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1. CONTEXTO PRÉVIO: RONDÔNIA 

 

O atual território de Rondônia, com uma superfície1 de 237.576,17km², era 

conhecido desde o século XVII quando bandeirantes e aventureiros à procura de 

riquezas – drogas do sertão e minérios – passaram pela região. Entretanto, ficou 

abandonado por aproximadamente 03 séculos. Somente com a Segunda Guerra 

Mundial, a região passou a despertar maior interesse do governo brasileiro para o 

povoamento e o desenvolvimento de atividades econômicas. 

Assim, sua economia desde seus primórdios, enquanto unidade federada 

esteve sustentada em importantes ciclos econômicos, como o da borracha e o da 

mineração ainda em sua fase de território, em 1943 com o Território Federal do 

Guaporé e posterior denominação em 1956 para Território Federal de Rondônia. 

Porém, as condições de infraestruturas, técnicas, políticas, entre outras, não 

foram suficientes para promover o desenvolvimento almejado, caracterizando a 

região como isolada em relação ao restante do país. 

No final dos anos 1940 iniciou-se a construção da BR 29, posteriormente 

identificada como BR 364 ou Rodovia Marechal Rondon e atualmente 

denominada JK, ligando Cuiabá – Mato Grosso a Porto Velho - Rondônia. O 

trecho final foi concluído na década de 1960, permitindo a trafegabilidade regular 

em 1968, viabilizando a ocupação da região noroeste do país e a reconfiguração 

socioeconômica de Rondônia. Entretanto, a pavimentação foi concluída em 1984. 

A construção da BR 364 produziu uma nova dinâmica econômica, social, 

política e populacional em Rondônia, devido à estratégia geopolítica adotada 

pelos governos militares como o “integrar para não entregar” e “a ocupação dos 

vazios demográficos”, com o estabelecimento de metas operacionalizadas por 

programas regionais com o objetivo tácito de promover a integração nacional da 

Amazônia. Um dos primeiros programas de suporte a essa ação foi o Programa 

de Integração Nacional (PIN). 

A política adotada para Rondônia consistia na abertura de rodovias, 

incentivo à migração com distribuição de terras através da colonização dirigida e 

                                                           
1 IBGE – Resolução   nº. 05 de 10/10/02. 
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dos assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA, propiciando a expansão das fronteiras agrícolas, ao mesmo tempo em 

que se tentava minimizar as graves tensões sociais, especialmente por terras, 

verificadas nas demais regiões do país, conforme constata Almeida Silva (2007, 

p. 81): “tais tensões eram marcadas também pelo processo mecanização e 

modernização do campo, expulsão dos trabalhadores rurais e o engajamento 

político através das organizações que lutam por melhorias sociais”.  

Ao longo da BR 364 foram criadas algumas infraestruturas nas cidades que 

ora se iniciavam, sendo que essas funcionavam como ponto de apoio para 

vilarejos, posteriormente municípios, localizados no interior da floresta. Assim, a 

BR 364 funcionou como propulsora para a ocupação em outras porções 

territoriais mais distantes de seu eixo. Por esta rodovia chegaram centenas de 

migrantes na década de setenta, produzindo um crescimento populacional de 

13% ao ano entre 1970/1978 e expandindo-se para 15% ao ano a partir da 

pavimentação da BR 364 entre 1980/1984, conforme as estatísticas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

Com isso, centenas de famílias foram assentadas pelo INCRA às margens 

da BR 364, apropriando-se das terras mais férteis, entretanto alguns problemas 

imediatamente surgiram, tais como: a reduzida fertilidade do solo e das 

dificuldades de sustentação econômica da agricultura aí praticada; a insistência 

governamental em continuar com a política de colonização; vulnerabilidade 

natural à erosão, lixiviação e precoce exaustão dos solos; falta de infraestrutura 

física e social; empobrecimento dos migrantes; incidência de doenças tropicais, 

principalmente malária; dificuldades de armazenamento e escoamento da 

produção na estação chuvosa; impactos ambientais; estabelecimento de fricção 

étnica entre os migrantes, populações indígenas e populações secularmente 

constituídas. 

Diante de tal contexto e visando dinamizar as ações de infraestrutura para 

a colonização, iniciou-se em 1981 o Programa Integrado de Desenvolvimento do 

Noroeste do Brasil - POLONOROESTE, tendo como eixo central a pavimentação 

da BR-364 e o desenvolvimento agrícola. Este Programa financiado em parte pelo 

Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento ou Banco Mundial 
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– BIRD, com contrapartida do Governo brasileiro, devido os impactos causados à 

região, foi duramente criticado, conforme constatam Leão, Azanha & Maretto 

(2004, p. 5): 

[...] as análises e Avaliações ‘Ex-Post’ demonstraram que, embora os 
estudos preliminares efetuados pelo Banco Mundial já apontassem os 
riscos na implantação e implementação do Programa e, tivessem sido 
inseridos componentes ambiental e indígena como forma de 
minimização desses impactos, o POLONOROESTE não teve capacidade 
de sustar a ocupação desordenada de Rondônia e de cumprir suas 
metas sociais e econômicas. 
Entre os fatores apontados, destacamos a expansão populacional maior 
do que o previsto e avaliado na época do planejamento do programa, o 
que gerou um significativo impacto no uso dos recursos naturais, 
contribuindo para o desmatamento, esgotamento do solo e outros 
problemas ambientais na região, bem como a invasão das áreas de 
proteção ambiental e terras indígenas.[...]. 

Além dos problemas apontados, estudos realizados pelo IBGE (1988) 

apontaram que:  

Juntamente com essa massa de migrantes, o asfaltamento da BR-364 
trouxe também outros problemas: o recrudescimento da malária, 171mil 
casos oficiais sendo detectados em 1985; invasão de gafanhotos, 
oriundos do meio-norte de Mato Grosso, que estão se deslocando para 
Rondônia via clareira aberta na mata para o assentamento da estrada; 
além de grandes desmatamentos e de mudanças das atividades locais, 
provocando grandes desequilíbrios ambientais e sócio-econômicos.  

O aumento populacional e a dificuldade de implementação das ações  do 

Programa propiciou que as cidades localizadas ao longo da BR 364 crescessem 

desordenadamente, acarretando inúmeros outros problemas, tais como: 

precariedade de abastecimento de água e esgoto, favelização através de 

ocupação descontrolada, contaminação dos mananciais e do solo, deficiência no 

sistema de saúde e de educação, entre outros.  

Concomitantemente, os projetos de assentamento dirigidos não tiveram os 

objetivos alcançados em sua plenitude, provocando o êxodo rural. Os recursos 

florestais madeireiros e não-madeireiros e minerais ficaram expostos a uma 

extração desordenada, fato que ocasionou generalizada degradação ambiental, 

atingindo inclusive as áreas de preservação e as áreas protegidas (unidades de 

conservação e terras indígenas) produzindo sérios conflitos sociais. 

Como se constata o BIRD priorizou ações com efeitos imediatos como 

infraestrutura, e em contrapartida a proteção ambiental, a questão indígena e a 
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pesquisa científica foram colocadas como irrelevantes, conforme atestam Lago e 

Leão (1989 apud LEÃO, AZANHA & MARETTO, op.cit., p.7): 

O Banco Mundial condicionou seu empréstimo a um estudo detalhado 
das áreas e solos da região do Polonoroeste. Entretanto, o orçamento 
para o período 1981/85 - cerca de 1,55 bilhão – destinou 57% à 
infraestrutura de transporte; 23% para colonização de novas áreas; 13% 
para desenvolvimento rural; 3% para serviços de titulação de terras; 3% 
para a proteção do meio ambiente e questão indígena; 0,5% para 
pesquisa científica. 
Não foi tarefa difícil perceber que o elemento central do programa era 
reconstruir e pavimentar a rodovia 364. Concluída a pavimentação em 
1984, essa importante via de acesso viabilizou o tráfego que interessava 
não só aos pequenos e médios produtores rurais, mas, sobretudo, ao 
grande latifundiário pecuarista; as grandes propriedades improdutivas e 
especulativas, que carrearam a mais valia gerada; à mineração 
empresarial; ao garimpo; ao escoamento de madeira; e ao promissor 
setor terciário das cidades e as suas margens. 

Desse modo, o POLONOROESTE, além de ser um programa oneroso 

economicamente, socialmente e ambientalmente, trouxe inúmeras conseqüências 

negativas  ao ponto do próprio financiador, o Banco Mundial, reconhecer que os 

objetivos não foram alcançados e sua execução foi extemporânea. Na tentativa 

de corrigir as falhas a partir das inúmeras críticas apontadas, o próprio Banco 

Mundial financiou na década de 1990, o Plano Agropecuário e Florestal de 

Rondônia – PLANAFLORO, através de empréstimos e com contrapartida 

financeira dos governos federal e estadual tendo como principal objetivo promover 

o desenvolvimento sustentável do estado e proteger as áreas destinadas para a 

preservação,  terras indígenas e unidades de conservação.  

Semelhantemente ao POLONOROESTE, o PLANAFLORO não conseguiu 

atingir todas as metas definidas, estendendo-se além do prazo previsto para sua 

execução. Ressaltamos que um dos grandes avanços no PLANAFLORO foi a 

viabilização da Segunda aproximação do Zoneamento Socioeconômico e 

Ecológico de Rondônia - ZSEE (Lei Complementar nº 233/2000, posteriormente 

alterada pelas LCs nº 308/2004 e 312/2005). Constitui-se em uma boa ferramenta 

para questões relacionadas à gestão e ordenamento territorial (Figura 1), embora 

não seja respeitado pelos atores sociais e políticos do estado, em virtude de 

interesses difusos.  

Em síntese dividiu-se o estado em 3 zonas, a Zona 1 é destinada ao uso 

agropecuário, agroflorestal e florestal, constatando-se nela elevado grau de 
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antropização e de ocupação humana; a Zona 2 é voltada à conservação dos 

recursos naturais, passíveis de utilização através do manejo sustentável; a Zona 3 

corresponde a áreas institucionalizadas com Unidades de Conservação de uso 

restrito e controlado, além de Terras Indígenas. Estas zonas subdividem-se em 

sub-zonas. Na subzona 3.1 encontram-se as Florestas Estaduais de Rendimento 

Sustentado, Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas e outras categorias 

definidas pelo  Sistema Nacional de Unidades de Conservação que podem ser 

utilizados os recursos ambientais mediante planos e diretrizes específicas.  

 

Figura 1 – Zoneamento Socioeconômico - Ecológico de Rondônia - ZSEE 

 

Fonte: Segunda Aproximação do ZSEE-RO http://www.seplan.ro.gov.br, acessado em 02.03.09 
 

A vulnerabilidade e a fragilidade das áreas protegidas – terras indígenas e 

unidades de conservação – situadas em Rondônia, são alvos freqüentes de ações 

ilegais que resultam na exploração madeireira e o contínuo desmatamento, assim 

como grilagem de terras públicas, em especial nas unidades de conservação e 
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nas áreas limítrofes as terras Indígenas, descaracterizando o zoneamento do 

estado de Rondônia, através de artifícios legais criados para tal fim. 

Mediante a gravidade de semelhantes problemas socioambientais,  

verificados também em outras Unidades de Conservação no país, o Governo 

Federal, em 2008, realizou concorrência pública para concessão de Unidades de 

Manejo Florestal – UMF na Florestas Nacionais do Jamari. No caso a primeira 

área escolhida como projeto-piloto para exploração por um período de 40 anos, 

de acordo com critérios estabelecidos pelos órgãos ambientais, foi a FLONA do 

Jamari, constituída por 03 UMFs. O projeto visa o desenvolvimento de extração 

florestal de forma sustentável, por meio de planos de manejo, de modo a gerar 

oportunidades de emprego e renda às comunidades próximas do entorno. 

Deste modo, o manejo de áreas florestais nativas atende a seis objetivos 

estratégicos:  

1) continuidade da produção, devido à atividade de extração ser 

planejada; 

2) rentabilidade econômica com melhor aproveitamento da matéria-

prima e valoração do produto;  

3) maior segurança para os trabalhadores;  

4) oportunidade de inserção em mercados internacionais e nacionais 

com madeira certificada; 

5) conservação florestal em razão de menor impacto sobre a fauna e a 

flora; 

6) geração de serviços ambientais, criando oportunidades à 

participação das comunidades locais, além da manutenção do ciclo 

hidrológico e retenção do carbono no solo e na atmosfera. 
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1.1. HISTÓRICO DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A FLONA DO 
JAMARI: OCUPAÇÃO DA REGIÃO 

 

Os primeiros habitantes da área que compõe a FLONA do Jamari foram, 

sem dúvida, as populações indígenas, que constituíam-se em diversas e 

importantes etnias, sobretudo o território com maior predominância dos Tupi-

Kawahiba, conforme Nimuendajú (1981). 

As evidências antropológicas quanto às populações indígenas apontam 

que encontram-se na Amazônia há pelo menos 12 mil anos. Almeida Silva (op.cit. 

127) observa que:  

[...] As primeiras incursões de contato com essas populações 
denominadas pelo elemento colonizador como indígenas ocorreram 
através das missões religiosas na Amazônia Ocidental por volta do ano 
1688, e particularmente no atual território de Rondônia em 1714, sendo 
tais povos identificados, conforme a obra .Desbravadores., do Padre 
Vitor Hugo. As missões tiveram forte influência simbólica e política em 
toda a Amazônia, especialmente as dos jesuítas, até serem expulsas em 
meados do século XVI por determinação do Marquês de Pombal. 

A Amazônia, assim como a região da FLONA, passou a ser percebida 

como viável do ponto de vista econômico a partir da segunda metade do século 

XIX, quando técnicas permitiram desenvolver o processo de vulcanização da 

borracha e simultaneamente a região Nordeste enfrentava uma longa seca 

fustigando seus moradores. Com isso, houve a valorização da borracha no 

mercado internacional e aliado com o problema da seca ocorreu a diáspora 

nordestina, principalmente de cearenses, que ocuparam os vales amazônicos. 

O vale do rio Jamari e seus afluentes constituíram-se em importantes vias 

de acesso para o apoio na exploração dos seringais.  Concomitantemente a 

constituição dos seringais ocorreram vários conflitos que resultaram no genocídio 

e expulsão das populações indígenas para áreas com menor potencial de 

extração de borracha.  

Esse ciclo entrara em declínio no início do século XX devido a formação de 

seringais, principalmente na Malásia, causadas por biopirataria. Com a oferta de 

produto abundante do oriente, o preço do látex no mercado internacional foi 

desvalorizou e causou impacto na economia regional, obrigando a desativação 

dos seringais na Amazônia. Decorridos quase cinco décadas, os seringais foram 
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reativados, em razão da Segunda Guerra Mundial que obrigou os países aliados, 

principalmente os Estados Unidos a investirem na extração da borracha. 

Os vários acordos dos governos americano e brasileiro proporcionaram a 

vinda de milhares de trabalhadores - soldados da borracha - para a região, 

influenciando no seu desenvolvimento. É no período deste conflito bélico que 

ocorre, em 1943, a formação da atual Rondônia, criado em porções do Mato 

Grosso e Amazonas, originando o Território Federal do Guaporé.  

O tempo de prosperidade foi relativamente curto e marcado por conflitos 

entre os novos ocupantes e os povos indígenas. Entretanto, os soldados da 

borracha absorveram parte da cultura desses povos, atribuindo uma identidade 

regional muito peculiar, caracterizando-se como populações tradicionais.  

Na região da FLONA do Jamari e em Rondônia, no início da década de 

1950, abriu-se o ciclo da mineração, principalmente cassiterita com extração 

manual, e de forma mecanizada nos meados da década de 1960, coincidindo o 

período com a conclusão da BR 029 - atual 364. Com o incentivo do Governo 

Federal à colonização, nessa época, a região conhece um movimento migratório 

sem precedentes, trazendo não apenas desenvolvimento, mas uma gama de 

problemas sociais e ambientais de toda ordem.  

Até outubro de 1977, a área dos municípios de Itapuã do Oeste e Cujubim, 

em que está inserida a FLONA do Jamari situava-se no município de Porto Velho, 

passando a fazer parte de Ariquemes em razão da emancipação 

políticoadministrativa deste. No final da década de 1980, deu-se o início o 

POLONOROESTE, responsável pelo incentivo à colonização, através dos 

Núcleos Urbanos de Apoio Rural – NUARs, que em sua maioria transformaram-se 

em pequenos e médios municípios, dentro dos padrões urbanos amazônicos.  

 

1.1.1 - CUJUBIM 

 

Com 3.864,07 km², limita-se ao norte com Porto Velho, ao sul com Rio 

Crespo, a leste com Machadinho d'oeste e a oeste com Itapuã do Oeste. O 

povoado surgiu como NUAR do Projeto de Colonização Cujubim e recebeu o 
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mesmo nome do Projeto. O município foi criado pela Lei Estadual 568 de 

22.06.1994, assinada pelo governador Oswaldo Piana Filho, com áreas de Rio 

Crespo e de Itapuã do Oeste, que fazem parte do rol da 3ª geração de municípios 

rondonienses, ambos com crescimento populacional superior a 3% ao ano2.  

Segundo Silva Filho (1995), Cujubim é uma ave, considerada como 

sagrada por muitos povos amazônicos, que a consideram a “mãe da raça”.  

 

1.1.2 - ITAPUÃ DO OESTE 

 

A área do atual município de Itapuã do Oeste está ligada aos ciclos da 

Borracha e da Mineração. Sua toponímia em língua indígena Tupi significa “pedra 

bonita”, sendo este o primeiro nome atribuído ao povoado localizado às margens 

da BR-364, cuja área é de 4.081,43 km².  

O município alcançou autonomia político administrativa através de sua 

criação pela Lei Estadual 364, de 13.02.1992, assinada pelo Governador Oswaldo 

Piana. Algum tempo depois, devido à população não aceitar o nome de Jamari, 

ocorreu uma consulta popular e o município voltou a ser chamado de Itapuã do 

Oeste.  

Desde seu surgimento, enquanto povoado às margens da BR 364, já trazia 

esse nome. Porém por circunstâncias da Constituição Estadual, o relator Amizael 

Silva, resolveu homenagear com o nome de Jamari, que era conhecido pelos 

primeiros exploradores como Iamari, que poderia ser alteração de jaumari, que 

significa semelhante ao umari, uma fruta da região (SILVA FILHO, 1995). 

Outra versão para a palavra Jamari é fornecida pelo Plano de Manejo da 

FLONA do Jamari (2005): “significa, segundo os índios Jupaú, Jamari (Ypitinga) 

rio de águas turvas”.  

O significado adotado pelos indígenas parece ser o mais adequado do que 

aquele descrito por Silva Filho, justamente pela ancestralidade e conhecimento da 

                                                           
2 A tendência é que Cujubim sofra um processo de decrescimento populacional, em razão de sua 
economia se basear na agricultura, pecuária e madeireira, sendo que esta última tem passado por 
crise, principalmente pela ação firme dos órgãos públicos em promover uma maior fiscalização, 
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região do Alto Jamari, área centenarmente ocupada pelos Jupaú, povo que habita  

a Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau.  

Itapuã do Oeste não conta com distritos. A zona rural  é formada pelos 

seringais Nova Vida, São Pedro e Providência; as Glebas São Pedro, Cachoeira 

de Samuel, Cachoeirinha, Cajueiro, Jacundá e Cujubim; além dos assentamentos 

Vale do Jamari, Cujubim, Rio Preto Candeias e os imóveis Botica, Aliança do 

Itapuã do Oeste, Alegria do Rio Preto, Bom Retiro, Cristo Rei e Mamoa de acordo 

com a Agenda 21 municipal. Limita-se ao norte e ao oeste com Candeias do 

Jamari, ao sul (Alto Paraíso e Cujubim), a leste (Cujubim).  

 

1.2 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Itapuã do Oeste e Cujubim abrigam ainda em seus territórios importantes 

unidades de conservação, apresentando grande biodiversidade fauno-florísticas. 

Os municípios integrantes da FLONA do Jamari possuem importantes 

Unidades de Conservação - UCs, sendo: Estação Ecológica de Samuel3 

(Candeias do Jamari, limitando-se com a FLONA do Jamari); Florestas Estaduais 

de Rendimento Sustentado - FERS: Araras, Gavião, Periquitos (Cujubim), Mutum, 

Tucano (Cujubim e Rio Crespo), Reservas Extrativistas - RESEX: Rio Preto-

Jacundá (Porto Velho, Cujubim e Machadinho d'Oeste); FLONAS: Jacundá 

(Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste), Jamari (Itapuã do Oeste, Cujubim e 

limita-se com Candeias do Jamari e Alto Paraíso). 

É importante destacar que estas UCs são imprescindíveis para garantir e 

assegurar a biodiversidade regional, permitindo o conhecimento sobre o banco 

genético da fauna e flora, através de pesquisa nos diversos campos científicos, 

incluindo-se o antropológico, especialmente o conhecimento e a importância para 

a economia do estado. Esta área é  inclusive provedora hídrica para a geração de 

energia da Usina Hidrelétrica – UHE de Samuel, construido sobre  rio Jamari, o 

                                                                                                                                                                                

coibindo a ilegalidade da atividade predatória nas indústrias e conseqüente seu fechamento. A 
ação provoca desemprego forçando a migração dos trabalhadores. 
3 As Unidades de Conservação em destaque integram o Corredor Ecológico Guaporé/Itenez-
Mamoré (Brasil/Bolívia).  
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que requer um tratamento e cuidado especial em sua forma de utilização e de 

preservação dos recursos naturais existentes.  

GTA (2008, p. 6) alerta que “a simples criação de áreas protegidas não é 

garantia da conservação da floresta, nem dos direitos das populações que 

dependem dela para sobreviver”. Isto enseja ações mais firmes e permanentes 

para conter o desmatamento ilegal, a ocupação irregular, a exploração 

clandestina de madeira, entre outros ilícitos.  

 

1.2.1 – FLONA DO JAMARI 

Como pode ser evidenciada pelo histórico de Rondônia e dos dois 

municípios que integram a FLONA do Jamari a ocupação da área ocorreu de 

forma mais eficaz a partir da década de 1950, sendo o rio Jamari a única via de 

acesso pelos seringueiros, castanheiros e garimpeiros de cassiterita.  

A abertura da BR 364 impulsionou a colonização nas proximidades da 

rodovia, entretanto a distância da área em relação à cidade de Ariquemes e Porto 

Velho, aliada à baixa fertilidade do solo encontrado na FLONA e seu entorno 

imediato constituíram elementos inibidores da efetiva ocupação e povoamento da 

região.  

A atividade econômica mais evidenciada na área da FLONA foi a 

exploração de cassiterita, primeiro de forma manual, posteriormente mecanizada 

a partir dos anos 1970. No final da década, conforme afirma o Plano de Manejo – 

Volume I, o INCRA através da Portaria nº 514/1979 arrecadou uma área de 

256.200 ha, denominada Gleba Cajueiro, como terra devoluta e incorporou ao 

patrimônio da União. Os resultados realizados por este órgão apontou que a área 

não era propícia para o desenvolvimento de atividades agrícolas, razão pela qual 

o antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF, em 1983, 

desenvolveu outros estudos que atestava a viabilidade da criação de uma 

FLONA. Esta área, então, foi doada pelo INCRA, o que consolidou sua criação 

em 1984.  

O histórico da criação da FLONA do Jamari, a exemplo de outras unidades 

de conservação brasileiras criadas no início da década de 1980, é marcado pela 
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forma de atuação política dos governos militares, ou seja, foi institucionalizada de 

cima para baixo. Sob esse aspecto Rueda (2005a, p. 24) contextualiza que: 

[...] não houve participação social; a grande influência da mineradora na 
população local, a ponto das pessoas pensarem que ali existia apenas 
uma empresa mineradora, e a pouca atuação do Ibama, ao longo dos 
anos, mostraram que o início dos trabalhos, mediante a reativação do 
Conselho Consultivo e a Construção do Plano de Manejo eram uma 
oportunidade ímpar para estabelecer um diálogo mais amplo e 
construtivo com a comunidade, objetivando desvendar outra realidade, 
até agora desconhecida: a existência e importância da Floresta Nacional 
do Jamari.  

 

1.2.2.1- CARACTERÍSTICAS GERAIS DA FLONA DO JAMARI 

 

Com localização geográfica, no norte rondoniense, a FLONA do Jamari 

está compreendida entre os meridianos 62º44’05" e 63º16’54" e paralelos 

9º00’00" e 9º30’00" de latitude sul. Possui 223.086,27 hectares4 e foi criada pelo 

Decreto nº 90.224, de 25.09.1984, encontrando-se inserida na subzona 3.1 do 

ZSEE de Rondônia, portanto podendo seus recursos ambientais serem 

explorados mediante critérios específicos contidos no Plano de Manejo. Situa-se 

ao norte com a ESEC de Samuel (Itapuã do Oeste e Candeias do Jamari); a leste 

com o município de Cujubim; ao sul com Itapuã do Oeste e Cujubim; a oeste com 

Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste e ESEC de Samuel - na mesorregião 

Madeira-Mamoré e Microrregião Porto Velho, no estado de Rondônia. Portanto, a 

FLONA do Jamari tem cerca de 95% de sua área no município de Itapuã do 

Oeste e 5% em Cujubim. Em relação às sedes administrativas dos municípios, 

encontra-se a 15 km de Itapuã do Oeste, 100 km de Candeias do Jamari, 128 de 

Cujubim e 120 km de Porto Velho. Tendo acesso por via terrestre pela BR 364 e 

rodovia estadual RO 452. 

                                                           
4 As informações, quanto ao tamanho real da FLONA, apresentam várias divergências, as quais 
passamos a citá-las: 223.799,00 ha (Atlas Geoambiental de Rondônia, 2002); 223.086,00 (Anexo 
9 Estudo técnico de viabilidade – Edital 001/2007); 220.000,00 (Anexo 8 – Análise de antropismo 
de unidades de Manejo – Edital 001/2007); o Plano de Manejo da Flona do Jamari – Volume I e III 
(2005) apresentam as seguintes informações: 215.000 ha (área constante no decreto de criação) 
223.086,27 ha (área identificada por meio de instrumentos mais precisos) 225.799,7491 ha (área 
constante na Certidão de Inteiro Teor expedida em 02 de julho de 1998,pelo Cartório de Primeiro 
Ofício de Registro de imóveis de Porto Velho); em Manejo Florestal Sustentável e Conservação: 
Licitação de Concessões Florestais Floresta Nacional do Jamari – SFB, 2007 consta: 222.299 ha 
como FLONA, 225.800 (registro em cartório), 223.086 (georreferenciada). 
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A topografia da FLONA possui altimetria com cotas variando entre 50m 

(mínima) e 300 m (máxima), sendo que 87,7%  situa-se em cota inferior a 150 m e 

12,3% com altitude superior a 150 metros (Anexo 09 do Edital 1/2007). 

A formação vegetal pertence ao bioma amazônico, sendo que sua 

fitofisionomia é composta principalmente por Floresta Ombrófila Aberta (terras 

baixas e submontana) e com pequenas manchas de Floresta Ombrófila Densa, 

apresentando relevo levemente ondulado, além de florestas com formações 

aluviais (florestas de várzea, baixio e buritizal, em menor proporção). A formação 

ombrófila ou de terra firme (Floresta Ombrófila das Terras Baixas e Ombrófila 

Submontana) abrangem mais de 95% da área da FLONA. Apresenta uma 

variedade de 250 espécies identificadas, com variados níveis de valoração, seja 

comercial madeireira, medicinal, estética ou alimentar, conforme quadro-síntese  

Quadro 1 –  Síntese das espécies florísticas da FLONA do Jamari  
Floresta Ombrófila 
Densa e Aberta 
Submontana 

castanha-do-brasil Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl; 
castanha-vermelha Eschweilera atropetiolata S.A.Mori; tauarí 
Cariniana decandra Ducke; mandioqueira Qualea paraensis 
Ducke; cumaru Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.; angelim-
vermelho Dinizia excelsa Ducke; angelim-da-mata 
Hymenolobium sericeum Ducke; muiracatiara Astronium 
lecointei Ducke; ipê-amarelo Tabebuia incana A. H. Gentry; 
piquiá Caryocar villosum (Aubl.) Pers; roxinho Peltogyne 
excelsa Ducke; breu-vermelho Protium hebetatum Daly; 
copaíba Copaifera multijuga Hayne; entre outras. 

Floresta Ombrófila 
Densa e Aberta das 
Terras Baixas 

castanha-do-brasil Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl.; tauarí 
Cariniana decandra Ducke; muiracatiara Astronium lecointei 
Ducke; louro-gamela Sextonia rubra (Mez) van der Werrf; 
copaíba Copaifera multijuga Hayne; jutaí Hymenaea reticulata 
Ducke; tachi Tachigalia cf. plumea Ducke; sucupira-vermelha 
Andira parviflora Ducke; angelim-pedra Dinizia excelsa Ducke; 
Angelim-da-mata Hymenolobium excelsum Ducke; catuaba 
Qualea grandiflora Mart.; carapanauba Aspidosperma nitudum 
Benth.; breu-vermelho Protium hebetatum Daly; itauba 
Mezilaurus itauba (Meissn.) Taub. ex Mez; roxinho Peltogyne 
excelsa Ducke; sucupira-amarela Diplotropis purpurea (Rich.) 
Amsh.; sucupira-preta Hymenolobium pulcherrimum Ducke; 
cedro Cedrela fissilis Vell.; acariquara Minquartia guianensis 
Aubl.; entre outras.   

Floresta Ombrófila 
Aluvial - Floresta de 
Várzea 

taxi Tachigalia velutinosa; tauarí-da-várzea Leuheopsis 
duckeana Burret. Rhodoganalopsis faroensis (Ducke) 
A.Robyns, Couratari tenuicarpa A.C.Smith; matá-matá-da-
várzea Eschweilera albiflora (A.P.DC.) Miers; seringueira Hevea 
brasiliensis Muell. Arg.; copaíba Copaifera multijuga; entre 
outras. 

Floresta Ombrófila 
Aluvial - Floresta de 

envira-bobó Rollinia insignis R. E.Fries; seringueira Hevea 
brasiliensis Muell. Arg.; patauá Oenocarpus bataua; paxiúba-de-
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Baixio escora Iriartella setigera; paxiúba barriguda Iriartella deltóidea; 
patauá Oenocarpus bataua; açaí Euterpe precatória; marupá 
Simarouba amara Aubl.; catuaba Qualea grandiflora Mart., entre 
outras. 

Buritizal sumaúma-branca Cochlospermum orinoccense; caroba 
Jacarandá copaia; cedro Cedrella fissilis; cerejeira Torresia 
acreana, buriti Mauritia flexuosa; açaí Euterpe precatória; 
castanha-do-brasil Bertholletia excelsa;  angelim-pedra Dinizia 
excelsa; entre outras.  

Fonte: Anexo 09 do Edital 1/2007 

 

As características da fitofisionomia da FLONA do Jamari, conforme 

enumera o Plano de Manejo da Floresta Nacional do Jamari, Vol. I (IBAMA, 2005, 

p. 79-82), sinteticamente, demonstra que:  

a) florestas ombrófilas submontanas, do tipo densa ou aberta com 

palmeiras e cipós: situam-se em áreas de 100 a 160m de altitude, 

com relevo suavemente ondulado e dissecado em colinas e cristas 

do embasamento cristalino. Cobrem a porção leste e sul da Unidade, 

havendo ainda pequenas inserções de relevos residuais ao norte e 

noroeste e encontram-se nas encostas dos planaltos e/ou serras. Os 

solos profundos e bem drenados, geralmente do tipo latossolos 

vermelhoamarelo ou podzólicos vermelho-amarelo de textura 

argilosa; 

b) floresta ombrófila densa e aberta das terras baixas ou de terra firme: 

apresenta-se em superfícies sedimentares de relevo aplainado, 

recobrindo o embasamento cristalino a altitudes de 70 a 100m. 

Situa-se na porção central, norte e oeste da FLONA, predominando 

latossolos vermelho amarelo, encontrando-se também 

esparsamente concreções lateríticas e matacões em áreas do 

entorno de afloramentos graníticos; 

c) Floresta Ombrófila Aluvial ou de Várzea: recobre as planícies de 

inundação dos rios, margens de lagos e de igarapés da região, em 

períodos sazonais de 1 a 4 meses de inundação, em função da 

elevação do nível das águas. Ocorre na planície de inundação do rio 

Jacundá; 
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d) Floresta Ombrófila Aluvial ou de Baixio: ocorre em planícies aluviais 

recentes e ao longo dos leitos dos pequenos igarapés. Apresenta-se 

em solos aluviais distróficos, de baixa permeabilidade e mal 

drenados, ocasionalmente inundados durante o inverno. 

Predominam as palmeiras; 

e) Formação Aluvial – Buritizal: abundância de buriti Mauritia flexuosa, 

sendo que nas altitudes mais elevadas ocorrem a caranã Mauritiella 

aculeata e açaí Euterpe precatoria. Localiza-se em depressões 

encharcadas ou em áreas de lençol freático superficial, próximas às 

nascentes de rios. O maior buritizal da FLONA inicia-se na porção 

sul de seu limite oeste (coordenadas: 09º21,500. S e 63º07,000. W), 

estendendo-se por cerca de 16 km para o interior da Unidade; 

f) Áreas Antrópicas: em processo de regeneração de áreas 

antropizadas apresentam árvores e arbustos típicos, como ingá Inga 

sp., imbaúba Cecropia sciadophylla, Cecropia sp., entre outras. 

Quanto ao solo, a FLONA do Jamari possui 04 tipos de solos em sua área 

geográfica e adjacências, conforme Mendes (2002, p. 83-86), que apresentam as 

seguintes características: 

1. Latossolos: são bem intemperizados, ou seja, bem desenvolvidos, 

com profundidade acima de 1 metro, bem drenado – não ocorrendo 

encharcamento; pouca diferenciação de cor e textura em seus 

horizontes superficiais e subsuperficiais; a maior ou menor presença 

de óxido de ferro determina a diferenciação de cores; maiores 

resistências aos processos erosivos e geralmente ácidos, ou seja, 

com baixa fertilidade natural no caso dos latossolos amarelos, que 

limitam o uso agrícola, necessitando de correção e adubação, 

enquanto os latossolos vermelhos possuem fertilidade natural média 

a alta. Tanto o amarelo, quanto o vermelho são encontrados em 

relevo predominantemente plano e suave ondulado; 

2. Podzol hidromórfico, na atualidade denominada de Argissolo: menos 

desenvolvido que o latossolo, por ser modestamente 
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intemperizados; tem profundidade de 1 a 2 metros; apresenta 

diferenciação entre os horizontes superficiais e subsuperficiais, 

como cor e textura onde o percentual de argila é maior nas camadas 

subsuperficiais o que as torna mais suscetíveis à erosão natural; 

encontrados em relevo suave ondulado e ondulado com fertilidade 

natural geralmente baixa;  

3. Areias quartzosas e litólicos distróficos:  pertencem a classe dos 

Neossolos, ocorrem em relevo plano a suave ondulado, com 

fertilidade natural muito baixa, sendo que as do primeiro tipo 

possuem textura arenosa, pouco desenvolvidas e com drenagem 

excessiva. Os litólicos também são pouco desenvolvidos, com solos 

rasos atingindo até 50 cm de profundidade, ocorrem em relevo 

ondulado e escarpado próximo ao afloramento rochoso; 

4. Glei ou Gleissolo – de coloração cinza, sendo formado devido ao 

processo de redução influenciado pelo lençol freático que inunda o 

solo com água durante certo período do ano. O tipo argiloso é 

conhecido como tabatinga e utilizado nas indústrias ceramistas. No 

caso dos gleissolos de Rondônia, predomina a textura argilosa, 

baixa fertilidade natural e ocorrem em relevo plano.  

Quanto ao clima, na região da FLONA predomina o tipo "Amwi" (Köppen), 

com características bem definidas: quente e úmido, com curta estação seca -

tropical com chuvas tipo monção - temperatura média de 22º C e precipitação 

entre 1750 a 2750 mm/ano. 

Em relação à hidrografia e à hidrologia encontrada na FLONA do Jamari, 

existe uma grande quantidade de rios de primeira ordem, a maioria com pouca 

extensão e com grande variação do balanço hídrico por serem intermitentes, 

ficando alguns meses do ano com o leito seco.  

Na paisagem destaca-se: i) a bacia do rio Jacundá, que drena 

aproximadamente 80% das águas da FLONA, pois  a maioria dos seus tributários 

encontram-se localizados dentro desta UC, caracterizando-se com um grau de 

conservação bastante satisfatório; ii) o rio Jamari que cobre pouco mais de 15% e 

está próximo a FLONA. No período chuvoso devido à criação da barragem da 
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UHE de Samuel há inundações de porções consideráveis das áreas, 

influenciando diretamente a rede de drenagem e os ambientes localizados em sua 

proximidade; iii) outro importante rio é o Preto do Crespo que cobre 3,4% da UC e 

recebe a drenagem do Jacundá. É um dos maiores afluentes do rio Jamari.  

Tanto internamente, quanto em sua área de entorno, a FLONA do Jamari 

sofreu impactos decorrentes principalmente da atividade de exploração mineral da 

cassiterita. Na atualidade recebe os impactos ambientais, principalmente no 

entorno, em decorrência de atividade madeireira e agropecuária, como veremos 

adiante, Rueda (2005a, p.25) constatou “uma possível e futura (no caso de 

Itapuã) e real (no caso de Cujubim) ameaça à integridade da Unidade”. 

Em relação às experiências sobre gestão participativa de Florestas 

Nacionais, Rueda (2005a, p. 25-26) contextualiza que a análise da pressão 

antrópica permitiu verificar: 

(i) o rio Jamari e a BR 364 são barreiras naturais que protegem a 
FLONA, pois os moradores das margens do rio e os da margem direita 
da BR 364 (no sentido Porto Velho - Ariquemes) encontram ali mesmo 
os recursos naturais que utilizam; 
(ii) que atualmente os agricultores familiares limítrofes com a FLONA, 
dedicados intensamente às suas atividades agropecuárias não têm 
quase nenhum interesse em extrair produtos da Unidade; 
(iii) que fortalecendo as atividades econômicas destes agricultores 
familiares, diminuirá a necessidade ou interesse pelo extrativismo de 
produtos florestais; 
(iv) que os vizinhos da FLONA, instalados no município de Cujubim 
estão demarcando lotes dentro da Unidade, com interesse de ampliar 
suas explorações agropecuárias; 
(v) que os garimpeiros, invasores localizados no sítio Cachoeirinha 
praticam a caça e pesca na FLONA. 

A concessão de florestas públicas é um caminho para debelar as 

contradições acima apontadas, entretanto  GTA (2008, p.33): 

[...] é ameaçada pela falta de efetivo combate ao crime ambiental 
organizado na região, onde a grilagem de terras públicas e a exploração 
ilegal de madeira estão comprometendo áreas protegidas vizinhas, como 
as Fers de Cujubim, Estação Ecológica de Samuel, Resex Rio Preto 
Jacundá, Flona Bom Futuro e áreas do entorno inseridas na zona 2.1 
(uso especial). 

Essa preocupação decorre do fato de 3% da FLONA do Jamari, ou seja, 78 

km² ter sofrido desmatamento até julho de 2007, apresentando uma taxa média 

anual de 0,07% entre os anos de 2002-2007 conforme dados do GTA - Grupo de 

Trabalho Amazônico Rondônia (2008).  
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A adoção da Concessão Florestal em uma área tão pressionada parece ter 

sido uma boa iniciativa por parte do governo na promoção de geração de renda, 

oportunidades e uso sustentável dos recursos em Cujubim e Itapuã do Oeste. 

 

1.2.2.2 - ATOS LEGAIS E PROCEDIMENTOS NA CONCESSÃO DAS UMFs  

 

Em relação aos atos normativos legais da FLONA do Jamari, além do 

Decreto 90.224/1984 de criação, outros instrumentos como as Portarias nº 

18/2003 e 77/2003 instituem o Conselho Consultivo e a Portaria 51/2005 valida o 

Plano de Gestão, dando o respaldo para atuação das atividades previstas.  

A gestão das FLONA está prevista na Lei de Gestão de Florestas Públicas 

(11.284/2006) que estabelece: a) criação de unidades de conservação; b) 

destinação para uso sustentável pelas comunidades locais; c) contratos de 

concessão florestal com empresas brasileiras por meio de processo de licitação. 

Esta última forma de gestão consiste na delegação onerosa do direito de praticar 

o manejo florestal para exploração de produtos e serviços numa unidade de 

manejo, mediante licitação aberta às empresas brasileiras,  consorciados ou não. 

Neste contexto, a exploração das FLONAS, como unidades de 

conservação de uso direto, visa a utilização racional dos recursos naturais, de 

maneira que possibilite a relação harmônica entre o homem e a natureza, na 

perspectiva do desenvolvimento sustentável, atendendo aos preceitos do 

Programa Nacional de Florestas, visto que as mesmas “são fundamentais à 

conservação da riqueza biológica, à produção de bens e serviços ambientais, à 

geração de renda e emprego e ao desenvolvimento econômico do país".  

O Programa destaca como objetivos:  

[...] a utilização racional dos recursos naturais renováveis para fins de 
produção e pesquisa, respeitando os mecanismos de sustentação de 
seu ecossistema. [...] Uso múltiplo dos recursos florestais de forma 
sustentável; manutenção da diversidade biológica; proteção das áreas 
degradadas; proteção dos recursos genéticos; difusão e apoio ao 
desenvolvimento de técnicas de produção, e/ou aproveitamento racional 
dos recursos naturais renováveis das áreas que limitam a Floresta 
Nacional; desenvolvimento da educação ambiental; proteção das 
belezas cênicas, sítios históricos e arqueológicos; desenvolvimento de 
atividades de recreação, lazer e turismo; desenvolvimento de atividades 
técnico-científicas; conservação dos recursos hídricos; demonstração da 
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viabilidade do aproveitamento sustentável dos recursos naturais 
renováveis. 

Os procedimentos para a concessão de utilização das UMFs exigiram a 

realização de estudos técnicos e jurídicos do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade – ICMBIO. Posteriormente abriu-se a ritualística 

de Audiência Pública, nos municípios jurisdicionados pela FLONA do Jamari  para 

o cumprimento do art. 8º, da Lei 11.284/2006 e art. 30, do Decreto 6.063/2007, 

com o objetivo de:  

a) identificar e debater o objeto da concessão florestal e as exclusões; 

b) identificar e debater os aspectos relevantes do edital de concessão, 

em especial a distribuição e forma das unidades de manejo e os 

critérios e indicadores para seleção da melhor oferta;  

c) propiciar aos diversos atores interessados a possibilidade de 

oferecerem comentários e sugestões sobre a matéria em discussão;  

d) dar publicidade e transparência às suas ações.  

 

O desenho estrutural da concorrência, conforme informações do Serviço 

Florestal Brasileiro - SFB  e adaptado para o Gráfico 1 indica que as atividades 

planejadas para a FLONA do Jamari obedecerão um zoneamento previamente 

estabelecido, consistindo em 09 zonas com funções específicas. Ressaltamos 

que no Edital nº 1/2007 – Anexo 9, o estudo de viabilidade técnica omite a 

informação da área de mineração atualmente explorada.  
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Gráfico 1 – Área em ha do Zoneamento – FLONA do Jamari  
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FONTE: Adaptado de http://www.florestal.gov.br, acessado em 03.03.2009 
 

A área de concessão licitada para manejo correspondente 

aproximadamente 96.000 hectares, divididos em 03 UMFs, conforme contratos de 

concessão: UMF I com 17.178,172 ha; UMF II 32.998,118 ha; UMF III 46.184,253 

ha. 

Entende-se nesse processo como situações especiais de utilização no 

interior da FLONA:  

a. acesso da comunidade local aos produtos de uso tradicional sem 

interferência da concessão florestal para as famílias localizadas na 

área de conservação, sendo a elas destinadas o extrativismo de 

produtos não madeireiros, excluídos das UMFs da concessão 

florestal;  

b. projeto de manejo não madeireiros também excluídas das UMFs;  
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c. projeto experimental de manejo florestal madeireiro com área 

experimental definida dentro da UMF III e com o desenvolvimento de 

treinamento e capacitação em manejo florestal;  

d. áreas de coleta de semente para o viveiro da Prefeitura de itapuã do 

Oeste, visando a produção de mudas para reflorestamento e 

recuperação de áreas degradadas, sendo que as atividades serão 

mantidas e apoiadas pelos contratos de concessão;  

e. visitação pública: destinada a fins educacionais e científicos de 

forma livre, porém com normas de utilização, estando previstas nos 

contratos de concessão das UMFs. 

Após a divulgação do Edital, atendendo aos princípios estabelecidos pela 

Lei nº 8666/93, abriu-se a Concorrência Pública nº 01/2007/SFB, para 

apresentação de propostas técnicas e de preços. Sagrou-se vencedora da UMF 

III a empresa AMATA S/A. A homologação da concorrência foi publicada no Diário 

Oficial da União dos dias 28 e 29.08.2008 e o contrato assinado em 30.09.2008 

(Processo nº 02000.002155/2007-91) estabelecendo um prazo de 40 anos, a 

partir da assinatura, para a exploração de produtos e/ou serviços na UMF III da 

FLONA do Jamari em Rondônia.  

A estrutura da concessão permite como casos especiais a extração de 

castanha-do-pará Bertholletia excelsa e açaí Euterpe oleraceae Mart. e  Euterpe 

precatoria Mart., pelas comunidades locais e a coleta de sementes florestais para 

viveiros públicos das prefeituras de Itapuã do Oeste e Cujubim, assim como a 

visitação para fins científicos e de educação ambiental, dentro das UMFs, de 

forma gratuita, conforme previsto nos contratos de concessão.  

O contrato obriga  ainda a manejo especial os seguintes produtos não 

madeireiros: 1) bacaba Oenocapus bacaba; 2) cipó Heteropsis flexuosa; 3) patauá 

Oenocarpus bataua; 4) buriti Mauritia flexuosa e Mauritia vinifera Mart.; 5) tucumã 

Astrocaryum aculeatum; 6) paxiúba Socratea exhoriza (Mart.) H. Wendl.; 7) inajá 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. e/ou Maximiliano regia Mart.; 8) murumuru 

Astrocaryum murumuru Mart.; 9) babaçu Attalea speciosa Mart. Ex Spreng e/ou 

Orbgnya martiana Barb. Rodr.; 10) copaíba Copaifera spp, e só serão explorados 

desde que tenha a participação direta da comunidade local. Restringe a 
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exploração, pela empresa detentora da área, as espécies florestais cocoloba 

Cocoloba latifólia Lam. e mungubarana Bombax paraense Ducke, que devem ter 

garantias especiais de reprodução e manutenção da floresta. 

Outros pontos do contrato merecem ser destacados, como os previstos na 

subcláusula 1.1 que se refere aos produtos e serviços a serem explorados 

(madeira, material lenhoso residual de exploração, produtos não-madeireiros, 

ecoturismo); subcláusula 1.3 que veda a titularidade ou aquisição do imóvel, 

comercialização de créditos de carbono, exploração do patrimônio genético com 

bioprospecção ou constituição de coleções, exploração mineral, recursos 

pesqueiros e faunísticos, sendo que os quatro últimos dependem de autorização 

expressa dos órgãos competentes. 

Para promoção do desenvolvimento sustentável o contrato prevê 

bonificações que em sua maioria privilegiam a região, ao tempo em que 

minimizam os possíveis impactos resultantes das atividades de manejo na 

FLONA, tais como: 

1) monitoramento da dinâmica de crescimento e da recuperação da 

floresta; 

2) redução de danos à floresta remanescente durante a exploração 

florestal; 

3) geração de empregos da concessão florestal; 

4) diversidade de produtos explorados na UMF; 

5) diversidade de espécies exploradas na UMF; 

6) diversidade de serviços explorados na UMF; 

7) apoio e participação em projetos de pesquisa; 

8) implementação de programas e conservação da fauna na UMF; 

9) política afirmativa de gênero;  

10) fornecimento de matéria prima para utilização pela indústria local; 

11) implantação e manutenção de sistemas de gestão e desempenho 

de qualidade socioambiental. 
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1.2.2.3 - LOCALIZAÇÃO DA UMF III E CARACTERÍSTICAS 

 

Da área total de 223.086,27 hectares da FLONA do Jamari, um total de 

46.184,2537 hectares, compreendendo um perímetro de 149.641,9369 m, conforme 

contrato de concessão florestal, foi concedido à AMATA S/A. A acessibilidade à UMF III 

ocorre por rodovia pavimentada - BR364 a partir de Itapuã do Oeste, além de rodovias 

estaduais e municipais (estradas de chão), conforme Figuras 2 e 3: 

 

Figura 2 – Perímetro da UMF III – FLONA do Jamari 

 

Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade/IBAMA/MMA –2008.  
 

A UMF III (ZMF4 do Plano de Manejo) localiza-se em sua maior parte, em 

Itapuã do Oeste, com exceção de 9,95% de sua área (4.403,9 ha) que encontra-

se em Cujubim. 
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Figura 3 – Uso do solo na UMF III – FLONA do Jamari 

 
Fonte: Serviço Florestal Brasileiro, 2008. 

 

O anexo 9 do Edital nº 1, sobre a UMF III informa que no seu interior abriga 

a Vila de Japim, sendo recortada por algumas estradas de terra. Indica as 

seguintes características relacionadas a cobertura do solo:  

a) desflorestamento: 739,74 ha (1,60%) da área;  

b) floresta ombrófila densa/submontana: 43.628,12 ha (94,47%);  

c) floresta ombrófila de terras baixas: 1.422,16 ha (3,08%);  

d) formação rochosa (afloramento): 287,05 ha (0,62%);  

e) solo exposto à garimpagem: 81,81 ha (0,18%);  

f) água: 25,37 ha (0,05%). 

Para o manejo, os dois tipos de florestas existentes perfazem um total de 

45.050,28 ha (97,54%), tendo uma área de preservação permanente – APP em 

floresta com 1.935,97 ha (4,19%), destinando-se ao manejo florestal produtivo 

sem APP uma área líquida de 43.114,31 ha.  
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A UMF III apresenta os seguintes tipos de solos: Latossolo Amarelo 

Distrófico, Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico, Latossolo Vermelho Escuro 

Distrófico e Regossolo Distrófico, cujas características foram descritas 

anteriormente na seção 1.2.2.1.  
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2. PERFIL SOCIAL DOS MUNICÍPIOS E DA REGIÃO DA FLONA 

2.1 - DEMOGRAFIA  
 

Como palco de um processo intensivo de ocupação, Rondônia, a partir do 

início da década de 1970, foi estrategicamente planejada para ser um estado com 

vocação agropecuária. Apenas uma pequena parcela da população migrante 

fixou-se nas zonas urbanas. Eram na maioria pessoas vindas das regiões Centro- 

Oeste, Sudeste e Sul. A maior concentração da população rural fixou-se região 

central do Estado, onde iniciou-se os projetos de colonização oficial do Governo 

Federal e também em áreas onde se verifica solos com relativa fertilidade, 

propícios para a agricultura.  

No censo realizado em 1970, a população local era pouco mais que uma 

centena de milhar, e em aproximadamente 40 anos chegou próximo de 1.500.000 

habitantes, porém a partir da década de 1990 o crescimento populacional 

manteve-se em patamares relativamente estáveis, conforme se verifica no Gráfico 

a seguir.  

Gráfico 2 – Evolução populacional de Rondônia (1950-2007) 

EVOLUÇÃO POPULACIONAL - RONDÔNIA (1950-2007)
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 Fonte: IBGE - Adaptado dos Censos Demográficos – anos 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000. 
Contagem da População- 2007. 
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O crescimento populacional no estado, apesar de estabilizado nos últimos 

20 anos em virtude da queda na taxa de migrantes, do retorno dos migrantes às 

suas regiões de origem, da migração para outras zonas de expansão da fronteira, 

como é o caso do estado do Acre, Amazonas, Roraima, Mato Grosso, Pará e 

Tocantins e do declínio da atividade garimpeira, tende a expandir-se  nos 

próximos 10 anos, particularmente no município de Porto Velho devido  a 

construção das UHEs do rio Madeira. Essa obra poderá  exercer influência nos 

municípios menores como é o caso de Itapuã do Oeste, Candeias do Jamari, Rio 

Crespo, Alto Paraíso e Cujubim, principalmente em relação às questões 

fundiárias.  

A população residente nos municípios que integram a FLONA do Jamari 

corresponde apenas a 1,54% (23.117 habitantes) da população rondoniense. A   

densidade demográfica da região representa 2,91 hab/km², muito abaixo da 

média estadual de 5,8 hab/km². A taxa de crescimento populacional também 

situa-se abaixo do patamar verificado no estado, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Densidade demográfica, taxa de crescimento anual e participação 
percentual dos municípios da FLONA do Jamari. 
Descrição Municípios Total 

Municípios 
Total 

Rondônia Cujubim Itapuã do 
Oeste 

Área (km²) 3.864,07 4.081,43 7.945,50 237.576,17 
População(¹) 8.826 8.412 17.238 1.377.792 
Dens.Demográfica  (hab./km²) 
(¹) 

2,28 2,06 2,17 5,80 

População 2009 (²) 14.887 8.230 23.117 1.503.911 
Dens. Demográfica  
(hab./km²) 2009 (²) 

3,85 2,02 2,91 6,33 

Crescimento Popul.(³)  1,10 1,07 1,08 2,89 
Área % em Rondônia 1,63 1,72 3,35  
Popul. % em Rondônia (²) 0,99 0,55 1,54  
Área % nos Municípios 48,63  51,37 100,00  
Popul. % nos Municípios (²) 64,40 35,60 100,00  

Fonte: Estimativas do IBGE. Acessado de http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/cadernos/ro.htm 
em 03.03.2009.  (¹) Censo 2000/IBGE. (²) IBGE - Estimativas elaboradas no âmbito do Projeto 
UNFPA/IBGE (BRA/4/P31A)/2005 - População e Desenvolvimento. Coordenação de População e 
Indicadores Sociais. (³) Baseado nas estimativas do IBGE de 2004 e 2005. 
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Dois fatores ajudam a explicar a baixa densidade da região: 

a) a qualidade dos solos para as práticas agrícolas;  

b) a presença de várias unidades de conservação, que cobrem grande 

parte territorial, tornando reduzido o número de habitantes, tais como 

as FERS Araras, Gavião, Periquitos, Mutum, Tucano; a RESEX Rio 

Preto-Jacundá e as FLONAS: Jacundá e Jamari.  

Outro dado  importante sobre Rondônia e seus municípios é que, embora a 

colonização seja recente, a urbanização acompanha a tendência mundial, 

especialmente em se tratando de países de economia emergente, apontando um 

crescimento muito dinâmico e acelerado (Tabela 2). A limitada capacidade de 

absorção dos migrantes à procura de terras, tendo como uma das conseqüência o 

êxodo rural em virtude da ineficácia das políticas agrícolas que possibilite garantir 

a permanência do pequeno produtor no campo, pode ter contribuído para o 

crescimento urbano. 

 

Tabela 2 – População - gênero/municípios da FLONA do Jamari 
 
     UF/Municípios 
 

 
Ano 

 
Total 

  
% 

     
% 

  
Rondônia  

2000 1.380.952 708.610 51,31 672.342 48,69 

2005 1.534.594 784.371 51,11 750.223 48,89 

 
Cujubim 

2000 6.536 3.603 55,12 2.933 44,88 

2005 8.826 4.869 55,17 3.957 44,83 
Itapuã do Oeste 2000 6.822 3.641 53,37 3.181 46,63 

2005 8.412 4.487 53,34 3.925 46,67 
Fontes: (¹) Censo Demográfico 2000/IBGE. (²) Estimativa, IBGE/2005. In: 
http://tabnet.datasus.gov.br, acessado em 04.03.2009. 

 

Ainda analisando esta Tabela, considerando os dados de 2000 e 2005, 

embora relativamente defasados, percebe-se que no aspecto de gênero há uma 

ligeira supremacia quantitativa de homens em relação às mulheres em termos 

globais no estado, enquanto nos dois municípios da FLONA esta relação é ainda 

maior, porém mantendo-se estável.  
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O Gráfico 3 merece uma análise especial em relação ao município de 

Itapuã do Oeste5, visto que sua população passa por um processo de contração, 

que pode ser explicado por razões econômicas e pela falta de oportunidade em 

relação ao trabalho e à exploração de terras, obrigando parte de seus moradores 

a buscarem novos meios de sustento em outros municípios rondonienses e em 

novas áreas pioneiras como União Bandeirantes e Jacinópolis (Rondônia), Apuí 

(Amazonas), Colnizia e Rondolândia (Mato Grosso).  

 

Gráfico 3 – Evolução populacional – municípios/FLONA do JamariI (2000-2009) 

EVOLUÇÃO POPULACIONAL - MUNICÍPIOS/FLONA DO JAMARI 
(2000-2009)
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Fonte: Censo 2000/IBGE; Contagem da População 2005/2007/IBGE; Estimativa 2009/IBGE. 
 

Em contrapartida o município de Cujubim no mesmo período teve um 

elevado crescimento populacional, praticamente dobrando sua população. A 

                                                           
5 Segundo os dados informais da Prefeitura de Itapuã do Oeste, os dados do IBGE são irreais e 
trazem prejuízos ao município, visto que o número de votantes na última eleição foi superior a 
5.500 pessoas, o que significa que a população seja superior a 14.000 habitantes. O município 
juntamente com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA está realizando um levantamento 
pormenorizado no sentido de apresentar o efetivo real da população e assim reivindicar os 
repasses financeiros a que tem direito constitucional. Realmente, se considerarmos o indicador de 
alunos matriculados nas redes estadual e municipal de ensino, a estimativa apresentada pelo 
município traduz uma realidade mais aproximada do que ocorre em seu território.  
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explicação para este fato deve-se a implantação de projetos de colonização e a 

geração de trabalho em atividades madeireiras. Ressalta-se, que a tendência a 

médio prazo é um esvaziamento populacional em virtude do fechamento de 

algumas empresas madeireiras no município que atuavam de forma irregular, isto 

é, com a extração ilegal de madeiras principalmente em UCs, conseqüentemente 

trazendo prejuízos ambientais, além da prática de sonegação de impostos e 

tributos. 

A atuação do poder público no que diz respeito à realização de  operações 

de fiscalização possui um efeito imediato na economia, porém vislumbra-se a 

médio e longo prazos uma estabilização mediante a adoção de medidas e 

políticas de sustentabilidade. 

No contexto da população de Cujubim pode ser verificado que o movimento 

pendular migratório tem as seguintes características: 

a) a atração se deu em virtude da oferta de trabalho para as 

madeireiras com migrantes oriundos, principalmente dos municípios 

de Rolim de Moura, Mirante da Serra, Ji-Paraná e outros de 

Rondônia, assim como o deslocamento da população rural de 

Cujubim para a cidade; 

b) com a repulsão, em virtude do fechamento dessas empresas, os 

trabalhadores estão migrando para Jacinópolis, Buritis, Jaci-Paraná, 

Ponta do Abunã (Extrema de Rondônia), Lábrea (Amazonas) e 

Acre. A constatação que na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Antônio Francisco Lisboa, apenas no primeiro 

quadrimestre de 2009, aproximadamente 150 alunos pediram 

transferência por motivo de mudança, equivalendo ao mesmo 

número de famílias que estão deixando o município; 

c) em parte das FERS há cerca de 600 famílias. Dessas, 170 famílias 

ocupam a FERS Periquitos. Na Fazenda Galo Velho também 

ocorreram ocupações. Estas áreas são consideradas litigiosas. Às 

margens da Rodovia RO-452, que dá acesso ao município, a 

aproximadamente 15 km da BR-364, 10 km do PA Américo Ventura 

e 20 km da FLONA do Jamari ocorre ocupação de terras, com fortes 
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indícios que essa população ocupante seja oriunda de Porto Velho, 

Alto Paraíso, Ariquemes, Ji-Paraná, entre outros municípios de 

Rondônia, o que constitui elevado risco para ocupação posterior de 

parte da FLONA. 

 

Tabela 3 – População urbana e rural nos municípios da FLONA do Jamari 
 
Municípios 

 
Ano  

 
Total  

 
% 

 

 
% 

 
 
Cujubim 

2000 6.536 3.225  49.34 3.311 50.66 

2005 8.826 4.316 48,90 4.510 51,10 

20076 13.857 9.474 69,43 4.171 30,57 

2009 14.887 -  - - - 

 
Itapuã do Oeste 
 

2000 6.822 3.677 53.90 3.145 46.10 
2005 8.412 4.534 53,90 3.878 46,10 

2007 7.905 4.682 59,92 3.131 40,08 

2009 8.230 -  - - - 
Fonte: Censo 2000/IBGE; Contagem da População 2005/2007/IBGE; Estimativa 2009/IBGE.  

 

Na análise do quadro apresentado na Tabela 3, pode ser considerada a 

existência de uma “anomalia” populacional no município de Cujubim, uma vez que 

o maior incremento populacional ocorreu na área rural, mas que pode ser 

explicado pela implantação de novos projetos de colonização, justamente por se 

tratar de uma região agrícola pioneira, num primeiro momento. Demonstra ainda 

que assim como os projetos de colonização não foram totalmente sustentáveis 

em outras regiões, igualmente em Cujubim e Itapuã do Oeste não foram 

suficientes para fixar as famílias ao campo, ocorrendo por conseguinte o êxodo 

rural que produz uma urbanização extremamente precária em termos de 

qualidade de vida.   

A Tabela 4 demonstra que a população do estado e dos municípios é ainda 

jovem – até 24 anos. Entretanto, os números evidenciam um avanço considerável 

da 3ª idade (acima de 60 anos). Em contrapartida o coeficiente de natalidade é 

menos acelerado do que aquele ocorrido entre as décadas de 1980-1990, 

conseqüentemente reduzindo o número de habitantes por família.  

                                                           
6 O total apresentado pelo IBGE são contraditórias, pois ao somarmos a população rural e urbana, 
encontraremos a seguinte equação: 13.645 habitantes em Cujubim e 7.813 em Itapuã do Oeste. 
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Tabela 4 – Distribuição da população por gênero e faixa etária  nos 
municípios da FLONA do Jamari 

Faixa Etária 
(anos) 

Rondônia Cujubim Itapuã do Oeste 
 
 
 

    . 
 

0-4 79.298 75.407 450 420 442 437 
5-9 81.376 78.856 438 411 486 410 

10-14 82.068 79.285 399 314 390 460 
15-19 79.750 77.280 393 342 352 350 
20-24 69.183 68.220 402 332 286 295 
25-29 58.410 59.873 268 246 303 214 
30-39 106.046 100.162 514 379 478 435 
40-49 70.855 65.583 366 264 421 269 
50-59 41.507 35.930 219 138 254 190 
60-69 25.590 20.194 109 74 164 84 
70-79 11.578 8.767 35 13 47 30 
80 > 2.949 2.767 10 -  18 08 

TOTAL 708.610 672.342 3.603 2.933 3.641 3.181 
Fonte: Censo Demográfico 2000/IBGE. 

 

Outro dado que não pode passar despercebido em Rondônia e que se 

repete nos municípios, principalmente naqueles mais pobres,  é a elevada 

natalidade  entre a população adolescente, sendo que 79 em cada grupo de 1.000 

pessoas na faixa de 15-19 anos encontram-se nesta situação, conforme 

IBGE/PNAD-2007. Tomando-se por base a população feminina na faixa etária de 

10-19 anos e cruzando com os dados de 2000 do IBGE, encontramos uma taxa 

semelhante em relação ao estado nos dois municípios, Cujubim com  78 e Itapuã 

do Oeste com 79 em cada grupo de 1.000 mulheres. 

Com relação à população do entorno da FLONA do Jamari, Rueda (2004 

apud RUEDA, 2005 – Plano de Manejo Vol. I Diagnóstico) constatou,através da 

aplicação de questionários em Cujubim e Itapuã do Oeste, os seguintes 

resultados: 

a) 281 residências, totalizando 1.209 pessoas (Gráfico 4), ou seja 4,3 

pessoas por residência; 

b) 55,92% do universo pesquisado são homens e 44,08% são 

mulheres, sendo praticamente a média registrada nos municípios de 

Cujubim e Itapuã do Oeste. A supremacia masculina  é explicada 
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pelos tipos de atividades desenvolvidas na área rural (inclusive 

extração ilegal de madeira) além do fato que, em alguns casos, as 

famílias possuem residências próprias nas cidades e  que, assim, as 

mulheres e as filhas permanecem na zona urbana.  

 

Gráfico 4 – População do entorno da FLONA do Jamari  

POPULAÇÃO DO ENTORNO DA FLONA DO JAMARI
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Fonte: Adaptado de Rueda, R.P., 2004. 

 

Em sua análise, Rueda afirma que os números encontrados evidênciam “o 

índice elevado de adultos no universo populacional (60,1%), o baixo índice de 

jovens de 15 a 18 anos (12%) e de crianças de 0 a 14 anos (27,9%). Em outras 

regiões do país, os percentuais de crianças e jovens na área rural são bem mais 

elevados”. Muito provavelmente, ele faça esta afirmação em função da 

metodologia aplicada, todavia ao considerarmos o conceito de juventude adotado 

pela UNESCO, ou seja,  que o universo de pessoas com 15 a 24 anos constitui-se 

como público jovens, certamente haverá uma inversão dos números e a situação 

será semelhante ao que ocorre em outras regiões do país. 
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No interior da FLONA, o Plano de Manejo aponta a existência da família 

Benjamim com 06 pessoas, representada pela senhora Nazaré, três filhos, uma 

nora e um neto, de 7 anos. Esta família reside há mais de 50 anos na colocação 

Salva Terra e vive do extrativismo, portanto, considerada tradicional. O 

documento assinala a existência de 154 famílias no interior da FLONA que 

desenvolvem atividades assalariadas ligadas à mineração. Entretanto, por 

ocasião da elaboração do Plano de Manejo não se levantou quaisquer 

informações para a composição de seu perfil socioeconômico.  

 

2.2 – PERFIL SOCIAL  
2.2.1 – FUNÇÃO DOS MEMBROS  

 

Tomando-se por base as informações de Rueda, observa-se a realização 

de entrevistas com 366 famílias, das quais 281 estão localizadas na zona rural de 

Itapuã e na Linha 86 de Cujubim, 62 famílias na área urbana de Itapuã do Oeste,  

23 no interior da Unidade e 01 com característica específica, isto é, a família 

Benjamim, por se tratar de única família tradicional no interior da FLONA.  

O Gráfico 5 apresenta o total famílias entrevistadas. Ao considerarmos 

apenas as que encontram-se no entorno imediato da FLONA do Jamari, 281 

delas, ocorrem profundas alterações relacionados as profissões exercidos por 

elas visto que 47 representantes familiares declararam serem donas de casa e o 

restante, 234, declararam exercerem profissões tipicamente rurais como 

agricultores (63%), pecuaristas (12%), pescadores (7%), caseiros e diaristas 

(18%). 
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Gráfico 5 – Profissão/atividade dos entrevistados – FLONA do Jamari e entorno 

PROFISSÃO/ATIVIDADE - FLONA DO JAMARI E ENTORNO
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Fonte: Adaptado da Tabela 2 – Profissão/Atividade dos entrevistados. Rueda, 2004. 
 

Gráfico 6 – Hierarquia familiar dos entrevistados – FLONA do Jamari e entorno 

HIERARQUIA  FAMILIAR DOS ENTREVISTADOS
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Fonte: Adaptado da Tabela 1 – Posição dentro da Família Rueda (2004).  
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No estudo em questão foi considerado apenas o responsável pelas 

respostas contidas nas 366 entrevistas, não se tendo a garantia necessária de 

saber se algumas mulheres foram consideradas chefes de família. Presume-se 

que tenha sido incluído somente os homens, uma vez que as mulheres aparecem 

como donas de casa, conforme o Gráfico 6.  

Por esta constatação, acredita-se que seria necessário outro estudo para 

aprofundar tal discussão, visando aproximar da realidade, o mesmo acontecendo 

em outros tópicos, como exemplo o relacionado às profissões e atividades do 

entorno da FLONA do Jamari, como verifica-se no Gráfico apresentado que foi 

considerado somente os entrevistados e não os componentes da família em sua 

totalidade. Nem por isso, as informações socioeconômicas contidas no Plano de 

Manejo deixam de ser importantes, ao contrário, são muito valiosas. 

 

2.2.2 – RELIGIOSIDADE 
 

Por ocasião do Censo 2000, o IBGE detectou que o catolicismo passa por 

uma retratação no número de fiéis, em Rondônia. O Censo apontava que 74% 

dos brasileiros eram católicos e o restante da população denominava-se 

evangélicos, de outras religiões, sem religião ou não declarou a espiritualidade.  

Com 1.380.952 habitantes, a população rondoniense era composta por: a) 

57,46% de católicos romanos; b) 27,19% de evangélicos; c) 2,42% de outras 

religiões; d) 12,70% sem religião e  e) 0,23% não declararam religiosidade.   

Em relação ao entorno da FLONA do Jamari não existe informação sobre a 

religiosidade. Entretanto, em trabalho realizado na bacia7 hidrográfica  do Jamari, 

Almeida Silva (2005, p. 56) de forma geral constatou em um universo de 541 

pessoas, a seguinte situação descrita na Tabela 5:  

 
 

                                                           
7 A bacia do Jamari abrange os municípios de Ariquemes, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo de 
Rondônia, Candeias do Jamari, Cujubim, Governador Jorge Teixeira, Itapuã do Oeste, Monte 
Negro e Rio Crespo. A amostragem foi realizada somente na zona rural dos municípios 
mencionados. 
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Tabela 5 – Religiosidade e gênero na Bacia do Rio Jamari  

GÊNERO  

RELIGIÃO 
CATÓLIC

A % EVANGÉLICO % SEM RELIGIÃO % 
 
 
 116 21,44 147 27,17 53 9,80 
 
 
 79 14,60 115 21,26 31 5,73 
Total  195 36,04 262 48,43 84 15,53 

Fonte: Almeida Silva (2005). 
 

Os números encontrados na bacia do Jamari, apesar de apresentarem 

números tão díspares em relação aos do estado de Rondônia, pode ser explicado 

em função do tempo decorrido entre o Censo 2000 e a pesquisa realizada em 

2005, considerando-se que o próprio IBGE em sua análise tem constatado a 

retratação dos católicos e o avanço dos evangélicos, principalmente pentecostais 

e neopentecostais.  

Outro detalhe que corrobora com os números expostos é que o estudo foi 

realizado com público específico, no caso a população rural, o que poderá ser 

entendido como uma distorção, pois a população urbana não foi entrevistada. 

Fato é que a religiosidade é praticada em toda a região da bacia do Jamari, tendo 

templos de variadas denominações religiosas evangélicas e católicas. É comum a 

prática de cultos, terços, novenas e festejos religiosos nas comunidades.  

 

2.2.3 – ORIGEM DAS FAMÍLIAS E DINÂMICA POPULACIONAL MIGRATÓRIA 
 

O estudo socioeconômico realizado por Rueda (2004) para o Plano de 

Manejo considerou somente os pesquisados, não estratificando a faixa etária e 

tampouco  o universo populacional do entorno. O estudo menciona a existência 

de um número significativo de migrantes majoritariamente oriunda de outros 

municípios do estado, sendo que aproximadamente 25% é proveniente de outras  

unidades federativas. 

Almeida Silva (2005), ao desenvolver o estudo da bacia do rio Jamari, 

discorre sobre a origem da população analisando a idade, o gênero e o universo 

total populacional, encontrando a seguinte equação:  
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a) 31,98% são nascidos em Rondônia, sendo que 75% com idade 

inferior a 25 anos;  

b) 16,28% mineiros;  

c) 13,68% paranaenses;  

d) 7,95% baianos;  

e) 7,76% capixabas.  

Esses dados ajudam a explicar as profissões e atividades exercidas pelos 

entrevistados de Rueda constante no Gráfico 5, considerando que os migrantes 

ao chegarem em Rondônia continuaram a desenvolver funções e atividades 

semelhantes àquelas praticadas em suas regiões de origem.  

Em relação ao tempo de fixação na região, Rueda (2004) afirma que 

apenas 4,6% dos entrevistados habitavam ali há mais de 20 anos e apenas 

28,4% residiam há mais de 10 anos, observando ainda um elevado fluxo 

migratório significativo em  Cujubim, expressando um “crescimento populacional 

na ordem de 112% entre os anos de 2000 e 2007, segundo dados do IBGE” e 

informações contidas no Plano de Manejo - Anexo 9, p.22. Assim, podemos inferir 

que o autor tenha considerado que 67% dos atuais moradores encontram-se na 

região com um tempo inferior a 10 anos. 

Acredita-se que esse crescimento populacional elevado em Cujubim, tenha 

relação direta com a expansão da fronteira agrícola através de projetos de 

colonização do INCRA realizado no final da década de 1990 e pela ocupação de 

terras, aliando-se ainda a exploração madeireira, que no caso da Amazônia e de 

Rondônia constitui elemento determinante para o processo migratório. 
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Gráfico 7 – Tempo de fixação – Bacia do Rio Jamari 

TEMPO DE FIXAÇÃO - BACIA DO JAMARI

8,93%
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Fonte: Almeida Silva ( 2005). 
 

Alguns desses dados sobre a fixação na região demonstrados por Rueda 

(2004) situam-se muito próximos àqueles descritos por Almeida Silva (2005) 

sobre a bacia do Jamari, tais como: 73,26% entre 0-10 anos; 5,1% aos residentes 

encontram-se há mais de 20 anos, como pode ser constatado no Gráfico 7.  

A análise sobre o período de fixação da população na região de influência 

da FLONA do Jamari compreende que esta fixação é recente, aqui entendido 

como até 10 anos. Isto ocorre, devido a esta área ser uma região de expansão 

agrícola com projetos de assentamento e colonização recentes, principalmente 

em Cujubim, consubstanciando uma mobilidade social grande, uma vez que as 

terras em grande parte não foram regularizadas, permitindo a especulação 

imobiliária. De outro modo, é constatado que os moradores fixados na região há 

mais de 11 anos podem ser considerados como verdadeiros pioneiros da região. 

Entre os motivos que explicam o número relativamente reduzido de 

pioneiros na região, são os  mesmos que atingem os novos migrantes nos 

projetos de assentamento atuais, sendo tanto de ordem estrutural quanto de 

ordem conjuntural, conforme demonstrado no Quadro 2.  
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Quadro 2 – Condicionantes da mobilidade migratória  
Antigos moradores Novos moradores 

- Falta de apoio técnico e financeiro. - Falta de apoio técnico e financeiro. 
- Escassez de mão-de-obra. - Escassez de mão-de-obra. 
- Falta de capital para gerir o negócio 
associado ao receio dos 
financiamentos com juros altos. 

- Dificuldade de obtenção de 
financiamento, visto a ausência de 
documentação legal da propriedade. 

- Problemas fitossanitários. - Problemas fitossanitários. 
- Problemas com sanidade animal - Problemas com sanidade animal. 
- Solos com baixa fertilidade e falta de 
tecnologias adequadas.  

- Solos com baixa fertilidade e falta de 
tecnologias adequadas.  

- Incidência de endemias. - Alta incidência de doenças tropicais, 
sobretudo de malária. 

- Ausência de meios tecnológicos 
adequados. 

- Ausência de meios tecnológicos 
adequados. 

- Dificuldade de incorporação sobre o 
conhecimento do ecossistema local. 

- Ausência de conhecimento sobre o 
ecossistema local 

- Baixo valor da produção agrícola e 
pecuária. 

- Baixo valor da produção agrícola - 
qualidade do produto abaixo do exigido 
pelos consumidores. 

- Associativismo e cooperativismo 
incipiente. 

- Resistência à ideia de associativismo 
e cooperativismo. 

- Dificuldade de identificação de 
potenciais consumidores e qualidade 
do produto abaixo do exigido pelos 
consumidores. 

- Dificuldade de escoamento da 
produção. 

 

Esses obstáculos contribuem de forma especial para que ocorra a 

mobilidade migratória, intraestadual contribuindo para a formação de latifúndios 

geralmente associado à atividade pecuária.  

 

2.2.4 – ACESSO À EDUCAÇÃO E À ESCOLARIDADE 
 

A questão educacional em Rondônia, principalmente na zona rural, desde o 

final da década de 1990, passa por um processo de reformulação. Os gestores 

públicos municipais implementaram uma política educacional de criação de 

escolas pólo (Tabela 6), em virtude do êxodo rural nestas localidades. De acordo 

com os gestores, havia um pequeno número de alunos distribuídos nas escoals 

rurais. Isso tornava a manutenção da estrutura de ensino anterior (diversas 

escolas nas zona rural) onerosa e pouco atrativa. Por isso, várias escolas foram 

desativadas. 
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Tabela 6 – Rede de ensino nos municípios da FLONA do Jamari  
 
 
 
Município 

 
 
 

Nível 

Dependência Admin. (Urbana) Dependência Admin. (Rural) 
Total Fed Est Mun Total Fed Est Mun 

Cujubim 

Geral¹ 02 - 01 01 30 - - 30 

Pré-escola² 01 - - 01 - - - - 

Fund.² 03 - 01 02 03 - - 03 

Médio² 01 - 01 - - - -  

Itapuã do 
Oeste 

Geral¹ 05 - 02 03 11 - - 11 

Pré-escola² 02 - - 02 - - - - 

Fund.² 04 - 02 02 05 - - 05 

Médio² 01 - 01  - - - - 

Fonte: (¹) Divisão de Estatística e Pesquisa Educacional – DEPE/SEDUC-RO/2002. (²) Ministério 
da Educação - MEC, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo 
Educacional/2007 

 

Para ilustrar essa análise, as escolas de ensino fundamental foram aquelas 

que sentiram esse impacto. Observe os dados apresentados no Vol. I do Plano de 

Manejo (2005) que apontam 30 escolas em Cujubim8, 11 em Itapuã do Oeste, 

entretanto no Vol. III apresenta 29 em Cujubim e 19 em Itapuã do Oeste, no 

Anexo 9, constam 07 unidades de ensino em Cujubim e 10 em Itapuã do Oeste. A 

estratégia de escolas-pólo, por conseguinte força o poder público em dotar as 

escolas com condições  mínimas de funcionamento, além da necessidade de 

transporte escolar. Os dados de 2007 do MEC apontam que cada um desses 

municípios desativou várias escolas do ensino fundamental da zona rural, 

justamente pela adoção das escolas-pólos. 

O modelo de escolas-pólo, segundo avaliam os gestores municipais, 

possibilitou a melhoria da qualidade de ensino, visto que a habilitação e a 

formação profissional dos educadores pôde ser mais ampla. Todavia ocasionou o 

aumento de despesas em razão do transporte escolar. Outro fator que merece 

consideração é que nem todos os pais ou responsáveis se sentem tranqüilos, pois 

seus filhos tem que se deslocar para longe de suas residências, quando no 

sistema anterior as escolas estão situadas próximas às propriedades. 

                                                           
8 Em Cujubim, a Escola de Ensino Infantil foi construída pela Indústria e Comércio de Madeiras 
Manoa Ltda, como parte de sua responsabilidade social, e mantida pela Prefeitura Municipal de 
Cujubim. Esta empresa detém o Certificado: SW-FM/COC-1732 do Forest Stewardship Council – 
FSC através do Smartwood Program, desde 2005. 
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As informações obtidas junto às prefeituras de Itapuã do Oeste e Cujubim 

apontam a necessidade de construção de escolas-pólo com currículo diferenciado 

das demais escolas rurais, focalizadas na perspectiva do desenvolvimento 

sustentável no setor primário, ou seja, com perfil agrotécnico que considere os 

potenciais locais, como manejo e desenvolvimento florestal, piscicultura, 

agroflorestal, pecuária e agricultura. 

 

Tabela 7 – Indicadores de desenvolvimento – municípios da FLONA do 
Jamari 

Indicadores Rondônia Cujubim Itapuã do 
Oeste 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH 0,776 0,695 0,702 
Índice de Desenvolvimento da Infância -IDI 0,662 0,520 0,570 
Incidência da Pobreza (1) - 38,33 33,30 
Taxa de Analfabetismo 10-15 anos 3,03 7,00 4,50 
Taxa de Analfabetismo 15 anos ou + 12,97 17,90 18,30 
Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB) E. Fundamental Inicial Estadual 
Geral 

4,0* - - 

IDEB E. Fundamental Inicial Estadual no 
município  

- 3,9** 3,4** 

IDEB E. Fundamental Inicial do município - 2,9* 3,0** 
IDEB E. Fundamental Final Estadual Geral 3,3* - - 
IDEB E. Fundamental Estadual Final no 
município  

- 3,2** 3,0** 

IDEB E. Fundamental Final do município - 3,0* - 
IDEB E. Médio Estadual Geral 3,1* - - 
IDEB E. Médio Estadual no município - - - 

Fontes: IDH  - PNUD/2000;  IDI  - UNICEF/2006;  Analfabetismo – IBGE/Censo de 2000; IDEB – 
INEP-MEC/2007. (1) IBGE, Censo Demográfico 2000 e Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF 
2002/2003. (*) Índice acima do previsto para a meta do ano. (**) abaixo da meta prevista. 

 

Relacionado à problemática de ordem estrutural e conjuntural, o estado de 

Rondônia e seus municípios possuem vários indicadores sociais bastante críticos, 

principalmente em regiões colonizadas ou emancipadas politicamente com uma 

temporalidade menor, logo influenciando diretamente na qualidade de vida com 

reflexos sobre o meio ambiente. Os dados apresentados na Tabela 7 elucidam 

tais questões, especialmente em termos educacionais que, no caso de Cujubim e 

de Itapuã do Oeste denotam um grande desafio para a superação da 

problemática encontrada, isto é, encontrar uma solução para eliminar o 

analfabetismo e melhorar a qualidade do ensino.  
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Na análise das informações do Censo de 2000, constata-se que os 

municípios da FLONA do Jamari possuem um perfil muito parecido em termos de 

população alfabetizada, sendo que as faixas etárias de 05-09 anos e 50 acima, 

representam pontos de estrangulamento, ou seja, possuem maior percentual de 

pessoas que não tiveram acesso à educação, o que na média geral corresponde 

a ¼ da população, conforme ilustra o Gráfico 8.  

 

Gráfico 8 – Proporção da população alfabetizada por faixa etária nos municípios da 
FLONA do Jamari 
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5 a 9 anos 43,10 46,00

10 a 14 anos 92,70 95,50

15-19 anos 94,40 95,70

20-49 anos 84,20 85,90

50 e + anos 57,50 55,30

Total 77,60 78,30

Cujubim Itapuã do Oeste

 

 Fonte: Censo 2000/IBGE 
 

Os dados apresentados nas Tabelas 8 e 9, entrecruzando com alguns dos 

indicadores descritos na Tabela anterior, demonstram que o acesso ao ensino 

fundamental universalizou-se, entretanto não se pode afirmar o mesmo quanto ao 

ensino infantil e médio e, de modo geral, explica que a qualidade do ensino não 

atingiu os objetivos e metas desejadas.  
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Tabela 8 – Alunos matriculados  até o nível médio – municípios integrantes da FLONA Jamari 
 
 
 
 
Município 

 
 
 
 
Depen- 
dência 

Matrícula Inicial 

Ed.Infantil 
Ensino 

Fundamental 
Ensino 
Médio 

Educação 
Profissional 

(Nível 
Técnico) 

Educação de 
Jovens e Adultos 
- EJA (presencial) 

EJA 
 (semi-

presencial) 

Educação Especial(Alunos de Escolas Especiais,  
Classes Especiais e Incluidos) 

Creche Pré-
Escola 

Anos 
Iniciais 

Anos 
Finais 

Funda-
mental2 

Médio2 Funda-
mental 

Médio 
  

Crec
he 

Pré-
Escola 

Anos 
Iniciais 

Anos 
Finais 

Médio 

Ed. 
Prof. 
Nível 

Técnico 

EJA 
Fund 
1,2 

EJA  
Médio 

1,2 

Rondônia  

Geral 
Estadual 601  994  56.989 87.599 54.906 105  19.037 24.282 8.103  6.431  2  21  995  412  133  0 118  16  

Federal 0  0  0  0  328  187  0  32  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  

Municipal 6.214  26.720 94.233 42.445 585  0  13.367  524  235  46  34  110  1.339  214  0  0 29  0  

Privada 2.311  5.797  9.867  7.755  4.478  1.584  940  475  0  37  204  404  838  65  11  327 770  1  

Total 9.126  33.511 161.089 137.799 60.297 1.876  33.344  25.313 8.338  6.514  240  535  3.172  691  144  327 917  17  

Cujubim Estadual 0  0  217  357  374  0  0  197  0  79  0  0  0  0  1  0 0  0  

Municipal 74  314  1.794  817  0  0  363  0  0  0  0  0  5  2  0  0 0  0  

Total 74  314  2.011  1.174  374  0  363  197  0  79  0  0  5  2  1  0 0  0  

Itapuã do 

Oeste 
Estadual 0  0  0  615  249  0  53  207  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  

Municipal 47  314  1.141  175  0  0  272  0  0  0  0  0  4  0  0  0 0  0  

Total 47  314  1.141  790  249  0  325  207  0  0  0  0  4  0  0  0 0  0  

Fonte: Censo Escolar 2008 – Educacenso/INEP . 1Não estão incluídos alunos da Educação de Jovens e Adultos Semi-Presencial.  2Inclui os alunos da Educação de 
Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional 
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Tabela 9 – Taxa de aprovação, reprovação e abandono  
 
 

UF/Município 

 
Fase/ 
Nível 

Taxa aprovação (%) Taxa de 
Reprovação(%) 

Taxa Abandono(%) 

Urb Rural Total Urb Rural Total Urb Rural Total 
Rondônia 
(Diurno) 

1ª s/2º 
ano EF 84,8 56,7 81,5 11,9 34,0 14,5 3,3 9,3  4,0 

2ª s/ 3º 
ano EF  84,0  67,8  82,6  14,5  24,0  15,3  1,5 8,2 2,1 

3ª s/4º 
ano EF  87,0  75,8  86,1  11,7  18,3  12,2  1,3  5,9  1,7 

4ª s/5º 
ano EF  88,9  80,8  88,4  9,6  12,8  9,8  1,5  6,4  1,8 

5ª s/6ª 
ano EF  71,6  66,0  71,2  23,2  22,2  23,2  5,2  11,8  5,6 

6ª s/7º 
ano EF  71,9  70,8  71,8  22,2  17,4  22,0  5,9  11,8  6,2 

7ª s/8º 
ano EF  76,4  77,1  76,5  18,1  10,0  17,6  5,5  12,9  5,9 

8ª s/9º 
ano EF  79,8  76,5  79,7  13,1  12,0  13,0  7,1  11,5  7,3 

EJA 
Fund.  51,9  36,1  51,3  15,2  19,4  15,3  32,9  44,5  33,4 

Rondônia 
(Noturno) 

1ª s/2º 
ano EF  80,3  60,2  78,9  15,3  34,5  16,6  4,4  5,3  4,5 

2ª s/ 3º 
ano EF  82,5  69,6  81,8  15,8  25,2  16,3  1,7  5,2  1,9 

3ª s/4º 
ano EF  86,3  77,7  85,9  12,1  15,1  12,2  1,6  7,2  1,9 

4ª s/5º 
ano EF  89,7  81,2  89,4  8,7  13,8  8,9  1,6  5,0  1,7 

5ª s/6ª 
ano EF  68,2  62,3  68,0  25,1  25,6  25,1  6,7  12,1  6,9 

6ª s/7º 
ano EF  70,4  74,9  70,5  23,3  15,4  23,1  6,3  9,7  6,4 

7ª s/8º 
ano EF  75,8  81,8  75,9  17,2  7,6  17,0  7,0  10,6  7,1 

8ª s/9º 
ano EF  77,0  86,3  77,3  14,8  5,5  14,5  8,2  8,2  8,2 

EJA 
Fund  54,7  51,5  54,7  11,2  9,2  11,1  34,1  39,3  34,2 

Cujubim 
(Diurno) 

1ª s/2º 
ano EF  55,9  71,6  66,2  44,1  26,9  32,8  0,0  1,5  1,0 

2ª s/ 3º 
ano EF  75,0  71,0  72,6  26,6  21,5  23,6  -1,6  7,5  3,8 

3ª s/4º 
ano EF  76,6  79,9  78,7  23,4  15,1  18,0  0,0  5,0  3,3 

4ª s/5º 
ano EF   -   68,4  68,4   -   25,3  25,3   -   6,3  6,3 

5ª s/6ª 
ano EF  0,0  59,5  60,0  0,0  26,1  26,4  100,0  14,4  13,6 

6ª s/7º 
ano EF  0,0  71,9  73,3  0,0  15,5  15,8  100,0  12,6  10,9 

7ª s/8º 
ano EF   -   61,9  61,9   -   19,7  19,7   -   18,4  18,4 

8ª s/9º 
ano EF   -   77,4  77,4   -   8,1  8,1   -   14,5  14,5 

EJA Fund  50,0   -  50,0  12,5   -  12,5  37,5   -  37,5 
Fonte: Indicadores Demográficos e Educacionais – MEC/2007; (1) MEC/2005; (2) MEC/2001 
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UF/Município 

 
Fase/ 
Nível 

Taxa aprovação  
(%) 

Taxa de Reprovação 
(%) 

Taxa Abandono 
(%) 

Urb Rural Total Urb Rural Total Urb Rural Total 
Itapuã Do 

Oeste 
(Diurno) 

1ª s/2º 
ano EF  58,4  59,6  58,6  33,4  21,0  31,3  8,2  19,4  10,1 

2ª s/ 3º 
ano EF  85,5  88,3  86,1  13,3  4,7  11,6  1,2  7,0  2,3 

3ª s/4º 
ano EF  82,8  80,4  82,4  12,3  2,2  10,4  4,9  17,4  7,2 

4ª s/5º 
ano EF   -   86,5  86,5   -   5,4  5,4   -   8,1  8,1 

5ª s/6ª 
ano EF 
(1) 

 76,5   -   76,5  17,6   -   17,6  5,9   -   5,9 

6ª s/7º 
ano EF 
(2) 

 56,3  81,7  64,4  15,6  0,0  10,6  28,1  18,3  25,0 

7ª s/8º 
ano EF 
(2) 

 80,8  89,1  83,7  6,7  0,0  4,4  12,5  10,9  11,9 

8ª s/9º 
ano EF 
(1) 

  -   100,
0 

 100,
0   -   0,0  0,0   -   0,0  0,0 

EJA 
Fund  27,3   -   27,3  4,5   -   4,5  68,2   -   68,2 

Rondônia 
(Diurno) 

1º Ano 
E.Médio   64,5  74,9  65,0  16,6  10,4  16,3  18,9  14,7  18,7 

2º Ano 
EM  80,7  78,8  80,6  10,2  14,8  10,4  9,1  6,4  9,0 

3º Ano 
EM  82,3  89,2  82,6  6,6  1,4  6,4  11,1  9,4  11,0 

EJA EM   62,5  54,8  62,5  11,6  19,2  11,6  25,9  26,0  25,9 
Rondônia 
(Noturno) 

1º Ano 
EM   64,4  59,8  64,3  18,6  14,8  18,5  17,0  25,4  17,2 

2º Ano 
EM  73,5  76,4  73,6  12,4  5,0  12,3  14,1  18,6  14,1 

3º Ano 
EM  78,4  78,7  78,4  9,9  4,1  9,8  11,7  17,2  11,8 

EJA 
E.M   64,8  87,0  65,1  9,5  3,1  9,4  25,7  9,9  25,5 

Fonte: Indicadores Demográficos e Educacionais – MEC/2007; (1) MEC/2005; (2) MEC/2001 
 

As taxas de aprovação, reprovação e abandono escolar constantes na 

Tabela 09, de maneira geral, indicam que o insucesso escolar em termos relativos 

é muito mais significativo na zona rural em relação à urbana, podendo ser 

atribuída essa distinção a diversos fatores, tais como:  

a) menor nível instrucional dos professores e a dificuldade de acesso 

desses à informação em bibliotecas, laboratórios, equipamentos de 

informática, além de espaços para prática desportiva e de lazer;  

b) escassez de material didático e paradidático nas escolas rurais;  
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c) alunos que contribuem em atividades agropecuárias e agrícolas, 

especialmente nos períodos de plantio e colheita, visando com isso 

o aumento da renda familiar, restando um tempo menor para 

dedicarem-se aos estudos;  

d) dificuldade dos alunos em acessarem informações;  

e) grande mobilidade populacional. 

O estudo de Rueda, constante no Vol. I do Plano de Manejo (p.141), 

detectou que na área rural pesquisada, dos 281 domicílios analisados, totalizando 

1.209 pessoas, 35% desse universo freqüentam a escola, sendo que todas as 

crianças de 7 a 14 anos freqüentam a escola, excetuando-se uma comunidade 

cuja escola teve as atividades encerradas.  

Em relação ao nível de escolaridade, Rueda considerou apenas os 281 

adultos entrevistados, apresentando que “apenas 20 (7%) não sabem escrever e 

83 (30%) apenas escrevem o nome. Do total, 37 (12%) chegaram a cursar o 

ensino médio e 203 (71%) passaram da quarta série do ensino fundamental”. 

Caso tivesse trabalhado com o universo de 1.209 pessoas, certamente ocorreria 

um dimensionamento apresentando dados diferentes, que aproximariam às taxas 

de analfabetismo existentes em Cujubim e Itapuã do Oeste.  

 

Tabela 10 – Nível de escolaridade/gênero – bacia do rio Jamari 
Escolaridade  

 
  

Total (%) 
Absoluto Relativo (%) Absoluto Relativo (%) 

< Idade Escolar 20 3,70 25 4,62 8,32 
Não Alfabetizado  40 7,39 39 7,21 14,60 
1ª Série 40 7,39 22 4,07 11,46 
2ª Série 17 3,14 19 3,51 6,65 
3ª Série 28 5,18 14 2,59 7,77 
4ª Série 60 11,09 47 8,69 19,78 
EF Incompleto 55 10,17 26 4,81 14,98 
EF Completo 15 2,77 14 2,59 5,36 
EM Incompleto 15 2,77 13 2,40 5,17 
EM Completo 10 1,85 20 3,70 5,55 
Superior Completo 01 0,18 01 0,18 0,36 

Total 301 55,63 240 44,37 100,00 
Fonte: Almeida Silva (2005).  
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Almeida Silva (2005, p. 55) ao desenvolver sua pesquisa na Bacia do 

Jamari encontrou números da taxa de analfabetismo que aproximam daqueles 

detectados pelo Ministério da Educação (17,90% em Cujubim e 18,30% em Itapuã 

do Oeste), conforme Tabela 10. Este estudo constatou que praticamente a 

metade das pessoas não alfabetizadas estão situadas na faixa etária que vai até 

30 anos.  

Em outra análise, a partir das estatísticas do Censo de 2000, os municípios 

que compõem a FLONA do Jamari possuem um perfil muito parecido em termos 

de população alfabetizada, as faixas etárias entre 05-09 anos e acima de 50 

apresentam maior percentual de população que não teve acesso à escola.  

 
2.2.4.1 – ENSINO SUPERIOR 

  

Quanto ao ensino superior, os alunos de Itapuã do Oeste contam com o 

apoio do município através de serviço de transporte para que possam assistir 

aulas em Porto Velho e Ariquemes, porém não existe estatística oficial quanto ao 

número daqueles que freqüentam universidades e faculdades.  

Em Itapuã do Oeste, funciona na Creche Municipal, no período noturno, o 

Pólo de Educação à Distância da Universidade Luterana do Brasileiro – ULBRA 

com o curso de licenciatura em Pedagogia, que atende uma turma de discentes. 

Houve a tentativa de iniciar um segundo curso nos mesmos moldes, entretanto, a 

procura foi reduzida impedindo sua viabilização. 

No município de Cujubim funciona desde 2005, em uma escola de ensino 

infantil, no período noturno, o núcleo de ensino superior da EADCON – Educação 

à Distância, com aulas ao vivo, transmitidas por televisão e internet 

acompanhadas por tutores contratados pela Cooperativa Educacional de 

Desenvolvimento da Amazônia – COEDA, sediada em Ariquemes. 

O núcleo comporta 09 turmas num total superior a 100 alunos, divididos 

entre os cursos de Letras, Pedagogia, Matemática, Serviços Sociais, 

Administração e Ciências  Contábeis, cujo a duração dos cursos é de 04 anos. 

Para os cursos de Letras, Matemática e Pedagogia, a mensalidade é de 

aproximadamente R$ 175,00 e os demais variam de R$ 205, 00 a R$ 225,00. 
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O perfil dos estudantes no que se refere as licenciaturas é caracterizada 

em sua maioria por professores que atuam na rede pública estadual e municipal e 

que necessitam de formação complementar, enquanto aqueles que procuram os 

cursos de Administração e Ciências Contábeis são funcionários públicos, 

profissionais liberais e empresários.  

A forma de ingresso nos cursos ocorre por meio de vestibular aplicado no 

próprio município. Entretanto, em 2009, o vestibular não foi realizado seguindo as 

orientações do MEC, pois em ano de inspeção não é permitida a realização de 

concursos vestibulares, conforme informado pela Senhora Elizane Zimmermann.  

A coordenadora afirma que o índice de evasão dos alunos é muito pequeno 

e a qualidade do ensino oferecido é excelente. Sua análise baseia-se na 

experiência dos alunos que participaram de vários concursos públicos estaduais e 

municipais e conseguiram êxito.  

Uma questão bastante relevante levantada em Itapuã do Oeste e Cujubim 

referente aos estudantes do ensino superior, que buscam cursos diferenciados 

em outras áreas do conhecimento, é que se deslocam para centros urbanos 

maiores e  muitas vezes encontram oportunidades de trabalho, jamais retornando 

a esses municípios.  

 

2.2.5 – SANIDADE HUMANA NOS MUNICÍPIOS  
 

A infraestrutura de saúde nos municípios que compõem a FLONA do 

Jamari é bastante reduzida. Existem poucos profissionais para atender a grande 

demanda existente, o que obriga os moradores a procurarem atendimento em 

centros urbanos maiores como Ariquemes e Porto Velho, sobrecarregando seus 

sistemas de saúde. 

As informações contidas no Vol. III do Plano de Manejo (2005) indicaram 

que Cujubim possui 06 unidades ambulatoriais e cinco postos de saúde, enquanto 

Itapuã do Oeste contava com 02 hospitais com total de 26 leitos e 02 unidades 

ambulatoriais. Essas informações contradizem àquelas observadas no Vol. I 

(2005, p.144) que afirma: “os dois municípios não contam com hospital, nem com 

profissionais especializados”. Ao cruzarmos as informações do Vol. III com as 
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constantes da Tabela 11, pode-se constatar que ocorreu uma redução na 

estrutura de apoio à saúde da população nos dois municípios em questão. 

 

Tabela 11 – Saúde: distribuição de atendimento médico-hospitalar 

Município 

 
 
Ano 

 
Posto 
Saúde 

 
Centro 
Saúde 

 
Und. 
Mista 

Und Diagnose e 
Terapia 

(Privado) 

 
 

Total 

 
Leitos 

Hospital (1) 

Cujubim 
2005 05 01 - - 06 00 
2007 03 01 - - 04 - 

Itapuã do 
Oeste 

2005 - - 01 - 01 15 
2007 01 - 01 01 03 - 

Fonte: SIA/SUS/2005 e (1) SIH/SUS/2005; IBGE, Assistência Médica Sanitária 2005; Malha 
Municipal Digital do Brasil: situação em 2005. Rio de Janeiro: IBGE, 2006. Caderno de 
Informações de Saúde – CNES/2007   

 

As informações colhidas junto à Secretaria Municipal de Saúde de Itapuã 

do Oeste reafirma àquelas destacadas pelo IBGE. Todavia, a estrutura é 

composta de um Posto de Saúde da Família - PSF e 01 hospital de pequeno 

porte com capacidade para 20 leitos, direcionando-se a procedimentos clínicos 

com uma média de 100 atendimentos/dia. Os atendimentos realizados no 

município dizem respeito a saúde familiar, emergência, urgência, odontológico, 

neonatal, pré-natal. O Hospital de Cujubim possui perfil de atendimento e 

estrutura semelhante ao de Itapuã do Oeste. Os casos mais graves ou que 

necessitam de especialidades médicas são encaminhados para tratamento em 

Ariquemes e Porto Velho ou fora do estado. 

Em Itapuã do Oeste, a medicina preventiva é realizada em todo município 

por uma equipe de agentes de saúde da família, enquanto o atendimento clínico 

está restrito a estrutura existente na zona urbana. Um dos grandes problemas na 

saúde no hospital municipal é a falta de mão-de-obra, principalmente de médicos, 

que conta na atualidade com 04 médicos plantonistas, 06 enfermeiras e 02 

dentistas. 

Ainda como problema, há a limitação orçamentária e financeira do 

município que impede a contratação de profissionais, sendo que a constituição de 

equipe está condicionada às normas do Ministério da Saúde. Atualmente, Itapuã 

do Oeste dispõe de duas equipes, cada uma delas composta por 01 médico, 01 

enfermeiro, 01 dentista, 01 técnico de enfermagem, 07 agentes de saúde da 
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família, além de uma equipe móvel de saúde. A FUNASA apóia essas equipes 

principalmente em relação à epidemiologia tropical (malária, dengue, entre outras 

doenças), tendo inclusive na área urbana 01 laboratório de malária. 

Outra dificuldade na área de saúde está relacionada a necessidade de 

ampliação do Hospital Municipal, postos de saúde e das bases de apoio na zona 

rural, sendo que esta última encontra-se em processo de negociação de recursos 

junto ao Programa Território da Cidadania - TC. 

No interior da FLONA do Jamari, o atendimento à saúde é realizado pela 

FUNASA e em caso extremo conta com a parceria da Secretaria Municipal de 

Saúde de Itapuã do Oeste, através dos agentes de saúde da família.  

Outras questões levantadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Itapuã 

do Oeste referem-se especificamente a gravidez na adolescência e elevado 

índice de pessoas atacadas por animais peçonhentos.  

Na primeira questão, é constatado uma deficiência quanto a orientação e 

prevenção em virtude do pouco efetivo de recursos humanos capazes de realizar 

um melhor atendimento. Relaciona-se também a questão da gravidez a expansão 

do uso das drogas, a desestruturação familiar e a existência da prostituição 

infanto-juvenil às margens da BR-364.  

Em relação a segunda questão é verificado que o maior número de casos 

ocorre em áreas alagadas ou próximas a mananciais, tendo como maiores vítimas 

os pescadores, extrativistas e agricultores. Na tentativa de debelar tais problemas, 

a Secretaria Municipal conta com o apoio da Secretaria Municipal de Trabalho e 

Ação Social e entidades que lidam com questões ambientais. 

Em termos de sanidade, segundo os dados do SIH/SUS (2007), as 

principais doenças, na FLONA do Jamari, possuem perfis próprios variando de 

faixa etária, como pode ser observado na Tabela 12, os quais resumidamente 

apresenta-se as que afligem um maior percentual populacional, chamando a 

atenção especial para os casos de gravidez entre 15-19 anos.  

Outro dado bastante relevante refere-se a doenças infecciosas e 

parasitológicas compreendida nas faixas etárias até 14 anos, sendo explicada 

pelas condições de saneamento e abastecimento de água. As doenças 
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respiratórias atingem praticamente essas mesmas faixas e estão relacionadas as 

condições de ar, agravados no período das queimadas e do fenômeno das 

friagens. 

 

Tabela 12 – Doenças mais expressivas nos municípios da FLONA do Jamari 

Capítulo CID Município Menor 
1ano 

1 a 
4 

5 a 
9 

10 a 
14 

15 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
64 

65 e 
mais 

60 e 
mais Total 

I. Algumas 
doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

Cujubim 35,7 17,9 14,3 - 1,8 5,8 - 11,1 6,3 9,0 
Itapuã do 
Oeste 31,3 13,3 12,5 50,0 14,3 2,1 7,1 14,3 11,1 12,5 

IX. Doenças 
do aparelho 
circulatório 

Cujubim 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

10,1 
 

26,3 
 

33,3 
 

31,3 
 

7,3 
Itapuã do 
Oeste - - - - - 6,4 21,4 42,9 33,3 7,5 

X. Doenças 
do aparelho 
respiratório 

Cujubim 
 

35,7 
 

53,6 
 

7,1 - 
 

3,6 
 

0,7 
 

5,3 
 

33,3 
 

25,0 
 

11,0 
Itapuã do 
Oeste 25,0 46,7 12,5 - - - 7,1 14,3 11,1 11,7 

XI. Doenças 
do aparelho 
digestivo 

Cujubim 
 

- 
 

3,6 
 

14,3 
 

12,5 
 

3,6 
 

5,0 
 

21,1 
 

- 
 

- 
 

5,6 
Itapuã do 
Oeste - - 12,5 - - 12,8 7,1 - - 6,7 

XV. Gravidez 
parto e 
puerpério 

Cujubim 
 

- 
 

- 
 

- 
 

12,5 
 

57,1 
 

28,1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

23,9 
Itapuã do 
Oeste - - - - 57,1 14,9 - - - 9,2 

IX. Lesões 
enven e alg 
out conseq 
causas 
externas 

Cujubim 
 

- 
 

3,6 
 

14,3 
 

50,0 
 

10,7 
 

17,3 
 

26,3 
 

- 
 

18,8 
 

14,0 

Itapuã do 
Oeste - 6,7 25,0 - 28,6 23,4 7,1 - - 14,2 

Fonte: 2007/ SIH/SUS Caderno de Informações de Saúde – CNES/2007   
 

Os municípios de Cujubim e de Itapuã do Oeste, conforme atestam os 

dados do censo de 1991, não contavam com serviços relacionados a saúde, 

como abastecimento de água, instalações sanitárias e coleta de lixo. Todavia, 

decorridos 10 anos aparecem no Censo de 2000 atendendo parcela considerável 

da população, restringindo-se às suas áreas urbanas.  

Ressalta-se que tais serviços não atendem integralmente a clientela 

urbana, sendo que Itapuã do Oeste encontra-se proporcionalmente com maior 

quantidade de atendimento do que Cujubim, conforme Tabela 13. 
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Tabela 13 – Proporção de moradores com serviços relacionados à saúde 
nos municípios da FLONA do Jamari 

Serviços Municípios 
Abastecimento de Água Cujubim Itapuã do Oeste 
Rede geral 19,1 40,0 
Poço ou nascente (na propriedade) 78,6 56,4 
Outra forma 2,4 3,7 
Instalação Sanitária 

Rede geral de esgoto ou pluvial - 1,8 
Fossa séptica 2,4 43,1 
Fossa rudimentar 62,7 40,0 
Vala 0,3 0,4 
Rio, lago  - 0,0 
Outro escoadouro 0,6 0,1 
Não sabe o tipo de escoadouro - - 
Não tem instalação sanitária 34,0 14,7 
Coleta de lixo 

Coletado 25,4 44,3 
Queimado (na propriedade) 68,3 46,2 
Enterrado (na propriedade) 1,9 3,1 
Jogado 3,7 5,8 
Outro destino 0,6 0,6 

Fonte: Censo 2000/IBGE 
 

2.2.5.1 – SANIDADE HUMANA, MORADIA E MEIO AMBIENTE NO ENTORNO 
DA FLONA JAMARI  
 

2.2.5.1.1 – SANIDADE  
 

As áreas rurais de Cujubim e Itapuã do Oeste não possuem programa de 

saneamento básico, redundando na proliferação de insetos transmissores de 

doenças, especialmente malária, que se apresentam principalmente em áreas 

mais recentes de desmatamento. A ação de combate aos vetores restringem-se à 

prevenção efetuada pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e os 50 

agentes comunitários de saúde.  

As informações fornecidas no Vol. I do Plano de Manejo (2005) concluem 

que 97,51% dos moradores do entorno consomem água retirada de cacimbas, 

0,71% tem acesso à água encanada; 1,78% consomem água dos rios, sendo que 

90,39% dessa população filtra a água para seu consumo, explicando o baixo 

índice de incidência de verminoses. Esses números apresentados, entretanto 

destoam dos números oficiais apresentados na Tabela 12, instigando a 

indagação: será que as condições sanitárias ficaram piores desde 2005? 
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O próprio estudo no Vol. I (2005, p.144) desconstrói a argumentação sobre 

a incidência de verminose e diarréia que está relacionada ao tomarmos o universo 

de 281 entrevistados, em que se pode verificar que 24,20% adquirem tais 

enfermidades superando os índices de 9% e 12,5% respectivamente em Cujubim 

e Itapuã do Oeste. A Tabela 14 elucida essa informação. 

 

Tabela 14 – Problemas de saúde mais comuns 
Universo Malária Diarréia Problemas 

Respiratórios 
Verminose Virose Outros 

281 265 12 25 56 28 15 
% 94,31 4,27 8,90 19,93 9,96 5,34% 

Fonte: Vol. I – Diagnóstico – Plano de Manejo da Floresta Nacional do Jamari Rondônia, 2005. 

 

Ao estabelecer um paralelo com o estudo realizado na bacia do rio Jamari, 

Almeida Silva (2005) constatou que a verminose e doenças intestinais tem 

relação direta com a água dos poços utilizada para o consumo humano e 

proximidade das fontes com as fossas, apresentando um quadro preocupante, 

visto que a maioria encontra-se a distâncias inferiores as mínimas recomendadas 

pelos organismos de saúde.  

A relação da distância entre as fossas e os cursos d'água (rios e igarapés), 

também é preocupante, devido às condições de clima e solo da Amazônia, o que 

se pode concluir é que a maioria das propriedades contribui em maior ou menor 

grau com a contaminação das águas por coliformes fecais.  

No estudo de Almeida Silva (2005) ficou constatado que para o tratamento 

da água, 22,58% das propriedades utilizam filtros de barro, 16,13% fervem, 

43,55% aplicam cloro, 1,61% aplicam cal, 1,61% fazem uma coagem e 14,52% 

não realizam quaisquer tipos de tratamento. As famílias com melhor qualidade de 

saúde são aquelas que possuem água tratada.  

Outro problema existente decorrente da falta de informação da população 

está relacionado a destinação da água proveniente da pia ou lavatório. Estas são 

despejadas diretamente em igarapés e rios ou escoam a céu aberto infiltrando-se 

no solo, contaminando-o. Esses problemas apontados se agravam no período 
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chuvoso, quando o lençol freático sofre oscilações e fica mais próximo à 

superfície.  

Outros dados muito significativos apontados no Plano de Manejo indicam 

que 82,92% das residências pesquisadas possuem vaso sanitário. Em relação à 

destinação do lixo aponta que a prática de queima (89,32%), enterra (8,90%) e 

1,78% deixa o lixo exposto na natureza.  

O maior problema na opinião de 91% da população entrevistada é a 

inexistência de postos de saúde dispersos pela área territorial dos municípios, que 

os obriga a se deslocarem até a cidade em busca de tratamento. O estudo 

apontou ainda forte ocorrência de malária, principalmente na época de instalação 

do garimpo do Cachoeirinha. Os elevados índices da doença e uma área com 

potencial de propagação de vetores forçou a implantação de um posto de controle 

como forma de precaução ante a disseminação da doença pela região.  

O estudo sobre a bacia do Jamari (2005) demonstra que há o hábito 

cultural da população de realizar auto-medicação curativa ou preventiva, 

recorrendo a medicamentos de farmácia ou caseiros, como chás e ungüentos, 

conforme Quadro 3. Adverte-se que nem todas as espécies apresentadas tem 

reconhecimento científico, mas o senso comum, a sabedoria popular interligada à 

crença faz com que obtenham os resultados esperados.  
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Quadro 3 – Plantas e ervas utilizadas pela população  
 

Plantas/Ervas Nome Científico Uso da População 

Abacateiro Persea americana L. antiinflamatório renal 
Algodão Gossypium sp. antiinflamatório renal, antibiótico 
Alho e  Mastruz Allium sativum L. e 

Chenopodium ambrosioides 
L. 

vermífugo, gripe, antibiótico, 
antiinflamatório  

Plantas/Ervas Nome Científico Uso da População 

Acerola Malpighia gIabra L sistema respiratório 

Alecrim Rosmarinus officinalis L calmante (nervos) 

Alfavaca Ocimum basilicum  sistema respiratório, dores de cabeça 
Arnica Arnica montana antiinflamatório 
Assa-peixe Vernonia polyanthes antiinflamatório 
Bálsamo  Myrocarpus frondosus gastrite, dores 
Boldo-da-Terra Coleus barbatus Benth  função hepática, fígado  
Capeba  Piper umbellatum L antiinflamatório 
Capim-santo Cymbopogon citratus calmante, cefaléia, vermífugo e 

diurético  
Carqueja Baccharis trimera De 

Candolle  
reumatismo, emagrecimento 

Casca de Caju Anacardium occidentale L. disenteria, antiinflamatório  
Casca de 
Jatobá 

Hymenaea courbaril L. antitussígeno/antigripal/antiinflamatório 

Casca, flor e 
folha de Laranja 

Citrus sinensis Osbeck antiinflamatório; calmante, antigripal, 
dor de cabeça, sistema respiratório  

Cipó bota Sciadotenia toxifera Krukoff 
ex A. C. Sm. 

antiinflamatório, malária 

Cordão de frade Leonotis nepetaefolia antiinflamatório, pulmão  
Crajiru Arrabidaea chica antiinflamatório, estômago, rins 
Erva-cidreira Melissa officinalis L. calmante, cefaléia 

Elixir paregórico  Piper callosum dores, estômago 
Eucalipto  Eucalyptus spp sistema respiratório 
Goiaba Psidium guajava L. Disenteria 

Hortelã Mentha sp. 
antitussígeno, febre, dor de barriga, 
cólica  

Ipê roxo Tabebuia avellanedae antiinflamatório 

Jambolão  Syzygium jambolana DC glicemia 

Limão Citrus limon 
calmante, antigripal, dor de cabeça, 
sistema respiratório  

Mamão  (flor) Carica papaya L sistema respiratório 
Mastruz ou 
Mutuquinha 

Chenopodium ambrosioides 
L. 

machucado, antibiótico, dor de barriga, 
hemorragia 

Melão São 
Caetano Momordica charantia fígado, malária, diabete 

Menta Mentha piperita sistema respiratório, sistema digestivo 
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Pata de vaca  Bauhinia forficata Link. antiinflamatório, diabete 
Picão-Preto Bidens pilosa L. malária, antiinflamatório, anemia 

Poejo Mentha pulegium L sistema respiratório, sistema digestivo 
Quebra-pedra Phyllanthus niruri L Rins 
Romã  Punica granatum estômago, sistema respiratório 
Sabugueiro Sambucus nigra L. sarampo, gripe, virose 
Vassourinha Scoparia dulcis rins, febre, dor de ouvido, pulmão 

Fonte: Almeida Silva ( 2005). 
 

2.2.5.1.2- CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO  
 

As condições de habitação e conforto apresentam-se de maneira geral, 

principalmente nas áreas de assentamento e colonização mais recentes, como 

não adequadas às condições climáticas da Amazônia e muitas dessas habitações 

necessitam serem reconstruídas ou reformadas. Enquanto nas regiões de várzea, 

ou nas muito isoladas, onde o transporte de materiais é muito difícil, predominam 

residências construídas com barro, palha e paxíuba. 

A minoria dos proprietários conseguiu recursos financeiros para a 

construção de suas moradias, através de um crédito específico disponibilizado 

pelo INCRA. No entorno da FLONA do Jamari, incluindo as sedes dos municípios, 

Rueda (2004) e Almeida Silva (2005) apontam que as condições das residências 

são muito semelhantes, tendo as residências: piso de cimento (65%), madeira 

(20%), terra batida (10%), cerâmica (5%), paredes de madeira (83%), tijolo (14%), 

demais materiais (3%) e cobertura de telhas de amianto (84%), telha de barro 

(4%), cavaco/palha/tábua (8%). 

 

2.2.5.1.3- MEIO AMBIENTE: MATA CILIAR NAS PROPRIEDADES 
 

No estudo sobre a bacia do Jamari realizado por Almeida Silva (2005), uma 

das questões relacionava a qualidade do meio ambiente e a mata ciliar nas 

propriedades, ficando evidenciada que 82,80% dos entrevistados não possuía a 

noção sobre o assunto. Isso explica porque um número expressivo de 

proprietários realizou a destruição ou a degradação desse componente ambiental.  
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Os demais entrevistados tinham uma visão bastante difusa sobre o tema, 

opinando que a mata ciliar teria as seguintes funções:  

a) 55,55% para conservação e preservação das margens dos rios, 

igarapés e nascentes;  

b) 29,63% para preservar o volume de água dos mananciais e dos 

cursos d’água existentes; 

c) 7,41% para conservar os solos;  

d) 7,41% para evitar desmoronamento das margens e barrancas nos 

cursos d’água. 

A situação in loco, apontou que 85,99% propriedades (135) são compostas 

por: 36,31% de rios; 30,57% de igarapés; 19,11% de nascentes e 14,01% não 

possui nenhum tipo de manancial de superfície.  

O cobertura das áreas de proteção permanente (matas ciliares), atinge os 

seguintes índices: a) em 15,56% das propriedades, foi extinta; b) em 39,25%, 

existe apenas uma pequena porção da mata, portanto, é considerada de baixa 

densidade; c) em 36,30% apresentam-se com cobertura vegetal parcialmente 

conservadas; d) apenas 8,89% apresentam-se intactas ou quase que totalmente 

intactas, apresentando um alto padrão de conservação e preservação. 

Segundo dados não formais coletados na Prefeitura de Itapuã do Oeste 

praticamente toda a APP (matas ciliares e topos de morros) em ambos os lados 

do rio Jamari encontra-se antropizadas e, necessitam ser recuperadas. 

Dentre as problemáticas encontradas em decorrência da ausência das 

matas ciliares, são destacadas:  

a) mananciais, igarapés e cursos d’água secos;  

b) igarapés, cursos d’água e rios com elevado grau de assoreamento;  

c) estradas que cortam e impedem a passagem de água;  

d) realização de atividades minerais, que poluem o meio ambiente, 

contribuem para os processos de erosão induzida e assoreamento 

de igarapés e rios – destacando que essas atividades ocorrem em 

sua maioria fora das propriedades;  
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e) bovinocultura, provocando processos erosivos (ravinamento, 

voçorocas, etc.) e assoreamento de igarapés e rios;  

f) realização de atividades agrícolas em áreas de encostas, morros e 

próximas a cursos de água, sem terem tecnologia e manejo 

apropriados.  

 

2.2.6 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 

As informações contidas no diagnóstico da bacia do rio Jamari e no Plano 

de Manejo da FLONA do Jamari – Vol. I convergem para resultados semelhantes. 

No que se refere ao primeiro estudo fica constatado que a assistência técnica é 

extremamente deficitária e consiste na maioria das vezes em visitas técnicas 

rápidas que não trazem resultados efetivos ou benefícios expressivos à 

comunidade rural. Outras vezes acontece através de fiscalização, principalmente 

do IBAMA, enumerando-se ainda a ação da FUNASA, Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural – EMATER/RO, Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, IBAMA, INCRA, Agência de Defesa 

Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON e ONGs (Pastoral 

da Criança, Pedra Bonita, entre outras).  

O segundo estudo, por sua vez, retrata que a agricultura familiar dos dois 

municípios é pouco desenvolvida e não consegue romper o círculo da pobreza, 

especialmente pela assistência técnica deficitária e falta de organização dos 

produtores rurais. Constatando ainda o desperdício de alguns produtos que foram 

plantados sem planejamento e orientação técnica, como pupunha, cupuaçu, 

acerola, e aliado a isso não houve estudos sobre viabilidade econômica, 

prejudicando a comercialização. A assistência técnica prioriza os produtores que 

recebem crédito rural. Estes são minoria. 

Ambos estudos constatam a existência de equipamentos que poderiam 

melhorar a situação dos produtores como caminhões, tratores, resfriadores de 

leite que não estão sendo utilizados, de maneira especial, por falta de 

organização dos produtores.  
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Faz-se importante destacar a existência de vários modelos demonstrativos 

agrícolas e agroflorestais implantados nas pequenas propriedades do entorno da 

FLONA do Jamari que apesar de produzirem, não estão inseridos nas cadeias de 

mercado e consequentemente, não têm gerado a renda que poderiam auferir às 

famílias. Esse fenômeno tem origem em virtude do complexo processo de 

comercialização e na inexistência de trabalhos focados no desenvolvimento de 

cadeias produtivas. Além da baixa inserção dos produtos no mercado vários 

produtores contraíram empréstimos bancários para financiar a implantação dos 

projetos e encontram-se impossibilitados de efetuar os pagamentos.  

O Plano de Manejo – Vol. I, apresenta a preocupação da população no 

sentido de adquirir conhecimento técnico, visando com isso diminuir os 

desmatamentos, incrementando a produtividade das atividades através de 

melhoramento do solo, das pastagens, dos rebanhos, reflorestamento e sistemas 

agroflorestais. Esta é uma das prioridades apontados pelos produtos rurais para o 

desenvolvimento local. Acreditam que isto será possível por intermédio do 

fortalecimento do sistema de assistência técnica.  

Especificamente sobre Cujubim, as informações da EMATER/RO daquele 

município apontam as seguintes condições: 

1) A assistência técnica é realizada para todas as organizações sociais 

rurais, embora para parte significativa delas não há um processo 

sistematizado, em decorrência do escritório da EMATER/RO possuir 

equipe bastante reduzida, composta por 04 extensionistas rurais e 

01 extensionista social; 

2) A assistência técnica torna-se mais complexa no período chuvoso, 

devido às condições das linhas vicinais e distância das propriedades 

assistidas em relação a sede municipal; 

3) Em 2008 ocorreu a distribuição de sementes selecionados e 

melhoradas no município, sendo 4.150 kg de arroz, 4.500kg de milho 

e 4.500 kg de feijão. Após a colheita, cada beneficiário devolveu a 

mesma quantidade em grãos. Estas foram destinadas à formação de 

cestas básicas  e distribuídas para mais vulnerável 

economicamente; 
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4) Existem vários  grupos de produtores que estão se organizando. 

Cabe a EMATER/RO e a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente apoiá-los para que as associações  se consolidem; 

5) Em vários programas implantados no município de Cujubim, como 

exemplo o Pró-Leite (inseminação artificial e tanque de 

resfriamento), as organizações sociais recebem treinamento para 

operacionalizar o sistema. Ao todo existem 10 tanques de 

resfriamento implantados e outros em fase de implementação. Na 

atualidade a produção de leite por animal, devido às melhorias no 

rebanho, a média oscila entre 4 a 6 litros/dia, superior ao verificado 

há 5-8 anos decorridos que era de 3 litros/dia; 

6) Todas organizações rurais receberam gratuitamente 05 horas-

máquinas, através do PROMEC para mecanização da lavoura e 

limpeza dos terrenos. Este benefício foi extensivo também às 

famílias dos agricultores; 

7) Todas as organizações rurais receberam crédito rural, sendo que 

90% foram do Prorural, Programa de Crédito da Reforma Agrária - 

PROCERA, Programa Nacional da Agricultura Familiar – PRONAF e 

Fundo Constitucional do Norte - FNO. Na atualidade, o município 

conta com 830 projetos de crédito rural, sendo que nos últimos 10 

anos mais de 1.130 projetos foram apoiados e envolveram um 

montante financeiro superior a R$ 12 milhões; 

8) Todas as propriedades que pretendem desenvolver piscicultura 

possuem licenciamento ambiental; 

9) Os pontos mais vulneráveis de assistência técnica localizam-se em 

áreas de projetos de assentamentos, pois não existe uma 

continuidade. Podem ser citados os PAs Augustinho Becker e 

Renascer que contavam com o trabalho da COOTRARON, todavia 

por problemas estruturais encontram-se desassistidos.  

O município de Cujubim conta com uma frota de 05 tratores. Está em 

processo para adquirir 03 tratores e 02 caminhões com recursos próprios e 08 
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tratores através de emenda parlamentar. Todos eles serão destinados para apoio 

aos produtores rurais.  

Na visão da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, algumas 

questões estão levantadas através do Plano Rural de Desenvolvimento 

Sustentável, em fase de elaboração e com o apoio da SEDAM, Secretaria de 

Estado do Abastecimento, Produção e Desenvolvimento Social – SEAPES, 

Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira – CEPLAC, Serviço 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE/RO, EMATER/RO, 

Ministério do Meio Ambiente – MMA e Ministério do Desenvolvimento Agrário – 

MDA, tendo como indicativo preliminar as seguintes ações a serem priorizadas no 

fortalecimento institucional das organizações sociais: 

1) regularização fundiária; 

2) instalação de cerca de 40% da rede elétrica para atingir todas as 

vicinais e comunidades; 

3) ampliação da oferta da rede elétrica rural, visto que a existente não 

é suficiente para a expansão de empreendimentos como a 

agroindustrialização da produção. Várias organizações sociais 

possuem fecularias, máquinas de beneficiamento de arroz e café. 

Entretanto, pela baixa capacidade da rede elétrica, essas não 

encontram-se funcionando o que gera imensos prejuízos para os 

produtores; 

4) realização de um diagnóstico institucional detalhado do município e 

das organizações sociais. 

Essas questões também são válidas para o município de Itapuã do Oeste, 

cuja realidade é bastante próxima as verificadas em Cujubim. 

 

2.2.7 – CARACTERÍSTICAS CULTURAIS E QUESTÕES DE GÊNERO 
 

No complexo cultural, verifica-se que algumas manifestações podem ser 

entendidas como lazer e cultura, consistindo em festividades religiosas, tradições 

juninas, carnaval e cavalgadas, assim como atividades sociais (casamento, bate-
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papo com vizinhos, futebol e cantorias). Encontra-se presente atividades de 

pescaria, caça, banho em igarapés e rios, manifestações religiosas como missas, 

novenas, cultos e confecção de artesanato.  

Existe entre as mulheres a prática da floricultura e a produção de doces e 

queijos caseiros realizadas para complementar a renda familiar. Na realidade, as 

manifestações culturais estão inseridas ao meio econômico e provavelmente a 

ausência ou mesmo a insuficiência da assistência técnica contribuem 

sobremaneira para sua invisibilidade. 

Ao analisar-se a cultura, tendo como escopo a arqueo-antropologia, 

verifica-se que a FLONA do Jamari é bastante rica pois abriga vários sítios 

arqueológicos e há presença de organossolo (terra preta ou terra de índio), 

contando com a presença de espécies florísticas que comprovam manifestações 

culturais de um passado importante para o entendimento do que ocorreu a 

milhares de anos na região.  

O Plano de Manejo, no Vol. III fornece como elemento dessa rica área a 

existência de “101 sítios, representando 16 locais com ocupações pré-cerâmicas, 

89 locais de sítios-habitação cerâmicos, oito sítios-acampamento cerâmicos, 16 

sítios-oficina lítica de ceramistas”, que encontram-se expostos em “afloramentos 

rochosos nas margens do rio com depressões por abrasão e dois sítios neo-

brasileiros”. 

Segundo as informações desse estudo, a região ocupada compunha-se de 

pequenas aldeias com freqüentes mudanças, caracterizadas pelo nomadismo das 

populações autóctones, essencialmente de caçadores e coletores. Salienta ainda 

que aproximadamente 2.500 anos passados na Fase Urucuri, as comunidades de 

pré-colombianos desenvolveram técnicas e manejo de cerâmica, considerando 

ainda que havia diferentes povos ocupando a região de forma concentrada. A 

participação feminina nas atividades ceramistas era constante, entretanto a 

sofisticação da produção ceramista inicia-se a 2.100 anos com a Fase Jamari, 

declinando com a chegada dos europeus e o início do processo de colonização, 

que afugentou os povos ancestralmente assentados na região, o que contribuíu 

para o fim da prática. 
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2.2.8 – ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E FORMAÇÃO DE GOVERNANÇA 
 

Os estudos realizados por Almeida Silva (2005) e Rueda (2005b) 

apresentam um cenário muito semelhante e peculiar, com as seguintes 

características:  

1) baixa participação da população em entidades associativas e 

cooperativas, sendo 26,75% no primeiro estudo, enquanto o 

segundo indica que 27,87% participam de associações, 17,21% em 

sindicatos, 2,73% em cooperativas, 1,64% em comunidade de base 

e 0,82% em mutirão;  

2) o espaço preferido para as reuniões ocorre principalmente em áreas 

da Igreja, dado a facilidade de agrupamento e de interação social; 

3)  a maior parte das organizações situa-se na zona rural, em função 

da agropecuária constituir-se a base econômica dos municípios de 

Cujubim e Itapuã do Oeste, sendo categorizada como: associações 

de pequenos produtores familiares, produtores rurais, cooperativas e 

de mulheres; 

4) a maioria das organizações foram criadas com a finalidade principal 

de obtenção de crédito rural. Várias dessas organizações obtiveram 

financiamentos para desenvolver atividades de melhoria nas 

propriedades tituladas como aquisição de resfriador de leite, secador 

de café, trator, construção de terreirão comunitário, barracão, 

realização de cursos para aprimoramento agropecuário – vide 

Quadro 4, principalmente com recursos do PRONAF, PROCERA e 

FNO; 

5)  as organizações quando funcionam carecem de infraestrutura, 

principalmente em relação ao processo de gestão administrativo-

financeira e operacional, devido à insuficiência de capacitação de 

seus membros e assessoramento técnico, conseqüentemente 

causando elevado grau de fragilidade institucional; 
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6) o fortalecimento das organizações é a possibilidade natural para 

mudança de perspectiva para a dinamização do setor produtivo dos 

municípios de Itapuã do Oeste e de Cujubim.  

Mediante a fragilidade das organizações, Rueda (2005a) constatou que o 

IBAMA definiu algumas ações estratégicas de apoio visando a gestão da FLONA 

do Jamari, tais como:  

a) aliança com os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais – STR de 

Cujubim e de Itapuã do Oeste e com o Grupo de Trabalho 

Amazônico – GTA;  

b) orientação para a criação da ONG Pedra Bonita, Cooperativa dos 

Extrativistas Rio Jamari – COOPERJ, 02 grupos infanto-juvenis 

ambientalista e 01 grupo de voluntários;  

c) apoio na organização e capacitação das associações de produtores 

rurais e dos Conselhos Municipais.  

É importante constatar que a prática de associativismo tem sido apoiada 

por algumas instituições externas e outras localizadas nos municípios que  

desenvolvem ações de assessoramento técnico, social, ambiental, educação 

ambiental e projetos econômicos, visando a sustentabilidade, tais como: a 

Cooperativa Agroambiental de Rondônia - COOTRARON e Cooperativa 

MILÊNIO, que atuam em assentamentos de reforma agrária9 – INCRA SR 17 em 

Cujubim, Buritis, Cujubim e Monte Negro; Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado de Rondônia – FETAGRO; Centro de Estudos RIOTERRA; 

além de órgãos governamentais como EMATER/RO, SEDAM e FUNASA.  

Neste sentido, é necessário destacar a existência do Conselho Consultivo 

da FLONA do Jamari, criado em 2003, pela Portaria n° 18/03, com a finalidade de 

contribuir com ações voltadas para a implementação do Plano de Manejo, bem 

como para a consecução dos objetivos de sua criação. O Conselho é composto 

pelo IBAMA, Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, Prefeituras 

                                                           
9 Essas entidades foram responsáveis pela elaboração dos Planos de Desenvolvimento 
Sustentável em Assentamentos – PDSAs dos PAs Américo Ventura, José Odon, Massangana, 
Zenon, Buritis, Prozolina e Santa Helena, em 2005. A Cooperativa Milênio não atua mais na 
região. 
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de Cujubim e Itapuã do Oeste, Fundação Instituto do Meio Ambiente de Itapuã do 

Oeste – FIMAIO, EMATER/RO, Associação Rondoniense de Engenheiros 

Florestais – AREF, Federação das Indústrias do Estado de Rondônia – FIERO, 

Estanho de Rondônia S/A - ERSA (antiga CESBRA S/A), RIOTERRA e STR de 

Itapuã do Oeste. 

Entende-se que no futuro, com o fortalecimento institucional das 

organizações de Cujubim e Itapuã, estas possam integrar o Conselho Consultivo 

da FLONA do Jamari, auferindo participação e representatividade. Assim, 

poderiam integrar este Conselho os representantes das associações de pequenos 

agricultores familiares e produtores rurais, associações de mulheres, 

cooperativas, grupos de pescadores, igrejas, entre outros.  

É importante constatar que, embora essas organizações estejam 

constituídas, a prática tanto de produção quanto de comercialização ocorre de 

forma individualizada. Conforme informações obtidas por meio dos servidores da 

FLONA do Jamari, os produtos extrativistas, como a castanha-do-brasil e açaí, 

apesar do grande volume, são vendidos sem qualquer tipo de processamento 

diretamente a atravessadores e atacadistas por valores irrisórios, dada a visão 

imediatista dos associados. 

As organizações sociais de Cujubim e de Itapuã do Oeste encontram-se 

em distintos graus de maturação (Quadros 4 e 5), todavia de maneira geral, 

apresentam fragilidades institucionais. Com incentivos financeiros, apoio e 

assessoramento técnico podem evoluir e passar a influenciar nas políticas 

públicas e no desenvolvimento local. 
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Quadro 4 - Organizações existentes em Cujubim 
Organização/Endereço Sócios Fundação/Bens/Ações/Projetos/ 

Principais produções 
Observação(1) 

Entorno FLONA 
JAMARI 

   

Assoc. Peq. Prod. do 
P.A Américo Ventura-
APRAV 

40 1999/Máq. benef. Café, barracão-
sede/tanque resfriador de leite/ 100% 
energia elétrica/200ha de 
abacaxi/SAF (café e outros)  

Ativa 

ASPEBESPERA-Linha 
86 

NI Sem infra-estrutura/sem 
energia/lavouras anuais 

Em 
implantação 

Assoc. Peq Prod da 
Linha B-90 - ASPRUB 

55 1997/caminhão, trator de pneu, 
barracão em alvenaria, caminhão ¾, 
benef. Arroz e café, 02 tanques resf. 
Leite/100% energia/café e 
piscicultura  

Ativa 

Assoc. Peq Prod da 
Leste Mato Grosso - 
ASPRUCLEM Linha B-
94 

55 1996/caminhão ¾, benef. arroz e 
café, barracão/50% de energia – 
Produção de leite (2.800 litros/dia) 

Ativa 

Assoc. Peq Prod da 
Linha B-98 – ASPRULI 
98 

35 2001/Barracão, trilhadeira, benef. 
Arroz, implant. Tanque resf. 
Leite/30% energia e 70% dos 
moradores estão dentro do PA A. 
Becker/café, gado leite e corte 

Parcialmente 
ativa 

Assoc. Peq. Prod. do 
PA  Augustinho Becker 

NI Inseminação artificial. Pecuária Ativa 

ASPRAAB – Linha 100 NI Pecuária leite e corte/café e anuais Em 
implantação 

No Munícipio    
As. P.A. Cujubim II – 
APRAC II 

NI Barracão-sede, tanque de resf. 
Leite/100% energia/insem. 
artificial/gado leiteiro e café 

Ativa 

CA-16 ASPROG 35 2000/Barracão, benef. Café e arroz, 
trilhadeira, moto com carretinha, 
insem. Artificial, tanque resf. 
leite/100% energia/lavoura 
comunitária anual, café e pecuária 

Ativa  

Assoc. Pequenos 
Produtores da Linha 
CA-24 

NI Trator equipado, barracão-sede, 
100% energia/lav. anuais, café, 
pecuária de leite e pequenos 
animais 

Ativa 

Assoc. Produtores 
Rurais de Cujubim - 
ASPRUC 

60 1996/Trator equipado– associados 
em todo o município de Cujubim 
/café, Cult. Anuais, gado leiteiro  

Ativa 

COOPERAC-Coop. 
Prod. Rurais de 
Cujubim 

162 filiados, 
sendo 96 
adimplentes 

Situado dentro da FERS Periquito 
(litígio)/Sede informatizada – banana, 
mandioca, anuais, café, abacaxi, 
artesanato 

Ativa 

As. B-110 P.A. 
Renascer  

NI Sem energia/Farinheira/pecuária, 
lav. anuais/banana/mandioca 

Ativa 

Assoc. Pequenos 
Produtores da Linha 
CA-04 - ASPRUCA  

45 1996/barracão de alvenaria, benef. 
Arroz e café/100% energia/implant. 
Tanque de resf. Leite/gado leiteiro, 
café, anuais, pequenos animais 

Parcialmente 
ativa 

Fontes: Rueda, R.P. (2004a, 2005b). Almeida Silva (2005) (1) Informação da Secretaria Municipal 
de Agricultura e meio Ambiente e EMATER/RO-Cujubim (2009). 
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Quadro 4 - Organizações existentes em Cujubim – cont. 
Organização/Endereço Sócios Fundação/Bens/Ações/Projetos/ 

Principais produções 
Observação(1) 

Sind. Trab. Rurais – 
STR Cujubim 

NI 1989 – Sede informatizada 
Assessoramento/Ed. Ambiental  

Ativo 

Assoc. Mulheres Rurais 
de Cujubim - ASMUC 

25 1999 – Barracão-
sede/capacitação/eventos/atendiment
o para a 3ª idade/encontros de 
mulheres rurais/ativ. Recreativas e 
desportivas/máq. costura e pintura/ 
artesanato, corte e costura, 
capacitação de profissional. 

Ativa  

Assoc. Mulheres de 
Cujubim 

50 1996/barracão  NI 

Assoc. Pequenos 
Produtores de 
S.Sebastião -
ASPRUCOSS 

60 Barracão, Trator de pneus equipado, 
trilhadeira, benef. Arroz, em aquis. De 
Colheitadeira (ceifadeira) e 02 
tanques de resf. Leite. 100% 
energia/lav. Anuais, gado leiteiro e 
de corte, pequenos animais.  

Ativa 

Assoc. CP-13 NI Anuais, gado de leite e café. Em 
implantação 

Assoc. Linha Corrente - 
ASPRUENTE 

NI Anuais, gado de leite e café. Em 
implantação 

Assoc. Sol Nascente 
(Galo Velho) 

NI Barracão, agrovila com 60 casas, 
atende 7 linhas rurais e 200 famílias. 
(Área de litígio), benef. Arroz/ gado 
leiteiro, lav. Anuais, café e 
mandioca (prod. de farinha).  

Ativa 

As. Prod. Rurais Rio da 
Onça ASPRON C-02 

NI Em implantação (Entorno da FLONA). Em 
implantação 

As. Prod. Rurais d-90 - 
ASPROR 

NI Em implantação (Entorno da FLONA). Em 
implantação 

As. Prod. Rurais Linha 
C-04 ASPRUV 

NI Em implantação (Entorno da FLONA). Em 
implantação 

As. Prod. Rurais Linha 
Leste Mato Grosso 
ASPROMG B-94 

NI Em implantação (Entorno da FLONA). Em 
implantação 

Assoc. Pequenos 
Produtores Boa União 

60 1990/caminhão, benef. de arroz e 
café.  

Ativa  

Assoc. Coml. Indl. de 
Cujubim 

- Assessoramento Ativa  

Cooperativa 
Agroflorestal de 
Cujubim – COOAC OU 
CEMAC 

30 1999  Inativa 

Fontes: Rueda, R.P. (2004a, 2005b). Almeida Silva (2005) (1) Informação da Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente e EMATER/RO-Cujubim (2009). 
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Quadro 5 - Organizações existentes em Itapuã do Oeste 
Organização/Endereço Sócios Fundação/Bens/Ações/Projetos/ Observação(1) 
Assoc. Prod. Rurais do 
Vale do Jamari – 
ASPRUVAJAM – Linha 
623 

30 NI Ativa 

APRUNAVI – Linha 627 15 NI Paralisada 
Assoc. Prod. Rurais 
Aliança do Jamari – 
ASPRAJAM – Linha 
619 

33 Prédio, cozinha, estrutura feita pelo 
PLANAFLORO. 

Ativa 

As. Prod. Rurais 
Aliança do Jamari - 
ASPRAJA – Linha B-40 

25 NI Ativa 

AROESTE – Itapuã do 
Oeste – Sede Municipal 

20 NI Funcionando 
parcialmente 

Assoc. Prod. Rurais 
Chico Mendes – 
ASPROCHIM – Linha 
631 

30 NI Paralisada 

APRUNU – Linha 637 25 NI Paralisada 
São Pedro – BR 364 
Km 12 

20 NI Paralisada 

Assoc. Mulheres do 
Jamari – ASMUJAM – 
R. Ana Ferreira  

30 NI Paralisada 

Assoc. Prod. do Jamari 
– ASPROJARI – Linha 
115 

25 NI Paralisada 

ASPROL – Linha 120 35 NI Paralisada 
ONG Pedra Bonita – 
Itapuã do Oeste 

17 Ed. ambiental/ecoturismo/carnaval 
ecológico. 

Funcionando 
parcialmente 

Coop. dos Madeireiros 
e Extrativistas Rio 
Jamari – COOPERJ – 
Itapuã do Oeste 

27 Ed. ambiental/carnaval ecológico. Paralisada 

02 Grupos Infanto-
Juvenil Ambientalista – 
Itapuã do Oeste 

15 Ed. ambiental Paralisada 

Grupo de Voluntários 
Ambientais – Itapuã do 
Oeste 

15 Ed. ambiental Paralisada 

Assoc. Coml. Indl. e 
Agropecuária de Itapuã 
do Oeste 

- Ed. ambiental/carnaval ecológico Funcionando 
parcialmente 

Assoc. Prod. Leite e 
seus Derivados – 
ASPROSDILIT – Itapuã 
do Oeste 

- Resfriador/pasteurizadora de leite Ativa – atende 
todo município 

STR – Itapuã do Oeste - Ed. ambiental/carnaval ecológico/Projeto 
Alternativas ao Desmatamento e às 
Queimadas 

Ativa 

AMAZUL – Assoc. 
Mulheres Linha Azul 

NI NI Nova 

Fontes: Rueda, R.P. (2004a, 2005b). Almeida Silva (2005) (1) Informação da Secretaria Municipal 
de Agricultura (2009). 
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Quadro 5 - Organizações existentes em Itapuã do Oeste – cont. 
Organização/Endereço Sócios Fundação/Bens/Ações/Projetos/ Observação(1) 
Grupo de Pescadores – 
atual Colônia de 
Pescadores Z7 

115 
famílias 
 

NI Atua junto com a 
APIO – Ass. 
Pescadores de 
Itapuã do Oeste. 

APRAZUL – As. Prod. 
Linhas Azuis 

NI NI Paralisada 

ASPROCAL – 
Pescadores, Agric. 
Extrativistas 

NI NI Paralisada 

ASPROLT NI NI Nova 
AEMI – Assoc. Ext. 
Mun. Itapuã do Oeste  

NI Extração de açaí – em estruturação –  atuação 
municipal – Em 
implantação 

AGRIVAS – As. Peq. 
Prod. Rurais da Com. 
Vale do Sol 

NI NI Em implantação 

Coop. Biojóias e 
Artesanatos das 
Mulheres de Itapuã do 
Oeste -COOPBIAMIO 

- 2007 – Produção de biojóias e 
artesanato. 

Reestruturando  

As. Cultural de Boi-
Bumbá – Sede Munic. 

NI NI Ativa 

As. Cultural Grupo dos 
21 – Sede Munic. 

NI NI Ativa 

Coop. Prod. da 
Amazônia - 
COOPERAMA 

NI NI Paralisada 

OSCIP Marildes Lima 
Porto Velho 

NI Assistência social  Estruturando-se 
no município 

Fontes: Rueda, R.P. (2004a, 2005b). Almeida Silva (2005) (1) Informação da Secretaria Municipal 
de Agricultura (2009). 

 

Pelas informações obtidas em Itapuã do Oeste, constatou-se que a 

COOPBIAMIO possui maquinários para fazer artesanatos de biojóias, todavia, 

essa organização não disponibiliza de um prédio próprio e tampouco terreno para 

ampliar suas atividades. O trabalho é realizado em um prédio público, onde se 

localiza o viveiro municipal, sendo estratégico para a organização continuar 

próximo a esse viveiro, aproveitando as sementes sem fertilidade. 

Uma das preocupações da COOPBIAMIO é a dificuldade quanto à 

conquista de mercado, pois não dispõem de plano de gestão e comercialização. 

Isso tem causado certo desestímulo entre as associadas. Por outro lado verifica-

se a existência de um grupo de mulheres costureiras que pretendem ingressar na 

organização e assim diversificar os meios de obtenção de renda. Destaca-se, 

nesse contexto que a produção de biojóias não é a atividade econômica principal, 

mas, sim  um meio de gerar renda alternativa às famílias das associadas. 
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3. PERFIL ECONÔMICO – ESTRUTURA PRODUTIVA 

 

A economia de Cujubim e em Itapuã do Oeste, é impulsionada 

principalmente pelo setor primário - agricultura e pecuária - sendo acompanhada 

pela extração de madeira e outras atividades geradoras de trabalho e renda.  

Por serem municípios recentes, atraem um número considerável de 

migrantes, ocasionando uma mobilidade populacional grande, o que confere uma 

identidade em processo de formação. 

 

3.1 – AGRICULTURA  
 

A agricultura, de maneira geral, nos dois municípios é pouco desenvolvida, 

sobretudo a familiar que não consegue desfazer o círculo da pobreza, tendo como 

fatores agravantes a qualidade de solos e sua relação direta com a ausência de 

assistência técnica, organização dos produtores rurais e a incipiente 

verticalização da produção através da agro industrialização, o que ocasiona o 

desperdício de produtos como pupunha, cupuaçu, acerola e açaí, que poderiam 

auferir trabalho e renda. Esses fatores, incluindo-se a insuficiente qualidade da 

produção, restringem fortemente a sua aceitação pelo mercado consumidor.  

Quando analisada a produção agrícola no âmbito estadual, os municípios 

que compõem a FLONA do Jamari possuem pouca representatividade, mas 

localmente pode-se afirmar que praticamente são auto-suficientes. No contexto da 

produção agrícola, o município de Cujubim apresenta dados estatísticos maiores 

e melhores que Itapuã do Oeste, visto que o primeiro município possui maior área 

agricultável e pecuária, enquanto Itapuã do Oeste em quase sua totalidade é 

recoberto pela FLONA.  

Em conformidade com os dados da Produção Agrícola Municipal – 

PAM/IBGE-2007, há a seguinte relação área x valor obtido com a produção nos 

municípios de Cujubim e Itapuã do Oeste – vide Tabela 15, sendo que a 

produtividade média situa-se próxima a verificada nos outros municípios do 

estado. 
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Tabela 15 – Áreas utilizadas na agricultura 
Município Lavouras 

anuais (ha) 
Valor Produção 

(R$) 
Lavouras 

Permanentes (ha) 
Valor Produção 

(R$) 
Cujubim 2.980 4.445.000 1.893 1.479.000 
Itapuã do 
Oeste 

1.449 2.381.000 451 789.000 

 4.429 6.826.000 2.344 2.268.000 
Fonte: SIDRA/PAM-IBGE-2007. 

 

Ao traçar-se um paralelo com os dados da Tabela 16, pode-se constatar 

que houve em sete anos, redução da área de produção agrícola anual e um 

aumento da produtividade em alguns cultivos, enquanto as lavouras permanentes 

perderam áreas, cedendo espaço para o avanço da pecuária provocando,deste 

modo, o êxodo rural e, em contrapartida, ampliação do desmatamento para 

implantação de novas áreas agricultáveis.  

 

Tabela 16 – Desmatamento e área utilizada na agricultura e pecuária 

Munic. 

Desmatamento até  2000 Áreas Ocupadas – Ano 2000 
Desmat. % Area % Area Lavoura Lavoura Pastagem Past. 

(%) (Km²) Munic. Estado (Ha) (%) (Ha) 
Cujubim 5,054,075 12,53 0,87 3.020 7,11 39.434 92,89 
Itapuã do 
Oeste 5.617,629 14,27 0,96 1.163 2,46 46.025 97,54 
Total 
Estado 58.405,380   24,49 582.309 11,87 4.3232.743 88,13 

Fonte: Atlas Geoambiental de Rondônia, 2002. Desmatamento (IBAMA/CSR), Área Ocupada 
(PAM/IBGE/2000).  

 

Em relação as lavouras anuais a maior contribuição dos municípios que 

compõem a FLONA do Jamari para a economia estadual é concentrada em 

Cujubim com destaque para o abacaxi, o arroz, a mandioca e o milho, enquanto 

Itapuã do Oeste destaca-se com a soja, a mandioca e o arroz, conforme Tabela 

17.  
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Tabela 17 – Lavoura temporária: produção, produtividade e valor  – municípios da FLONA do Jamari 
Lavoura 

temporária 
Rondônia Cujubim Itapuã do Oeste 

Área 
plantada 

(ha) 

Área 
Colhida 

(ha) 

Quant. 
Prod. 

Produt 
(Ton/ha) 

Vlr 
Prod. 
(mil 

reais) 

Área 
plantada 

(ha) 

Área 
Colhida 

(ha) 

Quant. 
Prod. 

Produt 
(Ton/ha) 

Vlr 
Prod. 
(mil 

reais) 

Área 
plantada 

(ha) 

Área 
Colhida 

(ha) 

Quant. 
Prod. 

Produt 
(Ton/ha) 

Vlr 
Prod. 
(mil 

reais) 
Abacaxi 
(Mil frutos) 565 565 13.945 24,68 9.122 90 90 2.106 23,40 1.348 20 20 459 22,95 303 
Amendoim 
(em 
casca) 
(Ton.) 152 152 79 0,52 148 3 3 1 0,33 2 2 2 1 0,5 2 
Arroz (em 
casca) 
(Ton) 72.202 70.867 145.502 2,05 63.086 1.250 1.250 2.125 1,70 893 525 525 910 1,73 400 
Cana-de-
açúcar 
(Ton) 3.047 847 55.302 65,29 3.766 5 5 323 64,60 21 2 2 114 57,00 8 
Feijão (em 
grão) 
(Ton) 62.851 61.600 42.285 0,68 54.338 320 320 96 0,30 119 83 83 50 0,60 65 
Mandioca 
(Ton) 30.509 30.229 530.521 17,55 153.958 650 650 6.500 10 1.755 242 242 3.630 15,00 1.089 
Melancia 
(Ton) 852 852 12.752 14,97 4.426 10 10 151 15,10 50 15 15 214 14,25 75 
Milho (em 
grão) 
(Ton) 123.480 123.069 249.927 2,03 80.717 650 650 780 1,20 238 180 180 198 1,10 65 
Soja (em 
grão) 
(Ton) 89.520 88.890 259.069 2,91 101.037 - - - - - 390 380 958 2,52 374 
Tomate 
(Ton) 375 374 7.235 19,34 4.216 2 2 34 17,00 19 - - - - - 
Total 383.553 377.445 - - 474.814 2.980 2.980 - - 4.445 1.459 1.449 - - 2.381 

Fonte: SIDRA/PAM-IBGE-2007. 
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A soja, assim como o arroz, é um dos poucos produtos cultivados com a 

utilização de mecanização de terras,  realizado em sistema de monocultura em 

algumas propriedades de Itapuã do Oeste, devido à topografia favorável, 

alcançando boa produtividade. É importante destacar que as áreas de 

mecanização agrícola substituíram antigas áreas de pastagens. 

A produção de soja foi estimulada pela construção do Porto Graneleiro em 

Porto Velho, pela propaganda do Governo e da empresa operadora do 

empreendimento, conforme Almeida Silva (2002):  

[...] O projeto agrícola promovido pelo Grupo Maggi, corresponde ao 
plantio e a comercialização da soja, e secundariamente do milho, cujas 
projeções atingem 9 milhões de toneladas em 3,6 milhões de ha até o 
ano 2004, espalhados pela Chapada dos Parecis em Mato Grosso e nos 
Estados de Rondônia, Acre e sul do Amazonas [...]. 

A projeção de expansão do cultivo da soja, realmente se concretizou. Os 

estados mencionados sofreram um intenso processo de desmatamento. Em 

Rondônia esses índices tornaram-se ainda mais evidentes após o anúncio da 

construção das UHEs do rio Madeira, que impulsionaram a especulação 

imobiliária.  

Outro dado relevante consiste na ineficácia de uma política agrícola que 

atenda aos interesses da agricultura familiar e, em contrapartida, fortaleça a 

agricultura de exportação, como é o caso da soja, cultivada em sistema de 

monocultura com facilidade para obtenção de financiamentos. 

Tomando-se por base os últimos 10 anos, conforme Tabela 18, os 

municípios que compõem a FLONA do Jamari seguem a tendência estadual com 

o incremento da lavoura anual, caracterizado pelo retorno imediato realizado pelo 

investimento do produtor rural, podendo correlacionar com os dados do Gráfico 9. 

Assim, a base dessa atividade é concentrada especialmente pela agricultura 

familiar produzida em pequenas propriedades. Nessa Tabela e nas próximas que 

tratam da economia produtiva, o tempo de constatação ocorre a partir de 1993 

com a emancipação de Itapuã do Oeste e 1997 com Cujubim.  
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Gráfico 9  – Lavouras temporárias – Rondônia (1990-2009)  

LAVOURA TEMPORÁRIA - RONDÔNIA (1990-2009)
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Abacaxi (Mil frutos) 3.933 6.604 6.584 4.660 5.229 5.659 1.190 1.312 1.363 2.787 4.850 4.578 9.887 10.145 8.890 8.930 10.629 13.945 0 0

Algodão herbáceo (em caroço) (Ton) 8.110 3.803 9.119 24.989 37.945 27.059 2.710 2.920 3.228 1.317 1.448 758 0 0 0 0 0 0 0 0

Arroz (em casca) (Ton) 138.223 140.300 191.055 209.756 275.028 262.436 111.667 116.905 136.019 157.085 154.007 128.759 99.732 114.862 186.214 214.808 141.944 145.502 144.311 145.782

Cana-de-açúcar (Ton) 22.975 22.700 23.630 19.734 15.574 16.981 23.600 22.446 23.143 20.230 18.893 19.013 15.730 24.808 29.651 49.228 86.870 55.302 0 0

Feijão (em grão) (Ton) 73.245 76.851 67.993 85.165 92.567 81.007 68.193 67.080 54.153 58.631 49.751 42.718 35.533 34.191 42.295 33.089 36.621 42.285 46.111 46.056

Mandioca (Ton) 491.690 496.784 553.214 579.899 672.921 708.605 124.676 136.055 199.233 241.494 247.401 290.920 303.242 400.012 450.839 488.493 503.276 530.521 489.210 493.905

Melancia (Ton) 2.507 2.312 2.148 2.422 2.585 2.719 1.854 2.195 1.838 1.326 1.697 9.922 10.395 12.661 13.103 9.100 13.670 12.752 0 0

Milho (em grão) (Ton) 212.666 218.431 265.672 306.098 390.273 370.179 166.124 173.093 200.513 218.092 204.146 169.077 153.014 197.166 240.380 245.198 264.430 249.927 305.601 295.150

Soja (em grão) (Ton) 9.252 1.932 9.852 10.852 11.052 10.800 1.090 1.296 15.790 16.100 36.222 68.687 83.782 126.396 163.029 233.281 273.701 259.069 311.560 332.649

Tomate (Ton) 0 0 160 96 96 488 3.038 4.004 2.265 1.813 2.581 3.381 1.064 3.754 5.845 6.065 8.757 7.235 0 0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

Fonte: SIDRA/IBGE – PAM 1990/2009 
 

De outro modo, a lavoura permanente em Cujubim e Itapuã do Oeste 

encontra-se em decadência, acompanhando a disposição verificada em 

Rondônia. Como o retorno do investimento exige prazo maior, o produtor é 

conduzido a encontrar alternativas mais rápidas em culturas anuais e na pecuária. 

Especificamente no entorno da FLONA do Jamari, 179 famílias (48,91%) dos 

entrevistados por Rueda se declararam agricultores e 35 (9,56%) atuam na 

pecuária (Gráfico 5). 

A grande oscilação da produção das safras agrícolas permanentes 

produzidas no estado de Rondônia, conforme Gráfico 10 é evidenciada também 

nos municípios da FLONA do Jamari, em parte pela incipiente e precária 

organização social, que aprofunda a problemática. São fenômenos relacionados 

principalmente a ordens estruturais e conjunturais, que fogem ao controle dos 

produtores, tais como:  
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Tabela 18 – Lavouras temporárias – municípios da FLONA do Jamari (1993-2007) 
Lavoura 
temporária 

Munic. ANOS 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Abacaxi 
(Mil frutos) 

Cujubim - - - - - - 9 9 200 825 1.650 1.485 1.489 1.504 2.106 

Itapuã 253 15 150 25 25 24 23 23 210 203 290 174 195 328 459 

Algodão 
herbáceo 
(em 
caroço) 
(Ton) Cujubim - - - - - 18 - - - - - - - - - 

Amendoim 
(em casca) 
(Ton) 

Cujubim - - - - - - - - - - 1 2 2 1 1 

Itapuã - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 

Arroz (em 
casca) 
(Ton) 

Cujubim     741 900 608 608 1.020 918 1.122 1.561 1.639 1.737 2.125 

Itapuã 553 1.703 1.100 231 187 118 937 1.029 823 964 826 950 945 910 910 

Cana-de-
açúcar 
(Ton) 

Cujubim - - - - - - - - - 70 350 350 343 336 323 

Itapuã 2.500 2.500 2.016 32 32 48 45 45 46 65 120 125 121 119 114 

Feijão (em 
grão) (Ton) 

Cujubim - - - - 27 40 29 72 60 60 99 125 144 144 96 

Itapuã 27 15 1 27 19 32 32 30 18 11 9 25 15 50 50 

Mandioca 
(Ton) 

Cujubim - - - - 644 2.880 2.210 2.210 3.000 3.180 5.000 4.500 6.300 7.308 6.500 

Itapuã 11.862 11.574 11.574 708 924 924 924 1.440 924 1.356 1.875 2.160 3.300 3.300 3.630 

Melancia 
(Ton) 

Cujubim - - - - 2 5 6 6 450 140 140 140 94 189 151 

Itapuã 14 14 10 5 5 7 10 10 - 59 187 187 211 267 214 

Milho (em 
grão) (Ton) 

Cujubim - - - - 590 360 264 264 348 348 600 720 792 870 780 

Itapuã 540 168 126 144 117 122 122 110 88 85 85 220 226 198 198 

Soja (em 
grão) (Ton) 

Cujubim - - - - - 3 - - - 90 - - - - - 

Itapuã - - - - - - - - - 48 - - 600 810 958 

Tomate 
(Ton) 

Cujubim - - - - - - - - - - - - 40 42 34 

Itapuã - - - 8 18 18 - - - - 22 22 - - - 
Fonte: SIDRA/IBGE – PAM/1993-2007
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1)  preços aviltantes pagos ao produtor rural, inclusive com a presença 

de atravessadores; 

2)  ausência de tecnologias apropriadas e dificuldade para aquisição de 

empréstimos e subsídios oficiais provocam a falta de  

competitividade com outros mercados produtores;  

3) existência de empréstimos com juros extorsivos, que comprometem 

a manutenção da propriedade;  

4) assistência técnica insuficiente;  

5) condições precárias de escoamento, armazenagem e estocagem de 

produção;  

6) incipiente processo de agroindustrialização; 

7) facilidade maior com o manejo da  bovinocultura; 

8) falta de regularização fundiária. 

Gráfico 10  – Principais lavouras permanentes – Rondônia (1990-2009)  

PRINCIPAIS LAVOURAS PERMANENTES - RONDÔNIA (1990-2009)
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Fonte: SIDRA/IBGE – PAM 1990/2007); Levantamento Sistemático da Produção Agrícola – 
LSPA/IBGE (2008); LSPA/IBGE – Projeção em Fevereiro de 2009. 
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Dessa maneira, fica evidente que sem um planejamento adequado, sem 

diversificação agrícola e com a prática  da monocultura, os resultados tornam-se 

perversos para os pequenos agricultores em razão da frágil sustentabilidade 

econômica de suas propriedades. Assim, são compelidos a negociá-las para 

saldar débitos financeiros com os bancos e com o comércio, ocasionando outros 

problemas como o êxodo rural e a perda da qualidade de vida. 

Dentre as culturas permanentes, o café foi a produção com queda mais 

acentuada apesar da valorização do produto no mercado nacional e internacional. 

A banana  apresenta produção significativa em Cujubim, enquanto o palmito se 

destacou em Itapuã do Oeste em razão do projeto implantado pela COOPERAMA 

que inclusive instalou uma agroindústria. Atualmente essa estrutura encontra-se 

desativada. O cacau constitui-se em exceção, em Cujubim sua produção foi 

ampliada devido a valorização internacional do produto. 

A produtividade da lavoura permanente apresenta médias semelhantes a 

encontrada em outros municípios rondonienses, sendo observado nos municípios 

da FLONA do Jamari o cultivo de abacate, açaí, pimenta-do-reino, urucum e 

frutíferas diversas que atendem o mercado local e regional.  

A Tabela 19 demonstra a produção da lavoura permanente, salientando 

que as informações do IBGE trazem a seguinte explicação: a) até o ano 2000, as 

culturas de abacate, laranja, limão, maracujá, tangerina tinham como indicador 

produção em mil frutos, enquanto a banana era expressa em “cacho”. No ano 

seguinte esses cultivos passaram a ser referidos em toneladas.  

Os dados da Tabela 20, por seu turno, demonstra que a produtividade 

média das  lavouras permanentes dos municípios da FLONA do Jamari 

encontram-se em sua maioria muito próximo daquelas verificadas em relação à 

Rondônia. 
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Tabela 19 - Lavouras permanentes – municípios da FLONA do Jamari (1993-2007) 
Lavoura Permanente 

Município 
ANOS 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Abacate (Ton.) 
Itapuã - - - 5 - - - - - - - - - - - 

Cujubim     - - - - - - 13 26 26 26 23 

Banana (cacho) (Ton.) Itapuã 187 63 35 28 22 23 23 23 209 108 111 209 139 130 130 

Cujubim     21 63 79 79 487 390 974 1.015 1.015 580 690 

Borracha (látex coagulado) (Ton.) Itapuã - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 

Cujubim     3 3 3 3 - 1 1 1 1 1 1 

Cacau (em amêndoa) (Ton.) Itapuã 3 3 - - - - - - - - - - - - - 

Cujubim     30 14 14 25 34 46 50 52 98 98 98 

Café (em grão) (Ton.) Itapuã 34 60 60 69 49 49 125 265 291 159 144 144 146 146 146 

Cujubim     700 700 1.108 1.310 3.250 1.248 1.560 1.502 1.350 688 225 

Coco-da-baía (Mil frutos) Itapuã - - - - - - - - - 36 180 106 85 85 77 

Cujubim     - - - - - 18 72 65 65 64 29 

Goiaba (Ton.) Itapuã - - - - - - - - - - 10 8 4 8 8 

Cujubim     - - - - - - - - - 15 8 

Guaraná (semente) (Ton.) Itapuã - 5 5 1 1 1 1 1 - 5 5 5 5 5 5 

Cujubim     3 11 9 9 17 14 11 12 12 4 4 

Laranja (Ton.) Itapuã 1.316 1.316 1.440 182 130 104 112 112 - 24 36 36 35 35 53 

Cujubim     270 270 240 240 8 45 47 52 32 64 67 

Limão (Ton.) Itapuã 1.375 1.375 1.210 30 - - - - - 15 30 31 18 18 18 

Cujubim     - - - - - - 13 20 19 20 20 

Mamão (Ton.) Itapuã 435 87 400 16 4 2 - - 60 240 100 83 50 50 75 

Cujubim     2 3 - - - - 10 77 76 46 46 

Manga (Ton.) Itapuã 273 273 273 - - - - - - - 10 10 10 10 9 

Cujubim     - - - - - - 107 97 48 48 26 

Maracujá (Ton.) Itapuã 512 512 320 70 20 22 - - - 16 25 24 - - - 

Cujubim     - - - - - 8 8 16 16 16 24 

Palmito (Ton.) Itapuã - - - - - - - - - 0 110 110 115 116 93 

Cujubim     - - - - - 72 40 40 46 53 53 

Pimenta-do-reino (Ton.) Itapuã - - - - - - - - - 8 10 6 6 5 5 

Cujubim     - - - - - 33 48 46 24 10 7 

Tangerina (Ton.) Itapuã - - - - - 15 - - - - - - - - - 

Cujubim     - - - - - - 14 13 13 13 8 

Urucum (semente) (Ton.) Itapuã - - - - - - - - - - 1 1 2 2 2 

Cujubim     - 11 10 10 - 32 8 11 10 7 8 

Fonte: SIDRA/IBGE – PAM 1993/2007 
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Tabela 20 – Lavoura permanente: produção, produtividade e valor  – municípios da FLONA do Jamari 
Lavoura 

Permanente 
(Ton) 

Rondônia Cujubim Itapuã do Oeste 
Área 

plantada 
(ha) 

Área 
Colhida 

(ha) 

Quant. 
Prod. 

Produt. 
(Ton/ha) 

Vlr  
Prod. 
(mil 

reais) 

Área 
plantada 

(ha) 

Área 
Colhida 

(ha) 

Quant. 
Prod. 

Produt 
(Ton/ha) 

Vlr 
Prod. 
(mil 

reais) 

Área 
plantada 

(ha) 

Área 
Colhida 

(ha) 

Quant. 
Prod. 

Produt 
(Ton/ha) 

Vlr 
Prod. 
(mil 

reais) 
Abacate  59 54 639 11,83 240 1 1 23 23,00 8 - - - - - 
Banana 
(cacho) 5.556 5.498 46.696 8,49 23.976 100 100 690 6,90 345 20 20 130 6,50 68 
Borracha 
(Látex 
coagulado) 1.312 631 143 0,23 227 5 5 1 0,20 2 4 4 1 0,25 2 
Cacau – 
amêndoa  36.370 26.119 15.720 0,60 45.431 285 200 98 0,49 283 21 - - - - 
Café  - grão 160.548 159.819 88.639 0,55 244.848 1.912 1.500 225 0,15 599 305 305 146 0,48 409 
Coco-da-
baía (Mil 
frutos) 844 844 8.016 9,50 3.948 3 3 29 9,67 14 8 8 77 9,62 38 
Goiaba  85 81 625 7,72 186 1 1 8 8,00 2 1 1 8 8,00 2 
Guaraná 
(semente) 110 110 42 0,38 149 10 10 4 0,40 14 15 15 5 0,33 18 
Laranja  848 848 8.462 9,98 2.903 7 7 67 9,57 22 5 5 53 10,60 18 
Limão  297 267 1.758 6,58 543 3 3 20 6,67 6 3 3 18 6,00 6 
Mamão  194 194 4.710 24,78 1.958 2 2 46 23,00 19 3 3 75 25,00 32 
Manga  180 180 1.656 9,20 807 3 3 26 8,67 12 1 1 9 9,00 4 
Maracujá  314 310 3.661 11,81 1.913 2 2 24 12,00 12 - - - - - 
Palmito  1.504 1.357 1.562 1,15 2.829 45 45 53 1,18 95 80 80 93 1,16 169 
Pimenta do 
reino  155 155 212 1,37 763 5 5 7 1,40 25 4 4 5 1,25 18 
Tangerina  126 111 902 8,13 280 1 1 8 8,00 2 - - - - - 
Urucum  
semente 1.872 1.809 2.775 1,53 6.572 5 5 8 1,60 19 8 2 2 1,00 5 
Uva  29 29 224 7,72 226 - - - - - - - - - - 
Total 210.403 198.416 - - 337.799 2.390 1.893 - - 1.479 478 451 - - 789 

Fonte: SIDRA/IBGE – PAM 2007. 
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3.1.1 – AGRICULTURA NA BACIA E FLONA DO JAMARI 
 

O levantamento socioeconômico realizado por Rueda (2004) para a região 

do entorno da FLONA do Jamari aponta que 80% da renda das famílias tem 

origem na exploração dos recursos naturais, sendo  53% da agricultura, 19% da 

pecuária e 8% da pesca. 

Além da produção de lavouras anuais como o feijão e arroz utilizados como 

meio de subsistência, o levantamento apontou que em várias pequenas 

propriedades de ambos municípios cultiva-se banana, cupuaçu, graviola, manga, 

abacaxi, guaraná e cacau, principalmente em Cujubim e açaí e pupunha em 

Itapuã do Oeste.  

A constatação nesse estudo, aponta que os 281 imóveis rurais 

pesquisados possuem uma área de 19.682 ha, média de 70 ha por imóvel, 

caracterizando-se como minifúndios. No entanto, há a existência de algumas 

fazendas com mais de 500 ha. A espacialização da área compreende em 8.573,5 

ha em mata, 1.207,4 ha encapoeirados, 6.674,66 ha em pastagens e 858,32 ha 

destinados a plantios.  

Informações da EMATER/RO durante a elaboração do Plano Municipal de 

Desenvolvimento, apresentam números da produção agrícola nos dois municípios 

da FLONA do Jamari, todavia diferem daqueles apresentados pelo IBGE, muito 

provavelmente pela aplicação de distintas metodologias: 

[...] no ano de 2000 em Itapuã do Oeste, em 2003 no município de 
Cujubim, a produção agrícola no primeiro concentrava-se em 1.340 ha 
plantados, destacando-se as culturas da mandioca, arroz, milho e café. 
Já em Cujubim, o café representava mais da metade da área plantada. 
Somado às demais lavouras (arroz, mandioca e milho) perfazia um total 
de 4.788 ha de área utilizada.  
[...] Quanto à extração e comercialização de óleos comerciais, foi 
identificado um comerciante que declarou produzir em torno de 3.000 
litros/mês de óleo de copaíba em Itapuã do Oeste. (Anexo 9 do Edital nº 
1 (2007, p.24).  

Na área do entorno moram aproximadamente 300 famílias, sendo que 

Rueda (2005a) contextualiza que a zona de amortecimento (faixa de 10 km 

submetida a uso especial no entorno da unidade de conservação definida a partir 

do limite oficial da área), apresenta cobertura florestal original descaracterizada, 
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com exceção da porção norte, limitada pela ESEC de Samuel e incluindo a 

porção nordeste (FERNANDES, 2007). O desmatamento apresenta-se elevado, 

sendo comum a prática de queimadas para a limpeza de pastagens, que produz 

impactos ambientais significativos à unidade de conservação com focos de 

incêndio.  

Segundo Fernandes (2007, p. 29-31), a zona de amortecimento da FLONA 

do Jamari é de 233.977,60 ha, enquanto as alterações da vegetação natural até 

1986 atingia 18.373,05 ha, entre 1986-1988 mais 31.294,36 ha foram 

antropizados, prosseguindo entre 1998-2001 um incremento de 14.443,93 ha. 

Entre 2001-2004 ampliou-se mais 16.295,59 ha e no período de 2004-2006 outros 

17.731,75 ha foram alterados. A área com maior avanço de antropização na zona 

de entorno da FLONA está situada ao leste dessa UC, mais precisamente em 

Cujubim, devido à significativa quantidade de madeireiras existentes nesta região. 

 

Tabela 21 – Culturas praticadas na bacia do Jamari 

Cultivares 
PROPRIEDADES 

TOTAL ha TOTAL % 
Abacaxi 25 15,92 106,00 
Arroz 41 26,11 58,00 
Banana 8 5,09 6,00 
Cacau 34 21,66 42,50 
Café 103 65,60 440,00 
Cupuacu 8 5,09 4,00 
Feijao 32 20,38 37,00 
Frutas diversas 20 12,74 5,00 
Horta 26 16,56 4,00 
Lavouras consorciadas 6 3,82 10,50 
Macaxeira 39 24,84 33,50 
Melancia 4 2,55 2,00 
Milho 47 29,94 51,00 
Palmito 8 5,09 18,00 
Pimenta do reino 5 3,18 2,00 
Sistemas agroflorestais 9 5,73 19,50 
Urucum 15 9,55 39,00 
Total 157 100,00 878,00 

Fonte: Almeida Silva (2005). 
 

O cultivo nas propriedades na bacia do Jamari encontra nas culturas 

anuais de milho e arroz os mais importantes sustentos das famílias, que  os utiliza 

para subsistência e destina à comercialização o excedente. Em relação às 
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culturas permanentes, o café é o que mais se destaca. A Tabela 21 apresenta o 

quantitativo em hectares de cada produto, bem como o total e o percentual de 

propriedades em que são realizadas as atividades agrícolas.  

Os dados apresentados por Almeida Silva (2005), referentes à bacia do 

Jamari, apontam que à produção está relacionada ao tempo de permanência dos 

proprietários e moradores nas propriedades rurais, sendo desenvolvidas através 

das seguintes atividades: 20,83% com culturas anuais, 27,08% com café, 4,17% 

com o cacau, 6,25% com sistemas agroflorestais – SAFs, 27,08% com a  

pecuária), 6,25% com a mandiocultura, 4,17% com a avicultura, 2,08% com o 

eucalipto e 2,08% com a horticultura. Ressalta-se que várias dessas atividades 

foram abandonadas em muitas propriedades, tendo como motivos a baixa 

fertilidade do solo, a baixa tecnologia, entre outros fatores descritos 

anteriormente.  

 

3.2 – EXTRATIVISMO VEGETAL (SILVICULTURA) 
 

O extrativismo vegetal não-madeireiro que teve grande importância na 

economia rondoniense, ao ponto de ser caracterizado como a principal atividade, 

sobretudo, constituindo ciclo econômico como o da borracha, tem enfrentado uma 

forte e inexorável decadência. Isto deve-se a aspectos conjunturais de mudanças 

econômicas,  sempre ligadas as questões externas.   

Analisando o Gráfico 11 e a Tabela 22 constata-se que, infelizmente, a 

atividade projeta um cenário de extinção motivada também pelo avanço da 

agricultura e da pecuária, que acarreta desmatamento, além dos baixos preços 

comercializados no mercado consumidor e a ausência de incentivos, como 

subsídios para a manutenção do seu manejo.  

Dentre todos os produtos oriundos de extrativismo a castanha-do-pará ou 

do brasil  apresenta, pelo menos em termos estaduais, melhor probabilidade de 

sobrevida. Em relação aos municípios da FLONA do Jamari, fica evidenciado que 

Itapuã do Oeste mantém certa tradição extrativista, inclusive sendo praticada 

pelas famílias de pescadores que moram no interior da FLONA e estão 

associadas à APIO e Colônia de Pescadores Z7, como atividade alternativa. 
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Gráfico 11  – Extrativismo vegetal – Rondônia (1990-2007)  

EXTRATIVISMO VEGETAL - RONDÔNIA (1990-2007)
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 Palmito (Ton) 69 51 43 56 58 64 167 0 46 46 51 50 59 60 65 54 56 78
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Copaíba (óleo) (Ton) 0 1 0 11 11 20 7 7 8 8 6 0 3 4 3 7 7 10
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Fonte: SIDRA/IBGE - PEVS 1990-2007 

 

Segundo relatam os servidores da FLONA do Jamari, há coleta de 

castanha-do-brasil, açaí e copaíba, assim como de pescados no interior da UC.  

Parte desses produtos são retirados da ESEC de Samuel, nas proximidades da 

FLONA. A comercialização é realizada na comunidade Porto Seguro – cabeceira 

da ponte sobre o rio Jamari. 

Para que a atividade obtenha melhores resultados é necessário a gestão 

de políticas publicas voltadas ao fortalecimento do extrativismo, priorizando a 

verticalização da produção, aliado ao fortalecimento das organizações sociais 

com a busca de mercado de base solidária, além da profissionalização dos 

trabalhadores que desenvolvem essas atividades. Sob esse aspecto torna-se 

urgente o iníco das operações das empresas vencedoras da concessão para que 

inicie-se o processo de contribuição para melhorar a qualidade de vida da 

população tradicional e do entorno através  da geração de oportunidades de 

trabalho e fortalecimento do capital social. 

Na avaliação realizada pela FIERO (2003, p. 64), infere-se que a projeção 

de produção de castanha-do-pará seria crescente em razão dos mercados em 

expansão e condições de preço favoráveis. Porém ressalta-se a necessidade da 
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verticalização do produto, visto que aproximadamente 90% da safra é 

comercializada em estado bruto com exportação para Bolívia, Pará, sudeste e sul 

brasileiros. As unidades de processamento serviriam para agregar valor, gerar 

renda e emprego.  

O extrativismo vegetal tradicional na região da FLONA do Jamari, como foi 

apontado por Rueda (2005a; 2005b), circunscreve-se a família Benjamim.  

 
3.2.1 – EXTRATIVISMO VEGETAL MADEIREIRO 
3.2.1.1– CARVÃO E LENHA 

 

Os municípios de Cujubim e Itapuã do Oeste, incluindo a região de 

influência imediata da FLONA do Jamari – Ariquemes, Candeias do Jamari e Alto 

Paraíso – assumiram em determinados momentos um grande referencial na 

produção estadual de carvão vegetal e lenha, contribuindo com outros setores 

econômicos no comércio (pizzarias, panificadoras) e de serviços (produção de 

energia). Todavia, durante algum tempo parte do produto florestal, caracterizado 

como “refugo”, foi indiscriminadamente carbonizado.  

As diferentes metodologias de obtenção de dados oficiais do IBGE e 

IBAMA – Tabelas 23, 23a e 24 e Gráfico 12, apontam que a produção na região 

cria oportunidades para  a geração de emprego e renda. Este estudo não tem a 

pretensão de discutir as relações de trabalho.  

 



 

 

86

Gráfico 12 – Carvão vegetal: destinação interna - Rondônia(2006-2008)  

DESTINAÇÃO INTERNA DE CARVÃO VEGETAL - RONDÔNIA (2006-2008)
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Fonte: Relatório de Movimentações no Sistema DOF Referentes ao Estado de Rondônia. 
DBFLO/CGREF/IBAMA. (1) Dados até maio de 2008. 

 

É evidente que existe enorme resistência de parcela da população quanto 

à fiscalização, mas não pode ser negado que várias ações realizadas por 

empresários, agricultores, fazendeiros, entre outros agentes são predatórias e 

insustentáveis, tanto social quanto economicamente.  
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Tabela 22 - Produção extrativista vegetal - – região de influência da FLONA do Jamari (1993-2007)  
 UF/Munic 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

A 

Rondônia 168 405 416 64 - - - - - - 26 25 65 56 134 

Cujubim - - - - - - - - - - 1 - - - - 

Itapuã 25 23 21 19 - - - - - - - - - 5 6 

CP 
Rondônia 1.118 794 792 461 461 2.063 1.935 6.508 5.481 4.385 3.357 2.830 2.710 2.652 2.105 

Cujubim - - - - - - - - - - 1 - - - - 

P 
Rondônia 56 58 64 167 - 46 46 51 50 59 60 65 54 56 78 

Itapuã - - - - - - - - - - - - - 1 1 

H 
Rondônia 3.975 2.771 2.258 430 430 954 318 274 65 63 203 206 193 207 336 

Itapuã - - - - - - - - 3 6 5 6 5 6 6 

CO  Rondônia 11 11 20 7 7 8 8 6 0 3 4 3 7 7 10 

Cujubim - - - - - - - - - - - - - - 1 

Fonte: SIDRA/IBGE – PEVS 1993/2007. A) açaí (fruto) ton.; CP) castanha-do-pará – ton.; P) palmito – ton.; H) hévea (látex coagulado) ton.; CO) copaíba (óleo) – 
ton. 

 

Tabela 23 - Carvão vegetal e lenha: produção - região de influência da FLONA do Jamari (1993-2007)  
 UF/Munic 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

CV 

Rondônia 426 368 549 288 288 291 301 233 412 328 308 - - - - 

Itapuã 14 3 5 25 25 20 22 21 - - - - - - - 

Ariquemes 221 205 185 25 25 20 22 22 - - 19 - - - - 

A. Paraíso 17 - - 18 18 18 20 20 - - - - - - - 

C.Jamari 20 24 105 59 59 60 63 57 - - - - - - - 

L 

Rondônia 1.118.126 438.923 448.585 801.000 801.000 517.205 510.601 495.871 279.743 220.999 195.130 - - - 66.880 

Cujubim     2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - - 

Itapuã 5.000 451 450 1.000 1.000 1.000 1.480 1.480 - - - - - - - 

Ariquemes 618.000 - - 10.000 10.000 10.000 9.795 9.795 930 735 - - - - 1.300 

A. Paraíso - - - 21.000 21.000 21.000 19.565 19.565 - - - - - - 1.500 

C.Jamari 6.000 - - 4.000 4.000 4.000 3.861 3.861 - - - - - - - 

Fonte: SIDRA/IBGE – PEVS 1993/2007. CV) carvão vegetal – ton.; L) lenha (m³). 



 

 

88

Tabela 23a - Carvão vegetal (mdc):produção e destinação - região da FLONA do Jamari - 2006-2008  
 
 
Origem 

2006 2007 2008(1) 
Prod. Destino Prod. Destino Prod. Destino 

RO MG MT SP RO MG MT SC SP RO MG MT PA SC SP 
Cujubim 218,11 34,67 183,45 - - 596,39 - - 468,00 - 128,39 2.033,66  639,36 684,65   709,65 
Itapuã - - - - - - - - - - - 100,79 - - 100,79 - - - 
Ariquemes 1.213,00 279,00 335,00 3.999,00 200,00 4.808,05 12,00 65,00 3.780,33  950,72 1.530,31 20,00  1.420,31   90,00 
A.Paraíso - - - - - 1.100,85 - - 243,31 170,25 687,29 656,89 - 84,00 152,47 109,32 85,50 225,59 
C. Jamari 286,18 193,33 - - 92,85 842,78   503,33  339,45 110,00 - - 110 - - - 
Demais 
mun 24 24 - - - - - - - - - 1.243,45 - - - 1.046,44 197,01 - 
TOTAL 1.741,29 531,00 518,45 3.999,00 292,85 7.348,07 12,00 65,00 4.994,97 170,25 2.105,85 5.675,10 20,00 723,36 2.468,22 1.155,76 282,51 1.025,24 

Fonte: Relatório de Movimentações no Sistema DOF Referentes ao Estado de Rondônia. DBFLO/CGREF/IBAMA. (1) Dados até maio de 2008. 
 

Tabela 24 – Madeira em tora (m³): produção e destinação - região da FLONA do Jamari – 2006/2008  
Origem Destino/2006 Destino/2007 Destino/2008 

PA RO RS SP Total AM RO SP Total AM Total 

A.Paraíso   397,78     397,78             

Ariquemes 100 39.556,71   39.656,71  1.258,26  1.258,26   

C. Jamari   3.107,91   3.107,91   513,05   513,05   

Cujubim   88.051,83     88.051,83  3.082,31   3.082,31   

Itapuã            

Demais mun. 
RO   110.805,03 32,23 44,80 110882,06 2.548,64 3546,68 18,20 6.114 2.953 2.953 

TOTAL 100 241.919,27 32,23 44,80 242.096,30 2.548,64 8.400,29 18,20 10.967,14 2.953 2.953 

Fonte: Relatório de Movimentações no Sistema DOF Referentes ao Estado de Rondônia. DBFLO/CGREF/IBAMA. (1) Dados até maio de 2008. 
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3.2.1.2 – MADEIRA 
 

O extrativismo madeireiro realizado de forma predatória é responsável pela 

perda de biodiversidade florestal na Amazônia e particularmente, em Rondônia. 

As frentes de desmatamento foram impulsionados por fatores exógenos, com 

decisões pautadas unicamente no caráter econômico, nunca no ambiental. Essa 

forma de uso e ocupação do ambiente contou, no ínício, com o incentivo do 

governo e a partir da década de noventa com a sua omissão.  

Os dados contidos nas Tabelas 22 a 30, reforçam a idéia de que a 

Amazônia serve como provedora de matéria-prima para atender outras unidades 

da federação, em um modelo no qual a verticalização da produção florestal 

desenvolve-se de forma bastante tímida. É necessário que os empreendimentos 

sejam voltados à  geração de trabalho e renda, que atuem de forma sustentável e 

responsável social e ambientalmente. Só dessa forma poderão proporcionar 

desenvolvimento à região. Teoricamente, a proposição da concessão de 

exploração florestal parece ser a melhor idéia ou a melhor alternativa no sentido 

de combater a ilegalidade e criar oportunidades à exploração racional dos 

recursos florestais.  

Fiero (2000, p.48) apontou o declínio da atividade industrial madeireira em 

cerca de 30% no número de estabelecimentos entre 1989-1999, reiterando em 

Fiero (2003, p. 163) que a redução na produção de madeira está relacionada à 

oferta de espécies florestais que possuem maior valor econômico, como “mogno, 

cerejeira, cedro, dentre outras e a extração ilegal, cuja produção não é 

registrada”. 

Os dados ratificados em Fiero (2000; 2003) ressaltam que uma maior 

fiscalização inibe as atividades ilegais. Constata-se que parte da madeira utilizada 

em madeireiras rondonienses tem origem ilícita, sendo retirada de unidades de 

conservação, terras indígenas ou mesmo “adquirida” em outros estados vizinhos 

como Acre, Mato Grosso e Amazonas, onde teoricamente o nível de fiscalização 

seria menos exigente. 

Outro fato importante está relacionado aos anos onde houve maior 

extração florestal. De modo direto estão ligados aos anos eleitorais em que ocorre 
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um afrouxamento na fiscalização e o estímulo por parte de alguns candidatos que 

na busca de votos protegem seus aliados para exercitarem a dilapidação dos 

recursos. Tal prática é explícita principalmente em Unidades de Conservação, 

devido à  fragilidade institucional para monitorá-los e fiscaliza-los.  

Desse modo, não há informações sobre o quantitativo de madeira 

explorada ilegalmente. Nas operações de fiscalização realizadas em Cujubim, no 

ano de  2008, houve apreensão de 11.000m³ (Operação Arco Verde – Anexo 3). 

No primeiro trimestre de 2009 houve a apreensão de mais 12.000m³ (Operação 

Deja Vu – Anexo 4), sendo que nesta operação 21 das 22 madeireiras foram 

autuadas e 03 lacradas. Logo, percebe-se que o volume de madeira ilegal é 

elevado, assim como os  prejuízos ambientais, econômicos e sociais relacionados 

a atividade. 

Celentano & Veríssimo (2007) inferem que o quadro é agravado devido ao 

processo “Boom-Colapso” que movimenta a fronteira, catalisando o 

desmatamento e a degradação ambiental na Amazônia, deixando como 

conseqüência o legado de violência, concentração de riqueza e pouca geração de 

riqueza, precarizando a distribuição de renda, conforme se constata a seguir:  

 
Tabela 25  – Indicadores - Amazônia 

Indicadores Fronteiras 
Não Florestal Desmatada Boom Florestal 

Área  24% 10% 14% 52% 
Assassinatos Rurais / 100 mil  0,2 0,4 5,5 0,6 
Trabalho Escravo  36% 37% 18% 8% 
Taxa de homicídios/100 mil 20,4 24,5 62,3 18,0 
PIB Municipal 2004 (milhões de 
R$) 

52,5 84,4 171,3 74,5 

Crescimento PIB(2000 e 2004) 27% 19% 56% 30% 
PIB per capita em 2004 (milhares 
de R$ por ano) 

5,9 4,2 11,6 4,1 

IDH 0,654 0,659 0,713 0,648 
FONTE: Celentano & Veríssimo (2007). 

 

As Figuras 4 e 5 apresentadas por Celentano & Veríssimo (2007) 

evidenciam o processo de violência com a expansão da fronteira, onde pode-se 

concluir que a ilegalidade nas atividades desenvolvidas contribuem 

significativamente para o aumento da violência e as desigualdades sociais.  
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Figura 4 – Fronteiras- Amazônia 
 

 
 

FONTE: Celentano & Veríssimo (2007). 
 

A crítica ao modelo de desenvolvimento adotado na Amazônia é entendido 

por Sakamoto & Casara (2008, p. 7-18) como o responsável pela degradação social 

e ambiência:  

[...] a história ensina que empreendimentos agropecuários e extrativistas, 
na região amazônica, têm sistematicamente utilizado instrumentos que 
desrespeitam a legislação trabalhista e ambiental e dilapidam os direitos 
fundamentais do ser humano. O objetivo é maximizar lucros, diminuir 
custos e viabilizar sua implantação e desenvolvimento. Infelizmente, o 
Estado brasileiro tem atuado como financiador - e menos como 
fiscalizador - desse processo de ocupação. A sociedade paulistana, por 
sua vez, também patrocina, por meio do consumo de produtos oriundos 
da Amazônia, a manutenção de práticas nada sustentáveis. 
[...] o Estado, que ajudou a empurrar a fronteira agrícola durante a 
ditadura, hoje vive um conflito interno sobre sua expansão. Enquanto 
uma parte do governo federal atua para aumentar a inserção de 
empreendimentos agropecuários sobre a Amazônia, no bojo da mesma 
matriz insustentável de desenvolvimento, outra busca propor alternativas 
com vistas a reduzir impactos sociais e ambientais, garantindo assim os 
direitos fundamentais dos povos que lá vivem. Desse embate de 
posições, a despeito de vitórias importantes e pontuais do segundo 
grupo, o primeiro mantém larga vantagem. Um dos indícios mais visíveis 
disso é o fato de o Estado não conseguir desempenhar tarefas 
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elementares, como, por exemplo, a fiscalização dos crimes ambientais e 
sociais.  
[...] Apesar de nem sempre ser tão visível quanto o desmatamento 
causado pelo setor agropecuário, o impacto da indústria madeireira 
sobre a floresta é brutal. De acordo com estimativas do governo e de 
organizações ambientalistas, o volume de madeira ilegal da Amazônia 
que abastece o mercado pode chegar a 90% do total consumido no 
país. Também têm sido cruéis os conflitos com comunidades tradicionais 
e indígenas, quando serrarias clandestinas saqueiam unidades de 
conservação e territórios das populações locais. São Paulo contribui para 
o agravamento desse quadro, já que é o principal comprador de madeira 
serrada da Amazônia. (Grifos nossos). 

 

Figura 5 – Violência - Amazônia 

  

Fonte: CPT 2004, 2005, 2006 e 2007 apud Celentano e Veríssimo (2007).Violência na Terra 
2003-2006 na Amazônia. 

 

A expansão madeireira na Amazônia, como se apresenta é eivada de 

contradições econômicas, sociais, políticas e ambientais. Mesmo internamente na 

região possui formas de atuação e graus de interferências distintas. Conforme 

dados do Gráfico 13, obtidos por estudos realizados pelo IMAZON (2005), a 

região possuía em 2004, 82 pólos madeireiros, onde atuavam 3.132 empresas 

que consumiram 24,26 milhões de m³/ano e processaram 10,37 milhões de 

m³/ano.  
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Pelos números apresentados, a análise que se tem do período constatado 

é que o processamento da madeira era menos que a metade do produto retirado 

da floresta, logo conclui-se que boa parte da madeira era utilizada como estoque, 

além de ser comercializada sem processamento em outras regiões do país e do 

mundo.  

 

Gráfico 13  – Extrativismo madeireiro  

PRODUÇÃO MADEIRA NA AMAZÔNIA LEGAL - 2004

0
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12000

POLOS 1 1 3 1 26 33 16 1

EMPRESAS 52 73 48 45 872 1592 422 28

CONSUMO TORAS (mil m³/ano) 420 130 490 430 8010 11.150 3700 130

PROCESSAMENTO. (mil m³/ano) 170 40 190 190 3480 4630 1620 50

AC AP AM MA MT PA RO RR

 
Fonte: Lentini, M. Veríssimo, A. & Pereira, D. Produção de madeira na Amazônia Legal (2005).  

 

A região da FLONA do Jamari tem na atividade madeireira uma das 

principais fontes da sua economia (Gráfico 14), sendo necessário ressaltar que 

uma parcela significativa da madeira é explorada ilegalmente, como descrito 

anteriormente, tendo como conseqüência imediata o desmatamento pela 

expansão da agricultura em primeiro plano e, posteriormente, da pecuária. Essa 

atividade praticada de forma extensiva têm, historicamente, pressionado as 

unidades de conservação.  
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Gráfico 14  – Extrativismo madeireiro  

EXTRATIVISMO MADEIREIRO - RONDÔNIA E REGIÃO DE INFLUÊNCIA DA FLONA DO 
JAMARI (1993/2007)

0

500.000

1.000.000
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2.000.000

2.500.000

Rondônia 1.353.456 1.126.923 1.457.132 380.000 380.000 565.668 750.464 647.515 567.330 2.141.037 1.769.717 1.068.5121.048.212 1.095.466 1.035.271

Cujubim 0 0 0 0 6.000 9.000 10.080 10.080 0 18.815 14.750 43.983 43.147 47.610 48.760

Itapuã 2.265 186 178 0 0 1.800 2.021 2.021 0 0 0 0 0 0 250

Ariquemes 170.742 32.010 11.456 9.000 9.000 9.500 10.696 10.696 11.130 123.391 208.300 116.173 113.966 117.100 107.680

A. Paraíso 10.360 0 13.000 12.000 12.000 15.000 17.020 17.020 0 33.593 26.300 0 0 0 1.500

C.Jamari 11.512 18.196 0 10.000 10.000 11.000 12.650 12.650 1.458 242.673 190.000 6.057 5.942 6.017 5.830

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 
Fonte: SIDRA/IBGE – PEVS 1993/2007. madeira em tora (m³).  
 

Como verifica-se no gráfico acima, o município de Cujubim ampliou a 

extração de madeira no período de 2002-2007, empregando boa parte da força de 

trabalho em atividades como corte, transporte e beneficiamento primário através 

de 12 serrarias (RUEDA, 2005b). Em Itapuã do Oeste a atividade madeireira é 

relativamente pouco representativa se comparada  Cujubim. 

É importante destacar que Alto Paraíso, Candeias do Jamari e, 

principalmente Ariquemes, apresentam o maior número de empreendimentos e 

maior absorção dessa matéria-prima, em razão de possuirem maior estrutura 

econômica e interrelação com o mercado consumidor. Forçosamente com a 

diminuição dos estoques em Rondônia, os empresários vêm buscando no 

Amazonas e Mato Grosso matériaprima para continuarem seus 

empreendimentos. 
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Tabela 26 – Madeira em tora (m³): aquisição - região da FLONA do Jamari -
2006-2008  
Origem. Ano A.Paraíso Ariquemes C.Jamari Cujubim Itapuã  Subtotal Demais 

Municípios 
Total 

AM 2006 - - - - -   11.767,40 11.767,40 

2007 - - - - -   59.334,38 59.334,38 

2008 - - - - -   1.964,47 1.964,47 

MT 2006 - - - - -   320,88 320,88 

2007 3.967,41 76,41 170,38     4.214,20 3.675,59 7.889,79 

2008 - - - - -   443,54 443,54 

RO 2006 11.634,57 28.675,65 9.095,77 57.465,45 4.054,90 110.926,34 130.992,93 241.919,27 

2007 -  1.586,69   3.505,25   5091,94 3.308,35 8.400,29 

2008 - - - - - -  -  -  

Total 2006 11.634,57 28.752,06 9.095,77 57.465,45 4.054,90 110.926,30  143.081,25 254.007,55 

2007 3.967,41 1663,1 170,38 3.505,25 -  9.306,14  66.318,32 75.624,46 

2008 - - - - - -  2.408,01 2.408,01 

Fonte: Relatório de Movimentações no Sistema DOF Referentes ao Estado de Rondônia. 
DBFLO/CGREF/IBAMA. (1) Dados até maio de 2008. 

 
Tabela 27 – Madeira serrada (m³): produção e destinação - região da FLONA 
do Jamari - 2006  
DEST. A.Paraíso Ariquemes C.Jamari Cujubim Itapuã  Subtotal Demais 

municípios Total Geral  
AC - - - - -   146,87 146,87 
AL - - - - -   -  
AM - - - 40,58 100,36 140,94 339,38 480,32 
BA - - - 45,38   45,38 673,73 719,11 
CE - - - - -   -  
DF 52,45 66,69 - 39,05 - 158,19 423,48 581,67 
ES 358,25 998,16 203,92 292,53 33,02 1.885,88 5.159,82 7.045,70 
GO 508,59 659,29 1.602,42 1.379,76 402,86 4.552,92 435,26 4.988,18 
MA - - - - -   208,74 208,74 
MG 1.421,89 1.753,26 1.187,44 2.459,54 147,85 6.969,98 9.784,69 16.754,67 
MS - - - - -   882,39 882,39 
MT - - - 366,37 37,23 403,6 742,2 1.145,80 
PA - 12 - - - 12 2.931,74 2.943,74 
PB - - - - -    -  
PE   37,12       37,12   37,12 
PI - - - - -   -  
PR 453,72 4.453,94 409,81 3.153,00 30,06 8.500,53 31.291,90 39.792,43 
RJ 44,35 1.570,92 155,49 871,98 10,33 2.653,07 6.545,27 9.198,34 
RN - - - - -   -  
RO 1.084,95 8.866,87 1.279,77 2.954,74 217,32 14.403,65 19.938,55 34.342,20 
RR - 33,23 - - - 33,23 154,69 187,92 
RS 395,29 4.045,04 329,75 1.985,52 740,69 7.496,29 7.713,14 15.209,43 
SC 808,8 3.281,71 1.130,40 2.809,44 86,16 8.116,51 10.680,90 18.797,41 
SE - - - - -   - - 
SP 1.822,00 2.133,68 975,94 3.209,11 93,9 8.234,63 25.321,52 33.556,15 
Total 6.950,29 27.911,91 7274,94 19.607,00 1899,78 63.643,91 123.374,25 187.018,16 

Fonte: Relatório de Movimentações no Sistema DOF Referentes ao Estado de Rondônia. 
DBFLO/CGREF/IBAMA.  
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Tabela 28 – Madeira serrada (m³): produção e destinação - região da FLONA 
do Jamari - 2007  
DEST. A.Paraíso Ariquemes C.Jamari Cujubim Itapuã Subtotal Demais 

Munic 
Total Geral 

AC - 1,97 - - - 1,97 1.215,65 1.217,62 

AL - 186,40 - - - 186,40 - 186,40 

AM - - - 313,46 297,70 611,16 396,65 1.007,81 

BA 636,34 - 71,08 229,13 83,74 1.020,29 6.745,80 7.766,09 

CE - - - 772,12 - 772,12 1172,40 1.944,52 

DF 3.083,45 246,75 623,33 2.361,96 1.133,59 7.449,08 6.482,45 13.931,53 

ES 4.014,87 6.434,93 1.115,71 7.565,49 1.095,92 20.226,92 34.800,46 55.027,38 

GO 7.142,80 2.413,37 9.669,37 19.437,10 2.235,84 40.898,48 11.941,17 52.839,65 

MA - - - - - - 1.488,14 1.488,14 

MG 16.666,99 13.106,53 6.488,48 18.508,69 2.224,40 56.995,09 104.827,61 16.1822,7 

MS 226,77 - - 145,90 - 372,67 5.181,04 5.553,71 

MT 250,9 100,79 - 514,34 - 866,03 4.330,23 5.196,26 

PA 8.671,27 9.000,97 420,12 1.353,39 999,21 20.444,96 10.646,27 31.091,23 

PB  61,67 - 162,69 - 224,36 - 224,36 

PE 129,29 368,08 25,63 8,83   531,83 84,91 616,74 

PI - - - - - - 25,90 25,90 

PR 8.038,37 21.730,33 3.726,07 13.538,48 565,09 47.598,34 130.161,4 177.759,74 

RJ 4.026,56 8.721,18 2.478,72 10.349,06 121,80 25.697,32 53.266,13 78.963,45 

RN - 42,74 - - - 42,74 32,77 75,51 

RO 9.78,46 6.158,85 668,10 5.324,14 691,47 13.821,02 30.160,01 43.981,03 

RR - 33,23 - 4,50 - 37,73 5,97 43,70 

RS 6.103,91 20.942,39 2.014,92 10.798,36 4.434,22 44.293,80 60.559,76 104.853,56 

SC 10.384,74 16.859,34 14.370,87 13.116,10 335,56 55.066,61 72.467,73 127.534,34 

SE 269,00 30,87 - - - 299,87 101,00 400,87 

SP 36.399,93 23.925,99 9.814,32 32.002,21 929,06 103.071,50 241.854,92 344.926,43 

Total 107.023,64 130.333,15 51.486,72 136.505,95 15.147,60 440.530,30 777.948,37 1.218.478,67 

Fonte: Relatório de Movimentações no Sistema DOF referentes ao estado de Rondônia. 
DBFLO/CGREF/IBAMA. 

 

Em conformidade com os relatórios de movimentações do Sistema DOF, 

entende-se como madeira serrada os seguintes produtos: prancha, caibro, bloco 

(quadrado ou filé), caibrinhos, pranchão desdobrado, tábua, vareta, viga, vigota, 

ripas, sarrafos e “short”, sarrafos e tacos, tanto na importação quanto na 

exportação.  

Ao analisar-se os dados contidos nas tabelas sobre a comercialização de 

madeira pode-se concluir que Rondônia, de modo geral, carece de melhor 

infraestrutura para beneficiamento da produção. Com a certificação de origem, 

verticalização e produção com melhor qualidade poderia ampliar e conquistar 
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mercados, gerando trabalho e renda, possibilitando melhorias na qualidade de 

vida da população que atua no setor.  

Segundo dados da ABIMÓVEL (2004 apud BRASIL, 2005b), Rondônia 

conta com 128 estabelecimentos, que empregam 833 pessoas no setor 

moveleiro. Em termos de exportação o estado ocupa a 20ª posição nacional à 

frente somente do Acre, Piauí, Sergipe, Paraíba (Brasil, 2005c), o que revela uma 

grande contradição, pois Rondônia é  o 3º maior produtor de madeira e o 1º em 

número de estabelecimentos de industrialização de móveis na Amazônia.  

 
Tabela 29 – Madeira serrada (m³): produção e destinação - região da FLONA 
do Jamari - 2008  
DEST. A.Paraíso Ariquemes C.Jamari Cujubim Itapuã SUBTOTAL Demais 

munic. 
TOTAL 

AC 5,79 - - - - 5,79 1.404,26 1.410,05 

AL - 48,10 - - - 48,10 0 48,10 

AM 43,65 85,15 - - 149,90 278,70 806,34 1.085,04 

BA 410,58 108,65 - 70,43 67,84 657,50 2.841,63 3.499,13 

CE - - - 399,96 - 399,96 593,91 993,87 

DF 2.191,99 113,55 457,77 1.362,39 727,98 4.853,68 2.884,13 7737,81 

ES 1.696,04 3.275,26 202,18 4.086,15 522,11 9.781,74 11.136,53 20.918,27 

GO 3.199,76 914,72 3.757,93 6.040,34 248,29 14.161,04 5.346,29 19.507,33 

MA - - - - - - 609,37 609,37 

MG 6.105,86 4.576,08 2.915,84 7.900,82 1.090,99 22.589,59 38115 60.704,59 

MS 153,21 165,80 63,54 501,20 - 883,75 1.719,79 2.603,54 

MT 74,80 4,00  21,15 - 99,95 1.866,82 1.966,77 

PA 4.260,86 2.258,52 113,67 227,59 246,68 7.107,32 6.798,94 13.906,26 

PB 29,10 - - 25,72  54,82 0 54,82 

PE - - - - 18,05 157,89 138,88 296,77 

PI - - - - - - - - 

PR 4.251,36 6.965,50 1.707,13 5.464,29 102,06 18.490,34 29.025,43 47.515,77 

RJ 1.188,12 4.112,06 705,02 4.955,37 96,3 11.056,87 17.213,37 28.270,24 

RN         

RO 63,46 1.802,46  39,93 739,04 2.644,89 8.173,35 10.818,24 

RR - - - - - - - - 

RS 2.202,17 5.081,66 594,54 5.228,72 2.063,62 15.170,71 20.375,03 35.545,74 

SC 2.673,66 4.174,82 2.580,27 4.964,97  14.393,72 18.896,97 33.290,69 

SE 21,7 - - - - 21,70 0 21,70 

SP 14.091,42 13.948,79 5.420,30 11.824,05 759,8 46.044,36 91.939,54 137.983,90 

TO - - - - - - - - 

TOTAL 42.663,53 47.774,96 18.518,19 53.263,01 6.882,75 168.902,42 259.947,11 428.849,53 

Fonte: Relatório de Movimentações no Sistema DOF referentes ao estado de Rondônia. 
DBFLO/CGREF/IBAMA. (1) Dados até maio de 2008. 
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Tabela 30 – Aquisição de madeira serrada (m³) - região da FLONA do Jamari 
(2006-2008)  
Origem Ano A.Paraíso Ariquemes C.Jamari Cujubim Itapuã  Subtotal Demais 

Municípios 
Total Geral 

AC 2006 -  -  -  -  -  - 2.700,06 2.700,06 

2007 -  410,18 -  -  208,14 618,32 5.871,49 6489,81 

2008 -  182,91 -  -  30,3 213,21 3.342,25 3.555,46 

AM 2006 -  192,81 -  -  -  192,81 2.484,54 2.677,35 

2007 721,84 2055,80 625,19 -  -  3402,83 10496,04 13898,87 

2008 40,5 232,62 -  -  15,37 288,49 3.288,06 3.576,55 

GO 2006 -  143,63 -  -  -  143,63 - 143,63 

MT 2006 -  324,49 -  -  -  324,49 7086,27 7.410,76 

2007 -  1950,23 1126,69 -  -  3076,92 53611,92 56688,84 

2008 752,01 -  340,39 -  -  1092,4 9.884,11 10.976,51 

PA 2006 -  -  51,17 -  -  51,17 - 51,17 

2007 0,59 -  -  -  -  0,59 164,58 165,17 

2008 -  -  -  -  1,38 1,38 99,64 101,02 

PR 2006 -  88,12 -  -  -  88,12 87,16 175,28 

2007 -  -  -  50,99 -  50,99 122,06 173,05 

2008 -  -  -  -  -  - 4,47 4,47 

RJ 2006 -  -  -  -  -  - 41,80 41,80 

RO 2006 404,58 10.744,60 1.189,47 582,29 33,62 12954,56 21.387,64 34.342,20 

2007 437,25 6697,98 401,71 4592,03 220,96 12349,93 31.631,10 43981,03 

2008 63,46 1.677,56 81,37 39,93 154,51 2016,83 8801,41 10.818,24 

SC 2006 -  -  -  - -  - 19,55 19,55 

2007 -  32,98 - - - 32,98 0 32,98 

2008 -  - - 35,31 - 35,31 20,76 56,07 

SP 2006 -  108,14 - - - 108,14 - 108,14 

2007 -  -  -  - - - 865,30 865,30 

2008 - -  -  - 9,08 9,08 43,61 52,69 

Total 2006 404,58 11.601,78 1.240,64 582,29 33,62 13862,91 33807,03 47.669,94 

2007 1159,68 11147,17 2153,59 4643,02 429,1 19532,56 102862,5 122395,06 

2008 855,97 2.289,09 421,77 75,24 210,64 3852,71 25.288,28 29.140,99 

Fonte: Relatório de Movimentações no Sistema DOF referentes ao estado de Rondônia. 
DBFLO/CGREF/IBAMA. (1) Dados até maio de 2008. 
 

Especificamente sobre a atividade de extração e comercialização de 

madeiras por moradores da FLONA do Jamari e entorno não existem registros, 

embora se saiba que os moradores eventualmente utilizam, em quantidade 

reduzida, essa matéria-prima para a construção de casas, cercas, currais, tulhas 

e chiqueiros, quando as propriedades não possuem disponibilidade de recursos 

específicos para esta finalidade . 
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3.3 – PECUÁRIA 

 

Apesar da agricultura com lavouras temporárias ter retomado seu 

crescimento a partir de 2002, a pecuária em Rondônia têm apresentado um 

incremento extremamente significativo. Em 2007 o rebanho bovino chegou a 

11.007.613 cabeças. Em 1974 havia aproximadamente 41.030 cabeças e em 

1987, atingia a cifra de 1.051.067 animais. Informações extraoficiais indicam que 

em 2009 o rebanho encontra-se próximo a 14 milhões, sendo o 3º estado em 

número de animais na Amazônia, atrás de Mato Grosso e Pará. O Gráfico a 

seguir demonstra claramente essa evolução da pecuária no estado. 

 

Gráfico 15  – Pecuária em Rondônia (1993-2007)  

PECUÁRIA - RONDÔNIA (1993-2007)
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Fonte: SIDRA/IBGE – PPM 1993/2007. 
 

A distribuição espacial da pecuária é muito heterogênea no estado, 

variando entre 0-0,10 cabeças/ha em locais de menor densidade até 3,53 

animais/ha naqueles com maior densidade. Esse rebanho possibilitou o abate de 
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1.944.944 animais, sendo o 2º na Amazônia, o que representa 7,7% do efetivo no 

Brasil.  

Do efetivo do rebanho existente em 2007, 9,01% correspondiam a vacas 

ordenhadas (992.121), que produziram 691.747.000 de litros de leite e geraram 

uma receita de R$ 302.661.000. A produção leiteira igualmente encontra-se em 

expansão. No ano de 2006, produziu 580.303.000 litros de leite e até setembro de  

2008 produziu 735.451 milhões de litros – qualificando Rondônia, com 59 

laticínios¹¹,  como um dos maiores produtores de queijo mussarela do país. 

 

Gráfico 16 – Produção de leite – Rondônia (2002-2007)  

RONDÔNIA - PRODUÇÃO DE LEITE (20002-2007)
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Fonte: SIDRA/IBGE – PPM 2002/2007. 

 

Este incremento, possibilitou em vários municípios a instalação de 

frigoríficos com grande capacidade de abate diário e de várias indústrias de 

laticínios que processam diariamente 1,4 milhão  de litros de leite. Parte dessa 

produção (20%) é destinada à pasteurização e o restante (80%) à fabricação de 

queijo. Devido à quantidade de leite produzida (Tabela 31), os municípios da 

FLONA do Jamari dispõem de pequenos empreendimentos de processamento do 

leite e de fabricação de queijos, que atendem ao mercado local e as praças de 

Ariquemes,  Candeias do Jamari e Porto Velho.  
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Pinto (2008) contextualiza que a produção leiteira rondoniense abastece 48 

laticínios, 03 postos de refrigeração, 02 indústrias de leite em pó e 06 usinas de 

beneficiamento, sendo que 68% dessa produção é destinada ao fabrico de 

queijos, principalmente mussarela, cujo destino de aproximadamente 80% do 

produto é concentrado para a região Centro-Sul.  

Em sua análise, esse autor afirma que a visão dos criadores de gado em 

Rondônia, principalmente do pequeno e médio empreendedor é focada apenas 

para “dentro da porteira”, em razão do desconhecimento quanto: 1) a importância 

da opinião pública; 2) valorização de seu produto; 3) mercados; 4) concorrentes; 

5) marketing e publicidade. Entretanto, ressalta-se que algumas iniciativas estão 

sendo colocadas em prática, tais como a criação de associações e cooperativas, 

como as do município de Ariquemes, agregando valor ao leite e carne, bem como 

sua respectiva comercialização. 

É importante destacar que em Itapuã do Oeste e Cujubim a produção de 

leite se concentra em propriedades acima de 50 ha e abaixo de 200 ha, que lhe 

confere um caráter de produção familiar. Embora tenha esse caráter, é relevante 

para o sustento dos proprietários e a impulsão da economia local. Enfatiza-se 

ainda que essa atividade está sujeita as flutuações de preços praticados no 

mercado, especialmente, devido ao controle exercido pelos maiores laticínios, 

além de associar as atividades aos períodos de maior oferta e menor demanda, o 

que revela muitas vezes o prejuízo e o descontentamento por parte dos 

produtores.  

Tabela 31 – Leite nos municípios da FLONA do Jamari (2002-2008)  
Descrição Município 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Vacas 
Ordenhadas 

Cujubim 1.129 2.602 3.459 4.039 4.640 4.418 
Itapuã do 
Oeste 

4.790 4.850 5.637 6.514 5.201 5.049 

Leite (mil 
litros) 

Cujubim 646 1.179 1.557 1.818 2.088 2.227 
Itapuã do 
Oeste 

4.035 2.183 2.537 2.931 2.340 2.545 

Valor (reais) Cujubim 122.796 330.097 498.167 618.012 731.000 891.000 
Itapuã do 
Oeste 

766.609 611.156 811.782 1.055.227 866.000 1.120.000 

Fonte: SIDRA/IBGE – PPM 2002/2008. 
 

O incremento do rebanho bovino em Itapuã do Oeste e Cujubim 

acompanhou a tendência verificada no estado de Rondônia (Gráficos 17 e 18), 
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indicando que esses municípios, em 2009, projetam rebanhos superiores a 

100.000 cabeças.  

Gráfico 17  – Pecuária  em Cujubim (1997-2007)  

EVOLUÇÃO DA PECUÁRIA CUJUBIM 1997/2007
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Fonte: SIDRA/IBGE – PPM 1997/2007. 
 

As exigências sanitárias com a comercialização de carne para exportação, 

negociada com aproximadamente 50 países, é direcionada também ao 

consumidor interno brasileiro. Isso resulta num mercado competitivo e atrativo 

para o rebanho rondoniense que apresenta excelente qualidade, pois o estado é 

qualificado como área livre de aftosa. Isso tem contribuído para o surgimento de 

várias indústrias frigoríficas de pequeno, médio e grande porte, como o Frigoporto 

Friboi, JBS, Independência e FriAlto em cidades que oferecem melhor 

infraestrutura e incentivos fiscais. No caso de Cujubim, Itapuã do Oeste e de 

outras cidades menores existem matadouros municipais ou particulares que 

atendem a demanda local. 
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Gráfico 18  – Pecuária em Itapuã do Oeste (1993-2007)  

EVOLUÇÃO DA PECUÁRIA EM ITAPUÃ DO OESTE - 1993/2007
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Fonte: SIDRA/IBGE – PPM 1993/2007. 
 

Segundo informação obtida no site http://www.fefa-

ro.com.br/frigorificos.php, em Rondônia existem 12 frigoríficos credenciados. 

Esses números diferem daqueles apresentados por Pinto (2008): que aponta 20 

frigoríficos implantados e 09 em implantação, dos quais 02 em Porto Velho e 02 

em Ariquemes. Destaca ainda que 76% da carne produzida em Rondônia tem 

como destinação à região Centro-Sul, sendo a pecuária responsável direta por 

aproximadamente 40% do PIB estadual.  

Na atualidade, a região de influência da FLONA do Jamari conta com 01 

frigorífico em Porto Velho, 02 em Ariquemes e 01 em Jaru. Como conseqüência 

houve diminuição de geração de tributos decorrentes da pecuária em Cujubim e 

Itapuã do Oeste e  não viabilização de trabalho e renda nos municípios de Itapuã 

do Oeste e Cujubim ligados ao setor. 
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Quanto aos outros animais como os suínos10, os ovinos, os caprinos e os 

bubalinos, o efetivo rondoniense é pequeno e atende exclusivamente a demanda 

regional através de feiras livres e casas de carne, cuja criação, em sua maioria, é 

realizada em pequenas propriedades, enquanto o abate é realizado em pequenos 

matadouros, muito deles sem quaisquer tipos de fiscalização.  

A produção de aves caipiras e ovos tem sua origem em pequenas 

propriedades rurais, enquanto as aves “brancas” são criadas em granjas 

pequenas e médias. Destaca-se em Rondônia Espigão do Oeste, maior produtor,  

que possui um frigorífico específico para tal atividade. Nos demais municípios o 

abate é realizado em pequenos estabelecimentos e a comercialização ocorre em 

feiras livres, supermercados e mercearias, incluindo-se a produção de ovos 

(Tabela 32). 

A avicultura praticada em moldes tradicionais é um importante indicador 

para o incremento da renda das famílias de pequenos agricultores, sobretudo no 

período das entressafras, com a finalidade de atender especificamente as 

necessidades básicas. A atividade encontra-se mais evidenciada em áreas de 

colonização recente, inclusive servindo como complemento nutri-alimentar.  

 

Tabela 32 – Produção de ovos – 2002-2007 
Ano  Quantidade/Valor  Rondônia Cujubim Itapuã do Oeste 
2002 Mil dúzias 3.976 32 25 

R$ 5.964.693,00 48.581,00 36.900,00 
2003 Mil dúzias 8.301 79 75 

R$ 16.447.931,00 151.020,00 149.062,00 
2004 Mil dúzias 9.115 83 80 

R$ 20.108.629,00 194.622,00 177.820,00 
2005 Mil dúzias 6.627 58 38 

R$ 15.054.578,00 126.794,00 88.299,00 
2006 Mil dúzias 6.397 61 36 

R$ 14.638.895,00 137.000,00 84.000,00 
2007 Mil dúzias 11.405 77 60 

R$ 26.639.000,00 175.000,00 142.000,00 
Fonte: Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária. PPM/SIDRA/IBGE 2002/2007 

 

                                                           
10 De acordo com o DOU nº 40 de 02.03.2009, em sua Seção 1 e em atendimento a Instrução 
Normativa nº 7, de 27.02.2009 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Rondônia 
tornou-se zona livre de peste suína clássica. 
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Para Rueda (2004 apud Vol.III do PLANO DE MANEJO, 2005, p. 37), “nas 

pequenas propriedades, junto com a prática da agricultura de subsistência, com 

excedentes vendidos a atravessadores, o produtor mantém a pecuária que 

comumente é chamada de poupança viva”. Da pecuária é produzida e 

comercializada queijo em 5,88% das propriedades; ovos em 5,88%; requeijão em 

2,94%; e leite em 29,41% (ALMEIDA SILVA, 2005), constatando-se ainda que a 

bovinocultura é praticada em 63,69% das propriedades da bacia do Jamari – 

Tabela 33, onde insere-se também a FLONA, o que a torna  a atividade principal 

na economia e renda das famílias.  

 

Tabela 33 – Pecuária na bacia do Jamari 
Pecuária Rebanho Propriedades (%) 

bovino leite(1) corte (2) 5.426 63,69 
caprino 84 0,64 
ovinos 52 1,28 
suíno  203 18,47 
eqüinos/muares 59 16,56 
aves caipiras 3.668 28,66 
piscicultura 6.000 0,64 
TOTAL 15.492   

Fonte: Almeida Silva (2005). (1)Leite 2.060 vacas; (2)bovino de corte 3.366. 
 

Almeida Silva (2005) constatou que as pastagens cultivadas da espécie 

Brachiaria sp. são as preferidas em 80% das propriedades devido ao rápido 

crescimento da espécie forrageira, que oferece um manejo mais fácil e maior 

resistência no período das secas, gerando maior rentabilidade ao produtor. A 

água utilizada no consumo animal origina-se em rios, igarapés, lagos, represas e 

nascentes em 78,57% dos casos e 21,43% provém de poços. No plantio e manejo 

das pastagens, observou-se que 94,91% das propriedades utilizam-se de técnicas 

manuais e de mecanização em apenas 5,09% dos casos. 

No estudo de 2005, ficou evidenciado dentre os entrevistados na bacia do 

Jamari que  7,11% das propriedades possuem pastagens, porém não encontram-

se em utilização. Verificou-se ainda que a infraestrutura existente nas 

propriedades é voltada ao apoio do setor agropecuário, comprovando a 

dificuldade econômico-financeira dos proprietários em adequá-las a um melhor 
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padrão de manejo das atividades, conforme informações constantes na Tabela 

34: 

Tabela 34 – Infraestrutura das propriedades – FLONA e bacia do Jamari 
Infraestrutura existente Propriedades % de infraestrutura em relação às propriedades 

Casa  
281(¹) 100,00
157(²) 100,00

Galpão e/ou Paiol 
63 22,42
51 32,48

Cercas 
NI NI

111 70,70

Curral 
127 45,20
111 70,70

Terreirão 
NI NI
28 17,83

Cocho para alimentação 
NI NI
32 20,38

Açude 
NI NI
51 32,48

Casa de farinha 
40 14,23
05 3,18

Chiqueiro 
85 30,25
29 18,45

Galinheiro 
135 48,04
45 28,66

Engenho de cana 
19 6,76
NI NI

Fonte: (¹) Rueda (2004) (²)Almeida Silva (2005).  
 

A avicultura rondoniense não é suficiente para abastecer o mercado 

interno, logo são adquiridas aves de médias e grandes empresas como Sadia, 

Perdigão, Anhambi e Avipal. Os obstáculos para a expansão dessa atividade em 

Rondônia, devem-se ao elevado custo dos insumos, matérias-primas e 

infraestruturas, que impossibilitam a competitividade do produto com outras 

regiões do país. 

Em relação à pecuária de eqüinos, muares e asininos, o efetivo tanto do 

estado quanto dos municípios também é bastante reduzido, porém a importância 

é elevada, visto que esses animais são utilizados nos afazeres diários de 

pequenas, médias e grandes propriedades, inclusive em várias porções territoriais 

constituem-se como único meio de transporte. 
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3.3.1 – APICULTURA 

 

As informações quanto ao mel indicam que Cujubim e Itapuã do Oeste 

estão entre aqueles municípios com menor produção em Rondônia. A incipiente 

produção é consumida local e regionalmente e não possui preço estabilizado, pois 

depende da época do ano, isto é, floração das espécies entre junho a outubro, da 

oferta e da procura. O quantitativo de produção depende de fatores climáticos e 

ambientais, sofrendo variação ano a ano. Segundo o calendário da EMATER/RO, 

a coleta de mel é realizada principalmente entre os meses de maio a setembro. 

 

Tabela 35 –Apicultura: municípios da FLONA do Jamari – 2002-2007 
Ano  Quantidade/Valor  Rondônia Cujubim Itapuã do Oeste 
2002 Kg 192.352 289 - 

R$ 1.250.288,00 1.879,00 - 
2003 Kg 194.057 295 - 

R$ 1.356.560,00 2.036,00 - 
2004 Kg 102.315 210 - 

R$ 897.693,00 1.825,00 - 
2005 Kg 110.744 78  

R$ 1.006.451 694,00  
Ton.(¹) 102,32 0,21 3,93 

2006 Kg 130.000 143 215 
R$ 1.200.000 1.000,00 2.000,00 

2007 Kg 155.000 236 236 
R$ 1.457.000 2.000,00 2.000,00 

Fontes: PPM/IBGE 2002/2007. (¹) Gerência de Planejamento e Informação – 
GEPIN/EMATER/RO/ESLOCs/2005. 

 

A Tabela 35 confirma essa observação e constata o pequeno peso da 

atividade na economia dos dois municípios. Os dados de 2005 da 

GEPIN/EMATER/RO afirmam a existência de 02 apicultores e 15 colméias em 

Cujubim, enquanto Itapuã do Oeste conta com 03 produtores e 48 colméias. 

Esses dados demonstram um setor pouco explorado. A produção é 

comercializada sem o respectivo certificado sanitário dos serviços de inspeção 

federal, estadual e/ou municipal – SIF, SIE, SIM – tornando o produto pouco 

atrativo ao comércio formal.  

Uma alternativa seria a criação de uma associação regional, como as 

estruturadas em outros municípios do estado que possuem marcas próprias e o 
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devido registro para comercialização, o que possibilitaria inserção mercadológica 

e poderia torna mais rentável a atividade. 

 

3.3.2 – ATIVIDADE PESQUEIRA E CAÇA 

 

A atividade pesqueira profissional em Rondônia é desempenhada 

artesanalmente. Incorporada a cultura regional, constitui-se como uma das 

principais fontes de proteína para as comunidades ribeirinhas localizadas ao 

longo da rede hidrográfica. 

Segundo dados do Relatório do Censo Estrutural da Pesca (2006), base 

dessa seção, essa importante atividade agrupa 2.500 pescadores registrados e 

garante a sobrevivência de pelo menos 40.000 pessoas, entre famílias de 

pescadores, carregadores, comerciantes, ribeirinhos, carpinteiros e de outras 

atividades ligadas ao setor.  

O Itapuã do Oeste, em razão da disposição e oferta da rede hidrográfica, 

possui tal atividade, inclusive com uma organização social específica, a Colônia 

de Pescadores Z7, que possui 110 pescadores. Destes, apenas 70 encontram-se 

associados. Em Cujubim pratica-se a pesca em pequenos igarapés como forma 

de lazer.  

As informações coletadas no município de Itapuã do Oeste apontam que 

em 2009, 115 famílias estavam associadas à Colônia de Pescadores Z7 e 16 

aqüicultores, produtores de tambaqui em cativeiro. A estrutura da cadeia 

produtiva é constituída por uma sede urbana11, recém-construída, mas que não 

dispõe de fábrica de gelo, caminhão frigorífico, câmara fria, barco, motor, entre 

outras. Essa falta de estrutura faz a captura do pescado ser limitada a 

aproximadamente 2.000kg/dia, vendida quase que exclusivamente para 

atravessadores. Esse quadro contribui para diminuir a renda dos pescadores. 

Outro dado relevante diz respeito ao perfil dos pescadores que pelas 

dificuldades encontradas, atuam no desenvolvimento de outras atividades 

                                                           
11 Essa estrutura está localizada em terreno da APIO e será transferida para o patrimônio da 
Colônia de Pescadores Z7. 
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(agricultura, extração do açaí, etc.) para complementar a renda. O açaí é vendido 

em cacho, sem qualquer tipo de processamento, diretamente a atravessadores.  

No município de Itapuã dos Oeste foram implantados 14 tanques-rede para 

a criação de tambaquis, através de parceria com a SEAPES. Entretanto, as 

atividades encontram-se paralisadas. O principal motivo é a falta de recursos dos 

pescadores para compra de ração, o que resulta na baixa produtividade. Mesmo 

diante de tal fato, está previsto para 2009 a retomada das atividades.  

A produção obtida nos tanques-rede foi dividida entre os associados e 

400kg foram doados às entidades assistencialistas de Itapuã do Oeste, inclusive 

para as várias Pastorais existentes.  

A acessibilidade para as áreas de atividade pesqueira em Itapuã do Oeste 

é realizada pela BR 364. Localizam-se na represa da UHE de Samuel. As 

comunidades Rei do Peixe, Rio Preto, Balsa e Porto Seguro possuem energia 

elétrica e pontos de apoio como postos de saúde, escolas, correios e postos 

telefônicos. Entretanto a infraestrutura de armazenamento e serviços são 

deficientes, pois essas comunidades contam somente com barracão e salgadeira.  

A organização social está intimamente ligada às associações de 

produtores, sindicatos rurais e de moradores, visto que os pescadores também 

desenvolvem atividades ligadas a agropecuária. Em razão da infraestrutura 

deficitária, a comercialização do pescado não recebe quaisquer tipos de 

processamento, ou seja, é negociado “in natura” no município (40%) ou para 

outras regiões do estado (60%). Deste total, 30% é vendido para compradores 

diretos e 70% para  intermediários e/ou atravessadores.  

A comunidade do Rei do Peixe possui 15 frízeres horizontais com 

capacidade total  para armazenar  06 toneladas e caixa térmica, a da Balsa conta 

com caixas de isopor e 02 pequenas unidades produtoras de gelo, com 

capacidade para armazenar 1,5 toneladas de pescado. A comunicadade de Porto 

Seguro não dispõe dessas estruturas. 

A construção de um frigorífico em Ariquemes, a 85 km de Itapuã do Oeste, 

destinado ao pescado produzido em cativeiro, com capacidade de recebimento de 
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5 toneladas/dia, pode significar uma importante alternativa de comercialização 

para os pescadores de Itapuã do Oeste.  

Outro dado preocupante, de acordo com o Relatório, é que nenhuma 

embarcação pesqueira em Rondônia possui registro nos órgãos responsáveis, 

porque tratam-se de pequenos instrumentos de trabalho. Em Itapuã do Oeste 

existem 01 bote, 14 canoas e 05 chatas construídas em madeira com propulsão 

motorizada. A idade média dos barcos é de 10 anos e são operados em sua 

maioria por 02 pescadores.  

 

Tabela 36 – Características das pescarias no Rio Jamari  
Tipo de Barco Caracteristicas das pescarias Aparelho de Pesca 

Anzol Linhada Malhadeira 
Barco a Motor Qtde. por Viagem  10 5,0 3,0 

Comprimento Médio   50 
Tempo de Operação 4,0 1,0 6,0 

Canoa Qtde. por Viagem  10 5,0 3,0 
Comprimento Médio   50 
Tempo de Operação 4,0 1,0 6,0 

Remo Qtde. por Viagem  10   
Comprimento Médio    
Tempo de Operação 4,0   

Fonte: Relatório do Censo Estrutural da Pesca. CEPNOR, 2006. 
 

Quanto aos apetrechos utilizados para pesca, apresentam sistemas 

diferentes, de acordo com o período do ano. São utilizados anzol em forma de 

espinhel, redes e linhada, de acordo com o tipo de embarcação, conforme se vê 

na Tabela 36. 

Em relação as espécies da ictiofauna em Itapuã do Oeste, bem como as 

iscas e período de sucesso de captura encontram-se representadas no Quadro 6, 

caracterizando-se como comercializáveis. Outras espécies, como acarás, carás, 

jacundá, peixe-folha, pescada, piau-rabo-de-fogo, piau-cabeça-gorda, lambari, 

peixe-cachorro, bodó ou cascudo, sarapó, ituvira, traíra, cruzeiro do sul, peixe-

lápis, são pescados no entorno da FLONA, servindo como iscas, ornamentação e 

consumo. 
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Quadro 6 – Principais espécies da Ictiofauna – Itapuã do Oeste  
Peixes Apetrechos Isca Período Valor/Kg(¹) 
Curimatã Malhadeira Minhoca Março Novembro/ 5,00 
Tucunaré Anzol Peixe Maio Outubro 5,20 
Piranha Malhadeira Minhoca Março/Novembro 5,40 
Pirarara Malhadeira Minhoca Março/Novembro 4,50 
Pacu Malhadeira Minhoca Março/Novembro 4,50 
Tambaqui Anzol Peixe Maio Agosto 6,00 
Matrinchã Malhadeira Minhoca Março/Novembro 6,00 
Pintado Anzol Peixe Maio Setembro 9,00 

Fonte: CEPNOR, 2006. (¹) Valor de mercado em março de 2009. 
 

Os registros dos 70 filiados à Colônia Z7 de Itapuã do Oeste descritos no 

Relatório do Censo Estrutural da Pesca - CEPNOR (2006) indicam que a idade 

média dos pescadores, na época, era de 39,6 anos e que a atuação era, em 

média, de 3,7 anos, indicando que a atividade consiste numa alternativa de renda 

a esse universo que desenvolve paralelamente outras atividades. No entorno da 

FLONA do Jamari, constatou-se a existência de 19 pescadores, o que representa 

5,19% das famílias. A renda familiar com essa atividade corresponde a 8% do 

total das receitas financeiras destes pescadores. 

Em relação à piscicultura de cativeiro, os dados disponíveis são oriundos 

da GEPIN/ESLOCs/EMATER/RO (2005) que apontaram em Cujubim 35 

piscicultores distribuídos em uma área de 20 ha com produção de 05 toneladas e 

em Itapuã do Oeste 04 piscicultores em 10 ha, com  produção de 02 toneladas de 

pescado. No estado haviam 2.204 produtores, com área de 1.372 ha de lâmina 

d’água e produção de 369,94 toneladas. A espécie manejada mais comum é o 

tambaqui Colossoma macropomum, para atender ao mercado consumidor 

regional - principalmente o de Porto Velho - e nacional. 

A piscicultura de cativeiro, praticada com manejo adequado e orientação 

técnica constitui-se uma das melhores alternativas para áreas desmatadas. A 

atividade pode torna-se um investimento de melhor rendimento econômico que a 

pecuária, visto que o grau de impacto ambiental é menor, a necessidade de áreas 

também. A perspectiva de expansão de mercado é grande devido as 

propriedades protéico-alimentares que o produto oferece.  

As possibilidades e condições ambientais oferecidas pela bacia do Jamari 

em Itapuã do Oeste, evidenciam que a utilização adequada das águas oferece 
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oportunidades ímpares para a prática de piscicultura através do sistema tanques-

rede, podendo fortalecer a Colônia de Pescadores Z7, aumentar a oferta do 

pescado, gerar renda e ampliar a oferta de emprego, além de servir como fonte 

protéica a ser usada em escolas e hospitais da região.  

Almeida Silva (2005) constatou a existência nas propriedades da bacia do 

Jamari em que animais silvestres muitas vezes servem como complemento nutri-

alimentar das famílias ou como animal para domesticação, tais como: paca Agouti 

paca, a queixada Tayassu pecari, caititu Tayassu tacaju, irara Eira bárbara, 

gambá ou mucura Didelphis marsupialis, jaboti Geochelone carbonaria, cutia 

Dasyprocta fuliginosa, anta Tapirus terrestris, capivara Hydrochaeris 

hydrochaeris, tatus, macacos e veados das mais variadas espécies, aves como o 

mutum Mitua mitu, jacu Pipile jacutinga, araras, periquitos e pássaros diversos. 

Não se pode afirmar com certeza, mas provavelmente alguns desses animais são 

comercializados ilegalmente. 

 

3.4 – EXTRATIVISMO MINERAL 

 

A descoberta de cassiterita no ano de 1958, em áreas de seringais 

rondonienses, inaugurou o extrativismo mineral através de garimpos, propiciando 

um grande fluxo de migrantes que atuavam de forma manual. Na época, esses  

migrantes representavam  praticamente 50% da população local economicamente 

ativa. Com isso, ocorreu o fortalecimento do comércio, prestação de serviços e de 

algumas ramificações industriais. A economia regional entre 1958 e 1970 esteve 

sob os auspícios desse mineral.  

A entrada do processo de mecanização da mineração surge em 1965, de 

forma parcial através da participação de capital holandês com a FERUSA. O 

estudo da FIERO (2003) contextualiza que a exploração mecanizada do minério 

foi a responsável pelo primeiro impulso industrial no estado e que ao final da 

década de 1970, Rondônia12 era o maior produtor brasileiro de cassiterita com 

10.000 toneladas  por ano, valor que representava 67,43% da produção nacional.  

                                                           
12 Essa posição de maior produtor de cassiterita atualmente é ocupada pelo Amazonas. 
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A produção do minério, entretanto, não recebia qualquer beneficiamento 

industrial. Era exportado em estado bruto, o que reduzia a oferta de empregos e 

renda, inclusive pelo fato do setor apresentar-se oligopolizado.  

Em 1971, foi proibida a garimpagem manual de cassiterita em Rondônia, 

abrindo espaço para empresas de capital internacional como Brumadinho, 

Paranapanema e Brascan, que contavam com o incentivo fiscal e financeiro do 

governo para realizarem pesquisas minerais e a produção mecanizada.  

A cassiterita (estanho) encontrada na FLONA do Jamari e região é o mais 

importante dos minerais em termos econômicos, seguido pela produção de pedra 

britada, areia e cascalho, utilizadas na construção civil. É importante destacar que 

se por um lado, a produção trouxe riquezas e aqueceu a economia regional, em 

contrapartida deixou grandes seqüelas sociais e ambientais.  

 Na FLONA do Jamari, desde 1963, essa atividade é desenvolvida, tendo 

como pioneiro Raimundo Cavalcante que utilizando-se de instrumentos manuais e 

arcaicos deu início ao processo de extração na localidade de Jacundá,  

considerada a mina mais antiga de Rondônia. 

A mecanização de cassiterita na FLONA do Jamari ocorreu na Vila Santa 

Bárbara no ano de 1974, através de concessões de lavra ao Grupo Brascan Brasil 

Ltda, que havia assumido o controle da Companhia de Mineração Jacundá. Em 

1980, a concessão foi adquirida pela CESBRA. As áreas de mineração e as 

concessões dessa empresa, foram negociadas em 2005 junto a empresa Estanho 

de Rondônia S.A. – ERSA. O passivo ambiental e a outras obrigações 

relacionadas à preservação ambiental entraram nessa negociação.  

De acordo com o DNPM (2006), em 2005 a ERSA deteve uma participação 

de 7,43% no mercado mineral, constituindo-se a 4ª maior empresa do ramo no 

estado. No ano 2007,  a empresa ampliou sua participação com 11,4% e ocupou 

o 3º lugar no ranking das mineradoras no estado. É atualmente a única empresa a 

realizar exploração mineral na FLONA do Jamari, com uma área autorizada de 

lavra de 59.521,53 ha. 

Outra empresa que atuou na FLONA do Jamari fazia parte do Grupo 

Brumadinho, o qual faz parte a Mineração Céu Azul, antiga Mineração Oriente 
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Novo, que abandonou, em 1996, 34.862,12 ha na porção sul da unidade de 

conservação. Como detinha a concessão de lavra negociou sua transferência  

com a Metalmig, deixando um passivo ambiental superior a 600 ha de área 

degradada, sem qualquer intervenção de mitigação.  

As interferências no meio ambiente, sobretudo com a mineração, resultam 

numa série de impactos com grandes conseqüências como as descritas por 

França (1991) sobre a sucessão secundária na FLONA do Jamari. O autor 

destaca  diferenças nas temperaturas do solo, do ar, na umidade relativa e na 

luminosidade dos ambientes internos e externos das áreas de intervenção 

humana e florestal. 

Ribeiro (2005, p. 22-23) reforça essa argumentação ao inferir que a 

mineração de superfície constitui-se uma atividade que pode provocar uma 

degradação ambiental bastante intensa, afetando a paisagem pois exige a 

remoção da vegetação, de solo e de rochas situadas acima dos depósitos 

minerais. Logo, tal fato exige a implantação de um programa específico para 

recuperação da área afetada. Dentre as estratégias de recuperação o autor 

destaca o reflorestamento com espécies adaptadas às mais diversas condições 

de ambiente.  

Em sua análise, Ribeiro entende que o processo de recuperação de áreas 

degradadas ainda é incipiente, tendo-se, até o momento, pouco conhecimento 

das exigências nutricionais das espécies nativas. Com isso, cria-se uma 

dificuldade para o plantio dessas espécies, sendo que o expediente encontrado, 

muitas vezes de forma equivocada por desconsiderar os aspectos e fatores 

químicos, físicos e biológicos do sistema consiste em plantio homogêneo de 

espécies exóticas.  

Maynhone (1999), mediante o processo de degradação causado pela 

mineração na FLONA do Jamari, aponta parecer semelhante a Ribeiro (2005) 

com relação a necessidade de maior acompanhamento e detalhamento para 

implementação e execução relativa ao  Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas – PRAD, que pela atual legislação, vincula o licenciamento ambiental 

para mineração a recuperação dos ambientes minerados.  
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Conforme o Plano de Manejo da FLONA do Jamari (2005), tanto o PRAD 

quanto os Termos de Ajuste de Conduta – TACs não foram cumpridos em sua 

totalidade pelas empresas mineradoras. Pouco mais de 30% das áreas foram 

recuperadas. Há uma série de problemas que devem ser mitigados como: 

1) ausência de construção das futuras barragens chinesas;  

2) falta de monitoramento das águas superficiais, nos lagos oriundos 

das cavas abertas pelas lavras a céu aberto e subterrâneas; 

3) inexistência de recuperação de igarapés; 

4) inexistência de nova área para deposito de lixo; 

5) falta de recuperação das pontes e/ou similares e vias de acesso; 

6) ausência de inventário florestal e faunístico associado, nas áreas 

de mineração; 

7) falta de projeto de educação e sensibilização ambiental; 

8) fiscalização deficiente para conter os impactos; 

9) falta de regularização do licenciamento ambiental; 

10) insuficiente recuperação de áreas degradadas pela atividade 

mineralógica, por meio de reflorestamento e conservação de solos;  

11) inexistência de um Programa de Monitoramento da Recuperação 

das áreas degradadas; 

12) existência de depósito de material mineral inerte, dificultando a 

regeneração natural, ocasionando aumento significativo de 

temperatura que resulta no afastamento e na procriação de 

mamíferos;  

13)  alteração da drenagem hídrica original, formando lagos que 

causam empobrecimento da flora, conseqüentemente atingindo a 

fauna;  

14) grandes represamentos de água pluvial em região de supressão da 

vegetação nativa e devido à grande profundidade inibe a 

produtividade animal e vegetal, principalmente da mastofauna; 
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15) desmatamento de APPs ao longo dos cursos hídricos, causando 

desbarrancamentos e erosão do solo, conseqüentemente 

provocando a fuga de animais e dificultando a procriação da 

ictiofauna e outros seres de ambiente aquático; 

16) soterramento de floresta pelo rejeito das escavações das lavras e 

aparecimento de ravinas e voçorocas, nas margens das lavras 

abandonadas após seu esgotamento; 

17)  poluição de igarapés e vertentes com óleo de motor, reduzindo o 

número de espécies da fauna e flora; 

18) invasões desordenadas com antropismo no interior da UC, 

principalmente em Cachoeirinha e Potosi, que resultam em um  

grande número de trilhas e prática de caça ilegal; 

19) intenso ruído e o trânsito de máquinas pesadas, afugentando a 

fauna, além da grande quantidade de entulhos produzidos na área 

minerada; 

20) indicação de uma alta circulação de pessoas, o que deve  contribuir 

para a diminuição de algumas espécies pela caça; 

21) proliferação de vetores de doenças, sobretudo de malária, mesmo 

utilizando-se a prática de borrificação. 

O Plano de Manejo da FLONA do Jamari, à despeito das situações 

enumeradas, avalia que 88,3% (196.974,491 ha) da área dessa FLONA seja 

demarcada por alvarás de pesquisa mineral e portarias de lavra. A produção de 

cassiterita (Sn) pela CESBRA em 2003, foi de 1.022.383 toneladas, sendo que o 

preço médio da tonelada era US$ 4.977,79.  

Em relação a geração de trabalho, essa atividade em Rondônia se 

diferencia dos demais estados da Amazônia, concentrando mais de 50% da mão-

de-obra ligada a cooperativas. A atividade relacionada a cassiterita rondoniense, 

em 2005, gerou 1.185 postos de trabalho, com 271 empregados, 90 terceirizados 

e 824 cooperativados, do representando 67,18% de toda mineração (1.764 

postos), dos quais  99,83% com mineral metálico (DNPM, 2006).  
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O setor mineral, segundo o DNPM (2008), em toda a atividade empregou 

824 trabalhadores em 2005 – há divergências quanto aos números citados no 

parágrafo anterior – 2239 postos em 2006 e 1617 em 2007. O DNPM ainda 

apresenta que, em 2007, a reserva rondoniense de cassiterita era da ordem de 

400 milhões de quilos, com uma produção de 10.036.000 kg concentrada na 

região da FLONA do Jamari e Ariquemes, dos quais foram comercializados 9,3 

mil toneladas, no valor de 196 milhões de reais. 

Devido às condições geológicas da bacia do Jamari, na qual a FLONA do 

Jamari está inserida, constata-se a presença de estruturas rochosas que 

permitem a exploração de granitos e outros minerais existentes, como areia e 

argila utilizadas na construção civil, inclusive a continuidade da atividade mineral. 

O Plano de Manejo (2005) menciona a existência de um “estudo entre o IBAMA e 

o DNPM, com a possibilidade de se promover a continuidade da exploração 

mineral racional nas áreas invadidas pelos garimpeiros”. Essas áreas situam-se 

na região sul da FLONA, nos locais denominados Cachoeirinha, Queimado e 

Olhos d’Água. 

Essa questão, segundo Rueda (2005a , p.11), constitui-se no principal e 

maior conflito de uso da Unidade em virtude da existência de um garimpo na área 

denominada Cachoeirinha, com a presença de 3.000 pessoas. Ao longo dos 

trabalhos de gestão da FLONA do Jamari tal problema foi minimizado, mas não 

solucionado. A Gerência Regional do IBAMA em Rondônia, procura uma solução 

junto com a Procuradoria da República.  

 

3.5 – INDÚSTRIAS 

O setor industrial rondoniense constitui-se como o 3º em produção na 

região Norte, situando-se atrás do Amazonas e Pará. Pode-se afirmar que iniciou 

sua expansão a partir dos anos 1980 sofrendo várias oscilações significativas no 

período de 1984-2006 (Gráfico 19). Essas oscilações podem ser atribuídas a 

questões externas como flutuações de preços relacionados a matéria-prima e a 

geração de lucros, diminuindo a competitividade da indústria regional.  

Embora, não existam números oficiais após o período mencionado, é nítido 

nos dois últimos anos o surgimento de indústrias de vários segmentos, que 
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tiveram como fator de atratividade a construção das UHEs do rio Madeira, 

principal obra do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.  

Gráfico 19  – Rondônia: Evolução industrial (1986-2006)  

EVOLUÇÃO DAS INDÚSTRIAS EM RONDÔNIA (1984-2006)
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Fonte: (1984-2002) Perfil Socioeconômico Industrial de Rondônia – FIERO/2003 (Banco de Dados 
FIERO/SEFIN); (2003-2005) IBGE/SEPLAN-GEP; (2006) IBGE/Diretoria de Pesquisas, 
Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial Anual – Empresa. 

 

Na constituição do PIB rondoniense, pode-se constatar que no período 

entre 2002-2005, os segmentos industriais tiveram várias oscilações  

apresentadas na Tabela 37. A informação sobre o número de indústria no ano de  

2002 difere da apresentada pela SEPLAN (2008), que considerou a existência de 

968 indústrias naquele ano. 

Segundo dados da FIERO (2003), predominam em Rondônia as micro- 

indústrias, 2.929 unidades (81,70% do total), pequenas, 505 (14,09%), médias 

empresas, 109 unidades (3,04%) e apenas 1,17% de grandes empresas (42), 

espalhadas de forma irregular por seu território, com maior concentração no eixo 

da BR 364. Rolim de Moura é uma exceção, fora desse eixo. A explicação desse 

fenômeno é a maior concentração populacional nessas áreas, que 

consequentemente, possui maior mercado consumidor. Some-se a isso a 

facilidade de transporte, que permite  atingir outros pontos dentro do estado ou 
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fora dele, bem como maior oferta de mão-de-obra e facilidade na obtenção de 

matérias-primas. 

Tabela 37 – Participação (%) no valor adicionado bruto das atividades 
econômicas do setor industrial, Rondônia (2002-2005)  
 

Atividade 
2002 2003 2004 2005 

valor % valor % valor % valor % 
Indústria 
extrativa mineral 26 2,65 29 2,72 43 3,36 23 1,42 
Indústria de 
transformação 
(alimento, 
bebida, carne, 
laticínio, etc. 524 54,09 613 57,90 625 49,30 1.095 68,52 
Construção 351 36,27 302 28,48 427 33,65 325 20,34 
Produção e 
distribuição de 
eletricidade e 
gás, 
água, esgoto e 
limpeza urbana 68 7,00 115 10,90 174 13,69 155 9,72 
Setor Indústria 968 100,00 1.059 100,00 1.268 100,00 1.598 100,00 

Fonte: SEPLAN, 2008. In: IBGE/SEPLAN-GEP. Valor em milhões de R$ milhões. 
 

É importante destacar que 40% das indústrias no estado, a maioria 

composta por micro e pequenas indústrias, encontram-se na informalidade devido 

à falta de recursos financeiros para promoverem investimentos necessários à 

transferência das respectivas empresas para áreas industriais específicas 

(setores, áreas, centros ou distritos industriais). Está é uma das principais causas 

para a existência de um elevado contingente de empresas instaladas em locais 

inadequados. Ressalta-se  que o número de empresas formais que se enquadram 

nessa situação também é elevado. 

Nos municípios que compõem a FLONA do Jamari, a situação não é muito 

diferente da verificada nas demais regiões do estado. Com isso destacam-se 

principalmente as indústrias ligadas ao aproveitamento dos recursos florestais 

(madeireira e moveleira) e as indústrias de produtos alimentícios, diretamente 

ligadas ao aproveitamento do potencial agropecuário da região. Enquanto o 

beneficiamento de frutas, minerais metálicos, café, cacau, couro e ainda 

confecções são realizadas em municípios de maior porte como Ariquemes e Porto 

Velho.  
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O fator matéria-prima define os segmentos industriais dos dois municípios. 

Em 2007 (Gráfico 20) Cujubim detinha 57 indústrias de transformação, 

empregava um total de 549 pessoas e propiciava aproximadamente R$ 

3.876.000,00 em salários. Itapuã do Oeste conta no setor industrial com 02 

empresas ligadas à agropecuária, silvicultura e exploração florestal, 12 ligadas à 

transformação e 02 de construção. Estas empregam 75 pessoas, perfazendo 

aproximadamente R$ 596.000,00 em salários. Constata-se que esses números 

apresentados divergem da realidade atual, principalmente em Cujubim, devido ao 

fechamento de várias indústrias madeireiras a partir de 2008 com as operações 

de combate à ilegalidade. 

 

Gráfico 20  – Indústrias: municípios da FLONA do Jamari 
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INDÚSTRIAS - MUNICÍPIOS DA FLONA DO JAMARI

Cujubim 35 26 59

Itapuã do Oeste 13 13 16

1 2 3

 
Fonte: (1) IBGE, Cadastro Central de Empresas, 2003; Malha Municipal Digital do Brasil: situação 
em 2001. RJ, IBGE, 2005. (2) Perfil Socioeconômico Industrial de Rondônia – FIERO/2003 (Banco 
de Dados FIERO/SEFIN). (3) IBGE,Cadastro Central de Empresas 2006; Malha municipal digital 
do Brasil: situação em 2006. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. 

 

As informações obtidas junto à Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste 

contextualiza que existem 07 madeireiras (Madeflona, Induspan, 02 Irmãos, 

Amazonave e Alex Madeiras,  as maiores) e ainda  outras duas que estão com 

atividades paralisadas. Também operam 07 marcenarias, 02 delas fabricam 

cabos de vassoura e ocasionalmente adquirem matéria-prima em outros 
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municípios. Uma delas comercializa esse produto em outras unidades da 

Federação. 

Quanto ao município de Cujubim, as informações da Secretaria Municipal de 

Saúde (2008) apontam que o município possui 05 empresas carvoeiras e 01 

indústria de torrefação e moagem de café. Dados da Agência de Rendas da 

SEFIN/Cujubim na atualidade existem no município 61 serrarias ativas e 22 

inativas de pequeno, médio e grande porte e 08 marcenarias funcionando.  

Em relação às localizações das indústrias em cada município, muitas 

funcionam em locais inapropriados ou não destinados ao uso industrial, 

geralmente tendo como problemas:  

a) falta ou deficiência do abastecimento d’água;  

b) insuficiência de espaço interno;  

c) precariedade do acesso ao local da empresa;  

d) local sujeito a alagações; 

e)  inexistência de espaço externo suficiente.  

Outros problemas são constatados nas indústrias dos municípios que 

compõem a FLONA do Jamari e no próprio estado:  

a) a carência de profissionais qualificados em praticamente todos os 

setores; 

b) o baixo grau de escolaridade dos trabalhadores;  

c) a rotatividade de mão-de-obra.  

Tais problemas constituem-se no principal condicionante para obtenção de 

melhores níveis de competitividade, comprometendo a performance das 

empresas, influenciando diretamente no PIB de Cujubim e Itapuã do Oeste, 

conforme Tabela 38. 

A contribuição do PIB de Cujubim e Itapuã do Oeste, corresponde 

respectivamente a 0,5% e 0,4% do PIB estadual. Esses fatores têm influência 

direta na qualidade de vida de suas populações, conforme pode ser constatado 

na Tabela 38 e Gráfico 21. A elevação do PIB de Cujubim decorreu do avanço da 
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indústria madeireira que estimulou outros setores da economia, particularmente 

do segmento de serviços.  

 
Tabela 38  – Formação do PIB: municípios da FLONA do Jamari (2002/2005) 
Formação do 
PIB 

Cujubim Itapuã do Oeste 

2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 
Agricultura 8.748 14.117 16.241 18.020 9.806 12.838 14.945 16.471 

Indústria 8.395 6.400 8.103 10.250 8.061 8.550 8.589 7.156 
Serviço 17.270 21.883 25.253 30.329 18.915 21.317 23.769 28.209 
Poder Público 11.165 14.193 15.839 19.267 12.453 13.520 15.047 18.277 
Total 45.578 56.593 65.436 77.866 49.235 56.225 62.350 70.113 
Ranking 
Estadual 26º 28º 31º 23º 22º 27º 34º 33º 

Fonte: IBGE/SEPLAN - Gerência de Estudos e Pesquisas - Contas Regionais/Municipais, 2008. 
Valores em mil reais. 

 

 

Gráfico 21  – PIB per capita: municípios da FLONA do Jamari (2002/2005) 

EVOLUÇÃO DO PIB PER CAPITA - MUNICÍPIOS DA FLONA JAMARI -
2002/2005
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Fonte: IBGE/SEPLAN - Gerência de Estudos e Pesquisas - Contas Regionais/Municipais, 2008. 
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3.6 – COMÉRCIO E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

 
A diversificação do comércio e a presença das instituições financeiras em 

Cujubim e Itapuã do Oeste encontra-se ligada, ao tamanho da economia de cada 

município, ou seja, quanto maior a economia, maior a variedade e o número de 

empreendimentos estabelecidos. 

Os empreendimentos comerciais e de serviços legalizados em sua maioria 

tem o perfil de micro e pequenas empresas familiares, com raríssimas exceções 

encontra-se alguma de porte médio. A informalidade no comércio e serviços 

nesses municípios é muito comum, em função de não haver fiscalização 

sistemática por parte do poder público. A Tabela 39 demonstra o efetivo de 

empreendimentos existentes registrados em ambos municípios. 

Tabela 39  – Comércio e serviços: municípios da FLONA do Jamari (2006) 
Atividade Cujubim (2006) Itapuã do Oeste (2006) 

Empresa Mão-de-obra 
ocupada 

Sal.pago 
(R$ mil) 

Empresa Mão-de-obra 
ocupada 

Sal.pago  
(R$ mil) 

Comércio (1) 71 - - 28 - - 
Inst.Financeiras 
(2) (3) 

01 - - 01 - - 

Com. reparação 
de veículos 
automotores, 
objetos pessoais 
e domésticos 

135 175 647 41 149 683 

Alojamento e 
alimentação 

6 6 9 9 30 93 

Transp., 
armazenagem e 
comunicações 

7 11 43 3 4  

Ativ. imobiliárias, 
aluguéis e serv. 
prestados às 
empresas 

1 - - 3 4 14 

Adm.pública, 
defesa e 
seguridade 
social 

2 - - 2 - - 

Educação 3 9 34 - - - 
Saúde e serv. 
Sociais 

1 - - - - - 

Outros serv. 
coletivos, sociais 
e pessoais 

27 13 5 11 2 2 

Fonte: (1) IBGE, Cadastro Central de Empresas, 2003; (2) Banco Central do Brasil, Registros 
Administrativos, 2004; Malha Municipal Digital do Brasil: situação em 2001. IBGE, 2005. (3) Postos de 
Atendimentos do Banco do Brasil. Dados de 2005 Cadastro Central de Empresas 2006; Malha municipal 
digital do Brasil: situação em 2006. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. 
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Segundo dados da Agência de Rendas/Cujubim, em maio de 2009, o 

município possuía 180 comércios ativos e 147 inativos. 

Uma prática recorrente na região, especialmente no período das safras, 

seja de culturas anuais, lavouras permanentes ou extrativismo vegetal não-

madereiro, ocorre com relacionada ao comércio cerealista. Empresas com maior 

capital que muitas vezes atuam como intermediários ou atravessadores, instalam-

se temporariamente na região para aquisição dos produtos agrícolas e cobrança 

de beneficiamento entre 20 e 30% da safra do produtor.   

Itapuã do Oeste conta com uma mini-agência do Banco BRADESCO. 

Preve-se a implantação, em 2009, de uma casa lotérica que oferecerá diversos 

serviços da Caixa Econômica Federal - CEF. Em Cujubim, existe um posto de 

atendimento avançado do Banco da Amazônia – BASA, um posto do Banco 

Postal junto a estrutura dos Correios e caixa eletrônico da CEF. 

A ausência de bancos e agências oficiais, principalmente em Itapuã do 

Oeste, inibe o acesso aos créditos para os moradores. Aqueles que pretendem 

realizar algum tipo de investimento com fulcro desses créditos são obrigados a 

deslocarem-se aos municípios de Ariquemes e/ou Porto Velho, o que implica no 

aumento de suas despesas e conseqüente diminuição dos lucros. 

 

3.7 – TURISMO 

Não existe programa governamental voltado ao turismo implementado nos 

municípios que integram a FLONA do Jamari. Entretanto o contrato de concessão 

para exploração florestal permite a realização da atividade com ênfase ao 

ecoturismo. As propriedades rurais, tanto de Cujubim quanto de Itapuã do Oeste 

apresentam potencial para o turismo rural, mas carecem de estudos sobre a 

viabilidade econômica, assim como a implantação de infraestrutura adequada. 

Nesse contexto, o ecoturismo e o turismo rural são possibilidades reais 

para desenvolvimento local, visto que esses municípios situam-se num raio 

inferior a 500 km de cidades maiores como Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ouro 

Preto do Oeste e Ji-Paraná. No caso específico de Itapuã do Oeste, poderiam ser 

implantadas estruturas para o desenvolvimento de pesca esportiva, em razão do 

lago da UHE de Samuel no rio Jamari e do Lago Duduca, no interior da FLONA, 
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oportunidade para a geração de trabalho e renda. Além disso, existe nesse 

município instituições com experiências na atividade de guiar pessoas em trilhas 

temáticas e mergulho nos lagos abandonados pela mineradora, como é o caso 

das ONGs Pedra Bonita e Centro de Estudos Rioterra.  

 

4 – ESTRUTURA DA TERRA 

4.1 – SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

A ocupação desordenada na Amazônia em todos os setores, fez com que 

aumentasse “a preocupação do Governo Federal em racionalizar e ordenar a 

utilização dos recursos naturais” (GUIMARÃES, 2001, p. 01). A metodologia 

adotada pelas instituições públicas para o setor fundiário apresentou em 

Rondônia uma série de desdobramentos negativos sociais, econômicos e 

ambientais. A situação fundiária está relacionada ao padrão desenvolvido pelo 

INCRA, conforme afirma Lisboa (2001, p. 05): 

[...] apesar da tentativa de se fazer uma ocupação ordenada da região, o 
INCRA, não se preocupou com estudos preliminares voltados para um 
melhor aproveitamento dos recursos naturais. Na maioria das vezes, os 
projetos eram elaborados em cima de pranchas, que os caracterizavam 
com traçados ortogonais, o que acarretavam a praticidade e rapidez para 
serem projetados e implantados em campo. Não se levou em conta a 
potencialidade e fragilidade das áreas a serem exploradas, e isto, 
acarretou danos irreparáveis ao meio ambiente como desmatamentos de 
reservas permanentes, destruição da biodiversidade e 
conseqüentemente o empobrecimento não só do solo como ainda do 
colono em algumas regiões do Estado. 

Legalmente a situação fundiária da área territorial da FLONA do Jamari 

está definida, porém, de acordo com plano de manejo (2005), três condições 

anômalas ocorrem no seu interior. 

A primeira consistente na presença de uma família que reside há mais de 

06 décadas na porção sudeste da unidade de conservação às margens do rio 

Jacundá, sendo composta por seis membros, que sobrevivem do extrativismo 

vegetal e da fauna. Cultivam banana, laranja e mandioca para consumo. Essa 

família caracterizada como população tradicional, fabrica farinha para consumo e 

venda em Itapuã do Oeste e Porto Velho. Na época de retirada da mandioca e 

preparação da farinha, contrata mão-de-obra extra.  
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O Plano aponta como situação anômala invasões na porção leste da 

FLONA, nas proximidades da sede municipal de Cujubim, observando que esse 

procedimento visa o estabelecimento de propriedades rurais no interior da 

unidade. A terceira área ocorre com a invasão de garimpeiros na localidade de 

Cachoeirinha. Todas as situações mencionadas resultam em passivo ambiental, 

social e econômico. 

As informações de Rueda (2004) e do Edital nº 01 (2007 – Anexo 9), a 

partir de dados do IMAZON/SFB, destacam que o interior da FLONA do Jamari é 

recortada por um total de 126,28 km de estradas, dos quais apenas 32,86 km são 

oficiais. Infere ainda que na Zona de Manejo Florestal foram mapeados 38,57 km 

de estradas não-oficiais e 21,53 km de estradas oficiais construídas para atender 

a mineração, que na época contava com 154 famílias de trabalhadores morando e 

trabalhando com essa atividade dentro da FLONA.  

No interior e entorno da FLONA do Jamari, conforme atesta o Plano de 

Manejo existem empreendimentos que apresentam impactos, como a rede de 

trasmissão de energia elétrica da Centrais Elétricas do Norte do Brasil – 

ELETRONORTE que passa pelo entorno da UC, interligando Porto Velho ao 

interior do estado; inundação decorrente do reservatório da UHE Samuel, nas 

proximidades do Igarapé Japiim; rede de fibra ótica Brasil Telecom às margens da 

BR-364 e entorno da UC; Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A - 

EMBRATEL que instalou duas torres de telecomunicação no interior da UC; 

ERSA, que além de minerar em grandes áreas, instalou uma rede de alta tensão 

no interior da UC para atendimento a suas necessidades empresariais. 

Em relação ao entorno da FLONA do Jamari, o Anexo 9 (2007) atesta a 

existência de vários projetos de assentamentos – PAs do INCRA, oficialmente 

constituídos em Cujubim, denominados Cujubim I e II, Agostinho Becker, 

Renascer, Projeto Fundiário Jaru/Ouro Preto, Américo Ventura – sendo esse 

localizado mais próximo às bordas da FLONA, junto à área de concessão da 

AMATA. Em Itapuã do Oeste foram implantado os PAs Vale do Jamari e Rio Preto 

do Candeias, conforme Figura 6.  

Nas cercanias desses municípios existe em Candeias do Jamari, o projeto 

de assentamento florestal – PAF Jequitibá, criado em julho de 2007, com a 
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filosofia de desenvolver o manejo florestal familiar, em uma área de 137.000 ha 

da gleba Jacundá, com capacidade para assentar 600 famílias. Esse PAF limita-

se com a FLONA do Jacundá e ESEC de Samuel. Em Alto Paraíso encontra-se 

os projetos de assentamento dirigido – PADs Marechal Dutra e Burareiro, esse 

último integrado também ao município de Rio Crespo, sendo que tais projetos 

encontram-se consolidados, pois foram implantados no início da década de 1980.  

 

Figura 6 – UCs  e Assentamentos no entorno da FLONA do Jamari 

 
Fonte:  Mapa do entorno da Flona do Jamari com a localização dos assentamentos do INCRA. 
Elaboração:  Serviço Florestal Brasileiro, 2007. 

 

O entorno da FLONA do Jamari evidencia que além do predomínio das 

pequenas propriedades – média de 50 ha – existem fazendas destinadas à 

criação de gado, muitas delas adquiridas dos assentados que diante das 

dificuldades econômicas em trabalhar em seus lotes, regociaram com aqueles 

que detinham maior poder econômico. A informação de Rueda (2004) coincide 

com a de Almeida Silva (2005) que observou em 157 propriedades, apenas 

7,12% delas encontram-se em módulos superiores a 100 ha (Gráfico 22) 
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perfazendo um total de 2.271 ha. Destes, 878 ha são utilizados para atividades 

agrícolas e sistemas agroflorestais e 1.393 ha para pastagens.  

 

Gráfico 22 – Módulos rurais na bacia do Jamari 

ÁREAS DAS PROPRIEDADES - BACIA DO JAMARI (2005)
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Fonte: Almeida SILVA (2005). 

 

O Anexo 9 do Edital nº 01 (2007) confirma a existência, especialmente em 

Itapuã do Oeste, de imóveis grandes que não foram desapropriados. Vale 

observar que nesse município a situação fundiária, para a maioria dos agricultores 

familiares, não está definida, por se tratar de posseiros. O cálculo apontado por 

Rueda para o Plano de Manejo da Flona, revelou que aproximadamente 80% dos 

entrevistados não detinham títulos definitivos. Em Cujubim, exceto a Linha 86, 

essa situação era melhor, visto que 1.726 dos assentados já contavam com o 

título definitivo de suas terras.  

Tais números são semelhantes aos apresentados na Agenda 21 de Itapuã 

do Oeste que indica o seguinte perfil para as 281 propriedades rurais do 

município: 19,93% dos proprietários possuem título definitivo; 23,49% com 

declaração de compra e venda; 26,33% com declaração de posse; 16,37% não 

possuem documentação e 13,88% não evidenciaram a situação da propriedade.  
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Situação semelhante na bacia do Jamari foi encontrada por Almeida Silva 

(2005) o qual constatou que 5,73% das propriedades possuíam escritura pública; 

42,68% com contrato de compromisso de compra e venda com terceiros; 12,74% 

detentoras de título definitivo; 3,82% com recibo simples de quitação com 

terceiros; 15,93% registrados em cartório; 11,46% sem documentação e 7,64% 

com licença de ocupação. Em relação a forma de aquisição, 28,02% das 

propriedades atuais foram conseguidas junto ao INCRA; 47,13% foram adquiridas 

de terceiros; 17,20% por meio de ocupação e 7,65% por doação da família, 

comprovando intensa mobilidade.  

A detecção da falta de regularização das terras causa insegurança nas 

famílias rurais e gera inúmeros problemas, como a impossibilidade de obtenção 

de licença para desmatamento, queima, extração de madeira, dificuldade de 

comprovação de seguridade para com a Previdência Social, bloqueio para 

obtenção de crédito bancário e em programas sociais, além de outras questões 

que requerem a comprovação do título do imóvel. 

Outro dado considerado relevante na região da bacia do rio Jamari é a 

constatação que 9,55% do total do universo pesquisado possui outra propriedade 

rural, o que comprova a existência de formação de concentração fundiária 

familiar.   Destas áreas 33,33% são utilizadas com atividades de pecuária e 

agricultura e em 66,67% com atividades exclusivas de pecuária.  

Informações quanto tempo de atividade na propriedade, conflitos e forma 

de ocupação, situação de titulação das terras e contrato de concessão com o 

INCRA, reconhecimento, mão-de-obra empregada e disponível, fluxos 

migratórios, invasões, exploração ilegal de madeira, destinação mercadológica 

envolvendo compradores e produtos destinados à subsistência e outras questões 

pertinentes à estrutura e ao manejo da terra estão contempladas nas demais 

seções deste estudo.  

As informações constantes da Tabela 40, embora defasadas, permitem 

entender a realidade social e a situação fundiária nos municípios de Cujubim e 

Itapuã do Oeste. Revelam que a base econômica proveniente do setor agrícola é 

fortemente representada por pequenos empreendimentos familiares. Merece 

atenção as famílias com renda considerada baixa e aqueles “quase sem renda”, 
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representam aproximadamente 75% da população nos dois municípios. Isso é 

explicado, particularmente, por se tratar de áreas de assentamentos recentes. 

 

Tabela 40 –Estabelecimentos, área e valor bruto da produção categorias 
familiares por tipo de renda e patronal –  Cujubim e Itapuã do Oeste  
 
 
 
 
 
TOTAL 

CUJUBIM ITAPUÃ DO OESTE 

Estabel. Área Total Vlr Bruto da 
Produção 

Estabel. Área Total Vlr Bruto da 
Produção 

Nº % Ha % mil 
Reais 

% Nº % Ha % mil 
Reais 

% 

494 100,0 79.994 100,0 1.467 100,0 281 100,0 20.739 100,0 889 100,0 
Total 
Familiar 475 96,2 27.696 34,6 1.142 77,8 253 90,0 14.964 72,2 619 69,6 

maiores 
rendas 12 2,4 796 1,0 155 10,6 13 4,6 1.596 7,7 188 21,1 

renda 
média 

91 18,4 5.102 6,4 427 29,1 35 12,5 2.932 14,1 196 22,0 

renda 
baixa 

115 23,3 6.262 7,8 292 19,9 33 11,7 1.623 7,8 88 9,9 

quase 
sem 
renda 

257 52,0 15.535 19,4 267 18,2 172 61,2 8.811 42,5 147 16,5 

Patronal 19 3,8 52.297 65,4 325 22,2 28 10,0 5.775 27,8 269 30,3 
Inst. 
Religiosa 

- - - - - - - - - - - - 

Ent. 
Públicas 

- - - - - - - - - - - - 

Não 
Ident. - - - - - - - - - - - - 

Fonte: Censo Agropecuário 1995/96, IBGE. Elaboração: Convênio INCRA/FAO. 
http://200.252.80.30/sade/EstabAreaVBPFAM.asp acessado em 15.04.2009. 

 

Outro dado revelador é que o setor agropecuário patronal, com um número 

relativamente pequeno de representantes, respondem por um percentual elevado 

no valor bruto da produção local. Esse dado não revela só a concentração de 

terra e renda, mas também a disposição e acesso a tecnologias mais avançadas. 

Constata-se que o padrão existente em Cujubim e Itapuã do Oeste possui a 

mesma lógica de estrutura fundiária de outras regiões do país. 

Em Cujubim, de acordo com informações obtidas na Secretaria Municipal 

de Agricultura e Meio Ambiente, aproximadamente 80% da produção do município 

tem como origem  áreas de litígio como as 05 Reservas em bloco nominadas de 

FERS Araras, Gavião, Periquitos, Mutum, Tucano, totalizando cerca de 600 

famílias. Na FERS Periquitos, por exemplo, a população é de aproximadamente 

170 famílias associadas à Cooperativa de Produtores Rurais de Cujubim. 
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Produzem banana, mandioca, culturas anuais, café, abacaxi e artesanato. Cada 

produtor trabalha em áreas de 05 ha aproximadamente. 

Essas FERS estão sob a responsabilidade da SEDAM. Há uma proposta 

do município para resolver a questão das invasões para manutenção dos grileiros 

na área. Em contrapartida a prefeitura de Cujubim fará o reflorestamento das 

APPs e a negociará a transformação de 4.700 ha de áreas pertencentes ao 

município em reserva florestal municipal. No processo de negociação, pretende-

se também regularizar essas e outras áreas através do Programa Terra Legal, 

implementado pelo do MDA. 

Existem outros dois pontos de situação fundiária indefinida (litígio), o 

primeiro localiza-se na Fazenda Galo Velho, local que hoje obriga uma agrovila 

com 60 casas e 200 famílias. Contam com uma associação de pequenos 

produtores. Produzem gado leiteiro, culturas anuais, mandioca e café. O segundo 

encontra-se próximo ao entorno da FLONA, às margens da Rodovia RO-452 que 

dá acesso ao município de Cujubim  aproximadamente 15 km da BR-364, 10 km 

do PA Américo Ventura e 20 km da FLONA, com a ocupação espontânea de 

terras.  

 

4.2 - PROCESSOS TECNOLÓGICOS 
 

A análise de Rueda (2004) contextualiza que a mão-de-obra não é 

qualificada nem na cidade nem no campo. Essa premissa é real, ao considerar-se 

a existência da baixa escolaridade e a deficiente estrutura para formação de 

recursos humanos. 

No estudo realizado por Almeida Silva (2005), na bacia do Jamari ficaram 

evidenciados uma série de dados que dão sustentação a afirmação do baixo nível 

tecnológico presente nos municípios de Cujubim e Itapuã do Oeste. Na zona rural 

pesquisada, constatou-se que 91,08% das propriedades utiliza-se do método 

tradicional (manual) no preparo das roças e somente 8,92% faz uso da 

mecanização. Isso acontece em razão das condições econômicas de cada 

proprietário. Tais condições permitem uma configuração peculiar na 

territorialidade, influenciada pelas atividades do setor primário, principalmente 
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pela agricultura e pecuária. Têm-se uma paisagem antropizada, pelas sucessivas 

ações de desmatamento por conta da expansão desses setores produtivos.  

Esses dados apresentados não estão muito distantes daqueles levantados 

pelo Censo Agropecuário de 1995/1996 do IBGE, que apontam baixos índices de 

assistência técnica, cooperativismo e tecnologia empregados e, em contrapartida 

se sobressai a mão-de-obra familiar utilizada nas propriedades rurais de Cujubim 

e Itapuã do Oeste, conforme demonstra a Tabela 41. 

 

Tabela 41 – Tipo de tecnologia empregada/familiares por grau de integração 
no mercado – Cujubim e Itapuã do Oeste.  
Nº de 
Estabelecimentos 
com: 

Categorias 
Total 

Familiar 
Muito 

Integrado 
Integrado Pouco 

Integrado 
Grau Int. 
Não Identif. 
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Só Força Manual 426 239 65 130 208 64 150 13 03 32 
Uso de Força 
Animal ou 
Mecânica 

49 14 10 06 26 06 13 00 00 02 

Energia Elétrica 20 56 06 24 10 25 04 01 00 06 
Assist. Técnica 70 105 16 59 31 26 23 04 00 16 
Assoc./Cooperat. 16 59 01 41 13 11 02 00 00 07 
Uso de Adubos e 
Corretivos 

19 48 02 27 09 20 08 00 00 01 

Fonte: Censo Agropecuário 1995/96, IBGE. 
 

A relação entre a área agrícola e o número de tratores, embora não 

retratada especificamente no presente diagnóstico, mostra um processo  que se 

desencadeia de forma incipiente, mas que torna possível constatar a 

mecanização de terras para o plantio de lavouras anuais, ainda que em pequena 

escala em algumas propriedades, especialmente da soja e arroz em Itapuã do 

Oeste. A antropização do espaço com as atividades agrícolas realizadas, através 

da mecanização, tem se efetivado em terras anteriormente cultivadas por 

pastagens. Todavia isso não significa que futuramente na região não se expanda 

plantios em áreas novas, principalmente aquelas que encontram-se florestadas. 
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Nesse sentido, há uma relação direta no fato que quanto maior o tamanho 

médio das propriedades maior o número de hectares por pessoa, ou seja, 

inversamente quanto menor a propriedade, proporcionalmente existe maior 

quantidade de pessoas ali habitando e trabalhando.  

 

Tabela 42 – Equipamentos e meios tecnológicos empregados – Bacia do 
Jamari  

Equipamentos 
N° de 
Imóveis % Meios 

N° de 
Imóveis % 

Motosserra  12 7,64 Irrigação 02 1,27 
Motocicleta 20 12,74 Conservação de solos 02 1,27 
Automóvel 04 2,55 Adubação química 14 8,92 
Trator 04 2,55 Rotação de pastagem 42 26,75 
Roda d'água 01 0,64 Adubação orgânica 60 38,22 

Caminhão  01 0,64 Rotação de cultura 20 12,74 

Bicicleta 03 1,91 
Controle pragas e 
doenças (Agrotóxico) 28 17,83 

Gerador-energia 03 1,91 Mecanização 14 8,92 
Cafeeira 01 0,64 Semente Melhorada 14 8,92 

Triturador/moinho de 
milho 01 0,64 Calagem 05 3,18 

Fonte: Almeida Silva (2005). 

 

Globalmente, a Tabela 42 apresenta os equipamentos e meios 

tecnológicos disponíveis em 157 propriedades pesquisadas na bacia do Jamari, 

além daqueles mencionados na Tabela 34. Logo, pode-se confirmar que a 

agropecuária e agricultura são bastante deficientes em termos de equipamentos, 

técnicas e tecnologia.  

A Tabela 43 apresenta os dados da frota de Cujubim e Itapuã do Oeste, 

fornecidos pelo IBGE (2007) que confirmam o constatado no estudo da bacia do 

Jamari. 

Nas propriedades da bacia do Jamari em que se pratica a bovinocultura, o 

rebanho é 100% vacinado contra a febre aftosa. Existem muitos criadores que 

utilizam cerca com arame farpado. Isso provoca ferimentos nos animais, 

ocasionando um maior custo com o manejo, dada a necessidade de se adquirir  

medicamentos específicos. 
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Tabela 43 – Frota – Municípios da FLONA do Jamari  
Frota Cujubim Itapuã do Oeste 

Automóvel 104 157 
Caminhão 60 50 
Caminhão trator 2 3 
Caminhonete 65 53 
Micro-ônibus 1 0 
Motocicleta 447 259 
Motoneta 145 76 
Ônibus 5 9 
Trator de rodas 1 0 

Fontes: Ministério da Justiça, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 2007; Malha 
municipal digital do Brasil: situação em 2005. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. 

 

No controle de pragas e outras doenças relativas à agricultura e pastagens, 

na bacia do Jamari, evidenciou-se a prática de agrotóxicos e herbicidas, tais 

como: roundup (50%), folidol e lorsban (11,11% cada) e outros (27,78%), 

aplicados esporadicamente e de acordo com a necessidade. A aplicação em sua 

esmagadora maioria é realizada sem os equipamentos de proteção individual - 

EPIs.  

Com exceção de poucas propriedades que utilizam serviços de 

motosserras e mecanização, nas demais, os instrumentos de manejo são os 

tradicionais como foice, facão, enxada, terçado, machado, plantadeiras manuais, 

além de queima da vegetação para expansão da agricultura e pastagens. 

O estudo apontou a existência de carroças de tração animal utilizadas tanto 

nas atividades cotidianas, quanto para deslocamento à cidade. Estão presentes 

em 26 propriedades (16,56%). Com a melhoria das condições econômicas esse 

meio de transporte está sendo substituído por carros e motocicletas. 

Esse estudo indica que a utilização da água na agricultura em 41,18% das 

proprietários dependem diretamente das chuvas, 15% utilizam-se dos poços 

amazônicos, 2,94% possuem sistema de irrigação por gravidade, 2,94% de água 

encanada, 2,94% das represas e 35% dependem dos rios e igarapés.  

Dadas as condições econômicas das famílias da bacia do Jamari, verificou-

se que muitas delas têm um bom padrão de qualidade de vida, em termos de 

conforto e bem-estar,  próximo da população urbana. Constatou-se que 52,86% 

das famílias têm fogão a gás; 44,59% possuem televisão; 38,22% possuem 
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geladeira; 47,77% têm freezer; 42,67% contam com liquidificador; 14,65% têm 

ventilador; 12,73% possuem aparelho de som; 11,64% possuem ferro elétrico e 

7,64% têm máquina de lavar. 

 
4.2.1 – DADOS FINANCEIROS: RENDA, ACESSO À CRÉDITO, OUTRAS 
FONTES DE RECURSOS, PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES E JOVENS  
 

 

A análise de Rueda, contida no Plano de Manejo da FLONA do Jamari 

(2005), afirma que a falta de documentação sobre a ocupação da terra e a 

informalidade no comércio inibem o acesso ao crédito e, conseqüentemente, 

influenciam diretamente na renda familiar e na arrecadação de impostos nos 

municípios. Outra grande fonte de entrada de recursos nos municípios de Cujubim 

e Itapuã do Oeste, corresponde aos benefícios sociais pagos pela Previdência 

Social, cuja soma dos dois municípios é calculada em R$ 2.500.000,00. 

 

Tabela 44 – Fontes de renda familiar dos moradores de Cujubim e Itapuã do 
Oeste 
 

Fonte Número de Famílias % 
Agricultura (em geral) 124 33.88 
Agricultura (Café) 25 6.83 
Prestação de Serviços 31 8.47 
Pesca 23 6.28 
Assalariado 75 20.49 
Aposentadoria 16 4.37 
Comércio 15 4.10 
Pecuária (Leite) 30 8.20 
Pecuária (corte) 25 6.83 
Extrativista 02 0.55 
Total 366 100.00 
Fonte: Plano de Manejo da FLONA do Jamari – Vol. 1.: 

As condições de produção, armazenagem e comercialização da agricultura, 

pecuária, extrativismo vegetal e pescado realizados nos pequenos e médios 

empreendimentos dificultam a melhoria da qualidade de vida das famílias 

residentes em ambos os municípios. Os dados constantes na Tabela 44 revelam 

as fontes de renda familiar nos municípios da FLONA do Jamari, enquanto a 

Tabela 45 aponta os produtos e preços pagos aos produtores. 
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Tabela 45 – Produtos e preços pagos aos produtores em Rondônia 
Principais produtos Unid. Preço médio 

Abacaxi unid. 0,71 
Arroz (¹) sc/60kg 24,00
Banana de fritar kg 0,63
Banana maçã kg 0,68
Banana nanica/nanicão kg 0,64
Banana prata kg 0,65
Bezerra  cab. 268,53
Bezerro cab. 332,60
Boi gordo à vista arroba 58,05
Boi gordo c/30 dias arroba 60,37
Borracha CVP kg 1,65
Cacau @ 51,40 
Café robusta beneficiado sc/60kg 182,27
Cana-de-açúcar cento 41,33 
Coco unid. 0,35 
Cupuaçú - fruto unid. 0,62 
Cupuaçú - polpa kg 2,69 
Farinha de Mandioca sc/50kg 66,10
Feijão carioca(²) sc/60kg 100,00
Frango caipira cab. 8,94 
Garrote cab. 485,40
Guaraná kg NI
Laranja caixa 11,83 
Leite in-natura- Consumidor l 0,98 
Leite in-natura - Latão l 0,45 
Leite in-natura - resfriado l 0,56 
Mamão havaí caixa 12,71 
Mandioca de mesa kg 0,42
Maracujá-fruto caixa 13,29 
Mel centrifugado kg 9,72 
Melancia kg 0,46 
Milho em grãos(¹) sc/60kg 16,00
Novilha aptidão leiteira cab. 718,80
Ovino kg 3,40 
Ovos caipira dúzia 2,41 
Palmito pupunha cab. 0,76
Peixe tambaqui kg 4,09 

Principais produtos Unid. Preço médio 
Pimenta do Reino kg 2,75 
Soja em grãos sc/60kg 36,00
Suíno - carne arroba 42,49 
 
Urucum kg 2,29 
Vaca gorda à vista arroba 8,69 
Vaca gorda c/ 30 dias arroba 50,56 
Vaca leiteira cab. 1.104,00
Fonte: EMATER/RO. Pesquisa semanal de preços pago ao produtor, março de 2008. (¹) CONAB, 
março de 2007. (²) Valor médio pago pelos cerealistas. 
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A  falta de formação educacional e formal e o desconhecimento de 

procedimentos contábeis e de gestão dificultam uma análise pormenorizada, visto 

que os agricultores familiares não realizam contabilidade quanto aos custos, 

vendas e ganhos. Sob tal aspecto, Rueda (2004) observa que “somando a área 

rural e a área urbana e considerando os vários tipos de trabalho remunerado 

(assalariados, diaristas/braçais, empregados e serviços autônomos), estes tipos 

de ocupação representam 28,96% das fontes de renda”. 

Ainda constata que a renda média mensal no entorno da FLONA do Jamari 

é bastante baixa: 27,70% ganha menos que 01 salário-mínimo - SM; 50,73% 

entre 01 e 02 SM; 12,24% entre 02 e 04 SM; e 9,04% mais que 04 SM. Observa-

se que os migrantes mais recentes encontram-se em piores condições de 

sobrevivência, logo, necessitam de ajuda econômica de parentes urbanos ou de 

bolsa-alimentação do governo. 

Essas rendas não são suficientes para cumprir o disposto constitucional 

(educação, saúde e lazer). Além disso, a população possui outros gastos como 

transporte e comercialização de sua produção. Para o complemento da renda, 

algumas famílias contam com a aposentadoria. 

No contexto da comercialização, Itapuã do Oeste e Cujubim possuem 

estrutura para a Feira do Produtor, realizadas nos finais de semana, com a 

participação de agricultores, extrativistas, pescadores e moradores urbanos que 

expõem à venda suas produções. A Feira é composta de pequenos “boxes”, 

aproximadamente 30 em cada município e tem como público principal, o 

consumidor local. 

Em relação à mão-de-obra utilizada nas atividades agrícolas, Almeida Silva 

(2005) verifica que 88,24% é familiar e 11,76% ocorre através de contratação 

temporária, empregados fixos e meeiros. A mão-de-obra em sistema de mutirão 

e/ou troca de serviços constitui-se numa prática pouco usual na região, o que 

explica o baixo índice de participação associativa e cooperativa entre os 

produtores. Este é um dos fatores que dificultam o acesso aos créditos privados e 

públicos de programas como PRONAF, PROCERA, FNO e outros fundos de 

apoio à atividade produtiva. 
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O poder público estadual desenvolve isoladamente ou em parcerias com os 

órgãos federais, bancos oficiais e agências de fomento como o BASA e o Banco 

do Brasil vários programas e projetos. Parte destes são executados de forma 

direta através de entidades governamentais como IDARON, SEAPES, 

EMATER/RO, SEDAM e indiretamente por associações de classes produtivas e 

entidades do terceiro setor.  

O quadro 7 apresenta os programas e projetos em desenvolvidos no 

âmbito das políticas estaduais, com atendimento aos municípios da FLONA do 

Jamari. Fatores como os elencados abaixo, dificultam os acessos e tornam 

restritas as possibilidades dos produtores daquela região. São eles:  

a) falta de documentação legal de posse da terra, sendo que a assistência 

técnica direciona-se aqueles que encontram-se devidamente regularizados; 

b)incipiente organização social; 

c)falta de conhecimento dos programas e projetos por parte dos produtores e 

agricultores familiares; 

d) burocracia quanto à liberação de créditos; 

e) desconhecimento no processo de gestão de negócios pelos produtores e 

agricultores familiares. 
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Quadro 7 – Programas estaduais de apoio ao desenvolvimento agropecuário  
Projeto/Programa Objetivo Cujubim Itapuã do 

Oeste 
Solo Fértil  Calcarização X - 
PROMEC Mecanização agrícola, 

piscicultura, estrada, etc. 
X X 

SEMEAR Distribuição sementes 
melhoradas. 

X X 

ATER Assistência técnica X X 
Tecnificação do Café Aumento produtividade do 

café. 
X X 

Armazenamento Armazenamento (Ariquemes) NI NI 
Eletrificação Rural Melhoria da qualidade de vida 

nas unidades produtivas. 
- - 

Horticultura Horta nas escolas e 
comunitários. Melhoria do 
nível nutricional. 

- - 

Fruticultura Redução da pressão nas 
florestas e melhoria da 
qualidade de vida. 

- - 

Piscicultura (Água Viva) Desenvolvimento sustentável 
da pesca. 

- - 

PRONAF Capacitação de produtores e 
dos conselhos de 
desenvolvimento rural. 

- X 

Pecuária (Pró-Leite, 
Inseminar, Manejo de 
Pastagem, 
Granelização, Sanidade 
Animal [brucelose]) 

Melhoria da qualidade e 
produtividade de pecuária. 
Exposição agropecuária. 

X X 

Habitação Rural Melhoria das condições de 
moradia. 

- - 

PRODEEM – Energia Energia para comunidades 
isoladas. 

- - 

Fonte: Programas e Projetos. In: http://www.seapes.ro.gov.br. acessado em 10.04.2009. 

 

A política de acesso ao crédito do Governo Estadual contempla as zonas 

urbana e rural através de programas e fundos de apoio voltados ao 

desenvolvimento agroindustrial, industrial, comercial, mineral e de serviços, tais 

como:  

a) Programa de Incentivo Tributário – PIT;  

b) Fundo de Investimentos e Desenvolvimento Industrial do Estado de 

Rondônia – FIDER;  

c) microcrédito através da Associação de Credito Cidadão de Rondônia 

– ACRECID;  
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d) Estado Exportador;  

e) Programa de Geração de Empregos e Renda, através da 

qualificação profissional e recolocação de mão-de-obra no mercado 

de trabalho;  

f) Programa de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Estado 

de Rondônia – PROAGRI e o Subprograma de Apoio à 

Verticalização da Produção da Agricultura Familiar, conforme Lei 

Complementar 406, de 28.12.2007;  

g) Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF através da 

coordenação estadual da SEAPES e execução da EMATER/RO, 

CEPLAC, COOTRARON, Cooperativa Milênio, FETAGRO e STRs.  

Quanto aos programas de crédito do Governo Federal, uma das estratégias 

para as áreas rurais são os Território da Cidadania  (TC). Cujubim encontra-se no 

TC Vale do Jamari, composto pelos municípios de Alto Paraíso, Ariquemes, 

Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Machadinho do Oeste, Monte Negro e 

Rio Crespo. Itapuã do Oeste está inserido no TC Madeira Mamoré,  representado 

também por Porto Velho, Guajará-Mirim, Nova Mamoré e Candeias do Jamari. 

Os Territórios da Cidadania Vale do Jamari e Madeira-Mamoré prevêem 

para 2009 a realização de 50 grandes ações nas áreas de gestão territorial, 

educação, assistência social, energia, saúde, saneamento básico, água, crédito, 

associativismo e cooperativismo, assistência técnica, juventude, construção de 

moradias, infraestrutura, áreas de assentamento e créditos específicos para 

atividades iniciais da produção em  assentamentos 

Essas ações envolvem diretamente 22 órgãos federais: Casa Civil; os 

Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cidades, Ciência e 

Tecnologia, Comunicações, Cultura, Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, Educação, Fazenda, Integração Nacional, Justiça, 

Meio Ambiente, Minas e Energia, Planejamento, Orçamento e Gestão, Saúde, 

Trabalho e Emprego; 3) as Secretarias Especiais de Aqüicultura e Pesca, de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial, de Políticas para mulheres, a 

Secretaria Geral da Presidência da República e a de Relações Institucionais. 



 

 

141 

No contexto do Programa TC, voltado à promoção da redução das 

desigualdades regionais e sociais, o MDA focaliza suas ações através da 

Secretaria da Agricultura Familiar – PRONAF/ATER para a capacitação de 

agricultores, visando o aumento da produção alimentar, conservação e proteção 

dos recursos naturais renováveis e inclusão social; Secretaria de Reordenamento 

Agrário – SRA com ações do PNCF, projeto de comércio ético e solidário, 

programa Arca das Letras que é itinerante nos assentamentos, reordenamento 

territorial (PA Vale do Jamari, que envolve os municípios de Itapuã do Oeste e 

Cujubim); Secretaria de Desenvolvimento Territorial – com o desenvolvimento das 

ações destacadas no parágrafo anterior. 

No caso dos moradores de Cujubim e Itapuã do Oeste, o acesso à 

informação quanto à obtenção de créditos, qualificação e recolocação de mão-de-

obra é muito complexo, em razão da carência nesses municípios de agências 

bancárias e agências de desenvolvimento que prestam atendimento, obrigando-

os a recorrer a Porto Velho e Ariquemes onerando assim, o orçamento das 

famílias. 

Tabela 46 – Número de contratos e montante do crédito rural do PRONAF – 
Municípios da FLONA do Jamari  

Ano 
Cujubim Itapuã do Oeste 

Contrato Valor em R$ Contrato Valor em R$ 
1999/2000 103 443.038,00 0 0,00 
2000/2001 105 632.437,31 13 59.482,08 
2001/2002 0 0 0 0,00 
2002/2003 48 325.316,09 59 594.187,66 
2003/2004 20 218.019,98 311 2.964.182,12 
2004/2005 96 702.060,82 374 3.101.035,99 
2005/2006 84 568.172,96 274 2.763.191,54 
2006/2007 52 294.123,68 58 928.544,73 
2007/2008 32 121.133,96 0 0,00 
2008/2009 17 57.959,68 0 0,00 
Total 557 3.362.262,48 1.089 10.410.624,12 
Fonte: http://www.smap.mda.gov.br, acessado em 26.04.2009 

 

Apesar dos fatores mencionados, o montante de recursos financeiros 

contratados oriundos do PRONAF foram bastante significativos. Estes recursos  

são destinados a investimentos e custeios, conforme aponta a Tabela 46. Em 

alguns anos não foram celebrados contratos, provavelmente pela ausência de 
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projetos ou porque esses não estavam condizentes com as diretrizes do 

Programa.  

Com relação ao acesso relativo aos créditos disponibilizados pelo Governo 

Federal diretamente aos municípios, a dificuldade é ainda maior. Os municípios,  

muitas vezes ficam à mercê dos recursos constitucionais e universais, a exemplo 

da merenda escolar, valores contingenciados em razão da situação de 

inadimplência.  

Assim,  percebe-se que falta um assessoramento ao poder público dos dois 

municípios e as organizações, para que possam acessar os recursos disponíveis. 

Há também a necessidade de um processo de gestão com foco direcionado à 

eficiência, transparência e publicidade, para o fortalecimento e participação social 

da região. 

 

4.2.1.1 – PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES E JOVENS  
 

O papel da mão-de-obra feminina constitui-se em importante contribuinte 

para as atividades desenvolvidas nas propriedades. A participação feminina está 

distribuída da seguinte forma: 9,32% na agricultura; 6,2% na avicultura; 5,88% na 

pecuária; 5,88% na horticultura; 5,88% relativo aos trabalhos das costureiras; 

18,54% relativo aos serviços gerais; 2,94% no setor de vendas; 2,94% no 

artesanato e 39,48% relacionado as atividades domésticas.  

Em relação ao papel desempenhado pelos jovens do entorno da FLONA do 

Jamari e da bacia do Jamari, não foram realizadas pesquisas aprofundadas. 

Todavia é recorrente na região que esse público começa desde cedo a auxiliar 

seus familiares nas atividades cotidianas das propriedades, especialmente em 

famílias com menores condições econômicas.  

Almeida Silva (2005) constatou que 29,30% das famílias da bacia do 

Jamari possuem conta corrente e/ou poupança com movimentação regular. Esse 

percentual de famílias mencionadas possui imóveis urbanos, localizados na 

própria região da bacia do Jamari, dos quais 90% deles são destinados a 

residências e 10% encontram-se vazios ou possuem outra utilização. 
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Outro dado relevante ocorre com eventual sobra ou lucro, pois as famílias 

realizam investimentos ou quitam dívidas, sem necessariamente passar por vias 

bancárias. Destinam-se a: i) aquisição de gado em 14,71% dos casos; ii) 70,70% 

em investimento no próprio imóvel; iii) 3,18% com aquisição de imóvel urbano ou 

rural e iv)11,41% para outras atividades, incluindo-se a manutenção das 

residências.  

 

4.2.2 – SAZONALIDADE E GRAU DE BENEFICIAMENTO DOS PRODUTOS 
 

A produção do setor primário, principalmente a agricultura e a pecuária, 

depende de vários fatores sazonais, tais como: a) condições edafo-climáticas; b) 

oferta e procura; c) condições de transporte e armazenamento; d) flutuações 

econômicas causadas por influências e tendências externas; e) disponibilidade de 

mão-de-obra e  f) estoque de determinado tipo de produção. 

Em Rondônia, esses fatores atingem indistintamente todos os municípios. 

Salienta-se ainda que a produção agrícola, com exceção da soja, praticamente é 

realizada por pequenos e médios produtores e sua comercialização acontece 

principalmente “in natura”, o que evidencia a baixa verticalização e agregação de 

valores, como visto na Tabela 45.  

Isto resulta num quadro perverso, especialmente para àquelas famílias com 

menores condições econômicas, sujeitando-se à negociação de seus excedentes 

agrícolas com intermediários ou atravessadores. 

O quadro 8 revela, de modo geral, que o plantio da agricultura ocorre no 

período chuvoso compreendido entre o final de outubro e o início de abril, 

enquanto que a colheita ocorre no período das secas (maio/setembro). A 

comercialização ocorre simultaneamente a colheita. Outras culturas, como a da 

seringa, oferecem risco maior dada a dificuldade para coleta do látex no período 

chuvoso. Tais culturas oferecem maiores riscos e tornam-se pouco atrativas para 

os produtores. 
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Quadro 8 – Calendário agrícola dos principais produtos em Rondônia 
 
Produto 

Plantio Colheita Comercialização 
Início Fim Início Fim Início Fim 

Açaí set dez ago mar ago Mar 
Acerola dez fev jan set jan Set 
Algodão fev mar jun jul jun Jul 
Arroz out nov jan mar jan Mar 
Arroz de sequeiro set dez jan abril fev Jun 
Banana set mar jan dez jan Dez 
Cacau set dez mar nov mar Nov 
Café robusta nov jan mar jul abr Ago 
Cana-de-açúcar  ago set jul ago jul Ago 
Castanha-do-brasil set mar out jan out Abr 
Citrus out dez jun jul jun Jul 
Coco  nov jan jan dez jan Dez 
Cupuaçu out nov fev abr fev Abr 
Feijão mar abr mai jun mai Jun 
Feijão das secas – 2ª safra fev abr mai jul mai Ago 
Freijó, Bandarra e Pinho 
Cuiabano (sementes) 

out jan ago set ago Jan 

Guaraná  nov dez nov dez nov Dez 
Laranja set mar abr ago abr Set 
Mandioca out nov jan dez jan Dez 
Manga  set mar out jan out Jan 
Maracujá  nov nov dez abr dez Abr 
Milho 1ª safra set nov jan mar jan Jul 
Milho 2ª safra jan abr mai ago jun Ago 
Pimenta-do-reino nov fev jul set jul Set 
Pupunha  set fev out mar out Mar 
Seringa  set mar abr jul abr Ago 
Soja  out dez fev abr fev Mai 
Urucum nov fev dez/dez jul/out   

Fonte: CONAB/EMATER/RO 
 

Quanto à pecuária leiteira e de corte também relaciona-se aos fatores 

mencionados nessa seção, uma vez que no período chuvoso há melhor 

desenvolvimento das pastagens e os rebanhos tornam-se mais produtivos. 

Entretanto, a maior oferta ocasiona a queda de preços pagos ao produtor. 

Em relação à extração de madeira e mineral, praticada por empresas e não 

por indivíduos, a atividade é desenvolvida durante todo o ano.  Contudo, os 

custos operacionais tornam-se mais onerosos no período chuvoso, logo, os 

empreendedores estocam a produção. A mineração torna-se mais vulnerável no 

período chuvoso, pois depende essencialmente de fatores externos, visto que a 
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maior parte da produção é destinada ao mercado internacional que apresenta 

grandes flutuações. 

 

4.2.3 – INFRAESTRUTURA DE APOIO E LOGÍSTICA: CONDIÇÕES DE 
ACESSO À COMUNIDADE AO TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO, ÁGUA E 
ENERGIA. 

 

4.2.3.1– COMUNICAÇÃO 
 

Os municípios da FLONA do Jamari contam com alguns serviços públicos 

de atendimento à população, conforme mencionados nas seções 2.2.4 a 2.2.6, 

entretanto, não são suficientes, principalmente no que se refere às áreas de 

assentamento mais recentes.  

Segundo Rueda (2004), os meios de comunicação utilizados para 

informação passam por um processo de mudança em relação à década de 1990, 

quando o rádio constituía-se no principal meio de acesso, dando espaço para a 

televisão, presente em 69,67% dos lares. O rádio é preferido por 36,81%. A mídia 

escrita, provavelmente por representar um custo diário e diminuição do orçamento 

familiar, tem um público bastante modesto. 36,81% dos moradores Lêem jornal e 

apenas 1,09% lêem revistas.  Esse estudo revela que em Cujubim, por falta de 

eletrificação rural, somente 13% da população possui acesso à televisão.  

Na zona rural, a situação limita-se apenas ao rádio e a televisão, mesmo 

não tendo uma programação local, tornando assim mais complexo à acesso 

informação no âmbito da região da FLONA. A Rádio Comunitária de Itapuã do 

Oeste com um raio de alcance de 50km atende parte dos municípios de Cujubim, 

Alto Paraíso, Candeias do Jamari. Em Cujubim, de acordo com populares, 

existem 02 emissoras de rádio, 01 não legalizada e a outra legalizada, a Belém 

FM 87,9 Radcom. Ambas possuem raio de alcance muito limitado. 

A telefonia nos municípios de Cujubim e Itapuã do Oeste conta com oferta 

de serviços através de postos telefônicos – 01 em cada município - telefones 

públicos (orelhões) e linhas destinadas ao usuário final. Esta área é atendida pela  

operadora Oi-Brasiltelecom, que atende nas modalidades de discagem direta 
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local - DDL, discagem direta à distância - DDD e discagem direta internacional - 

DDI. Existem alguns provedores de acesso à internet, lan-houses e telefonia 

móvel celular, operada pela Claro em Itapuã do Oeste e BrasilTelecom em 

Cujubim. Ainda em relação ao setor de comunicação, encontram-se disponíveis 

os serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.  

Segundo Almeida Silva (2005), na bacia do Jamari 7,64% das famílias 

possuem radioamadores, 6,37% disponibilizam de telefone celular rural, 2,55% de 

telefone público, 5,10% dos correios, 7,64% de telefonia móvel, 3,82% de telefone 

residencial fixo porém, 66,88% das famílias não possui qualquer meio de 

comunicação.  

 

4.2.3.2– ÁGUA E ENERGIA 
 

Esses serviços são realizados por empresas estatais de economia mista, 

no caso de água e esgoto são supridos pela Companhia de Águas e Esgotos de 

Rondônia - CAERD, que atende a zona urbana dos municípios no entorno da 

FLONA do Jamari.  

A estrutura para a captação e abastecimento de água é um grave 

problema, que exige altos investimentos e uma política igualmente séria para o 

setor, para que se estabeleça a prevenção de doenças. Aliada a problemática do 

abastecimento de água, há o sistema de esgotos e tratamento de resíduos 

sólidos, que enfrenta situação idêntica. Os municípios raramente tem uma rede 

que atenda sua população, causando contaminação do lençol freático, conforme 

constatado na Tabela 13. 

A Tabela 47 demonstra os serviços públicos com água e energia em 

Cujubim e Itapuã do Oeste. Em Itapuã do Oeste, a CAERD está em fase de 

estudos para expansão da rede de água e saneamento básico, através de 

recursos oriundos do Programa Federal Território da Cidadania, coordenado pelo 

MDA,  com contrapartida estadual. 
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Tabela 47 – Serviços de água e energia nos municípios da FLONA do Jamari  
 
 
Município 

Água Energia 
Extensão 
da rede 

Nº de 
Ligações 

População 
atendida 

Consumidores Consumo 

Cujubim 06 617 2.591 908 4.630 
Itapuã  do 
Oeste 08 990 SI 2.169 6.069 

Fontes: CAERD, 2002. CERON, 2002.  

 

 A energia elétrica produzida na UHE de Samuel pertencente à 

ELETRONORTE e é distribuída pela Centrais Elétricas de Rondônia (CERON). 

Atende a zona urbana e grande parte da zona rural de ambos os municípios, 

através do Sistema Monofilar com Retorno por Terra – MRT, sistema subsidiado 

pelo Estado e pelo produtor. Nos locais em que esse sistema está disponível nem 

todos os moradores tem acesso à energia elétrica, devido a fragilidade 

econômica. 

Nas localidades mais distantes, sem MRT e dependendo das condições 

econômicas, algumas famílias possuem geradores de energia. Almeida Silva 

(2005) constatou que na bacia do Jamari, o serviço de energia elétrica pública 

atende 50,96% das famílias, enquanto 7,64% das famílias recebem energia 

produzida a partir de sistemas próprios de geração. Isto provoca um aumento das 

despesas para manutenção da energia, uma vez que consomem combustível 

fóssil (diesel), enquanto um universo de 41,4% encontra-se excluído e necessitam 

de lampiões a gás e/ou lamparina.  

 

4.2.3.3– TRANSPORTES, ESTRADA E ARMAZENAGEM DA PRODUÇÃO  
 

Conforme a localização em que se encontra a população utiliza rodovias 

federais: BR 364, a rodovia municipal C-105 em Cujubim e estadual RO-452 em 

ambos os municípios. No período das secas apresentam boas condições de 

tráfego, apesar de não serem pavimentadas, entretanto, no período chuvoso 

apresentam pontos intrafegaveis devido  a manutenção deficitária.  

Segundo dados levantados por Almeida Silva (2005), no período chuvoso, 

os usuários consideram  as condições das rodovia: boas (32,48%), regulares 
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(20,38%) e péssimas (47,14%), o que contribue negativamente para a retirada da 

produção. 

A acessibilidade à sede da FLONA do Jamari é realizada por via terrestre, 

por Itapuã do Oeste a partir do encontro da BR-364 com a RO-452, lado 

esquerdo, distando 13 km da sede municipal. Em Cujubim, ocorre no sentido 

oeste, pela vicinal C-105. Percorre-se 78 km, segue-se pela BR-364 sentido norte 

por 40 km, entrando à direita na RO-452 e percorre-se mais 13 km. No interior da  

FLONA as estradas  são mantidas pela ERSA.  

O transporte coletivo possui linhas regulares que interligam os municípios 

da FLONA aos mais próximos como Ariquemes e Porto Velho, operados pelas 

empresas União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda - Eucatur e Expresso 

Marlin Ltda. Segundo Almeida Silva (2005), essa modalidade de transporte 

atende 81,18% das famílias e os demais 8,92% encontram-se excluídos desses 

serviços.  

Outro transporte utilizado é o veículo de linha, geralmente caminhões e 

camionetes que, devido ao amplo compartimento para cargas, atendem as 

necessidades da população, sobretudo no período da colheita por possibilitar o 

transporte da produção e de mercadoria.  

Nesse período, conforme os dados levantados na bacia do Jamari por 

Almeida Silva (2005) relacionando as condições econômicas da população, os 

ônibus coletivos respondem por 34,55% do transporte,2,42% são realizados por  

tratores próprios, 20% são veículos coletivos de linha (caminhões e camionetes, 

outros veiculos), 15,76% são carroças próprias de tração animal, 12,12% são 

bicicletas, 3,03% são veículos próprios (automóvel, caminhão, camionete) e 

12,12% correspondem a motocicletas. Aferiu-se ainda as distâncias entre o 

transporte das propriedades até as cidades, obtendo-se os seguintes resultados: 

0-5km (28,66%), 6-11km (28,03%), 12-20km (19,74%), acima de 21 km (23,57%). 

Quanto às estradas internas das propriedades, também conhecidas como 

varadouros ou carreadores, constatou-se que foram abertas principalmente por 

madeireiros, através de acordos informais com os proprietários. Consistem  

basicamente na troca da madeira por construção de pontes e vias.  
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4.2.4. DIFICULDADES PARA DESENVOLVER O EMPREENDIMENTO 
FAMILIAR 

 

Almeida Silva (2005) constata que na região da bacia do Jamari, na qual 

está inserida a FLONA do Jamari, as dificuldades para se produzir, apontadas por 

157 entrevistados, estão associadas a diversos fatores, conforme Tabela 48: 

 

Tabela 48 – condicionantes para o desenvolvimento dos empreendimentos 
familiares – bacia do Jamari  

Fatores % 
Ausência ou a insuficiência de assistência técnica adequada aos produtores 
torna-se um empecilho ao desenvolvimento das atividades agrícolas e pecuárias 
(inclui-se a capacitação dos produtores). 

19,44 

Ausência ou escassez de recursos financeiros contribuem significativamente 
para o insucesso da produção. 

27,78 

Condicionantes naturais, como as intempéries ocasionadas pelos períodos de 
estiagem e chuvas. 

5,56 

Falta de mão-de-obra 2,78 
Falta de tecnologia (equipamentos apropriados ao desenvolvimento das 
atividades) ou atraso tecnológico limitam a produção. 

13,89 

Estradas para suporte à produção e escoamento dos produtos. 5,56 
Saúde. 5,56 
Solos fracos da região. 8,33 
Trabalhadores rurais que dependem da terra de terceiros para produzirem. 5,56 
Fonte: Almeida Silva, 2005.  

 

Por meio dos dados apresentados, fica evidenciado que as condicionantes 

relacionadas à escassez de recursos, assistência técnica, tecnologia, solos 

frágeis e intempéries contribuem com mais de 70% para o insucesso dos 

empreendimentos familiares na zona rural. Aliado a esses problemas 

mencionados, podem ser acrescentados outros de grande relevância, tais como: 

dificuldades para o aumento da produção, bem como à comercialização da 

produção; insuficiente ou falta de energia elétrica para irrigação de áreas de 

plantio e outras atividades na propriedade; regularização fundiária deficitária que 

dificulta a aquisição de financiamentos; existência de ervas daninhas, de difícil 

controle; legislação ambiental restritiva; preços baixos dos produtos agrícolas e 

pecuários; insuficiência ou inexistência de locais apropriados para armazenar a 

safra produzida; sanidade animal e vegetal ainda distantes das ideais, fator que  

diminui o retorno econômico do investimento; baixa diversificação da produção; 
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baixo valor agregado à produção; baixo índice de entendimento sobre o 

significado real de associativismo e cooperativismo e o desconhecimento sobre 

procedimentos de gestão e pouco visão de negócios. 

Sobre a qualificação profissional, que reflete diretamente no processo de 

desenvolvimento dos empreendimentos rurais, Almeida Silva (2005) constatou 

que no universo de 157 entrevistados, somente 13 famílias (8,28%) participaram 

de algum evento de qualificação profissional, num total de 21 pessoas que 

corresponde a 3,88% da população, distribuídos da seguinte forma: 03 em 

inseminação artificial, 02 em técnicas de enfermagem, 03 em administração rural, 

01 em cafeicultura, 01 em mecânica de autos, 01 em horticultura, 01 em 

cooperativismo, 01 em associativismo, 01 como operador de máquinas pesadas, 

01 em produção de viveiros, 02 em pintura de tecidos, 02 em higiene animal, 01 

em produção orgânica, 01 em produtos de limpeza e higiene.  

Diante desse quadro, percebe-se que o problema da agricultura e pecuária 

na região da bacia do Jamari e também no entorno da FLONA relaciona-se a 

questões estruturais e conjunturais. Todavia, não se pode deixar enfatizar que um 

dos elementos que contribui para o insucesso está vinculado ao processo de 

desconhecimento sobre gestão associativa, assistência técnica e estudos de 

mercado. 

 
4.2.5– PERSPECTIVAS DE INCREMENTO DE ATIVIDADES 
AGROPECUÁRIAS 
 

De acordo com os estudos realizados por Almeida Silva (2005), para a 

bacia do Jamari, configurou-se que 42,04% das famílias entrevistadas pretendem 

desenvolver ou ampliar suas atividades relacionadas à pecuária. Nesse contexto, 

45,45% planejam  implantar a bovinocultura, 40,91% a piscicultura, 7,58% a 

avicultura, 4,55%  a suinocultura e 1,52% planejam um envolvimento com a 

criação de ovinos.  

O propósito de ampliar os negócios com a bovinocultura, como atividade 

preferencial, resulta do retorno econômico do investimento com menor prazo.  

Apesar de não ser preocupação primária do produtor, essa ampliação implica no 
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avanço do desmatamento. A ovinocultura, por sua vez, poderia ser realizada nos 

mesmos espaços em que é manejada a criação de bovinos. 

 

Gráfico 23 – Perspectivas de incrementos agrícolas e florestais - bacia do 
Jamari 

PERSPECTIVAS DE INCREMENTO AGRICOLAS E FLORESTAIS
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Fonte: Almeida Silva, 2005. 
 

A piscicultura poderia ser realizada de forma consorciada com a avicultura 

e suinocultura, atendendo dois importantes objetivos nas propriedades, pois 

possibilitam a diversificação e agregação de valores, são atividades  

ambientalmente sustentáveis e contribuem para o aproveitamento de águas e 

para formação de lagos e represas que dariam sustentação ao gado nos períodos 

de seca.  

O estudo apontou em relação às atividades agrícolas e agroflorestais, que 

40,13% dos entrevistados pretendem promover a diversificação das culturas, 

visando a obtenção de uma renda maior durante o ano todo e não de uma forma 

sazonal como se verifica em inúmeras propriedades. A ausência de 
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diversificação, faz com que muitas vezes as famílias passem por sérias 

dificuldades econômicas, ao ponto de terem que vender ou abandonar seus 

imóveis. Entre as culturas que pretendem implantar e implementar as com maior 

aceitação estão a do cacau e  a do café, conforme se observa no Gráfico 23. 

Devido ao grau de dificuldade na condução das atividades nas 

propriedades, constatou-se que 17,83% dos entrevistados pretendem manter o 

mesmo nível de produção ou então negociá-las através de venda ou de permuta.  

Frente aos desafios para a melhoria da qualidade de vida e agregação de 

valor à produção, observou-se um número reduzido de entrevistados (14,65%) 

que desejam se capacitar e qualificar tendo como prioridade as seguintes áreas, 

conforme Tabela 49. As respostas quanto à capacitação deram-se com respostas 

espontâneas dos entrevistados e retratam as preocupações mais imediatas do 

cotidiano das atividades desenvolvidas nas propriedades. 

 
Tabela 49 – Perspectivas de capacitação rural – bacia do Jamari 

Capacitação preferencial % 
Apicultura 4,35 
Artesanato 4,33 
Corte e costura 17,39 
Horticultura 13,04 
Inseminação artificial 8,70 
Manejo e melhoria de gado de corte 4,35 
Manejo e melhoria do gado leiteiro 8,70 
Mecânica de autos 4,35 
Pintura em tecido 17,39 
Piscicultura 8,70 
Produção e aproveitamento dos derivados do leite 8,70 

Fonte: Almeida Silva, 2005. 
 

A análise da tabela acima permite fazermos relevantes conclusões acerca 

do baixo nível de participação e organização das famílias rurais. Constata-se a 

ausência de preocupações quanto à gestão, planejamento e contabilidade de 

empreendimentos comunitários, educação ambiental, planos de negócios, manejo 

florestal e agroecologia, comercialização e mercados, desenvolvimento local e 

agricultura familiar, cadeias produtivas de produtos e serviços, cooperativismo e 

associativismo, inclusão digital para gestores dos empreendimentos e quanto ao 

planejamento estratégico. Em síntese, pode-se afirmar que a população enfoca 
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claramente o individualismo em detrimento do coletivo, bem como a produção 

com fim em si e não dentro de uma perspectiva de cadeia produtiva. 

 

4.2.6 – OPORTUNIDADES: EMPREGO, GÊNERO, RECURSOS NATURAIS E 
ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS 

 

Por se tratar de dois municípios essencialmente focados no setor primário, 

notadamente na agricultura, na pecuária e na madeireira, as oportunidades ficam 

circunscritas a essas atividades e tornam limitada à geração de emprego e renda 

dentro dos moldes atuais.  

Uma mudança de postura e atitude exige antes de tudo um intenso 

processo de organização e reorganização social, acompanhado de vários estudos 

com maior profundidade, capacitação, qualificação e formação dos envolvidos, 

relacionados aos aspectos de gestão, planejamento, planos de negócio, 

comercialização e mercado, focalizado na perspectiva de arranjos das cadeias 

produtivas locais de produtos e serviços como alternativa ao desenvolvimento 

social e econômico. Isto é possível através das inter-relações empresariais e 

comunitárias, na cooperação entre os micros, pequenos e médios 

empreendimentos e no acesso a novos mercados. 

Desse modo, apontamos resumidamente algumas organizações que 

apoiadas podem contribuir na geração de trabalho e renda à população dos dois 

municípios da FLONA. Elas  envolvem jovens, adultos e mulheres, assim como 

poderão atuar para  utilização adequada e valoração dos recursos naturais, bem 

como dos serviços ambientais e assim, contribuir para melhoria da qualidade de 

vida dos moradores da região. 

Prioritariamente, em razão da proximidade com a UMF III da FLONA do 

Jamari, as organizações de Itapuã do Oeste seriam aquelas com maior potencial, 

conforme contatos pré-estabelecidos no município. Entretanto, poderiam integrar 

tais ações  as organizações sociais de Cujubim. Assim apresentamos: 

1) Agropecuária e articulação social – Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Itapuã do Oeste e Cujubim, Associação dos Pequenos 

Produtores do Assentamento Américo Ventura, APRUVAJAM, 
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ASPRODILIT, ASPRAJA, AZUL, ASPROLT, AEMI, Colônia de 

Pescadores Z7; COOPBIAMIO, ONG Pedra Bonita; AMAZUL e 

AROESTE; 

2) Gênero – Associação de Mulheres de Cujubim, Associação de 

Mulheres Rurais de Cujubim e AMAZUL; 

3) Agrofloresta – Cooperativa Agroflorestal de Cujubim – COOAC; 

4) Pesca e aqüicultura – Colônia de Pescadores Z7 em Itapuã do 

Oeste, e piscicultura em Cujubim; 

5) Reflorestamento: Associações rurais que aderirem ao Projeto;  

6) Educação Ambiental – STRs e Associações Comercial e Industrial 

de Cujubim e Itapuã do Oeste; ONG Pedra Bonita, associações 

rurais em geral, escolas e demais organizações públicas e não-

governamentais; 

7) Artesanato e biojóias: Cooperativa de Biojóias e Artesanatos das 

Mulheres de Itapuã do Oeste – COOPBIAMIO, podem ser 

estabelecidas parcerias com o MDA para acesso a recursos 

específicos destinados a agricultoras familiares, extrativistas, 

ribeirinhas, aquicultoras e pescadoras artesanais, indígenas, 

quilombolas e jovens rurais e Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – MAPA, entre outros que trabalham inclusão de 

gênero e geração de renda. 

8) Assistência e assessoramento técnico - Articulação Central das 

Associações Rurais de Ajuda Mútua – ACARAM, FETAGRO, 

COOTRARON, RIOTERRA, além de outras organizações 

governamentais (IBAMA, EMATER/RO, etc.) e não-

governamentais; 

9) Centro de Estudos RIOTERRA que atua na região há 10 anos, é 

membro do Conselho Consultivo da FLONA do Jamari, e do 

conselho Territorial Madeira-Mamoré, possui capacidade técnica e 

inserção comunitária para trabalhos de organização social, 
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capacitação e assessoramento na maioria dos segmentos 

apontados acima.  

Acredita-se, que com capacitação, qualificação e organização social, 

ocorrerá o incremento da produção nos municípios da FLONA do Jamari, 

conseqüentemente aumento de oferta de trabalho e renda em todos os setores da 

economia local, além da possibilidade do surgimento de  novos empreendimentos 

para essas pessoas que forem capacitadas. 

Além das atividades cotidianas, como as oriundas do setor madeireiro e 

moveleiro, os municípios possuem importantes áreas para o incremento de 

atividades promissoras na geração de trabalho e renda, destacando-se:  

1) o reflorestamento. O açaí e outras palmáceas, oferecem 

oportunidades que poderiam  reativar, por aquisição ou comodato, a 

COOPERAMA, indústria estabelecida em Itapuão do Oeste para 

processamento de palmito que paralisada. Em relação ao 

processamento de frutas, esta atividade pode constituir-se em 

unidades de produção e de negócios na região;  

2) recuperação de 5.000 ha de área degradada no interior da FLONA 

do Jamari;  

3) retomada de um projeto desenvolvido pela SEDAM, Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA e pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, em trilhas antigas 

na FLONA do Jamari. Neste projeto foram identificados cerca de  

500 espécies como matrizes de sementes para a produção de 

mudas em viveiros, segundo informações dos servidores da UC. 

Essa atividade poderia contar com o treinamento e a participação de 

moradores para fortalecer o viveiro municipal; 

4) Treinamento, capacitação e formação de recursos humanos para 

atendimento a projeto de prevenção a queimadas e incêndios no 

entorno da FLONA; 

5) Agroindustrialização de derivados da mandioca e de frutas regionais. 
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5 – RISCOS À IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 
 

Todo e qualquer empreendimento está sujeito a uma série de riscos, com 

graus diferenciados de impactos. As atividades com manejo florestal não 

poderiam ficar imunes. Assim, aponta-se que conflitos fundiários, invasão dos 

limites da área de manejo, apropriação indébita de madeira, juntamente com a 

vulnerabilidade econômica e social tornam-se uma preocupação a mais para a 

implantação do projeto. Logo, ter a comunidade de entorno como aliada e a 

formação de parcerias constituem-se em importantes aspectos para o êxito das 

atividades previstas. 

Sinteticamente, apresenta-se a seguir os possíveis riscos existentes para o 

empreendimento da UMF-III da FLONA do Jamari.  

 

5.1 – CONFLITOS FUNDIÁRIOS 
 

Juridicamente, a área da FLONA do Jamari encontra-se regularizada, 

todavia, o Plano de Manejo destaca a existência de quatro condicionantes que 

podem resultar em conflitos fundiários:  

1) a existência de uma família tradicional13 extrativista há mais de 06 

décadas no interior da FLONA, situada na porção sudeste da UC às 

margens do rio Jacundá;  

2) invasões na porção leste da UC, nas proximidades da sede 

municipal de Cujubim, para estabelecimento de propriedades rurais 

no interior da FLONA;  

3) no limite sul da UC, foi observado o acesso de posseiros, grileiros, 

caçadores e madeireiros, pelas diversas entradas abertas;  

4) invasão de garimpeiros nas localidades de Cachoeirinha, 

Queimados e Olhos d’Água. Em 2003 havia aproximadamente 1.000 

                                                           
13 Para os servidores da FLONA do Jamari, a família Benjamim deveria ser priorizada no 
atendimento, visto o longo tempo de moradia, a relação respeitosa com o meio ambiente, o 
isolamento em que se encontram, sem o apoio governamental e por não ser associada a nenhuma 
organização social. 
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pessoas na primeira localidade, o que ocasionou entre 200 e 300 

casos de malária/mês. Por se tratar de atividade ilegal, o Plano de 

Manejo afirma que não havia controle de ingresso de pessoas nas 

áreas de exploração.  

Segundo, os servidores da FLONA na porção oeste da UC também 

ocorrem atividades ilegais, entretanto menos intensificadas do que em relação as 

demais áreas do entorno.  

Como pode ser constatado, as áreas com maior pressão e potencial de 

conflitos fundiários situam-se nas próximidades da sede municipal de Cujubim. Já 

as de garimpagem ilegal ocorrem em Itapuã do Oeste, em áreas abandonadas 

pelas empresas mineradoras. Nelas são extraídas 100 toneladas de minério/mês,  

dos quais 50% são cassiterita e 50% columbita. Há invasão contínua de máquinas 

e homens, principalmente pelo acesso da BR- 364, onde existe uma guarita de 

propriedade do Sr. Rui Mota (Plano de Manejo, Vol. I, 2005, p. 52). 

Contribuem ainda com esse processo a existência de picadas e estradas 

clandestinas que cortam o interior da FLONA. Estas possuem a função de 

transportar a produção do mineral e a compra irregular do produto por várias 

empresas que atuam no setor.  

Constata-se ainda a presença de empreendimentos como a 

ELETRONORTE, BrasilTelecom, DNIT, EMBRATEL e ERSA que podem tanto 

influenciar positivamente, quanto negativamente propiciando ações que resultem 

em um conflito de uso da terra.  

 

5.2 – INVASÃO DOS LIMITES DA ÁREA DE MANEJO 
 

Percebe-se pelas imagens de satélite que ano após ano há avanços sobre 

a zona de amortecimento da FLONA do Jamari, sobretudo próximo a UMF-III com 

a tendência de adentrar o interior da UC. 

Tal tendência pode estar relacionada ao avanço da pecuária, aos projetos 

de colonização, a concentração de terra e, possivelmente, ao apoio de agentes 

políticos que atuam na região, segundo demonstra a Figura 4, em que o entorno 



 

 

158 

da FLONA do Jamari encontra-se caracterizada como zona de alta pressão de 

desmatamento com forte passivo ambiental. 

Outro elemento que poderá causar comprometimento, futuramente, é que 

após a construção das UHEs no rio Madeira, muitos dos atuais trabalhadores que  

ficarão desempregados e sem meios econômicos para sustentar suas famílias 

resolvam adentrar e ocupar ilegalmente as UCs existentes em Rondônia. 

O Plano de Manejo – Vol. I (2005, p. 148) ao retratar à visão da 

comunidade do interior e entorno da FLONA avalia que 96% da população rural 

está consciente da importância da UC, inclusive para a participação das 

atividades decorrentes dos empreendimentos de manejo. Em contraposição a 

população urbana não possui o mesmo entendimento, restringindo-se à minoria, o 

que caracteriza-se uma maior preocupação quanto a possíveis invasões, sendo 

portanto, necessário permanente fiscalização e vigilância acompanhadas de 

ações afirmativas e educativos na área socioambiental.  

Foi constatado, com informação reiterada pelas autoridades do município 

de Cujubim, que às margens da rodovia RO-452 que dá acesso ao município, 

aproximadamente 15 km da BR-364, 10 km do PA Américo Ventura e 20 km da 

FLONA do Jamari, ocorreu ocupação de terras com fortes indícios que essa 

população ocupante seja oriunda, na maioria,  de Porto Velho, Alto Paraíso, 

Ariquemes e Ji-Paraná, o que constitui elevado risco para ocupação posterior de 

parte da FLONA onde está a UMFIII. 

 

5.3 – EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA 
 

Em relação a esse item, o Plano de Manejo apontou que o limite sul da UC 

sofre com a ação de madeireiros, entretanto, a ação ilegal poderá ocorrer em 

outras porções territoriais da FLONA do Jamari. A estratégia de combate a essas 

ações ilegais deverá ser realizada pela parceria entre os órgãos de atuação 

ambiental e empreendedor da UMF III e, sempre que possível, com a participação 

das comunidades, abrindo-se espaços para aquisição de matérias-primas e ao 

fomento da geração de trabalho e renda. 
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A diminuição da oferta de produtos florestais madeireiros em Rondônia, 

resulta diretamente na pressão para a extração das espécies de elevado valor 

econômico em UCs, associadas a valorização dos produtos nos mercados local, 

nacional e internacional. A prática da ilegalidade, na maioria dos casos, está 

assentada na certeza da impunidade, da omissão, da corrupção e da frágil 

estrutura institucional dos órgãos ambientalistas.Todavia a postura adotada, 

principalmente nos últimos dois anos, através de grandes operações de combate 

à ilegalidade como as verificadas em Cujubim (Anexos 3 e 4) tem produzido 

reflexos positivos na conservação das áreas e diminuição pontual das pressões 

sobre os recursos naturais destas. 

As informações obtidas em 2009 através dos servidores da FLONA do 

Jamari reafirmam àquelas descritas no Plano de Manejo,  sobre os locais que 

favorecem a entrada de madeireiros, garimpeiros, pescadores e caçadores. Eles 

ocorrem em praticamente todo o entorno da UC. A menor vulnerabilidade está na  

porção territorial que se limita com a ESEC de Samuel. A freqüência dessas 

ações não possui período predeterminado e ocorrem em varadouros e caminhos 

clandestinos no interior da FLONA.  

Os locais com maior incidência dessas ações indicam que os pontos 

vulneráveis situam-se em todo limite oeste, partindo do limite com a ESEC – 

próximo à comunidade Porto Seguro (ponte do rio Jamari) como uma das 

entradas principais, até a foz do rio Preto do Crespo, próximo à localidade de 

Cachoeirinha, principalmente por garimpeiros. No passado, era extraída muita 

madeira de forma ilegal, entretanto nessa localidade a empresa Metalmig instalou 

um portão e seguranças, impedindo a ação de invasores.  

O rio Preto do Crespo constitui-se como um limitador natural que inibe a 

passagem de madeireiros. Todavia em relação aos garimpeiros, esses encontram 

meios de adentrar a UC e sempre que possível desenvolvem suas atividades nas 

antigas lavras abandonadas pelas mineradoras nas localidades de Potosi e 

Cachoeirinha.  

Outros prováveis locais de entrada ao sul da FLONA para extração ilegal 

de madeira situam-se nas fazendas Nova Esperança I e II e no PA Américo 

Ventura. Há indicativos de participação dos assentados que “compreendem” que 
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parte de suas terras foram tomadas pela UC. Acreditam nisso pois inexistem 

marcos oficiais delimitadores de território. O marco delimitador é natural, o rio 

Preto do Crespo.  

Na porção leste da FLONA, outra entrada estratégia para atividades ilegais, 

se dá pela linha C-86 em Cujubim. Veicula-se a informação de que políticos – não 

identificados – estariam incentivando a ocupação por agricultores, madeireiros e  

outros atores sociais. Entre as coordenadas de 9º10’ e 9º30” no interior imediato 

da UC, há uma área em litígio, na qual existem cafezais que ainda são cultivados 

pelos agricultores e pastagens.  

 

5.4 – QUESTÕES DE GÊNERO E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL 

 

Tomando-se por base os indicadores de desenvolvimento – municípios da 

FLONA do Jamari constantes na Tabela 7, especialmente os de IDH, IDI e 

pobreza, constata-se que as condições de vulnerabilidade social e econômicas de 

Cujubim e Itapuã do Oeste encontram-se abaixo da média estadual, 

representando riscos ao empreendimento.  

Outros dados incorporados à análise oferecem uma visão não menos 

preocupante desse quadro, assim observa-se:  

a) alto índice de gravidez, principalmente na faixa etária de 10-19 

anos. Em Cujubim corresponde a 69,8% e 57,1% em Itapuã do 

Oeste. Há a necessidade de maior atenção do poder público em 

relação à educação, saúde e outras políticas sociais, ao tempo em 

que fica comprometida o próprio desenvolvimento da infância, 

adolescência e juventude – conforme observado na Tabela 12; 

b) recrudescimento da violência por questões ligadas à posse de 

terras, recaindo principalmente sobre as famílias de baixa renda 

que ocupam porções do território, tornando-as ainda mais 

vulneráveis; 
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c) paradoxalmente, com a fiscalização de atividades ilegais de 

extração de madeira, ocorre um esvaziamento do setor, 

ocasionado pelo fechamento de empreendimentos ilegais e 

demissões dos trabalhadores, como visto em Cujubim. Isso refletirá 

diretamente na diminuição do PIB per capita e nos indicadores de 

qualidade de vida da população e poderá resultar em pressão por 

terra em UCs. 

No município de Cujubim, segundo informações da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, o quadro apresentado é o seguinte: 

1) a ação sobre as madeireiras resultou em um número elevado de 

desempregados14 e a procura por cestas básicas e remédios; 

2) aumento dos casos de abandono de crianças e adolescentes. 

Aproximadamente 60% das crianças que moram na cidade estão 

em situação de abandono e/ou risco. O fator principal para esse 

quadro foi o desemprego das famílias gerado pelo fechamento de 

várias empresas madeireiras ilegais; 

3) aumento da delinqüência infanto-juvenil com pequenos furtos e 

outros delitos, inclusive de grande proporção, prostituição e ainda 

evasão escolar. O município não possui nenhum programa social 

de apoio a crianças e adolescentes; 

4) os dados de 2006 apontam que 1.642 pessoas encontram-se com 

algum tipo de deficiência física. A maior causa é atribuída aos 

acidentes de trabalho na indústria madeireira e moveleira, 

especialmente por utilizar mão-de-obra desqualificada e 

despreparada. As empresas, em quase sua totalidade, não dispõe 

de planos e atividades de capacitação de seus funcionários. 

                                                           
14 O IBAMA através do Programa de Prevenção do Fogo – PREVFOGO abrigou inscrições para a 
instalação de Brigada Municípal, num total de 29 pessoas, sendo 24 brigadistas com salário de 
R$ 600,00, 04 chefes de brigada e salário de R$ 800,00, 01 gerente e salário de R$ 1.000,00 – 
todos incluídos auxílios (creche, transporte e alimentação). Em menos de 01 semana o número de 
inscritos para receber treinamento e posterior contratação atingiu um número superior a 250 
pessoas, incluindo jovens e mulheres, evidenciando, assim, o grande efetivo de desempregados 
em Cujubim.  
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A perspectiva da Secretaria Municipal de Assistência Social de Cujubim é 

que seja implantado no município o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil 

– PETI, o Projovem e o Centro de Referência em Assistência Social com uma 

equipe composta no mínimo por 01 psicólogo, 02 atendentes visitadores, 01 

assistente social, 01 pedagogo. Requer-se também, a realização de um 

minucioso levantamento sobre a situação social no município.  

Em Itapuã do Oeste, conforme informações da Secretaria Municipal de 

Trabalho e Ação Social – SEMTAS, existem 925 famílias que encontram-se 

cadastradas no Programa Bolsa-Família, destas 574 recebem15 o benefício e 351 

estão aguardando pelo atendimento. Uma das formas para promover a inclusão 

social, segundo a SEMTAS, seria a capacitação de baixo custo financeiro como: 

cabelereiro, salgados, sabonetes, eletricista, pintura em tecido, artesanato em 

gesso, corte e costura. 

Constata-se no cadastro desse órgão, que pelo menos 80 crianças em 

situação de risco são atendidas. Todavia o município carece de infraestrutura de 

apoio como salas de aulas, auditório, mobiliário, espaço esportivo-cultural, veículo 

e espaço para abrigo.  

Devido ao tipo de empreendimento na UMF III, a oportunidade de emprego 

atenderá principalmente à clientela masculina. Contudo, várias atividades poderão 

ser desenvolvidas por mulheres. De igual modo, o sucesso virá com a 

capacitação da população, assim como o entendimento sobre sua importância no 

contexto do desenvolvimento socioeconômico-ambiental em ambos municípios, 

através da geração de oportunidades para empregos e outros empreendimentos 

vinculados à atividade. 

 

 

 

 

                                                           
15 Esse número difere do apresentado em  
https://www.beneficiossociais.caixa.gov.br/consulta/beneficio, acessado em 01.05.2009 que indica 
que no mês de abril, Itapuã do Oeste recebeu 587 bolsas-famílias, enquanto Cujubim recebeu a 
quantia de 598.  
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5.5 – OUTROS RISCOS 
 

O empreendimento fica condicionado, de certo modo, à ausência de mão-

de-obra qualificada na região e poderá ser impactada caso persista a atual crise 

mundial e a virtual queda de preços e de demanda por produtos madeireiros. 

Entretanto, acredita-se que dentro da filosofia adotada pelo empreendimento 

através da certificação de seus produtos e o envolvimento das comunidades, essa 

situação possa representar grandes oportunidades no processo de gestão da 

UMF III. 

Outro elemento que poderá contribuir negativamente seria a não 

aceitabilidade da população de Cujubim e Itapuã do Oeste quanto à  implantação 

dos empreendimentos, ou ainda, a quebra de cláusulas previstas no contrato 

entre o empreendedor e o órgão público gestor da FLONA.  

 

6. SUGESTÕES  

 

Necessário se faz promover uma interferência planejada e participativa, 

para construir um desenvolvimento sustentado, em que a FLONA do Jamari seja 

a unidade de referência para o planejamento do uso racional da terra, dos 

recursos hídricos e recursos naturais, através da  viabilização de ações, com o 

objetivo de proporcionar  melhoria da qualidade de vida da população e 

continuidade da sustentabilidade da região. 

 

6.1 – MEDIDAS GERAIS: 
 

1) Campanhas educativas sobre legislação ambiental, para que as 

propriedades rurais do entorno da FLONA do Jamari tenham suas 

reservas legais e matas ciliares preservadas, assim como seja feita 

a reposição dos danos causados, de modo que possam 

permanecer protegidas como forma de compensar as atividades 

econômicas; 
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2) Estímulo ao plantio e enriquecimento de floresta, áreas degradadas 

ou encapoeiradas, com espécies de essências florestais regionais, 

com vista a geração de renda para os agricultores do entorno da 

FLONA do Jamari, contribuindo para preservação e a conservação 

da fauna, da flora e dos recursos hídricos; 

3) Articulação e gestão para a desobstrução e revitalização dos 

cursos d’água  interrompidos por estradas, entre outros; 

4) Apoio ao desenvolvimento de mecanismos de participação e 

gestão de políticas públicas, através de entidades representativas 

da sociedade civil como forma de melhorar o controle social. 

 

6.2 – MEDIDAS ESPECÍFICAS: 
 

1) Implantação e operacionalização de Centro de Treinamento 

Florestal, no entorno da FLONA do Jamari, tendo como parceiras, 

AMATA, Centro de Estudos RIOTERRA, Instituto Floresta Tropical 

- IFT, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit - 

GTZ, Serviço Florestal Brasileiro – SFB, além das outras empresas 

concessionárias, visando à capacitação e qualificação dos 

moradores nas atividades de manejo florestal, industrialização de 

produtos florestais madeireiros, agregação de valores dos resíduos 

florestais madeireiros (móveis, brinquedos pedagógicos, 

artesanato, briquetes, etc.); 

2) Implantação de Centro de Recuperação e Observação de animais, 

aberto à visitação pública; 

3) Implantação de programa comunitário e/ou curso de capacitação 

para formação de guias ecoturísticos para atuação no interior da 

FLONA do Jamari e área de entorno da UC; 

4) Apoio a projetos de pesquisa, visitação pública de forma livre e 

destinada a fins educacionais e científicos, porém com normas de 
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utilização na área jurisdicional da UMF III e entorno da FLONA do 

Jamari; 

5) Apoio ao fortalecimento do viveiro municipal para produção de 

espécies florestais, plantas medicinais e de extratos, óleos e 

corantes, conforme cláusula contratual; 

6) Implantação de um programa permanente de educação ambiental 

no entorno da FLONA do Jamari, que inclua as sedes municipais 

de Cujubim e Itapuã do Oeste, através do envolvimento e parcerias 

das organizações sociais, escolas, empresas e poder público. 

Deve-se trabalhar sob a perspectiva de formar multiplicadores e 

educadores ambientais locais; 

7) Implantação de programa de capacitação relacionado à completa 

gestão de cadeias produtivas para as famílias do entorno da 

FLONA; 

8) Implantação e manutenção de sistemas de gestão e desempenho 

de qualidade socioambiental, com a participação dos moradores do 

entorno da FLONA e organizações sociais; 

9) Prioridade no fornecimento de matéria-prima para utilização pela 

indústria local e organizações sociais, que possibilitarão a geração 

de trabalho e renda no âmbito dos municípios da FLONA do 

Jamari; 

10) Implantação de Centro de Convivência e Capacitação Profissional 

destinado ao atendimento de produtores rurais, extrativistas e 

pescadores; 

11) Apoio à criação e estruturação de um telecentro para capacitação e 

atendimento comunitário em Itapuã do Oeste; 

12) Apoio ao fortalecimento institucional das organizações existentes, 

através de programas de capacitação e qualificação, a partir das 

demandas geradas por essas organizações; 
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13) Apoio à criação de novas organizações, inclusive de Central(is) de 

Organizações Sociais de Ajuda Mútua em Cujubim e Itapuã do 

Oeste, com o objetivo de oferecer serviços de assistência técnica, 

processo de gestão associativa e cooperativa, capacitação, 

qualificação e formação de gestores, avaliação de mercado e 

comercialização dos produtos, desenvolvimento de designer e 

marketing, entre outras ações; 

14)  Apoio à implementação de atividades desenvolvidas nos 

municípios, tais como: artesanato de sementes, resíduos de 

madeira, produtos florestais não-madeiráveis (cipó, xaxim, etc). 

15) Apoio à diversificação e verticalização da produção comunitária. 

Inclui-se nesta cadeia: i) a industrialização de produtos extrativistas 

vegetais (castanha, açaí, óleos, corantes, extratos, etc.);                 

ii) produção agroflorestal e agroecológica, através de 

reflorestamento, enriquecimento da floresta e de pastagens;          

iii) desenvolver a produção aquícola  (peixes, camarões, rãs, 

quelônios, etc.) oriundos em tanques escavados e/ou tanques-

redes, iv) incentivar a mandiocultura, avicultura, suinocultura, 

apicultura e meliponicultura com a finalidade de aproveitamento do 

potencial dos municípios da FLONA do Jamari, através da 

promoção da geração de trabalho renda e a elevação do padrão 

nutri-alimentar da população local; 

16) Apoio a projetos comunitários de formação de pomares, hortas, 

recuperação de áreas degradas e matas ciliares, absorção 

posterior dos produtos madeiráveis; 

17) Apoio a projetos comunitários de verticalização aos produtos da 

bovinocultura de leite e corte, através de cursos de capacitação e 

implantação de pequenas estruturas de industrialização; 

18) Apoio a projetos de ecoturismo, turismo rural (festivais de praia, 

festivais ambientais, turismo ecológico no interior da UC) e de 

fortalecimento da cultura; 
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19) Apoio para o fortalecimento institucional da Fundação do Meio 

Ambiente de Itapuã do Oeste – FIMAIO e Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente; 

20) Apoio institucional para a criação e funcionamento dos Conselhos 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Rural de 

Cujubim e Itapuã do Oeste; 

21) Apoio institucional à implantação dos zoneamentos 

socioeconômico-ecológico de Cujubim e Itapuã do Oeste, com 

maior detalhamento; 

22) Apoio institucional para ampliação do hospital municipal, posto de 

saúde e bases de apoio à saúde na zona rural de Itapuã do Oeste 

e Cujubim; 

23) Apoio à realização de diagnóstico situacional institucional das 

organizações sociais de Cujubim e Itapuã do Oeste; 

24) Apoio à regularização do lixão municipal de Itapuã do Oeste, dentro 

das normas e recomendações pela ONU, para que possam ser 

inseridos em programas de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

– MDL e obtenção dos créditos de carbono; 

25) Apoio à retomada de um projeto desenvolvido pela SEDAM, INPA 

e EMBRAPA em trilhas antigas na FLONA do Jamari, através da 

identificação de 500 espécies como matrizes de sementes para a 

geração de mudas em viveiros; 

26) Apoio ao projeto “Semeando Sustentabilidade” em execução pelo 

Centro de Estudos RIOTERRA, para a identificação de matrizes, 

fortalecimento do viveiro municipal de Itapuã do Oeste, produção 

de mudas e capacitação da população; 

27) Apoio institucional ao projeto de prevenção de queimadas 

desenvolvido pela EMATER/RO, no município de Itapuã do Oeste, 

na área de entorno da FLONA do Jamari. 
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O impacto quanto à geração de trabalho e renda no momento não pode ser 

mensurado. Todavia essas medidas possibilitarão resultados consideráveis, visto 

que atendem a filosofia da AMATA, em promover a melhoria da qualidade de vida 

aliando-se ao uso racional dos recursos naturais através da inserção dos atores 

locais. 

A idéia contida no item 1 das medidas específicas que trata da implantação 

e operacionalização de Centro de Treinamento Florestal é importante para a 

região da FLONA do Jamari, devido à inexistência de cursos técnicos voltados à 

essa área, o que resulta na falta de profissionais competentes e habilidosos que 

requerem os empreendimentos florestais. Nesse contexto, a proposta de 

implantação desse Centro coaduna com a disposição e vontade do poder público 

municipal em dotar a construção de uma escola-pólo com currículo diferenciado e 

direcionado ao setor primário, baseado no manejo e desenvolvimento florestal, 

agrofloresta, piscicultura, agropecuária. 

Para a implantação desse Centro será necessário o aprofundamento de 

estudos com definição de conteúdos, metodologias, assim como estrutura física, 

visto que trata-se  de um “laboratório” para ações práticas e teóricas. Na formação 

de quadro de pessoal para o Centro, poderia ser incentivada a participação de  

técnicos florestais, assim como a colaboração do IBAMA, SEDAM e RIOTERRA. 

Outros potenciais parceiros podem integrar o Centro em seu processo de 

gestão como: 

a) Fundação Educacional, Tecnológica e Cultural da Amazônia – 

FUNTEC, o Centro de Educação Tecnológica e de Negócios de 

Rondônia – CETENE, localizados em Porto Velho. Ele oferecem 

cursos técnicos em gestão empresarial e design, possuem ainda a 

Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Solidários – ITES; 

b) SEBRAE/RO e FIERO localizadas em Porto Velho e com  escritório 

de representação em Ariquemes. Possibilita assessoramento 

técnico e diversas formas de apoio; 

c) Sindicato da Micro e Pequena Indústria de Rondônia – SIMPI/RO, 

localizado em Porto Velho, possui longa experiência inclusive de 
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comercialização através das lojas PROFAC – Produtos da Fábrica 

ao Consumidor. Esse Sindicato possui o programa SIMPI Exporta 

com mercado consolidado e em consolidação no Brasil, Alemanha, 

China, Itália, Bélgica, Romênia, México, Portugal, França, Canadá, 

Holanda e Estados Unidos através da comercialização de produtos 

florestais (casas pré-fabricadas, portas e janelas e móveis); 

produtos alimentícios (doces, geléias e especiarias); artesanatos 

(entalhados em madeira e trabalhos com sementes da Amazônia); 

redes de descanso de algodão e sem nó; couro vegetal (bolsas 

feitas com couro vegetal e sementes da Amazônia); 

d) 07 empresas locais (madeireiras) e 07 marcenarias de Itapuã do 

Oeste, das quais 02 desenvolvem aproveitamento de madeira para 

fabricação de cabo de vassoura; 

e) prefeituras de Cujubim e Itapuã do Oeste e suas respectivas 

secretarias afins, assim como as organizações sociais locais. 

A concessão e os empreendimentos previstos tornaram-se ainda mais 

importantes diante do momento de crescimento que o estado atravessa. Além do 

processo de concessão, recebemos a principal obra do PAC, há infraestrurutra 

para escoamento de produção, o estado tornou-se um pólo de formação superior. 

De especial interesse para Amata, Rondônia está em fase de implantação de um 

curso de Engenharia Florestal na universidade federal e há outro que funciona em 

faculdade particular no município de Porto Velho. Quanto a cursos técnicos, o 

mais próximo localiza-se em Ji-Paraná no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia – IFET (técnico florestal) e o de técnicas agrícolas no IFET de 

Ariquemes, que encontra-se em fase de implantação. 

Em relação ao item 2, entende-se como importante a criação de um centro 

para reabilitação de animais como medida de apoio à conservação na FLONA e 

atração turística. 

Para os itens 10 e 12, a implantação de um Centro de Convivência e de 

Capacitação Profissional aliado à criação de uma Central de Organizações 

Sociais de Ajuda Mútua contribuiriam para o desenvolvimento regional pela 
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possibilidade de autogerenciamento das cadeias produtivas regionais pelos 

moradores do entorno da FLONA e beneficiários do empreendimento. 

Em se tratando de apoio a projetos produtivos, sugere-se que estes 

possam ser realizados através de editais específicos com critérios definidos de 

sustentabilidade ambiental, econômica e social, de forma a cumprir a 

responsabilidade socioambiental do empreendimento na região.  

Quanto aos demais itens, é necessário o aprofundamento de estudos e 

definição de metodologias apropriadas, tendo em vista sua operacionalização. 

 

6.3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

Entende-se que para as organizações sociais dos municípios de Cujubim e 

Itapuã do Oeste, selecionadas como parceira do empreendimento, seja 

necessário a realização de diagnósticos situcionais institucionais mais detalhados, 

visto que o presente estudo contemporizou os aspectos gerais a partir de dados 

secundários, muitos deles decorridos em tempo superior a 05 anos. 

Nesse contexto, verificou-se que tanto em nível local, quanto regional a 

existência de dados desencontrados ou sobrepostos. Além disso, os municípios 

situados no estudo não possuem setores específicos com bancos de dados 

estatísticos, sendo que muitas das informações foram coletadas de forma “extra-

oficial” a partir de entrevistas e do conhecimento empírico das autoridades, o que 

de certa forma contribuiu para uma interpretação analítica pouco aprofundada da 

realidade existente.  

Deste modo, o estudo apresenta algumas lacunas que serão preenchidas, 

durante a Fase II, que deverá ser realizado diretamente com as organizações 

sociais e através de audiências públicas.  
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ANEXO 1 - DECRETO Nº 90.224, DE 25 DE SETEMBRO DE 1984. 
 

DECRETO Nº 90.224, DE 25 DE SETEMBRO DE 1984 

 

Cria a FLORESTA NACIONAL D0 JAMARI, no 

Estado de Rondônia, e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , usando das atribuições que lhe confere o artigo 

81, item III, da Constituição, e considerando o disposto na alínea .b. do artigo 5º da 

Lei nº 4 771, de 15 de setembro de 1965, 

DECRETA: 

Art 1º . É criada, no Estado de Rondônia, a FLORESTA NACIONAL DO JAMARI, 

com área estimada em 215.000 ha (duzentos e quinze mil hectares), subordinada ao 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), em cuja estrutura básica se 

integra. Parágrafo único. A área de que trata este artigo, localizada ao Norte do 

Estado de Rondônia, nos municípios de Porto Velho e Ariquemes, está compreendida 

entre os meridianos 62º44.05" e 63º16.54" e os paralelos 9º00.00" e 9º30.00" de 

latitude Sul. Ao Norte, confronta-se com a Gleba Jacundá, Manoa e Cojubim; a Leste, 

limita-se com os Imóveis Manoa e Cojubim; ao Sul, faz divisa com os imóveis Santa 

Rosa e PAD . Marechal Dutra; a Oeste, limita-se com os imóveis São Pedro, 

Providências, Aliança e o Jamari, Alegria e Alto Rio Preto e Varadouro. 

Art 2º . O IBDF, fundamentado em levantamentos, estudos e pesquisas, promoverá o 

uso público dos recursos naturais da Floresta Nacional do Jamari, de forma a permitir 

a geração permanente de bens e serviços passíveis de serem oferecidos pela citada 

unidade de conservação. 

Art 3º . O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, objetivando o atingimento 

de fins técnicos e econômicos, fica autorizado a celebrar convênios e contratos com 

entidades públicas e privadas, para a implementação do manejo dos recursos 

naturais renováveis e da exploração racional dos recursos não renováveis da Floresta 

Nacional, obedecida a legislação em vigor. 

Art 4º . Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Brasília, em 25 de setembro de 1984; 163º da Independência e 96º da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 
Nestor Jost 
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ANEXO 2 -  (MEMORIAL DESCRITIVO PASSÍVEL DE AJUSTE DE 
POLIGONAL APÓS DEMARCAÇÃO) 

 

O limites da Unidade de Manejo Florestal III (três) são descritos partir das Cartas 
Planialtimétricas em escala 1:100.000, do DSG: SC 20-V-A-IV, SC 20-V-D-III; e IBGE: 
SC 20- X-A-IV, SC 20-X-C-IV, SC 20-X-C-I. 
 
Unidade de Manejo Florestal III (três) 
ÁREA (ha): 46.184,2537 
PERÍMETRO (m): 149.641,9369 
 
Inicia-se a descrição deste perímetro no marco M-001, de coordenadas UTM 
8.980.811,743 N e 488.000,716 E; deste segue por linha reta, com azimute e 
distância de 117,000° e 2.712,416 m até o marco M-002, de coordenadas UTM 
8.979.580,332 N e 490.417,497 E, situado à margem esquerda de igarapé sem 
denominação; deste segue à jusante do referido igarapé por sua margem direita, com 
a distância de 178,00 m até a confluência com o igarapé Remo; deste segue à 
jusante do referido igarapé por sua margem direita, com a distância de 2.985,95 m 
até o marco M-003, de coordenadas UTM 8.978.629,583 N e 492.809,311 E, situado 
na confluência de igarapé sem denominação com o igarapé Remo; deste segue por 
linha reta, com o azimute e a distância de 107,000° e 762,974 m até o marco M-004, 
de coordenadas UTM 8.978.406,512 N e 493.538,946 E; deste segue por linha reta, 
com o azimute e a distância de 180,000° e 3.581,996 m até o marco M-005, de 
coordenadas 8.974.823,896 N e 493.538,946 E, situado à margem direita de igarapé 
sem denominação; deste segue por linha reta, com o azimute e a distância de 
180,000° e 1.974,098 m até o marco M-006, de coordenadas UTM 8.972.849,674 N e 
493.538,946 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a distância de 90,000° e 
9.241,838 m até o marco M-007, de coordenadas 8.972.849,674 N e 502.781,228 E, 
situado à margem esquerda do Igarapé Japim; deste segue por linha reta, com o 
azimute e a distância de 90,000° e 4.550,575 m até o marco M-008, de coordenadas 
UTM 8.972.849,674 N e 507.343,951 E, situado à margem direita de igarapé sem 
denominação; deste segue por linha reta, com o azimute e a distância de 130,000° e 
11.392,615 m até o marco M-009, de coordenadas UTM 8.965.526,642 N e 
516.071,200 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a distância de 180,000° e 
9.624,792 m até o marco M-010, de coordenadas UTM 8.955.901,850 N e 
516.071,200 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a distância de 270,000° e 
1.665,557 m até o marco M-011, de coordenadas UTM 8.955.901,850 N e 
514.405,643 E, situado à margem direita de igarapé sem denominação; deste segue 
à jusante do referido igarapé por sua margem direita, com a distância de 24.994,4230 
m até o marco M-012, de coordenadas UTM 8.954.032,536 N e 495.428,243 E; deste 
segue por linha reta, com o azimute e a distância de 0,000° e 5.091,238 m até o 
marco M-013, de coordenadas UTM 8.959.123,773 N e 495.428,243 E, situado à 
margem esquerda de igarapé sem denominação; deste segue por linha reta, com o 
azimute e a distância de 270,000° e 3.849,788 m até o marco M-014, de coordenadas 
UTM 8.959.123,773 N e 491.578,455 E; deste segue por linha reta, com o azimute e 
a distância de 180,000° e 1.815,710 m até o marco M-015, de coordenadas UTM 
8.957.308,063 N e 491.578,455 E, situado à margem direita de estrada de terra sem 
denominação (sentido Flona Jamari – BR 364); deste segue no sentido Flona Jamari 
– BR 364 pela margem direita da referida estrada, com a distância de 1.337,640 m 
até o marco até o marco M-016, de coordenadas UTM 8.956.092,247 N e 
491.167,699 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a distância de 347,000° e 
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1.041,312 m até o marco M-017, de coordenadas UTM 8.957.106,870 N e 
490.933,454 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a distância de 326,500° e 
4.012,405 m até o marco M-018, de coordenadas UTM 8.960.452,758 N e 
488.718,860 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a distância de 344,400° e 
7.303,962 m até o marco M-019, de coordenadas UTM 8.967.487,660 N e 
486.754,680 m E; deste segue por linha reta, com o azimute e a distância de 90,000° 
e 4.632,987 m até o marco M-020, de coordenadas UTM 8.967.487,660 N e 
491.387,667 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a distância de 345,000° e 
6.915,166 m até o marco M-021, de coordenadas UTM 8.974.167,198 N e 
489.597,890 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a distância de 341,000° e 
1.950,000 m até o marco M-022, de coordenadas UTM 8.976.010,959 N e 
488.963,032 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a distância de 270,000° e 
601,098 m até o marco M-023, de coordenadas UTM 8.976.010,959 N e 488.361,935 
E; deste segue por linha reta, com o azimute e a distância de 342,500° e 2,515,711 m 
até o marco M-024, de coordenadas UTM 8.978.410,235 N e 487.605,446 E; deste 
segue por linha reta, com o azimute e a distância de 251,000° e 1.954,579 m até o 
marco M-025, de coordenadas UTM 8.977.773,886 N e 485.757,355 E; deste segue 
por linha reta, com o azimute e a distância de 342,000° e 2.356,916 m até o marco M-
026, de coordenadas UTM 8.980.015,478 N e 485.029,017 E; deste segue por linha 
reta, com o azimute e a distância de 75,000° e 3.076,529 m até o marco M-001, onde 
iniciou-se a descrição do presente perímetro.  
 
Não fazem parte da área total da Unidade de Manejo Florestal III (três) as glebas de 
zona de conservação de espécies endêmicas, de reserva absoluta e de área de 
prospecção mineral (área especial restrita ao manejo florestal), descritas abaixo, 
cujas áreas deverão ser excluídas da Unidade de Manejo Florestal III: 
 
Zona de Conservação 
ÁREA (ha): 1.267,797 
PERÍMETRO (m): 16.446,108 
 
Inicia-se a descrição deste perímetro no marco M-027, de coordenadas UTM 
8.967.248,951 N e 493.380,244 E, referenciada ao Meridiano Central 63° W, situado 
à margem esquerda de igarapé sem denominação; deste segue-se à montante do 
referido igarapé pela sua margem esquerda, com a distância de 1.110,699 m até a 
confluência com igarapé sem denominação; deste segue-se à montante do referido 
igarapé pela sua margem esquerda, com a distância de 1.166,875 m até o marco M-
028, de coordenadas UTM 8.965.207,364 N e 494.203,161 E; deste segue por linha 
reta, com o azimute e a distância de 270,000° e 6.470,272 m até o marco M-029, de 
coordenadas UTM 8.965.207,364 N e 487.732,890 E; deste segue por linha reta, com 
o azimute e a distância de 0,000° e 2.041,586 m até o marco M-030, de coordenadas 
UTM 8.967.248,951 N e 487.732,890 E; deste segue por linha reta, com o azimute e 
a distância de 90,000° e 5.647,354 m até o marco M-027, onde iniciou-se a descrição 
do presente perímetro. 
 
Reserva Absoluta 
ÁREA (ha): 3.860,450 
PERÍMETRO (m): 26.946,957 
 
Inicia-se a descrição deste perímetro no marco M-005 de coordenadas 8.974.823,896 
N e 493.538,946 E, situado à margem direita de igarapé sem denominação; deste 
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segue-se à jusante pela margem direita do referido igarapé, pela distância de 
9.240,93 m, até a confluência com o Igarapé Preto; desta segue-se à montante pela 
margem esquerda do referido igarapé, pela distância de 354,74 m, até a confluência 
com o Igarapé Japim; deste segue-se à montante pela margem esquerda do referido 
igarapé, pela distância de 6.165,14 m, até o marco M-007, de coordenadas 
8.972.849,674 N e 502.781,228 E, situado à margem esquerda do Igarapé Japim; 
deste segue-se por linha reta, com o azimute e a distância de 270,000° e 9.241,838 
m até o marco M-006, de coordenadas UTM 8.972.849,674 N e 493.538,946 E; deste 
segue-se por linha reta, com o azimute e a distância de 0,000° e 1.974,098 m até o 
marco M-005, onde iniciou-se a descrição desse perímetro. 
 
Área especial restrita ao manejo florestal (área de piqueteamento) 
Área de Prospecção Mineral 
ÁREA (ha): 542,5766 
PERÍMETRO(m): 11.072,8789 
 
Inicia-se a descrição deste perímetro no marco M-031 de coordenadas UTM 
8963010,935 N e 514496,969 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 96,035° e 114,133 m até o marco M-032 de coordenadas UTM 
8962998,935 N e 514610,469 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 105,582° e 119,128 m até o marco M-033 de coordenadas UTM 
8962966,935 N e 514725,219 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 123,957° e 73,957 m até o marco M-034 de coordenadas UTM 
8962925,624 N e 514786,563 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 123,957° e 119,393 m até o marco M-035 de coordenadas UTM 
8962858,935 N e 514885,594 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 146,454° e 64,709 m até o marco M-036 de coordenadas UTM 
8962805,004 N e 514921,352 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 146,454° e 128,466 m até o marco M-037 de coordenadas UTM 
8962697,935 N e 514992,344 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 165,779° e 53,629 m até o marco M-038 de coordenadas UTM 
8962645,949 N e 515005,518 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 173,452° e 166,358 m até o marco M-039 de coordenadas UTM 
8962480,676 N e 515024,490 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 173,580° e 97,352 m até o marco M-040 de coordenadas UTM 
8962383,935 N e 515035,375 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 191,246° e 83,862 m até o marco M-041 de coordenadas UTM 
8962301,683 N e 515019,019 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 191,246° e 109,858 m até o marco M-042 de coordenadas UTM 
8962193,935 N e 514997,594 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 213,414° e 105,742 m até o marco M-043 de coordenadas UTM 
8962105,670 N e 514939,364 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 225,018° e 175,598 m até o marco M-044 de coordenadas UTM 
8961981,542 N e 514815,159 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 236,300° e 102,022 m até o marco M-040 de coordenadas UTM 
8961924,935 N e 514730,281 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 255,103° e 147,812 m até o marco M-045 de coordenadas UTM 
8961886,935 N e 514587,437 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 221,328° e 94,549 m até o marco M-046 de coordenadas UTM 
8961815,935 N e 514525,000 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 236,300° e 91,917 m até o marco M-047 de coordenadas UTM 
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8961764,934 N e 514448,530 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 236,300° e 100,928 m até o marco M-048 de coordenadas UTM 
8961708,935 N e 514364,562 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 255,676° e 161,682 m até o marco M-049 de coordenadas UTM 
8961668,935 N e 514207,906 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 246,337° e 100,378 m até o marco M-050 de coordenadas UTM 
8961628,647 N e 514115,968 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 248,772° e 156,627 m até o marco M-051 de coordenadas UTM 
8961571,935 N e 513969,969 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 248,712° e 129,458 m até o marco M-052 de coordenadas UTM 
8961524,935 N e 513849,344 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 223,859° e 127,592 m até o marco M-053 de coordenadas UTM 
8961432,935 N e 513760,937 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 220,490° e 106,506 m até o marco M-054 de coordenadas UTM 
8961351,935 N e 513691,781 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 236,300° e 133,387 m até o marco M-055 de coordenadas UTM 
8961277,925 N e 513580,810 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 241,788° e 99,400 m até o marco M-056 de coordenadas UTM 
8961230,935 N e 513493,219 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 253,483° e 204,012 m até o marco M-057 de coordenadas UTM 
8961172,934 N e 513297,625 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 210,848° e 87,284 m até o marco M-058 de coordenadas UTM 
8961097,999 N e 513252,869 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 213,414° e 123,472 m até o marco M-059 de coordenadas UTM 
8960994,934 N e 513184,875 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 234,000° e 78,041 m até o marco M-060 de coordenadas UTM 
8960949,063 N e 513121,739 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 237,680° e 142,392 m até o marco M-061 de coordenadas UTM 
8960872,934 N e 513001,406 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 241,929° e 140,255 m até o marco M-062 de coordenadas UTM 
8960806,936 N e 512877,650 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 247,545° e 133,524 m até o marco M-063 de coordenadas UTM 
8960755,934 N e 512754,250 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 260,836° e 156,972 m até o marco M-064 de coordenadas UTM 
8960730,934 N e 512599,281 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 270,000° e 84,594 m até o marco M-065 de coordenadas UTM 
8960730,934 N e 512514,687 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 281,376° e 94,002 m até o marco M-066 de coordenadas UTM 
8960749,475 N e 512422,533 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 281,376° e 98,658 m até o marco M-067 de coordenadas UTM 
8960768,934 N e 512325,812 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 303,810° e 74,698 m até o marco M-068 de coordenadas UTM 
8960810,500 N e 512263,747 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 303,810° e 89,217 m até o marco M-069 de coordenadas UTM 
8960860,143 N e 512189,618 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 320,028° e 167,882 m até o marco M-070 de coordenadas UTM 
8960988,801 N e 512081,768 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 314,542° e 89,483 m até o marco M-071 de coordenadas UTM 
8961051,568 N e 512017,990 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 356,383° e 115,059 m até o marco M-072 de coordenadas UTM 
8961166,398 N e 512010,731 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 



 

 

182 

distância de 348,799° e 91,275 m até o marco M-073 de coordenadas UTM 
8961255,935 N e 511993,000 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 7,765° e 155,425 m até o marco M-074 de coordenadas UTM 
8961409,935 N e 512014,000 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 20,435° e 124,858 m até o marco M- 075 de coordenadas UTM 
8961526,935 N e 512057,594 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 299,595° e 89,092 m até o marco M-076 de coordenadas UTM 
8961570,935 N e 511980,125 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 285,202° e 226,525 m até o marco M-077 de coordenadas UTM 
8961630,335 N e 511761,527 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 291,880° e 76,742 m até o marco M-078 de coordenadas UTM 
8961658,935 N e 511690,312 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 303,957° e 193,350 m até o marco M-079 de coordenadas UTM 
8961766,935 N e 511529,937 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 302,181° e 63,839 m até o marco M-080 de coordenadas UTM 
8961800,935 N e 511475,906 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 291,965° e 101,593 m até o marco M-081 de coordenadas UTM 
8961838,935 N e 511381,687 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 281,504° e 91,256 m até o marco M-082 de coordenadas UTM 
8961857,134 N e 511292,264 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 283,925° e 73,969 m até o marco M-083 de coordenadas UTM 
8961874,935 N e 511220,469 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 299,791° e 114,573 m até o marco M-084 de coordenadas UTM 
8961931,858 N e 511121,037 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 297,329° e 106,658 m até o marco M-085 de coordenadas UTM 
8961980,825 N e 511026,284 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 331,130° e 98,200 m até o marco M-086 de coordenadas UTM 
8962066,820 N e 510978,871 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 326,454° e 112,923 m até o marco M-087 de coordenadas UTM 
8962160,935 N e 510916,469 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 345,789° e 143,346 m até o marco M-088 de coordenadas UTM 
8962299,893 N e 510881,278 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 12,302° e 94,325 m até o marco M-089 de coordenadas UTM 
8962392,052 N e 510901,376 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 346,281° e 74,444 m até o marco M-090 de coordenadas UTM 
8962464,372 N e 510883,721 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 11,237° e 112,723 m até o marco M-091 de coordenadas UTM 
8962574,935 N e 510905,687 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 33,406° e 194,061 m até o marco M-092 de coordenadas UTM 
8962736,935 N e 511012,531 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 51,497° e 114,046 m até o marco M-093 de coordenadas UTM 
8962807,935 N e 511101,781 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 66,734° e 141,651 m até o marco M-094 de coordenadas UTM 
8962863,887 N e 511231,914 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 70,867° e 79,034 m até o marco M-095 de coordenadas UTM 
8962889,791 N e 511306,582 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 84,912° e 170,748 m até o marco M-096 de coordenadas UTM 
8962904,935 N e 511476,656 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 98,190° e 119,342 m até o marco M-097 de coordenadas UTM 
8962887,935 N e 511594,781 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 109,425° e 210,481 m até o marco M-098 de coordenadas UTM 
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8962817,935 N e 511793,281 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 103,569° e 277,046 m até o marco M-099 de coordenadas UTM 
8962752,935 N e 512062,594 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 122,318° e 166,475 m até o marco M-100 de coordenadas UTM 
8962663,935 N e 512203,281 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 111,994° e 152,201 m até o marco M-101 de coordenadas UTM 
8962606,935 N e 512344,406 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 117,690° e 128,331 m até o marco M-102 de coordenadas UTM 
8962547,302 N e 512458,040 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 69,310° e 157,459 m até o marco M-103 de coordenadas UTM 
8962602,935 N e 512605,344 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 101,376° e 192,660 m até o marco M-104 de coordenadas UTM 
8962564,935 N e 512794,219 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 123,957° e 106,621 m até o marco M-105 de coordenadas UTM 
8962505,379 N e 512882,656 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 128,374° e 153,745 m até o marco M-106 de coordenadas UTM 
8962409,935 N e 513003,187 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 109,926° e 149,646 m até o marco M-107 de coordenadas UTM 
8962358,935 N e 513143,875 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 35,298° e 110,273 m até o marco M-108 de coordenadas UTM 
8962448,935 N e 513207,594 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 39,542° e 269,805 m até o marco M-109 de coordenadas UTM 
8962656,997 N e 513379,363 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 62,961° e 208,838 m até o marco M-110 de coordenadas UTM 
8962751,935 N e 513565,375 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 84,128° e 199,989 m até o marco M-111 de coordenadas UTM 
8962772,394 N e 513764,315 E ; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 68,071° e 121,946 m até o marco M-112 de coordenadas UTM 
8962817,935 N e 513877,437 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 87,830° e 132,032 m até o marco M-113 de coordenadas UTM 
8962822,935 N e 514009,375 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 59,284° e 111,593 m até o marco M-114 de coordenadas UTM 
8962879,935 N e 514105,312 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 65,359° e 223,062 m até o marco M-115 de coordenadas UTM 
8962972,935 N e 514308,062 E; deste segue por linha reta, com o azimute e a 
distância de 78,626° e 192,690 m até o M-031 onde iniciou-se a descrição do 
presente perímetro. 
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ANEXO 3 -  NOTÍCIAS  

 

MEIO AMBIENTE 

Ibama retoma Operação Arco Verde em Rondônia 

Em Cujubim-Rondônia, o presidente da cooperativa dos produtos , José de 
Souza, admitiu para o ministro, fiscais e imprensa que a maioria da madeira 
comercializada na cidade era ilegal. 

2009-03-16 - 11:13:00 - JB - ON LIN3E - Matéria Visualizada 3307 Vezes 
 

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) 
retoma nesta segunda-feira a Operação Arco Verde, que prevê ações contra o 
desmatamento florestal e alternativas para o desemprego no setor madeireiro da 
Amazônia. Coordenada pela Casa Civil do Palácio do Planalto com a participação 
de 13 ministérios, as primeiras ações serão focadas nos 36 municípios que mais 
desmatam a Amazônia. Juntos, eles são responsáveis por 50% da destruição da 
floresta. 

Lançada oficialmente em junho do ano passado, a Arco Verde vem recebendo 
muitas críticas porque, se de um lado a fiscalização e o combate ao 
desmatamento aumentaram, por outro a operação não conseguiu alcançar a 
principal meta: oferecer aos municípios que mais desmatam alternativas de 
transformar ações predatórias em atividades legais e sustentáveis. 

Durante recente operação em Cujubim-RO, onde 11 mil m³ de madeira foram 
apreendidos, o presidente da cooperativa dos produtos da cidade, José de Souza 
Rodrigues, admitiu para o ministro, fiscais e imprensa que a maioria da madeira 
comercializada na cidade era ilegal. O predomínio da atividade ilegal, segundo 
ele, era fruto da falta de alternativas. 

"Nessa segunda fase, além de continuar com as ações de fiscalização, vamos 
reforçar o lado social", garantiu ao JB o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc. 

A ideia, segundo o ministro, é facilitar o leilão dos produtos piratas como boi e 
madeira apreendidos em áreas de reservas florestais: 

"O dinheiro arrecadado e a madeira apreendida serão usados na construção de 
escolas e casas populares e para a mão-de-obra vamos aproveitar o pessoal que 
ficou sem emprego porque atividades ilegais foram encerradas. Já fechamos essa 
parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego", disse. 

A parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego - que vai acelerar o seguro-
desemprego para esse trabalhadores - assim como a realizada com o Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - que viabilizará bolsas 
assistenciais - faz parte das ações emergenciais que permearão a operação. A 
Arco Verde também está ancorada em ações estruturantes que vão de oferta de 
tecnologias sustentáveis a regularização fundiária. 

Segundo o ministro, para articular essa nova fase, integrantes da operação 
visitaram o Amazonas, Rondônia e Mato Grosso na última semana para ouvir a 
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demanda de seus respectivos gestores e redirecionar as políticas ambientais 
desses estados. Em Manaus, a coordenadora do programa Agenda 21, do MMA, 
Karla Matos, anunciou que serão investidos R$ 5,7 milhões para implementar o 
programa em 21 municípios da operação Arco Verde. 

 

Ações multiplicadas 

Na última sexta-feira, integrantes de 14 ministérios, Ibama e polícias Federal e 
Rodoviária Federal reuniram-se em Brasília para articular o Plano de Prevenção e 
Controle do Desmatamento na Amazônia para 2009. Estão previstas 300 ações, 
100 a mais do que em 2008. O resultado dessa reunião será levado ainda esta 
semana ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo ministro Carlos Minc. 

Segundo o ministro, o fortalecimento das ações de fiscalização nas rodovias 
estão entre as prioridades do plano. E o Ibama, que está com um orçamento 
maior esse ano passou de R$ 60 milhões para R$ 80 milhões vai contar com 
reforços, como aviões para observação de áreas afetadas, e também para 
transporte de fiscais e equipamentos. 

De acordo com o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas 
(Ipaam), 50% do desmatamento do estado ocorrem em pequenos terrenos 
localizados nas margens de estradas clandestinas que se interligam em rodovias 
oficiais. 

http://www.oobservador.com/nacional/not_nac4081,0.html acessado em 17.03.2009. 
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ANEXO 4 -  NOTÍCIAS  

 
OPERAÇÃO DEJA VU EM RONDÔNIA AUTUA EM MAIS DE 7 
MILHÕES 
18/3/2009 - Geral 

 
De acordo com o primeiro balanço das atividades realizadas pela Operação Deja 
Vu no primeiro trimestre de 2009 - período de 23 de janeiro a 08 de março - foram 
apreendidos 12.000 m3 de madeira na região de Cujubim. Foram inspecionadas 
22 madeireiras, das quais 21 foram autuadas, sendo aplicados no total, 45 Autos 
de Infração o que representa o valor de R$ 7.614.320,84. Três madeireiras foram 
lacradas e foram apreendidos um trator e um caminhão. 
 
São parceiros desta Operação a Polícia Federal, a Força Nacional de Segurança 
e o Batalhão de Polícia Ambiental. De acordo com o Chefe da Fiscalização da 
SUPES/ RO, René de Oliveira, chama a atenção o resultado alcançado em 
período de tempo tão breve e numa época de chuvas intensas na região. Ainda 
segundo ele, a Operação não tem data prevista para ser encerrada. 
Fonte : Assessoria 
Autor :Ibama 
 
http://www.orondoniense.com.br/section.asp?cod=noticias&cd=14625 acessado em 
19.03.2009 
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APÊNDICE 1 – ESTRATÉGIAS DE PREPARAÇÃO DAS CONSULTAS 
PÚBLICAS 

 

A mobilização para preparação das consultas poderá ser realizada a partir 

de: 

a) divulgação na Rádio Comunitária de Itapuã do Oeste e Rádios de 

Cujubim e em sistema de alto-falantes nos dois municípios; 

b) divulgação e participação direta do poder público municipal (Saúde, 

Educação, Trabalho e Assistência Social, Obras, Agricultura e 

Prefeitura), escolas, SFB, FUNASA, EMATER/RO e STRs, através 

de comunicado formal às organizações sociais; 

c) através de contatos telefônicos, conforme lista das lideranças locais, 

constante no Apêndice 3; 

d) visitas às organizações sociais. 

Entende-se que a estratégia constante no item a representa mais eficácia  

de tempo para mobilização, entretanto oferece certo risco do número de 

participantes superar as expectativas, de modo que nos municípios não tenham a 

infraestrutura necessária para realizar o trabalho mais organizado. 

Em relação ao item b, os órgãos mencionados possuem contato mais 

freqüente com as organizações sociais, mas evidencia também risco de gerar 

enormes expectativas sobre a questão que não está operacionalizada. Os itens c 

e d são os mais onerosos, todavia oferecem possibilidade de resultado, por se 

tratar de um público específico previamente selecionado.  

Sugere-se consulta pública referente às organizações sociais de Cujubim, 

que encontram-se mais próximas à UMF-III e que ocorram juntamente com as 

demais entidades de Itapuã do Oeste, diminuindo os custos com a atividade e 

propiciando menor deslocamento da população daquele outro município. 

Devido às atividades cotidianas da população rural, sugere-se que as 

consultas públicas sejam realizadas em finais de semana, inclusive isso 

possibilitaria uma participação de mulheres, jovens e lideranças das escolas 

locais. 
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APÊNDICE 2 – REUNIÕES REALIZADAS  
 

No dia 23.04.2009 realizou-se em Itapuã do Oeste uma reunião ampliada com 

o poder público municipal, estando presente o Prefeito João Testa, Vice-prefeito 

João, Chefe de Gabinete Adirleide – Nega, Secretários: Sérgio (Obras), Thiago 

Tezzari (Planejamento).  

Em seguida foram realizadas reuniões setoriais com os Secretários Helena 

Batista (Trabalho e Assistência Social),  Ibrahim Coelho (Agricultura), Adenildo 

(Saúde), Cidinho (Responsável pelo viveiro municipal), Raimundo Borges (Nato) 

vereador e presidente da Colônia de Pescadores e associadas da COOPERBIAMIO, 

sendo que com esses três últimos não foram tratados assuntos relativos à FLONA do 

Jamari e ao Plano de Manejo. No dia 24.04.2009, houve uma reunião com os 

servidores da FLONA do Jamari, Fernando e Robson. 

Os tópicos discutidos foram relativos às organizações sociais (situação 

operacional e organizacional), participação social, estratégias de atuação, coleta de 

informações sobre a FLONA do Jamari (conflitos e perspectivas de possíveis 

parcerias), coletas de informações sobre a realidade atual de Itapuã do Oeste, 

perspectiva sobre o município a partir da operacionalização do Plano de Manejo da 

FLONA, conjuntura socioambiental, entre outros assuntos. 

Houve ainda, no dia 23.04.2009, uma rápida visita ao viveiro municipal, ao 

prédio da creche municipal onde o Pólo de Educação à Distância da ULBRA 

encontra-se instalado, afim de obter informações sobre os cursos em funcionamento, 

à Câmara Municipal de Vereadores e ainda à Sede da Colônia de Pescadores Z7. 

No dia 30.04.2009, em Cujubim, foram realizadas reuniões individualizadas 

com a Chefe de Gabinete (Diana); Prefeito Municipal (Ernan Amorim); Secretário de 

Agricultura e Meio Ambiente (Francisco Zimmermann e equipe); Representantes 

Secretaria Municipal de Ação Social (Rosilda e Chana); Representante da Secretaria 

Municipal de Educação; Equipe da Vigilância Sanitária; COEDA (Elizane 

Zimmermann), Escritório local da EMATER/RO (Vivalcir Rodrigues), Escola Estadual 

Francisco Lisboa (Ana Célia), sendo tratados os mesmos assuntos discutidos em 

Cujubim. Foi encaminhado ofício a Agência de Rendas – SEFIN, buscando 

informações sobre as atividades madeireiras e moveleiras, comércio e serviços do 

município 
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APÊNDICE 3 – CONTATOS DAS LIDERANÇAS EM CUJUBIM 
Contato Órgão/Entidade Telefone/E-mail 

Ernan Santos Amorim Prefeito 3582-2233/2147/2059/2033 

Diana Chefe de Gabinete 
Rosilda SEMAS 9224-8173  

rosi-0211@hotmail.com 
Nilva Trindade SEMEC 3582-2233/2147/2059/2033 

Chana SEMAS 

Caetano  STR/Cujubim 9224-4701 
Vivalcir Rodrigues 
(Gauchinho)* 

EMATER/RO 3582-2241   8415-2333 

Francisco Zimmermann * Sec. Mun. Agric. Meio 
Ambiente 

8425-9870 

Márcio Garcia Sec. Est. Finanças 3582-2108 
Elizane Zimmermann EADCOM/COEDA 3582-2684 8446-6426 
CEMAC/COOAC Cooperativa 3582-2657 
Adirá (Boca Negra)² Assoc. Peq. Prod. do PA 

Américo Ventura - APRAVE 
 

Jaini Carvalho ASPEBESPERA-Linha 86  
Elzio Arruda Assoc. Pequenos 

Produtores da Linha B-90 - 
ASPRUB 

 

Enio Duarte Assoc. Pequenos 
Produtores da Linha B-94 - 
ASPRUCLEM 

 

Leonardo Venturi Assoc. Pequenos 
Produtores da Linha B-98 – 
ASPRULI 98 

 

Zilda Bento da Silva Assoc. Assent. Augustinho 
Becker 

 

Zilda Bento da Silva ASPRAAB – Linha 100  
José Antonio As. B-110 P.A. Renascer  
Onésimo da Costa 
(Nezinho) 

As. P.A. Cujubim II – 
APRAC II 

 

José Carlos Gardin CA-16 ASPROG  
Aldo Silva Assoc. Pequenos 

Produtores da Linha CA-24 
 

Luiz Arão Assoc. Produtores Rurais de 
Cujubim - ASPRUC 

 

José (Tijolão) COOPERAC-Coop. Prod. 
Rurais de Cujubim 

 

Rosa Becker STR  
Helena Terra  Assoc. Mulheres de Cujubim  
Josimar Veiga ASPRUCA – CA 4  
Cláudio Nascimento Assoc. Pequenos 

Produtores de S.Sebastião -
ASPRUCOSS 
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APÊNDICE 3 – CONTATOS DAS LIDERANÇAS EM CUJUBIM – cont. 
Contato Órgão/Entidade Telefone/E-mail Município 

Nilo Lopes Assoc. CP-13   
Arlindo (Em formação) Assoc. Linha Corrente - 

ASPRUENTE 
  

Sebastião (Tatão) Assoc. Sol Nascente 
(Galo Velho) 

  

Em formação As. Prod. Rurais Rio da 
Onça ASPRON C-02 

  

Em formação As. Prod. Rurais d-90 - 
ASPROR 

  

Em formação As. Prod. Rurais Linha 
C-04 ASPRUV 

  

Em formação As. Prod. Rurais Linha 
Leste Mato Grosso 
ASPROMG B-94 

  

S.INFORM. Assoc. Pequenos 
Produtores Boa União 

  

(*) A melhor forma de contato é através da EMATER/RO-Cujubim e da Secretaria Mun. Agric. e 
Meio Ambiente. (²) Associações em negrito – entorno da FLONA do Jamari, as demais estão 
espacializadas pelo município. 
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APÊNDICE 4 – CONTATOS DAS LIDERANÇAS EM ITAPUÃ DO OESTE 
Contato Órgão/Entidade Telefone/E-mail 

Sérgio Prefeitura/Obras 3331-2668 
João Testa Prefeito 9244-6724 
Ibrahim Coelho Jr Prefeitura/Agricultura  
Thiago Tezzari Prefeitura/Planejam.  
Helena Batista Prefeitura/SEMTAS  
Ivone Taulmam da Silva Prefeitura/SEMECE 9208-0163 

ivonetaufmam@hotmail.com 
Ibrahim Coelho Junior Prefeitura/SEMOPEM 9203-6452 
Adirleide D. dos Santos Prefeitura/Gabinete 9221-4368 

adirleidedias@gmail.com 
Jucelino Silva dos Santos EMATER/RO 9251-8587 

shewan49@gmail.com 
Mª Graças dos Santos Colônia Z7   
Rosiani Alves Sampaio Colônia Z7 9244-1052 
Mª Ap. Durães AEMI 9225-0596 
Gilmar AP. Brandão  ASPRAJA 9223-2248 
Fco das Chagas ASPROCAL 3216-3012 
Ari Schons ASPROLT (B-20)  
Herbert Silva Cardoso Voluntário 9214-3405 

beto.agrono@hotmail.com  
Raimundo N. Sousa Xavier APRAJAM 9264-1089 
Delma Associação de Mulheres 

AMAZUL 
9218-9604 

Jumar Presidente  B-40 9223-2248 
Damião  ASPROCAL  
Fª° Ramos (Cutico) APRAVAJAM  9216-6454 
Walter AROESTE 9237-8680 
Cícilio  9237-8680 
Pedro APRAZUL 9216-3915 
Juraci Vereador ASPRODILIT 9223-8695 
Raimundo Garimpeiro APRAJAM 9204-1106 
Raimundo Borges 
Nato/Vereador 

Colônia Z7 9252-9354 

Ardileide Pedra Bonita 9221-4368 
Sueli Vergílio de Assis ONG Marildes Lima http://marildeslima.org/ 
Antonio Carlos R. Queiroz Diretor da Rádio 

Comunitária Itapuã do 
Oeste 

 

Caetano  STR/Itapuã do Oeste 9224-4701 
 

 


