converteu-se os dados digitais em formato vetorial,
permitindo a quantificação das áreas desmatadas e a criação de mapas temáticos com a
descrição do desmatamento na área da Resex estudada.
Para o georreferenciamento da imagem Landsat 8 do ano de 2019 utilizou-se
técnicas dos software QGIS, onde foi feito tanto o georreferenciamento da imagem quanto
sua composição, assim como, a composição das imagens Landsat 5 dos anos de 1995 e
2007. De outro modo utilizou-se técnicas de georreferenciamento, no software ArcGIS
Desktop Studente Trial, com o objetivo de reprojetar as imagens Landsat 5 dos anos de
1995 e 2007 para uma melhor interpretação e ajuste das mesmas, assim como a
classificação do desmatamento. Logo em seguida, elaborou-se no ArcGIS um projeto de
confecção dos mapas temáticos de Localização da Resex Rio Cautário, mapas de
abragencia de sua Z.A e os mapas do desmatamento dos anos de 1995, 2007 e 2019.
Segundo Metzger (2006 apud Sanchez, 2013, p. 270) 6 “a representação em mapas
permite que se analisem não somente os elementos presentes em determinada área de
estudo (habitats, classes de vegetação), mas também que sejam estudadas as conexões
entre eles. A ecologia da paisagem desenvolveu ferramentas que permitem extrair de
mapas, índices numéricos de composição e diversidade espacial da paisagem, assim
como de fragmentação, isolamento e conectividade”.
Dessa forma, através das imagens de satélite elaborou-se dados vetoriais do
desmatamento tipo polígonos com a delimitação das áreas desmatadas.

SANCHEZ, Luiz Enrique. Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e métodos. - 2. Ed. – São Paulo:
Oficina de Texto, 2013.
6
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Após a elaboração dos polígonos de desmatamento estabeleceu-se os cálculos
dos dados relativos por meio da percentagem, aplicado com finalidade de facilitar as
comparações entre quantidades de áreas desmatadas dos anos proposto pelo estudo.
Para obter o cálculo da percentagem do desmatamento do interior da Resex e da
Z.A cálculou-se:
Á𝑟𝑒𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑚𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑥 100
Á𝑟𝑒𝑎 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑥
Á𝑟𝑒𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑚𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑥 100
Á𝑟𝑒𝑎 𝑍. 𝐴
Para obter o cálculo da variação percentual de um ano para o outro cálculou-se:
𝐷𝑒𝑠𝑚𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝐷𝑒𝑠𝑚𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑥100
𝐷𝑒𝑠𝑚𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
A aplicação da percentagem é de grande serventia para salientar os dados e
comparar os resultados do desmatamento.
O nível normativo refere-se à análise final dos resultados da pesquisa onde os
produtos finais se transformam em modelos espaciais representativos dos dados através
de mapas, tabela e graficos que possibilitam a visualização e distribuição do
desmatamento na área em estudo. Sendo demostrado cada etapa do processo
metodologico através do organograma (Figura 5), que serviu de organização a pesquisa.

38

Organograma da Pesquisa

Figura 5. Organograma dos Procedimentos Metodologicos da Pesquisa.

Elaborado pela autora.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As Unidades de Conservação foram criadas com intuito de preservar e conservar a
fauna, flora, o solo e os ecossistemas aquáticos, bem como, minimizar o desequilíbrio
ambiental entre as espécies nativas que fazem parte do fluxo gênico da paisagem.
Diante dos problemas relacionados às alterações do meio ambiente, como o
avanço do crescimento urbano e das atividades antrópicas, implantou-se normas
ambientais que restringe o uso e a supressão da vegetação, onde nesse âmbito abordouse dados bibliográficos e documentais que deram relevância as legislações e decretos
que estabelecem a proteção ao meio ambiente, bem como, o uso e suas atribuições na
sociedade.
Nessa conjuntura, em destaque a Lei 9.985/00 que institui o SNUC que dispõe
especificamente do assunto, o qual discorre sobre a gestão e a criação das Unidades de
Conservação e a define como sendo áreas legalmente protegida pelo poder público, com
objetivo de conservação, proteção e com limites definidos.
Na realização do mapeamento e análise dos dados documentais da área em
estudo, observou-se que a Resex Extrativista Rio Cautário no seu decreto de criação
apresentava uma área aproximada de 146.400,0 ha (cento e quarenta e seis mil e
quatrocentos hectares), estando descrita igualmente no plano de manejo da própria
Resex a mesma delimitação. Contudo, no ano de 2017, a Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, elaborou um estudo denominado “Diagnóstico do
Desmatamento nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado de Rondônia, nos
anos de 2015 – 2016”, em que apresenta a Resex Rio Cautário com uma área oficial de
142.129,25 ha.
No arquivo digital da área, disponibilizado pelo órgão gestor da unidade (SEDAM),
não está de acordo com o decreto de criação, e pode-se observar que o limite da Resex
equivale a 142.124,72 ha. Em consonância, com as informações descritas na legislação,
foi elaborado os limites da Zona de Amortecimento da Resex Rio Cautário, com
delimitação de 10 km, o qual foi contabilizado uma área equivalente a, aproximadamente,
247.529,40 ha. Diante das incongruências do tamanho da área de criação da Resex no
ano de 1995 (146.400,0 ha) para a área atual 2019 (142.124,72 ha), calculou-se uma
redução de, aproximadamente, a 2,92 % na área.
Embora na Lei 9.985/2000, em seu art. 22, § 7º define que “a desafetação ou a
redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante lei
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específica” e isso, em consonância com o art. 225, inciso III da Constituição Federal, que
“define em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes, a
serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente
através de lei”, servindo de impedimento para projetos e medidas provisorias de redução
ou desafetação de uma Unidade de Conservação para uso privado, nenhuma Lei foi
encontrada que substitua o decreto de criação e consequentemente, a alteração da área
da resex do rio Cautário
Assim, a redução dos limites das Unidades de Conservação adultera o que a
constituição prever, pois tanto a diminuição, quanto as alterações das áreas protegidas
precisam de leis específicas, pois entede-se que se essa redução não estiver em
consonância com Constituição Federal, torna-se ilegal e inconstitucional.
No art. 28 da Lei 9.985/2000 “são proibidas nas Unidades de Conservação,
quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus
objetivos, o Plano de Manejo e seus regulamentos”.
Por outro, lado para a ampliação dos limites de uma Unidade de Conservação,
pode ser feito por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico que criou a unidade,
desde que seja precedida de estudos técnicos e de consulta pública” (Lei 9.985/00, art.
22, § 2º, § 6º).
Neste sentido salienta-se, mais uma vez, que a conservação das Unidades de
Conservação é de suma importância para a manutenção do ecossistema, bem como para
preservação das grandes variedades de espécies biológicas, que estão sendo perdida
com a pressão de atividades antrópicas em prol do crescimento econômico.
A partir do que foi discutido, percebe-se que a pressão do crescimento econômico
influencia na vida da sociedade e no meio ambiente com as perdas de espécies
endêmicas e nativas. Essa situação pode ser percebida nos fatores abióticos que
influenciam no ecossistema, levando, principalmente, a preocupação com as mudanças
no regime climático.

4.1 ANÁLISE DO DESMATAMENTO EM 1995
Para cálculo do desmatamento dos anos proposto da área, utilizou-se a base da
delimitação atual do objeto da pesquisa, na qual a Resex Rio Cautário dispõe de
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aproximadamente de 142.124,72 ha e sua Zona de Amortecimento corresponde a
247.529,40 (Tabela 1, Graficos 1 e 2). Sendo que, a elaboração da modelagem vetorial do
desmatamento do estudo, envolveu-se apenas nos limites Nacionais da área
pertencentes ao Brasil.
Tabela 1. Resultados do Incremento do Desmatamento ao ano na Resex Rio Cautário e em Sua Z. A..
Área
Resex ha
%
Z. A ha

Incremento do
Desmatamento
em 1995
754,97
0,53
3327,79

Limite da
Área
142.124,72
247.529,40

%

Incremento do
Desmatamento
em 2007
5,8
0
39637,91

Incremento do
Desmatamento
em 2019
255,41
0,18
7450,14

1,34
16,01
Elaborado pela autora.

3,01

Gráfico 1. Resultados do Incremento do Desmatamento ao ano no Interior da Resex Rio Cautário.
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Elaborado pela Autora.

Gráfico 2. Resultados do Incremento do Desmatamento ao ano na Z. A. da Resex Rio Cautário.
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Como resultados das modelagens dos dados vetoriais do desmatamento da área
no ano de 1995, quantificou-se em sua ZA uma área de 3.327,79 ha desmatada, o
equivalente a um total de 1,34 % de desmatamento. Já no interior da Resex foram
quantificados 754,97 ha de desmatamento, correspondente a aproximadamente, 0,53 %
de desmatamento (Figura 6).
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Figura 6. Mapa do Desmatamento na Resex Estadual Rio Cautário, ano de 1995.

Elaborado pela Autora.
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Esse percentual mostra que a Resex, a princípio, já possuia em seus limites uma
quantidade de áreas desmatada, tanto em seu interior quanto em sua ZA, pois o avanço
da ocupação urbana em seus limites, ocorreu devido às políticas de incentivo no processo
de ocupação territorial do Estado de Rondônia.
E as problemáticas relacionadas aos aspectos socioambientais marcaram a região
com profundas reconfigurações do espaço, alterando a cobertura vegetal que deu
lugar ao assentamento de milhares de colonos vindo de todos os estados
brasileiros, sobretudo do sul, que buscavam no território amazônico um espaço
para se estabelecerem, sendo construídas pelas populações que já habitavam a
região (HEVER apud DIAS, 2014, p. 58).

“Como consequência desta política de ocupação agrícola adotada ao longo do
tempo pelo Governo Federal, o estado de Rondônia apresentou, na década de 90, uma
das maiores taxas de desmatamento da Amazônia Legal” (FERNANDES, 2008).
Salienta Silva, “que se nos anos iniciais a pecuária se concentrava no centro-sul de
Rondônia, o avanço da soja, arroz e milho, fez deslocar o rebanho bovino, principalmente,
para o Norte e Noroeste do estado”7, assim como as demais regiões rondonienses,
tornando-se uma das principais fontes comerciais do estado de Rondônia.
Considerando as informações apresentadas, entende-se que, a criação da Unidade
de Conservação foi fundamental para a contenção do desmatamento e conservação da
área, que já possuía em seu entorno rodovias que facilitaram à expansão urbana em sua
ZA, bem como, o fluxo de atividades agrícolas, a exploração de madeira ilegal e a
facilitação para o aumento no setor pecuário. Além disso, pode-se observar, neste estudo,
que no ano de 1995 para 2007 o desmatamento na ZA da Resex aumentou
substancialmente.
Vale salientar, ainda, que é justamente a sudoeste da resex, onde se instalam os
loteamentos do INCRA, onde se aprentam os maiores índices de desmatamento na zona
de amortecimento.

4.2 ANÁLISE DO DESMATAMENTO EM 2007
No mapeamento do desmatamento da área em estudo para o ano de 2007,
quantificou-se em sua ZA o incremento de 39.637,91 ha de área desmatada, o
SILVA, Ricardo Gilson da Costa. Globalização, Agricultura e a Formação do Meio Técnico – Científico
– Informacional em Rondônia. ACTA Geográfica. 2013, p. 78.
7
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equivalente a um total de 16,01 % de desmatamento. Já no interior da Resex foram
incrementado cerca de 5,8 ha de desmatamento, sendo um valor inferior em relação ao
valor do desmatamento no interior da área, se comparado ao ano de sua criação,
mostrando que com a criação da Resex houve uma redução substancial do
desmatamento, deixando claro que as Unidades de Conservação são eficazes pra
conteção da degradação ambiental e da pressão antrópica de determinadas áreas, como
as UC’s (Figura 7).
Em outra perspectiva, Silva defende que, o desmatamento em Rondônia está
relacionado com “a concentração geográfica da modernização conservadora da
agricultura no sul rondoniense deslocar novas frentes pioneiras em busca de terras,
convertendo áreas de floresta em pastagens” 8. Além disso, a modernização em termos de
novas tecnologias empregadas, tornan-se um impulsionador da expansão do agronegócio
nessas regiões que anteriormente possuíam baixa produtividade.
De acordo com dados do INPE o desmatamento acumulado de 1988 a 2007 no
Estado de Rondônia foi equivalente a 8.261.833,791 ha de área desmatada, sendo cerca
de 35% do total de área do estado9. No no ano de 2007 nos municípios que abrange a
Resex Rio Cautário como o município de Guajara-Mirim quantificou-se um total de 1.397,3
ha e um percentual de 0,05 % referente à área desmatada no município e 1,6% do
desmatamento equivalente, deste ano, no estado. O município de Costa Marques
quantificou-se um total de 1.501,7 ha ou 0,30% de área desmatada10 da área municipal e
1,8% do desmatamento do estado para aquele ano.
A pressão dessa ocupação projeta-se além dos espaços diretamente afetados por
ela, em um contexto de apropriação especulativa e de reserva futura que transmite um
amplo espectro de incerteza quanto ao futuro dessa vasta extensão do território brasileiro
(BRASIL, 2012).
A falta de regularização fundiária concisa em Rondônia foi a maior obstrução do
processo de controle e monitoramento ambiental nas regiões consideradas pioneiras e
que apresentaram maior taxa de desmatamento em 2007 11. Por consequência, gerou
ocupações de terras rurais irregulares dificultando sobremaneira a fiscalização ambiental
8

Id. Ibid., p. 79.
Desmatamento acumulado – 1988 a 2007 na Amazônia Legal, dados PRODES. Disponivel em:
<http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/ >, Acesso em: Julho de 2020.
10
Desmatamento nos Municípios da Amazônia Legal para o ano de 2000, dados PRODES. Disponivel
em: <http://www.dpi.inpe.br/prodesdigital/prodesmunicipal.php>, Acesso em: Julho de 2020.
11 RONDÔNIA. Secretaria do Estado de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM. Zoneamento
Socioeconômico Ecológico do Estado de Rondônia: “Planejamento para o Desenvolvimento
Sustentável e Proteção Ambiental” 21 anos 1988 – 2009. Porto Velho, 2010. p. 40.
9
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e levando a degradação destas áreas, bem como promovendo a invasão de áreas
protegidas12.
Outros fatores que contribuíram para o desmatamento em 2007, em Rondônia,
foram à chegada das hidrelétricas no município de Porto Velho, que trouxe grande
aumento populacional para o estado e o crescimento das construções imobiliárias que
demandam um consumo maior de madeiras para construções. Outro fator que elevou o
desmatamento nesse período foi à reconstrução das rodovias como a BR-364, BR-421 e
BR-429 que contribuiram para escoamento da produção do agronegócio, sobretudo da
agropecuária, e madeireira. Por consequência, a facilitação para o roubo de madeiras e a
apropriação de terras públicas.

12

Id. Ibid., p. 40-41.
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Figura 7. Mapa do Incremento do Desmatamento da Resex Estadual Rio Cautário, ano de 2007.

Elaborado pela Autora.
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4.3 ANÁLISE DO DESMATAMENTO EM 2019
No ano de 2019 o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE divulgou uma
estimativa da taxa de desmatamento pelos dados do Projeto de Monitoramento do
Desmatamento da Amazônia Legal por Satélite - PRODES 2019, onde Rondônia
apresentou um dos menores dados expressivo da taxa de desmatamento e mostrou-se
uma pequena diminuição no desmatamento entre 2018 com uma área de 1.316 km² de
desmatamento e 1.245 km² de desmatamento em 2019, resultando numa variação de 5,4% em relação ao ano anterior. Observa-se que a maioria das áreas desmatadas estão
em terras sob domínio da União, considerando que as propriedades rurais ainda não
possuem títulos definitivos, ou seja, pendentes de regularização fundiária 13.
Mesmo com alertas de inúmeras áreas desmatadas analisadas pelo INPE,
mostrando o que vem sendo confirmado e acompanhado ano a ano, o Governo atual com
intuito de apoio em algumas ações e contenção ao desmatamento colocou em dúvida a
credibilidade das analises dos dados, inclusive levando a exoneração do diretor do
instituto, Ricardo Galvão. O governo afirma que os dados prejudicam a imagem do país,
ou seja, desqualificando os especialistas que além de emitir as ocorrências de queimadas
e desmatamento em áreas de preservação, alertam sobre as necessidades de uma
estratégia de ação, fiscalização e uma gestão mais eficaz pra conteção da degradação
florestal em áreas públicas.
Com dados disponibilizados do desmatamento pelo INPE, quantificou-se em
Rondônia, no ano de 2019, uma área de 178.382,323 ha de desmatamento, o equivalente
a 41% do total de área do Estado, e cerca de 89.549 focos de queimadas dentro do
estado. Nos municípios de Guajará-Mirim, no mesmo ano, quantificou um total de 3517,41
ha de área desmatada e 1.624 focos de queimadas, enquanto no município de Costa
Marques quantificou-se o equivalente a 4.450,076 ha de área desmatada e 1.071 focos de
queimadas no município.14
Contudo, a tomada de decisão do governo atual, se mostra inversa ao que propõe
a lei em termos de punição aos infratores, onde o próprio governo se torna apoiador dos

13

BRASIL, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE. A estimativa da taxa de desmatamento por corte
raso para a Amazônia Legal em 2019 é de 9.762 km². São José dos Campos-SP, 2010. Disponível em:
<http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=5294>. Acessado em: 20 de novembro de 2019.
14

Desmatamento nos Municípios da Amazônia Legal para o ano de 2016 a 2020, dados PRODES/
DETER. Disponivel em: <http://www.dpi.inpe.br/prodesdigital/prodesmunicipal.php>, Acesso em: Julho de
2020.
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atos contra o patrimônio público, e assim, torna-se um incentivador para o aumento do
desmatamento e queimadas, visto que em algumas ações além de sofrerem com
emboscadas, danos aos veículos de fiscalização, e ameaças constantes, os agentes de
fiscalização são obrigados a entregar os maquinários utilizados pelos infratores na prática
ilícita dos crimes ambientais.
Dessa forma, na interpretação das imagens orbitais da área de estudo, observouse que o desmatamento da área em estudo, para o ano de 2019, quantificou-se em sua
ZA o incremento de 7.450,14 há de área desmatada, o equivalente a um total de 3,01 %
de desmatamento. Já no interior da Resex houve um incremento de 255,41 ha de
desmatamento, correspondente a aproximadamente, 0,18 % (Figura 8).
Com a análise e interpretação de dados das imagens de Satélite, pode-se observar
também, que a Resex Rio Cautário está circundada por área de preservação de uso
indireto como: Terras Indígenas e Unidades de Conservação de uso Integral (Figura 2),
que apresentam grandes fragilidades naturais, e que também, passam por grandes
pressões de madeireiros e grileiros, mas que juntas servem de barreira para contenção da
expansão das atividades antrópicas, fazendo com que boa parte de sua área seja
preservada. Dessa forma, representam um indicador importante para contenção dos
impactos ambientais.
As taxas de desmatamento apresentadas, no período de 1995 a 2019, demonstram
que na ZA da Resex Cautário houve um aumento de 123,88 % no desmatamento. No
mesmo período, dentro da Resex o desmatamento apresentou uma redução de 66,17 %
(Figura 9). Considerando as informações apresentadas e as interpretações das imagens,
pode-se concluir que a maior parte dos polígonos de desmatamentos presentes nas áreas
são de pastagem.
Nos estudos apresentados do plano de manejo da Resex, observou-se que as
pressões antrópicas mais comuns na área são realizadas por caçadores e pescadores
que perpassam dos limites da Zona de Amortecimento. Dentre outras pressões, observase que as estradas que dão acesso a Resex mostram-se como um dos fatores de
fragilidade na conservação da mesma, uma vez que tornam-se vetores de ligação até a
unidade, assim como, de ocupação dos arredores da mesma.
A importância da Resex Rio Cautário, se dar por valorizar a cultura dos
extrativistas, manter preservadas espécies endêmicas, raras, ameaçadas de extinção e
contribuir para a conectividade ambiental no Corredor Binacional Guaporé-Itenez-
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Mamoré, que abrange várias Unidades de Conservação e Terras Indígenas no Brasil e
Bolívia15.

RONDÔNIA. Secretaria do Estado de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM. Plano de Manejo Reserva
Extrativista Estadual do Rio Cautário. Resumo executivo. Porto velho – Ro, 2016, p.6.
15
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Figura 8. Mapa do Incremento do Desmatamento da Resex Estadual Rio Cutário, ano de 2019.

Elaborado pela Autora.
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Figura 9. Mapa Comparativo do Desmatamento da Resex Estadual Rio Cautário ano de 1995 - 2019.

Elaborado pela Autora.
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CONSIDERAÇÕES
A pesquisa abordou a importância da preservação de Unidades de Conservação,
principalmente, as de uso sustentavel são áreas legalmente protegidas, com objetivo de
manter a estabilidade entre a natureza e as populações, especialmente as que estão
inteiramente ligadas a essas áreas preservadas. Mediante a necessidade de proteção
ambiental, criaram-se Leis que tratam das formas de uso e exploração desses espaços
delimitados.
Visto que, apesar da Legislação ambiental brasileira possuir vários princípios
jurídicos, as atividades que influenciam na degradação ambiental; os espaços destinados
à proteção do meio físico, químico, biológico e sociocultural são objetos de interesse
econômico em que desconsideram as consequências dos impactos ambientais e culturais
das áreas, que pretendem explorar.
As Unidades de Conservação desempenham um papel fundamental na
conservação da natureza, bem como, as Zonas de Amortecimento que tem o propósito de
contenção das atividades que ocorrem nas bordas das UCs limitando e prevenindo o
avanço para o interior das Unidades de Conservação.
Sendo que, pressões e ameaças das atividades humanas, como: a extração de
mineração, extração de madeira ilegal, atividade como o agronegócio, grilagem de terra,
desmatamento e as queimadas, são fatores que modificam as paisagens naturais e
ameaçam as áreas protegidas e as populações tradicionais que dependem e fazem uso
da floresta de forma sustentável.
A Resex Rio Cautário é uma área de subsistência baseada no uso do extrativismo,
mas que devido o crescimento urbano e a expansão do agronegócio em sua ZA, tem tido
incremento no desmatamento desde sua criação, visto que, as estradas são um dos
fatores consideráveis, já que facilitam a mobilidade e expansão do desmatamento na
área. Comparando os anos analisados, observa-se que a mesma apresentara índices de
desmatamento preocupantes, tanto em sua ZA quanto em sua área protegida.
Salienta-se, que a implementação das técnicas de Geoprocessamento apresentouse como uma ferramenta indispensável na precisão da interpretação de dados de
imagens orbitais, pois engloba elementos cartográficos, Sistema de Informação
Geográfica (SIG) e Sensoriamento Remoto, evidenciando as diferentes transformações
espaciais dos territórios delimitados, sem que haja contato físico com as áreas da
pesquisa.
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O uso do geoprocessamento possibilita o monitoramento de grandes extensões de
áreas ambientais, comprovando que o uso de sensores orbitais, juntos com os SIG’s de
software livre, proporciona a manipulação e melhoramento das imagens analisadas,
assim como uma análise de custo relativamente baixo. Visto que os dados encontrados
do desmatamento das UC’s fortalecem a importância do uso do geoprocessamento em
relação à análise de base de dados ambientais, principalmente em locais de difíceis
acessos, onde as expansões das atividades antrópicas são constantes.
Nesse contexto, observa-se que as utilizações de geotecnologias são fundamentais
para monitorar e obter resultados das analises do desmatamento e da pressão antrópica
da Resex, uma vez que define os indicadores ambientais e gera informações das
condições do meio ambiente, que são fundamentais para gestão administrativa da área, e
essenciais em estudos e análise de impactos ambientais.
Dessa forma, por mais que se apresentem dados dos impactos ambientais da área
mediante uso de geotecnologias, deve-se agregar ao monitoramento um plano de estudo
que vise identificar as causas das modificações ambientais e culturais da área,
detectando quais tipos de influência são mais significativas para o aumento da
degradação ambiental, visando sempre o que determina a legislação vigente.
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