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O processo de colonização de Rondônia foi traçado à custa da conversão de seus recursos 

florestais em áreas agricultáveis, especialmente em pastagens e agricultura convencional, com a perda 

de 40% de sua cobertura vegetal nos últimos 30 anos. As diversas migrações ocorridas para e entre os 

seus municípios impuseram um ritmo de crescimento populacional à região, para o qual as cidades não 

foram preparadas. A partir da década de 1990, o Governo de Rondônia inicia um processo de criação 

de Unidades de Conservação como uma resposta aos investimentos aplicados com recursos externos, 

investidos para a construção de infraestrutura básica, na forma, principalmente, de estradas e eixos de 

acesso.  

A Floresta Estadual de Rendimento Sustentado Rio Madeira "B" (FERS Rio Madeira “B”), foi 

criada em 1996, às margens da BR 319, como uma das Unidades instituídas como parte dessa 

estratégia governamental para conter o avanço do desmatamento na região. Para o conhecimento das 

características físicas do espaço geográfico estudado, a metodologia propôs uma ampla pesquisa 

documental junto ao acervo da Biblioteca Estadual do PLANAFLORO, gerida pela Secretaria Estadual 

de Planejamento (SEPLAN/RO), a qual no forneceu materiais em meio impresso e digital referentes 

aos projetos POLONOROESTE e PLANAFLORO. Esse farto material, composto de várias publicações 

oficiais contendo os diagnósticos de meio físico e sócio econômico, realizados em todo o Estado de 

Rondônia, que ampararam a criação das Unidades de Conservação, foi apreciado e detalhado ao nível 

específico da FERS Rio Madeira "B".  

O presente artigo faz uma análise das características do meio físico encontradas na área, 

comparando esses indicativos com os necessários à produção sustentável e o aproveitamento racional 

dos recursos florestais madeireiros e não madeireiros existentes. São apresentados ainda os 

propósitos e objetivos do Estado, quando da criação dessa Unidade de Conservação, fazendo-se uma 

avaliação critica de suas funções socioambientais com o intuito de se verificar se atendem a esse 

propósito, o da exploração sustentável desses recursos. Os dados encontrados não indicam esse 

caminho.  

Palavras chave: Territórios, Unidades de Conservação, Rondônia, Meio Físico, 

Sustentabilidade.   
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INTRODUÇÃO: 

A criação de Unidades de Conservação representa um passo essencial para a conservação 

dos ecossistemas e para a manutenção da qualidade de vida do homem na terra. Regulamentada pela 

Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei do SNUC nº 9.985/2000), foi uma solução 

legal encontrada pelo Estado para impedir o avanço do desmatamento na região amazônica. Como 

proposta, as Unidades foram sendo instituídas como instrumento de ocupação do território pelo Estado, 

impondo assim uma barreira física e legal às áreas que outrora eram consideradas “terras devolutas”, 

passíveis de ocupação e expropriação dos seus recursos naturais. Rondônia, como eixo de expansão 

das fronteiras agrícolas na década de 80, colonizada de modo exploratório e predatório, viu 

desaparecer aproximadamente 40% de sua cobertura florestal nos últimos 30 anos. Período de 

intensas migrações, inicialmente com a chegada de migrantes de outras regiões do Brasil e a partir da 

década de 90, com migrações internas, a busca por novas áreas para expansão das lavouras e da 

agropecuária avançou sobre as Unidades de Conservação. O presente trabalho tem como objetivo 

analisar as características do meio físico encontradas na FERS Rio Madeira "B", comparando esses 

indicativos com os necessários à produção sustentável e o aproveitamento racional dos recursos 

florestais madeireiros e não madeireiros existentes. É oferecida uma avaliação critica das funções 

socioambientais da Unidade com o intuito de se verificar se atendem a esse propósito, o da exploração 

sustentável desses recursos.  

 

1 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, GESTÃO E SUSTENTABILIDADE. 

A região Amazônica, que é o berço da biodiversidade mundial, tem concentrados 2.261.208,00 

km² de áreas protegidas, divididas em 1.086.950,00 km² em Terras Indígenas (21,7% da Amazônia 

Legal) e 1.174.258,00 km² em Unidades de Conservação1, representando 23,5% da Amazônia Legal. 

Distribuídas em 111 Unidades de Conservação de proteção integral, que representam 8,9% da 

Amazônia Legal e 196 Unidades de Conservação destinadas para o uso sustentável com 14,6% da 

Amazônia Legal (VERÍSSIMO, 2011). 

O conjunto das Unidades de Conservação Federais, Estaduais e Municipais existentes no 

Território Brasileiro compõem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), que 

regulamenta as diferentes categorias de Unidades de Conservação, subdividindo-a em Unidades de 

Conservação de proteção integral e Unidades de Conservação de uso sustentável (BRASIL, 2000).  

                                                             
1 - Excluídas as Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPNs. 

 



As Unidades de Conservação de proteção integral tem como objetivo, a preservação da 

natureza, admitido apenas o uso indireto de seus recursos, sendo distintas nas categorias de Estação 

Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refugio da Vida Silvestre. As 

Unidades de Conservação de uso sustentável devem compatibilizar a conservação da natureza com o 

uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais, sendo classificadas em Áreas de Proteção 

Ambiental, Áreas de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva 

de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(BRASIL, 2000). 

Em 1988, Rondônia já acumulava 2.340,00 km² de áreas desmatadas, o que representava 

menos de 1% (0,985%) de seu território2. Entre os anos de 1989 e 1991, com o início do 

monitoramento contínuo pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), as áreas desmatadas 

registraram índices anuais entre 1.110,00 e 1.670,00 km².  O Governo de Rondônia, pressionado pelos 

altos índices de desmatamento no Estado, iniciou em 1994, o Plano Agropecuário e Florestal de 

Rondônia (PLANAFLORO), programa financiado com recursos do Banco Mundial, que aportou 

recursos para a elaboração do Zoneamento Sócio Econômico Ambiental do Estado. Em contrapartida a 

esse financiamento externo foi ajustada a criação de Unidades de Conservação Estaduais, em 

complemento às Unidades de Conservação federais já existentes, visando à manutenção do 

desembolso dos recursos estabelecidos nas ações do plano (RONDÔNIA, 1998). Com a execução 

desse programa de incentivos externos foram criadas sete (07) Florestas Estaduais de Rendimento 

Sustentado (FERS) em 1996, que somadas as quatro (04) já existentes totalizam uma área de 2.834,76 

km². Apesar da criação deste contingente de Unidades de Conservação, o Estado permanece até o ano 

de 2001 com altos índices de desmatamento, chegando a 12,37 % do total de seu território, ficando 

apenas com índices menores que os do Mato Grosso e do Pará no mesmo período. A partir de 2004 as 

taxas de incremento no desmatamento do Estado iniciam uma tendência de queda, estabilizando na 

média de 1,50% ao ano entre 2002 e 2007 e em 0,86% de seu território para 2010 (INPE, 2011).  

A instituição das Unidades de Conservação de Uso Sustentável vem de encontro à 

necessidade da conservação de sua biodiversidade e, mais recentemente, pelo papel que desempenha 

e pelos riscos assumidos com o quadro de mudanças globais. Considerando sua importância e a 

pressão sofrida, o Estado necessita de modelos de desenvolvimento com atividades econômicas que 

não presumam o desmatamento exagerado. O manejo de recursos florestais, conhecido também como 

neoextrativismo ou extrativismo sustentável, merece atenção especial, considerando-se que se 

conduzido de maneira racional, além de tornar as florestas rentáveis, em muitos casos mantém sua 

                                                             
2 - O Estado de Rondônia tem uma área de 237.590 km² (IBGE, 2010). 



estrutura e biodiversidade praticamente inalteradas. Produtos como o Açaí, a Castanha do Brasil e o 

Óleo de Copaíba estão entre os PFNMs que comumente são explorados na região da FERS Rio 

Madeira "B", porém de modo incipiente e sem qualquer apoio ou incentivo por parte do poder público. A 

exploração desses recursos demonstra que a floresta é capaz de gerar riquezas monetárias, em 

contraposição aos modelos vigentes, em especial ao avanço da agropecuária sobre as áreas de 

floresta da Amazônia, que causa a emissão de gases que ampliam o efeito estufa, promovendo o 

aquecimento global (MACHADO, F. 2008). É comum, em regiões da Amazônia, que as florestas 

ocupadas por comunidades tradicionais estejam relativamente mais conservadas, quando comparadas 

a outras áreas, em razão de suas práticas ancestrais de uso e da defesa que fazem do seu território 

(BRASIL, 2010b). 

2 - A FLORESTA ESTADUAL DE RENDIMENTO SUSTENTADO RIO MADEIRA “B” 

A história da criação da FERS Rio Madeira "B" teve como ponto inicial a realização do “Estudo 

Sócio-Econômico e Fundiário da Floresta Estadual de Rendimento Sustentado Rio Madeira ‘B’ ” 

realizado em 1994 pela empresa NUPLAN Ltda.  A situação fundiária encontrada pelos pesquisadores 

que realizaram o estudo aponta para o fato de que o INCRA já havia promovido a demarcação de 

aproximadamente cento e onze (111) parcelas no interior da área a ser destinada para instalação da 

FERS Rio Madeira "B", sem porém constatar situações de domínio pleno nas áreas pretendidas. As 

atividades econômicas dos ocupantes na época, basicamente de subsistência, não apresenta indícios 

de atividades de exploração de produtos florestais madeireiros e não madeireiros, estando na produção 

das culturas de arroz, feijão, milho e mandioca a base da agricultura local. A atividade agropecuária já 

se apresentava com um rebanho estimado em 1.889 cabeças. (NUPLAN, 1994). O documento indicou 

a existência de um frágil ecossistema, recomendando a tomada de decisão, por parte das autoridades 

ambientais e fundiárias ligadas aos dos governos Estadual e Federal, visando a sua preservação total 

ou exploração sustentada. 

2.1 – ANÁLISE DO MEIO FÍSICO DA FERS RIO MADEIRA "B"  

A superfície da FERS Rio Madeira "B", demonstrada na figura 1 abaixo, está contida dentro do 

território do município de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, abrangendo uma área de 51.856 

ha (518,56 km²). Localizada à margem esquerda do Rio Madeira, a jusante do município, foi instituída 

pelo Executivo Estadual em 08/10/1996 através do Decreto Estadual nº 7.600 como parte da política 

ambiental do Estado e financiada com recursos do Banco Mundial através do PLANAFLORO. Destina o 

seu espaço territorial para a aplicação de sistemas silviculturais em florestas, objetivando a produção 



auto sustentada dos recursos naturais renováveis e a condução da regeneração natural do 

povoamento remanescente, de modo a garantir a capacidade produtiva da floresta com o mínimo de 

alterações em seus ecossistemas (RONDÔNIA, 1998). 

 

2.1.1 Aspectos da Geologia 

O mapa temático da geologia da área, demonstrado na figura 2 a seguir, foi elaborado com a 

utilização da base de dados produzida pela CPRM em 2007. As unidades encontradas na área 

compreendem as coberturas sedimentares cenozóicas, representadas pelas formações em terraços 

fluviais, depósitos aluvionares e coberturas detrito-lateriticas ferruginizadas. As coberturas cenozóicas 

de Rondônia compreendem depósitos terciários e quaternários continentais que ocorrem 

principalmente ao longo do sistema fluvial Guaporé-Mamoré-Alto Madeira, controlados por fatores 

tectônicos, litológicos e climáticos. Em Rondônia, Souza Filho et al. (1999) descrevem a existência de 

três compartimentos morfoestruturais regionais: a Depressão do Guaporé, o Alto Estrutural de Guajará 

Mirim-Porto Velho e o Planalto Rebaixado da Amazônia Ocidental. O Planalto Rebaixado da Amazônia 

Ocidental, compartimento que abriga a porção territorial em que foi delimitada a FERS Rio Madeira "B", 

é constituído por uma ampla superfície topograficamente rebaixada, dissecada, de cotas inferiores a 

100 m, com savanas comuns e amplas planícies de inundação com sedimentos heterogêneos 

freqüentemente cobertos por crosta lateritica (QUADROS, 2007). 



 

Terraços Fluviais: Q1t 

Os principais depósitos de terraço ocorrem a noroeste do curso do rio Madeira, entre Porto 

Velho e Humaitá, onde configuram uma faixa complexa de canais meandrantes, colmatados e 

abandonados. Os terraços são sustentados por sedimentos mal selecionados representados por 

cascalho, areia, argila e níveis de turfa, posicionados acima do nível médio das águas dos rios atuais. 

Sua ocorrência a noroeste do atual curso do rio Madeira pode ter sido originada pela migração do seu 

paleocanal para leste devido ao soerguimento da cadeia andina (Quadros et al. 1996). Esta unidade 

geológica representa uma área de aproximadamente 80 % do total do território da FERS Rio Madeira 

"B".  

Depósitos Aluvionares: Q2a 

Em Rondônia, seus principais depósitos ocorrem nas cabeceiras dos rios Cutia, Mutum-Paraná 

e Jaci, a montante da cachoeira de Jirau no Rio Madeira, onde tem papel importante na formação de 

ilhas e barras de areia que alteram o seu curso, quanto também no igarapé Água Azul, e nos rios 

Guaporé, Machado, Jamari e outros tantos (QUADROS, 2007). As ocorrências na área da FERS Rio 

Madeira "B" estão situadas ao longo de toda a porção leste e parte da sudeste, em áreas mais 

próximas do Rio Madeira, correspondendo a aproximadamente 15% do território. 



Coberturas Detrito-Lateriticas Ferruginizadas: NQdl  

Ocorrendo em todo o Estado de Rondônia, a unidade compreende crostas lateriticas 

ferruginosas com ou sem perfis completos, e depósitos detriticos resultantes de seu desmantelamento 

e os adjacentes parcialmente ferruginizados. Os sedimentos desta unidade contrastam com os mais 

modernos pelo seu avançado endurecimento. Não há dados sobre a idade desta unidade. As 

coberturas lateriticas da Amazônia tem sido em geral, atribuídas ao Terciário/Quaternário (QUADROS, 

2007). Estas unidades ocorrem em duas pequenas porções isoladas situadas a sudoeste e centro-sul 

do território pesquisado, com área correspondente a aproximadamente 5% da FERS Rio Madeira "B". 

2.1.2 - Aspectos da Geomorfologia 

O mapa da geomorfologia da área, apresentado a seguir na figura 03, foi elaborado com a 

utilização da base de dados produzida pelo PLANAFLORO em 1998. Foram mapeadas quatro (04) 

unidades encontradas inseridas no conjunto das Planícies aluviais e depressões, sendo Terraços Altos 

não Dissecados (A.2.1.1), Terraços Altos com Dissecação Baixa (A.2.1.2), Terraços Baixos com 

presença de Leitos Abandonados e Pântanos (A.2.2.2) e Planícies Inundáveis e vales de Rios 

Principais (A.3.1). As planícies aluviais são dissecadas por pequenos córregos e ocasionalmente por 

córregos largos e amplos, formando sinuosos vales em forma de “U” (RONDÔNIA, 1998).  A vegetação 

predominante dessas áreas é a floresta aberta. As condições de umidade favorecem um adensamento 

de palmáceas dentre as quais se destacam a paxiúba (Iriartea exorhisa Mart.) e o açaí (Euterpe spp.) 

(RADAMBRASIL, 1978). Os terraços fluviais são terrenos alçados em até 15 a 20 metros acima das 

planícies fluviais. 

a) Terraços Baixos com presença de Leitos Abandonados e Pântanos (A.2.2.2) 

Este padrão de formas compreende áreas que margeiam as planícies fluviais dos rios. 

São faixas de topografia plana associada a presença de meandros abandonados, áreas alagadiças, 

pântanos e pequenos lagos. Esta unidade esta representada pelas coberturas aluviais mais velhas, 

planície na qual os velhos meandros do Rio Madeira ainda são distinguíveis. A declividade do terreno é 

inferior a 1%. Sua dinâmica encontra-se ligada aos períodos de cheia e vazante dos rios que a 

margeiam, podendo ocorrer sazonalmente, alagamentos. Apresentam normalmente material franco 

argiloso a argiloso, ocorrendo horizontes orgânicos em superfície. Seu embasamento é composto por 

areias e argilas depositadas acima do nível atual da planície. Podem aparecer formações laterizadas 

localmente. Os solos são mapeados como Glei Distróficos (RONDÔNIA, 1998). 



 

Essa unidade, a mais representativa, se apresenta em uma porção de aproximadamente 48 % do 

território estudado, em mancha localizada na área central e na face leste da FERS Rio Madeira "B".  

b) A unidade Terraços Altos com Dissecação Baixa (A 2.1.2) 

Esta unidade compreende uma morfologia de terraços alçados alguns metros acima da 

planície fluvial e que apresentam processo de incisão de uma rede de drenagem incipiente, mas que já 

começa um suave processo de dissecação da forma. Não sofrem processos de inundação, porém nos 

períodos chuvosos, o lençol freático encontra-se subaflorante. Seus terrenos têm declividades 

inferiores a 2%. O embasamento é composto por material quaternário, de composição 

predominantemente argilosa. As areias quartzosas, Latossolo Amarelo e Solos hidromórficos são os 

principais tipos de solos encontrados (RONDÔNIA, 1998). É uma das unidades mais representativas, 

com sua ocorrência abrangendo 36 % do território estudado, presentes nas porções centro oeste e 

extremo norte da área. 

c) A unidade Terraços altos não dissecados (A 2.1.1)  

Compreendem áreas alçadas alguns metros acima das planícies fluviais. A morfologia 

corresponde a terrenos planos e sem dissecação. Por suas características genéticas estão diretamente 



associados a rede de drenagem atual e subatual, podendo sofrer inundação nos períodos chuvosos. A 

unidade consiste de uma planície aluvial com algumas dificuldades para distinção dos terraços do Rio 

Madeira. Apresentam vegetação de porte arbóreo e arbustivo, com manchas de campinarana. Os solos 

foram mapeados como Latossolo Amarelo e Glei Húmico. O material é predominantemente argiloso 

(RONDÔNIA, 1998). Essa unidade corresponde a aproximadamente 15% do território da FERS Rio 

Madeira "B", estando delimitada em sua porção sudoeste, próxima aos limites com a BR 319 e na parte 

mais antropizada da área. 

d) Planícies Inundáveis e vales de Rios Principais (A.3.1): 

Ao longo dos rios principais, as planícies aluviais atingem grandes áreas, sendo bastante 

largas. Pelo menos dois níveis de terraços foram constatados, sendo que as variações de suas 

altitudes e extensões estão correlacionadas à situação tectônico/geológica. As planícies inundáveis dos 

rios principais são muito extensas e ativas, formando pântanos backswamps, barras de cordões 

sedimentares e sistemas de leitos de rios e meandros abandonados. A unidade é constituída pelos 

terraços mais jovens perto do rio que são inundados anualmente (RONDÔNIA, 1998). Com apenas 1% 

do território essa unidade se apresenta na porção extremo leste da FERS Rio Madeira "B", já nos 

limites com a ESEC Cuniã. 

2.1.3 Aspectos de solos 

As áreas da FERS Rio Madeira "B" são compostas por 04 classes distintas de solos 

reconhecidas como Solos Cambissolos Distróficos (CD5), Glei Distróficos (GD2), Latossolos Amarelos 

Distróficos (LAD5) e Latossolos Vermelho-Amarelo Distróficos (LLD7) conforme apresentado na figura 

04 a seguir. 

a) Cambissolos Distróficos (CD5) 

Caracterizam-se pela presença de horizonte “câmbico”, contendo uma boa proporção 

de mineráveis intemperizáveis. Apresentam textura argilosa, com atividade de argilas baixas. Sua 

consistência a seco é dura e friável e quando úmida é plástica. São pouco a moderadamente profundos 

e ocorrem nas encostas das colinas. Desenvolveram-se a partir de rochas ácidas possuindo baixa 

fertilidade, saturação de alumínio alta, acima de 60% e com baixa saturação de bases (10%) com pH 

em 3,7 para a unidade. Com baixos níveis de Nitrogênio, Potássio, Cálcio e Magnésio, e médios teores 

de Matéria orgânica, mesmo nos horizontes mais profundos do solo, indicam a baixa fertilidade e 

restrições à implantação das principais culturas. Em função do seu relevo e de suas características 



físicas são muito suscetíveis à erosão se desprovidos da sua cobertura vegetal. A drenagem 

constatada para a área em apreço caracterizou-se como mal drenados (RONDÔNIA, 1998). 

 

 

Essa unidade pedológica foi constatada em uma grande porção central da FERS Rio Madeira "B", bem 

como na área ao norte do rio Cuniã, abrangendo até os limites da área em seu extremo norte, 

ocupando uma área correspondente a 44% do território. 

b) Solos Glei Distróficos: GD2 

São solos hidromórficos e ocorrem em regiões com excesso de água, com drenagem 

precária e déficit acentuado de oxigênio, restringindo o crescimento vegetal. A ocorrência desses solos 

para Rondônia, normalmente esta associada aos depósitos aluviais ao longo dos rios, estando 

presentes nas planícies aluviais do Rio Madeira. A unidade encontrada apresenta solos jovens nas 

partes baixas do componente do terreno, anualmente inundados, são imperfeitamente drenados, de 

matizes bruno-acinzentados, claros com horizonte mosqueado. Apresentam de moderada a baixa 

fertilidade, com valores de pH entre 3,6 a 4,2 o que representa acidez muito alta, e baixa saturação de 

bases (17%). As amostras para a unidade apresentaram ainda níveis mínimos para os principais 

nutrientes, como de 1,43 % para o carbono orgânico, 0,11 ppm para Nitrogênio (N), 0,29 ppm para o 

Cálcio (Ca), 0,20 ppm para Magnésio (Mg) e 0,16 ppm para Potássio (K). Os índices de P (Fósforo), 

em 2,0 ppm são satisfatórios para as principais culturas. As recomendações para esse tipo de solos 



devem indicar a manutenção de sua cobertura vegetal original (RONDÔNIA, 1998). Sua ocorrência é 

delimitada à porção centro-leste e oeste da FERS Rio Madeira "B", ocupando uma área 

correspondente a 39% do território. 

c) Latossolos Amarelo Distróficos (LAD5) 

Unidade de solo representativa no território da FERS Rio Madeira "B", ocupando a toda 

a sua porção sul, caracterizam-se pelos altos conteúdos de minerais derivados de argila como a 

caolinita, gipsita e hidróxidos de alumínio. Em razão da forte lixiviação sua capacidade de troca 

catiônica é baixa, assim como as quantidades de cálcio, magnésio, potássio e sódio adsorvidos. Esta 

unidade tem boas características físicas apresentando-se bem drenadas e com boa aeração. Tem 

fertilidade baixa e com baixos teores de pH, indicando acidez. Com características bem especificas, de 

cores amarelas, de textura argilosa e pouca diferenciação entre os horizontes são facilmente 

identificáveis por apresentar o sapé como a vegetação predominante na área (RONDÔNIA, 1998). Sua 

ocorrência é delimitada à porção centro-sul e extremo oeste da FERS Rio Madeira "B", ocupando uma 

área correspondente a 15% do território. 

d) Latossolos Vermelho-Amarelo Distróficos (LLD7) 

Os latossolos normalmente se encontram em avançado estagio de intemperização e 

são muito evoluídos. São solos com B latossólico, não hidromórficos, de textura argilosa com horizonte 

“A” moderado de coloração entre vermelha e amarela. São fortemente ácidos, acentuadamente bem 

drenados, variam de acordo com a textura e a presença de cascalho ou de lençol freático. Tipicamente 

de regiões equatoriais, ocorrem normalmente em áreas de relevo plano ou suavemente ondulado, 

como o caso da FERS Rio Madeira "B", sendo condicionados a diferentes graus de erosão, que podem 

variar de não aparente a laminar, sob floresta aberta. Na unidade foram mapeados solos com pH em 

3,7 e saturação de alumínio alta, próxima a 60%, com baixa saturação de bases (20%). Apresentando 

ainda baixos níveis de Nitrogênio, Potássio, Cálcio e Magnésio, e médios teores de Matéria orgânica, 

mesmo nos horizontes mais profundos do solo, indicam a baixa fertilidade e restrições à implantação 

das principais culturas (RONDÔNIA, 1998). Tem sua ocorrência numa pequena parcela da área, nos 

limites a leste desta Unidade de Conservação, na divisa com os limites da EE Cuniã ocupando uma 

área correspondente a pouco menos de 2% do território. 



2.1.4 Aspectos da Cobertura Vegetal 

Os levantamentos florísticos realizados para o ZEE/RO resultaram em seis (06) tipos de 

regiões fitoecologicas, a saber: Contato Savana/Floresta Ombrófila (SO), Savana Parque (CP), Floresta 

Ombrófila Aberta Aluvial (AA), Floresta Ombrófila Aberta Submontana (AS), Floresta Ombrófila Aberta 

de Terras Baixas (AB) e Floresta Ombrófila Densa Aluvial (DA). As áreas antropizadas também estão 

contempladas na figura 5 a seguir, e serão descritas no item evolução do desmatamento.  

 

 

 



a) Floresta Ombrófila Aberta 

Esta formação está presente na maior parte da Unidade. É uma vegetação com 

características muito associadas ao relevo, podendo assumir até 4 fisionomias distintas: nas 

áreas com altitude menores que 100m encontramos a Floresta Ombrófila Aberta de Terras 

Baixas; nas áreas sujeitas a alagamentos freqüentes encontra-se a Floresta Ombrófila Aberta 

Aluvial; em superfícies com altitudes entre 100 e 600 m são denominadas como Floresta 

Ombrófila Aberta Submontana, e o tipo Floresta Ombrófila Aberta de Bambus. 

Ab: Floresta Ombrófila Aberta de Terras Baixas: aparece ao longo do igarapé 

Cuniã e nos demais afluentes formadores do Lago do Cuniã, localizadas na porção centro sul e 

oeste do território, correspondendo a aproximadamente 46 % da área;  

Aa: Floresta Ombrófila Aberta Aluvial: Ocorre numa área central, ocupando 2,5% 

do território, acompanhando um dos afluentes do igarapé Cuniã, até os limites ao norte. 

As: Floresta Ombrófila Aberta Submontana: Esta formação se apresenta em um 

fragmento maior na porção sudoeste da área de estudo, e em diversas formações menores que 

compõem um conjunto de aproximadamente 14 % do território. Em linhas gerais esta formação 

pode ser caracterizada pelo dossel descontínuo, o que possibilita maior penetração de luz e 

assim a formação de um estrato inferior mais denso.  

Cp – Savana Parque (campo cerrado); formada por dois pequenos fragmentos 

situados na porção central do território da FERS Rio Madeira "B" ocupando pouco mais que 

0,5% da área total. 

b) Contato Savana/Ombrófila Densa (SO) 

Esta formação vegetal de Transição ou de Contato tem como principal característica 

a mescla de espécies tanto da savana como da floresta em uma estrutura que não apresenta 

uma biomassa igual a da floresta, mas com uma fisionomia muito parecida a esta. Como o seu 

nome sugere esta formação vegetal surge nos espaços de passagem entre uma formação do 

tipo floresta e outra do tipo savana. O Contato Savana/Floresta Ombrófila é uma das formações 

vegetais mais representativas da área de estudo. Aparece em manchas nas divisas com a EE 

Cuniã e em fragmentos maiores na porção extremo norte e central da área de estudo, 

associadas à vegetação de transição com a floresta Ombrófila aberta compondo 35% da 

paisagem, ocupam áreas de solos arenosos e antigos terraços fluviais. Estão associadas a solos 

mais arenosos (principalmente em áreas de migração do canal do rio Madeira). 

 

 

 



c) Floresta Ombrófila Densa Aluvial (DA) 

Essas florestas crescem sobre solos de origem hidromórfica, mal drenados e rasos. 

Podem ficar saturados durante as chuvas de inverno, inundando o terreno. É possível distinguir-

se os canais de drenagem, produzindo um relevo irregular. As espécies mais comuns 

encontradas são as paxiubas e o açaí. Tem pequena representatividade no território, com 

aproximadamente 1,5 % da área, com sua ocorrência estando limitada a uma porção no extremo 

sudeste da FERS Rio Madeira "B" junto aos limites com a ESEC Cuniã. 

 

2.1.5 Organização das redes de drenagem 

A FERS Rio Madeira "B" está inserida na bacia hidrográfica do Rio Madeira e resguarda 

importantes nascentes para a região, apresentadas na figura 6 a seguir. O igarapé Cuniã, único 

curso d’água descrito na bacia existente na área, tem uma de suas nascentes na porção 

sudoeste do território desta Unidade de Conservação, recebendo em seu percurso, vários 

tributários de menor grandeza, até transpassar os limites do extremo nordeste da unidade, 

seguindo seu curso pelo interior da EE Cuniã. As planícies são drenadas por pequenos córregos 

distantes em intervalos de aproximadamente 2,0 km, e ocasionalmente por córregos mais largos, 

porém, todos em direção ao igarapé Cuniã e ao Rio Madeira. A densidade das redes de 

drenagem varia de média a alta, com os níveis do lençol freático em profundidades que vão de 

rasos (5 m) a moderadamente profundos (7 a 10 m) (RONDÔNIA, 1998). Os igarapés da região 

em geral apresentam desmoronamentos nas margens, decorrentes das variações do regime 

fluvial, pois no período de cheias as margens dos rios ficam saturadas de água e quando os 

níveis de água começam a baixar, a água retida nessas margens é liberada. Este fenômeno 

causa o deslizamento de forma rotacional ou em pacotes, configurando patamares de 

desmoronamento e aumentando a quantidade de sólidos suspensos nas águas (RONDÔNIA, 

1998). 



 

2.1.6 Aptidão Agrícola e Uso da Terra 

Aproximadamente 2,5 % das planícies existentes nos limites da FERS Rio Madeira "B", 

já foram antropizadas e deram origem, em sua maioria, a pastagens, que se encontram 

degradadas e em processo inicial de regeneração. A pouca agricultura existente está voltada 

para a subsistência de seus ocupantes, com pequenas áreas com plantio de mandioca, feijão e 

alguns roçados de milho e frutíferas. Para o aproveitamento em níveis de manejo de lavouras, o 

solo devera receber aplicações para a correção de pH aos níveis desejados e adubações 

químicas ou orgânicas para o re-estabelecimento de condições de desenvolvimento das culturas. 

A baixa fertilidade dos solos e drenagem imperfeita se apresenta sempre como os principais 

fatores limitantes à implantação das culturas, impedindo o seu crescimento vegetativo normal. 

Nos amplos vales existentes, devido aos riscos de inundações periódicas e más condições de 

drenagem, a indicação de uso se volta para a manutenção de seu estado natural. Em algumas 

áreas de floresta vem ocorrendo a exploração irregular de madeira. A caça e a pesca são 

atividades encontradas na região limítrofe da Unidade de Conservação ao longo do Rio Madeira. 



3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A FERS Rio Madeira "B" foi criada com o propósito de ser um espaço territorial para 

condução de sistemas silviculturais em florestas, com a produção autosustentada dos recursos 

naturais renováveis e o aproveitamento racional dos recursos florestais existentes. A produção 

autosustentada dos recursos naturais aqui deve ser entendida com o conceito de que a taxa de 

consumo dos recursos naturais renováveis não deva ultrapassar a capacidade de renovação 

desses recursos. Assim, a busca da sustentabilidade dessa Unidade de Conservação, não 

apenas como um conceito mas fruto de uma necessidade legal visando a subsistência e a 

manutenção das populações que a habitam, deve estar amparada pelo conhecimento técnico da 

capacidade reprodutiva da floresta em prover com seus recursos os meios necessários à 

sobrevivência dessas populações. Neste contexto, descreveremos os parâmetros de meio físico 

e do potencial florestal encontrados no decorrer das investigações sobre a FERS Rio Madeira 

"B. 

As formações geológicas do território têm aproximadamente 80% de sua área, 

representadas por Terraços Fluviais, com a ocorrência de solos álicos. A análise das feições 

geomorfológicas nos apresenta as três principais unidades com limitações periódicas em função 

do período chuvoso. Os terraços baixos com presença de leitos abandonados e pântanos, que 

representam aproximadamente 48% do território, os terraços altos com dissecação baixa, que 

abrangem 36%, e os terraços altos não dissecados, com 15% do total da área da FERS Rio 

Madeira "B", estando sujeitos a inundações prolongadas no período chuvoso ou em eventuais 

cheias do Rio Madeira.  

Os solos encontrados na composição do território apresentam-se com baixos níveis de 

pH, entre 3,5 e 3,7 considerados potencialmente críticos. Os Cambissolos Distróficos, que 

correspondem a 44 % do território, apresentam características físicas muito susceptíveis à 

erosão quando desprovidos de sua cobertura vegetal original, baixa fertilidade e pouco 

profundos. Abrangendo 39% da área da FERS Rio Madeira "B", os solos Glei Distróficos, 

também apresentam baixa fertilidade e altos níveis de saturação de alumínio, além das 

restrições decorrentes pelo excesso de umidade. Nos demais solos mapeados na área, os 

Latossolos Amarelo Distróficos (15%) e os Latossolos Vermelho-Amarelo Distróficos (2%) do 

território foram descritos com boa drenagem e boas características físicas, propiciando bom 

desenvolvimento dos sistemas radiculares, sem apresentar porem, índices de fertilidade 

suficientes para a implantação das principais culturas. Com os baixos índices de pH 



encontrados, a disponibilidade de nutrientes é afetada consideravelmente que, aliados aos 

baixos índices encontrados para os principais nutrientes necessários ao sadio desenvolvimento 

vegetativo das culturas – N-P-K - deverão requerer a aplicação de altas dosagens de adubação 

química, além da necessidade inicial de correção da acidez dos solos com a calagem. As 

indicações agronômicas para a correção dos índices médios de pH em 3,5 para níveis ótimos de 

fertilidade em torno de 5,5 a 6,5, dependendo da cultura a ser implantada, requerem a aplicação 

de 5,0 a 8,0 toneladas3 de calcário por ha. Após a correção dos níveis de pH, o produtor deverá 

ainda arcar com a aplicação de fertilizantes, que podem ser orgânicos como estercos, cama de 

frango ou compostos orgânicos estabilizados, ou ainda, fertilizantes químicos com aplicação 

específica baseada em análises de amostras dos solos em que serão implantadas as culturas. 

Os problemas de drenagem superficial relatados anteriormente impõem aos terrenos 

existentes na FERS Rio Madeira "B", severas restrições para a sua utilização em plantios 

comerciais ou mesmo para a agricultura de subsistência, elevando os custos de preparo do solo 

e provocando o impedimento temporário de grandes extensões de terras em função da 

ocorrência de encharcamentos ou alagamentos. As características encontradas subsidiam as 

indicações para a manutenção da floresta em pé, pois as áreas onde a cobertura florestal já foi 

retirada para implantação de outras culturas, como a pastagem ou pequenas produções 

agrícolas de subsistência, apresentam um alto grau de degradação, baixas produtividades e alto 

custo de recuperação ou inserção produtiva. 

As principais fitofisionomias encontradas na FERS Rio Madeira "B" são descritas 

predominantemente como Florestas do tipo “Ombrófila Aberta”, com domínio das Florestas 

Ombrófila Aberta de Terras Baixas com 46% da área, representando aproximadamente 23.500 

ha. A estrutura dessa floresta comporta até 180 espécies e uma densidade entre 400 e 500 

espécies arbóreas/ha, com parte do dossel aberto, apresentam espécies arbóreas como a 

cedrorana (Cedrelinga catanaeformis) além de palmeiras e cipós. Para as espécies não 

madeireiras, mas com aproveitamento comercial de seus produtos, destacam-se a castanha do 

brasil (Bertholletia excelsa), o açaí (Euterpe precatoria) e o babaçu (Orbignia martiana). As 

formações de Contato Savana/Ombrófila Densa, compondo 35% da paisagem, por serem 

consideradas zonas de transição (ecótonos), onde a biodiversidade é fator preponderante, pois 

resguardam muitas vezes espécies raras, em vias de extinção ou até mesmo desconhecidas 

para a comunidade científica, pode-se inferir que representam um local de extrema importância 

                                                             
3
 Dados que dependem da definição da cultura principal e de análises físico-químicas dos solos a serem 

corrigidos. Na. 



para a conservação e pesquisa desses recursos naturais. O potencial madeireiro das formações 

existentes na FERS Rio Madeira "B" somente poderá ser confirmado com a elaboração de um 

inventário florístico amostral, porém dados históricos apontam para a existência de uma boa 

volumetria de PFMs. As formações Florestais do tipo Ombrófila Aberta Submontana, com 

aproximadamente 13% da área, apresentam em seu dossel, espécies madeireiras como o 

cumaru (Dipteryx odorata), associados as palmeiras e cipós. Em menor parte, representando 

2,5% do território (1.300 ha), há ocorrência de Florestas Ombrófila Aberta Aluvial. Esse extrato 

florestal cresce em áreas de solos hidromórficos, rasos e mal drenados em terrenos planos e nas 

planícies de inundação do Rio Madeira e afluentes próximos. Apresenta uma densidade arbórea 

superior a 600 árvores/ha sendo que para os solos distróficos – todos os solos da FERS Rio 

Madeira "B" – a densidade é maior, porém o tamanho e a volumetria das árvores diminuem. As 

espécies mais comuns são o açaí (Euterpe precatória), a paxiuba barriguda (Iriatea ventricosa) e 

a sororoca (Phenakospermum guianense). As espécies tolerantes à inundação como a Virola 

surinamensis, V. crebinervia, Iriartea ventricosa, Euterpe spp entre outras, são comuns, porém 

com pouco valor comercial. Representado por uma pequena porção no extremo sudeste do 

território, a Floresta Ombrófila Densa Aluvial, com aproximadamente 750 ha, tem densidade 

arbórea bastante variável, porém de pouco potencial florestal. Relatos colhidos nas entrevistas 

informam a existência esporádica de essências comerciais como a mandioqueira (Erisma 

bicolor), cupiuba (Goupia glabra), matamatá (Escheweilera spp), roxinho (Peltogyne angustiflora 

sp), garrote (Bagassa guianensis) e o angelim (Bowdichia virgilioides sp), além de  castanheiras 

(Bertholletia excelsa), seringueiras (Havea brasiliensis),  açaís (Euterpia spp) e da copaibeira 

(Copaifera sp).  

Uma nova proposta de uso para esses recursos se apresenta como o Manejo Florestal 

Sustentável, voltado a administrar as florestas para a obtenção de benefícios econômicos, 

sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema, objeto do 

manejo. A utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos produtos e subprodutos não 

madeireiros, bem como de outros bens e serviços de natureza florestal podem induzir ao 

processo de sustentabilidade da Unidade. Estudos de viabilidade econômica e financeira para 

Manejo Florestal Comunitário em Rondônia apontam para a necessidade de uma área mínima 

explorável, ou Unidade de Produção Anual (UPA), em torno de 1.000 ha/ano para um ciclo de 

corte de 30 anos, o que demanda uma área líquida total manejável de 30.000 ha.  



A implantação de projetos dessa natureza demanda o cumprimento de vários preceitos 

legais, além do plano de manejo da Unidade, que ainda não foram cumpridos. A regularização 

fundiária, demarcação e delimitação da área, destinação das áreas comunitárias e para o 

manejo florestal, capacitação e empoderamento das comunidades, formação e organização das 

associações comunitárias, dentre outros previstos na Lei do SNUC.  

4 -CONCLUSÕES  

Suas florestas, inundadas periodicamente, apresentam baixo potencial produtivo, 

condicionando o seu uso direto à elaboração de estudos mais aprofundados e levantamentos 

florísticos detalhados. As alterações encontradas no ecossistema local nos demonstraram que a 

capacidade regenerativa da floresta é mínima. Nas áreas onde houve a conversão da floresta 

original para a agricultura convencional do inicio da ocupação, se apresentam hoje com extensos 

“sapezais”, improdutivos e sem o desenvolvimento das espécies arbóreas que outrora povoavam 

o local. Com baixo potencial florestal existente, com apenas 15 % de florestas densas, e que não 

permite uma exploração sustentável, esta Unidade de Conservação não atende ao propósito 

pelo qual foi criada. 

A floresta existe e é pública, conservando-se com 95% de suas características 

originais. Resta agora aos agentes públicos uma definição clara quanto à sua manutenção na 

categoria de Uso Sustentável, visto que os indicadores demonstraram diversas restrições de uso 

e apontam para a sua preservação. A presença das nascentes do Igarapé Cuniã se impõe como 

um fator a ser considerado como justificativa para uma futura recategorização desta Unidade. 
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