
 
UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 
FACULDADE DE DIREITO 
 
PPGSD - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
SOCIOLOGIA E DIREITO 
 
MESTRADO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

JOÃO BOSCO PEIXOTO DE ALMEIDA 

CONFLITO AGRÁRIO E RESISTÊNCIA 

POLÍTICA: O CASO DE UNIÃO 

BANDEIRANTES, EM PORTO VELHO, RO 

NITERÓI 

2018 



 

2 

 

JOÃO BOSCO PEIXOTO DE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFLITO AGRÁRIO E RESISTÊNCIA POLÍTICA: O CASO 

DE UNIÃO BANDEIRANTES, EM PORTO VELHO, RO 

 

 

 

 Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Sociologia e Direito (PPGSD), da 
Faculdade de Direito, da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), para a obtenção do título de 
Mestre em Ciências Jurídicas e Sociais da 
Universidade Federal Fluminense. 

  
 
Área de Concentração: Conflitos Socioambientais 

  
 
Orientador: Prof. Dr. Napoleão Miranda (UFF) 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2018 

 



 

3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidade Federal Fluminense 
Superintendência de Documentação 
 Biblioteca da Faculdade de Direito 

 
A447 

 
Almeida, João Bosco Peixoto de. 

Conflito agrário e resistência política: o caso de União 
Bandeirantes, em Porto Velho, RO / João Bosco Peixoto de 
Almeida. – Niterói, 2018. 

88 f. 
 
Orientador: Prof. Napoleão Miranda.  
 
Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídicas e Sociais) 

– Programa de Pós-graduação em Sociologia e Direito, 
Universidade Federal Fluminense, 2018. 

 
1. Conflito social. 2. Meio ambiente. 3. Posse de terra. 4. 

Migração. 5. Território. 6. Cooperativismo. I. Universidade 
Federal Fluminense. Faculdade de Direito. II. Título. 
 

CDD 340.2 
 

 

 



 

4 

 

Almeida, João Bosco Peixoto de 
 
 
 

CONFLITO AGRÁRIO E RESISTÊNCIA POLÍTICA: O CASO 

DE UNIÃO BANDEIRANTES, EM PORTO VELHO, RO 

 

 

 Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Sociologia e Direito (PPGSD), da 
Faculdade de Direito, da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), para a obtenção do título de 
Mestre em Ciências Jurídicas e Sociais da 
Universidade Federal Fluminense. 

  
 

 
 

  
 

Aprovada em 21 de fevereiro de 2018 
 
 
BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
Prof. Dr. Napoleão Miranda (Orientador) – PPGSD / UFF             CPF: 131.974.016-20 

 
 
 

_______________________________________________________________________ 
Prof. Dr. Wilson Madeira Filho – PPGSD / UFF                            CPF: 736.996.247-49 

 
 
 

_______________________________________________________________________ 
Prof. Dr. Carlos Alberto Paraguassu Chaves – IBAMA/RO          CPF: 106.788.322-34 

 
 

 

 
Niterói 

2018 

 



 

5 

 

DEDICATÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À minha mãe  
Maria Peixoto de Vasconcelos Almeida, 

por seu amor, carinho, dedicação e oração. 
 

Ao meu pai Tito de Almeida Monteiro 
(in memorian), pelo amor e dedicação à família. 

 
Ao meu filho Iury Peixoto Souza e a  

minha filha Iasmim Peixoto Souza,  
pelo amor, carinho e fraternidade. 

 
Aos meus irmãos e minhas irmãs: 

Wilson, Pedro, Terezinha, Francisca, Heloisa,  
Antônia, Fátima, Norma (in memorian) e 

 Deginane (in memorian), pelo carinho e amor. 
 

Ao meu tio e padrinho 
Raimundo Alves Peixoto,  

pelo amor e dedicação.  
 

Ao meu cunhado professor 
Geraldo Francisco Ferreira (in memorian), 

esposo da minha irmã Antônia Peixoto,  
pai da Thaís, avô do Enzo e sogro do Tiago;  

por seu legado ético de operário do saber. 
 
 
 



 

6 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus, pela dádiva da vida e por me permitir chegar até aqui. 

Agradeço aos sábios ensinamentos acadêmicos e postura profissional de meus 

amados professores e amadas professoras, doutores e doutoras da Universidade 

Federal Fluminense (UFF): Wilson Madeira Filho, Ana Maria Motta Ribeiro, Alba 

Simon, Napoleão Miranda, Edson Alvisi Neves, Joaquim Leonel de Rezende Alvim, 

Gilvan Luiz Hansen, Delton Ricardo Soares Meirelles, Ronaldo Joaquim da Silva 

Lobão, Marcelo Pereira de Mello, Roberto da Silva Fragale Filho, Fernando Gama de 

Miranda Netto, Eder Fernandes Mônica, Marcos Fabiano Gonçalves, Luiz Antônio 

Ribeiro, Gizlene Neder, Gisálio Cerqueira Filho e Carla Appollinário de Castro. 

Agradeço especialmente, ao meu orientador professor doutor Napoleão Miranda, por 

seus doutos ensinamentos; mineiro de Belo Horizonte, pessoa humana de fino trato. 

Também sou grato ao meu co-orientador, professor doutor Wilson Madeira Filho; 

fluminense, homem culto, senso crítico e bem humorado.  

Agradeço o apoio de meus e minhas colegas deste curso: Alex dos Reis Fernandes, 

Antônio Augusto Souza Dias, Bernardo Augusto Galindo Coutinho, Bruno Carlos 

Pastore, Daisy Crisóstimo Cavalcante, Fabrício Matos da Costa, Gúnila Coelho da 

Silva Alves, Jackson Chediak, Jefte da Silva Monteiro, Jéssica Cantanhêde Peixoto, 

Lia Maria Araújo Lopes, Maria Jarina de Souza Manoel, Maria Lídia Brito Gonçalves, 

Maria Socorro Furtado Marques, Valber Gomes Marialva, Vinícius Silva Lemos e 

Zilma Gaspar Pereira. Agradeço especialmente, ao meu colega de mestrado Valber 

Gomes Marialva, pela amizade e parceria nas nossas pesquisas de campo.   

Agradeço ao Intituto João Neórico (IJN), mantenedor da Faculdade de Rondônia 

(FARO), pelo apoio institucional para eu cursar este Mestrado. Ao Dr. Neórico Souza, 

Diretor-Mantenedor; a professora Ana Célia Galdino Leite, Subdiretora Acadêmica; a 

Francirlene Belo Mendes de Santana, Subdiretora Operacional; a professora Maria 

Idalina Monteiro Rezende, Coordenadora do Curso de Direito; e, especialmente, ao 

professor Sebastião Getúlio de Brito, Diretor Executivo, homem de elevado nível 

profissional, senso de justiça, solidariedade e ética. 



 

7 

 

EPÍGRAFE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A missão do pesquisador 
 

O pesquisador, antes de tudo, é um 
Investigador, na busca da verdade. 

 
 
 

Os escravos e os livres 
 

³¹Então Jesus disse para os creram nele:  
– Se vocês continuarem a obedecer 

aos meus ensinamentos, serão, de fato,  
meus discípulos ³² e conhecerão a 

verdade e a verdade os libertará. 
(João 8, 31-32) 

 
 
 



 

8 

 

RESUMO 

 
 
Este estudo trata dos conflitos vivenciados por milhares de famílias da agricultura 
familiar, que demandam terra para produzir alimentos; e que as encontram em áreas 
demarcadas pelo Estado de Rondônia e pelo Governo Federal, delimitadas por 
Unidades de Conservação e Terras Indígenas. É o caso de União Bandeirantes, 
distrito do município de Porto Velho, no Estado de Rondônia, palco de violentos 
conflitos de lutas pela terra. Esses conflitos têm origem no processo de colonização 
do Estado de Rondônia, na expansão da fronteira agrícola, e, mais recentemente, na 
construção das usinas hidrelétricas de Santo Antonio e de Jirau, no rio Madeira, em 
Porto Velho, RO. Neste estudo, foram utilizados os métodos dialético e 
observacional; o nível de pesquisa exploratória; o delineamento da pesquisa 
bibliográfica e documental; bem como, o estudo de caso. Foram realizados 
levantamentos bibliográficos sobre os processos de ocupação territorial do Estado 
de Rondônia; foram feitas pesquisas de campo através de entrevistas com 
agricultores, lideranças locais e agentes públicos; para a compreensão da dinâmica 
de entrada, fixação e resistência à expulsão da terra empreendida por um grupo de 
aproximadamente 100 famílias de agricultores e agricultoras familiares contra as 
pressões de agentes públicos e grileiros de terras. O texto está estruturado em 4 
capítulos. O Capítulo 1 - Migração e território em Rondônia: 1970-2005; trata dos 
conflitos territorias; histórico dos conflitos agrários em Rondônia; a função social da 
terra; recorte da História de Rondônia. O Capítulo 2 - As grandes hidrelétricas e seu 
impacto territorial; discorre sobre os desarranjos territoriais causados por construção 
de usinas hidrelétricas em Rondônia. O Capítulo 3 - Conflito agrário e questão 
fundiária: o caso de União Bandeirantes; relata os conflitos agrários e ambientais e 
da ocupação por produtores rurais de parte de Unidades de Conservação e Terras 
Indígenas. O Capítulo 4 - Conflito agrário e resistência política: a luta dos 
agricultores pela posse da terra em União Bandeirantes; foca os conflitos ambientais 
e agrários; o Cooperativismo como alternativa empreendedora de agricultores e 
agricultoras familiares, suas relações intitucionais e a constituição em 2011 da 
Cooperativa Agrossutentável de União Bandeirantes (UNICOOP). 
 
Palavras-chave: Conflitos Socioambientais. Conflito Agrário. Migração. Território. 
Cooperativismo. 
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ABSTRACT 
 
 
This study deals with the conflicts experienced by thousands of families from the 
family farming, who demand land to produce food; and found in areas demarcated by 
the State of Rondônia and the Federal Government, delimited by Conservation Units 
and Indigenous Lands. This is the case of União Bandeirantes, a district of the 
municipality of Porto Velho, in the state of Rondônia, where there are violent conflicts 
over land. These conflicts stem from the colonization of the state of Rondônia, the 
expansion of the agricultural frontier, and, more recently, the construction of the 
Santo Antonio and Jirau hydroelectric power plants on the Madeira River in Porto 
Velho. In this study, the dialectical and observational methods were used; the level of 
exploratory research; the delineation of bibliographical and documentary research; as 
well as the case study. Bibliographical surveys were carried out on the processes of 
territorial occupation of the State of Rondônia; field surveys were conducted through 
interviews with farmers, local leaders and public agents; for the understanding of the 
dynamics of entry, fixation and resistance to land eviction undertaken by a group of 
approximately 100 families of family farmers against the pressures of public agents 
and grileiros. The text is structured in 4 chapters. Chapter 1 - Migration and territory 
in Rondônia: 1970-2005; deals with territorial conflicts; history of agrarian conflicts in 
Rondônia; the social function of the land; cut of the History of Rondônia. Chapter 2 - 
The large hydroelectric dams and their territorial impact; discusses the territorial 
disarrangements caused by the construction of hydroelectric plants in Rondônia. 
Chapter 3 - Agrarian conflict and land issues: the case of União Bandeirantes; reports 
the agrarian and environmental conflicts and the occupation by rural producers of 
Units of Conservation and Indigenous Lands. Chapter 4 - Agrarian conflict and 
political resistance: the struggle of farmers for land tenure in União Bandeirantes; 
focuses on environmental and agrarian conflicts; Cooperativism as an 
entrepreneurial alternative for family farmers, their institutional relations and the 
constitution in 2011 of Cooperativa Agrossutentável de União Bandeirantes 
(UNICOOP).  
 
Keywords: Socio-environmental conflicts. Agrarian conflict. Migration. Territory. 
Cooperativism. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este estudo busca identificar os conflitos vivenciados por milhares de famílias, 

que precisam de terra para produzir, e que a encontraram em áreas demarcadas 

pelo Estado de Rondônia e pelo Governo Federal, cercada por Unidades de 

Conservação e Terras Indígenas. 

 Objetivando cumprir a legislação ambiental, forças policiais e outros agentes 

públicos, tentaram expulsar as famílias que ocuparam as terras na região objeto de 

estudo dessa dissertação. A terra em questão é União Bandeirantes atual distrito do 

município de Porto Velho, situado a 160 km da sede deste município, capital do 

estado de Rondônia, situado na Região Norte do Brasil. 

 União Bandeirantes já foi palco de violentos conflitos de lutas pela terra. Para 

enfrentar tais conflitos, o governo do Estado de Rondônia pediu o auxílio do Governo 

Federal, o qual enviou tropas da Força Nacional de Segurança para a região. 

 Como forma de resistência às tentativas de expulsão da terra, um grupo de 

aproximadamente 100 famílias de agricultores e agricultoras familiares, resolveu 

resistir às pressões dos agentes públicos e dos grileiros de terras (através de seus 

jagunços), esses útimos disfarçados de proprietários. Os agricultores e agricultoras 

familiares utilizaram metodologias com base nos conceitos de associativismo, 

cooperativismo e empreendedorismo, constituíram no dia 09 de julho de 2011, a 

Cooperativa Agrossustentável de União Bandeirantes (UNICOOP); produzem 

diversos tipos de culturas agrícolas, com destaque para a produção de banana, 

consumida na cidade de Porto Velho e entorno, bem como exportada para a cidade 

de Manaus, capital do Estado do Amazonas. 

 A escolha do tema desta disssertação de mestrado se justifica pelo fato de 

que, na região aqui estudada tem sido palco de muitos conflitos agrários e 

ambientais entre diversos atores da sociedade, dentre eles, os agricultores 

familiares, grileiros de terra, seringueiros, indígenas, agentes públicos etc. 

 Neste estudo, foram utilizados os métodos dialético e observacional; nível de 

pesquisa exploratória; delineamentos da pesquisa bibliográfica e documental, bem 

como o estudo de caso; as fontes de pesquisa são primárias e secundárias; foram 

aplicadas entrevistas de campo semiestruturadas, por meio das quais foram 

coletadas informações de agropecuaristas, agricultores, lideranças da ocupação da 
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localidade, agentes públicos de intituições agrária, ambiental e de produção; a partir 

dos referenciais teóricos previamente selecionados. 

 O conteúdo deste estudo está estruturado em quatro capítulos, interligados 

entre si, além da Indrodução, Conclusão e Referênciais Bibliográficas.  

 O Capítulo 1 - Migração e território em Rondônia: 1970-2005, trata dos 

conflitos territorias, onde suscita a discussão sobre a migração dos trabalhadores 

rurais e as lutas pela terra; debate sobre a desterritorialização; a colonização recente 

em Rondônia; os projetos governamentais de ocupação do Território de Rondônia; 

traça um breve histórico dos conflitos agrários em Rondônia; resgata os projetos de 

colonização agrária em Rondônia nos governos militares; suscita o debate sobre a 

legislação ambiental e a função social da terra; instiga o debate sobre a função 

social da terra; e faz um recorte da história de Rondônia. 

 O Capítulo 2 - As grandes hidrelétricas e seu impacto territorial, faz uma 

breve análise de conjuntura geopolítica, fala da globalização da economia, das 

potencialidades econômicas do Brasil e mais quatro países, com maior probabilidade 

de se tornarem potências mundiais nas próximas décadas, Brasil, Rússia, Índia, 

China e África do Sul (BRICS); as grandes obras estruturantes e seus impactos 

ambientais, a exemplo da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio e da Usina 

Hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira, em Porto Velho, Rondônia; a histórica 

enchente dos rios Madeira e Mamoré no primeiro trimestre de 2014.    

 O Capítulo 3 - Conflto agrário e questão fundiária: o caso de União 

Bandeirantes, descreve sobre a grilagem de terras atendendo interesses de 

grandes conglomerados econômicos nacionais e internancionais, impondo aos 

agricultores familiares a marginalização de acesso à terra; faz um resgate histórico 

desde as primeiras tentativas de ocupação da terra onde hoje está situado União 

Bandeirantes, distrito de Porto Velho; relata os conflitos violentos e as mediações 

pacificadoras de lideranças religiosas; descreve a ocupação por produtores rurais de 

União Bandeirantes em parte de terras de Unidades de Conservação (UCs) do 

entorno, a exemplo da Floresta Nacional (FLONA) Bom Futuro, Reserva Extrativista 

(RESEX) Jaci-Paraná, e Terra Indígena (TI) Karipuna, etc.     

  O Capítulo 4 - Conflito agrário e resistência política: a luta dos 

agricultores pela posse da terra em União Bandeirantes, discorre sobre os 

conflitos entre agriculores familires, grileiros, madeireiros, órgãos governamentais 
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agrário, meio ambiente e judiciário; com desfecho para o caso exitoso da 

Cooperativa Agrossutentável de União Bandeirantes (UNICOOP), constituída dia 09 

de julho de 2011, por 80 cooperados fundadores, agricultores familiares, produtores 

de banana; e que graças ao crescimento da produção, no dia 18 de maio de 2017, 

instalou em Porto Velho um entreposto de comercialização de seus produtos 

agrícolas. 
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CAPÍTULO 1 - MIGRAÇÃO E TERRITÓRIO EM RONDÔNIA: 1970-2005 

Este primeiro capítulo trata da política estratégica de ocupação das terras pelo 

governo brasileiro – onde está hoje situado o Estado de Rondônia – desde a 

colonização pela coroa portuguesa no século XVI, passando pela construção da 

lendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), inaugurada em 1912, em 

cumprimento ao Tratado de Petrópoles assinado em 1903 por Brasil e Bolívia, como 

compensação das terras do Acre anexada ao território brasileiro. Discorre sobre os 

conflitos territoriais; a conflituosa migração dos trabalhadores rurais e as lutas pela 

terra; o mito da desterritorialização; como ocorreu a colonização recente em 

Rondônia; as dificuldades de implantação dos projetos governamentais de ocupação 

do território de Rondônia; faz um breve histórico dos conflitos agrários em Rondônia; 

como ocorreram os projetos de colonização agrária em Rondônia nos governos 

militares; trata do embate sobre a legislação ambiental e a função social da terra; as 

conferências internacionais coordenadas pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), em Estocolmo, na Suécia em 1972; no Rio de Janeiro, Brasil em 1992, em 

Joanesburgo, na África do Sul em 2002, chamada de Rio+10; no Rio de Janeiro em 

2012, chamada de Rio+20; discorre sobre a evolução da legislação brasileira sobre 

o uso sustentável dos recursos naturais a partir da constituição Federal de 1988, 

passando pelos grandes debates na década de 1990, envolvendo ambientalistas, 

Universidades, Organizações Não Governamentais (ONGs), os quais serviram de 

subsídios ao texto aprovado pelo Congresso Nacional da Lei nº 9.985, de 

18/07/2000, a histórica lei do SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza); fala da criação em 1988 da Floresta Nacional Bom Futuro, no 

município de Porto Velho e entorno; discorre sobre a crição em 1999 do 

PLANAFLORO (Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia); trata da instituição em 

1988 do Zoneamento Socio-Econômico e Ecológico do Estado de Rondônia 

(ZSEE/RO); sucita a discução sobre a Política Nacional do Meio Ambiente – Lei nº 

6.938, de 31/08/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 

fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências – e seus 

reflexos no estado de Rondônia; cita a pressão exercida sobre as Unidades de 

Conservação (UCs); da evolução do desmatamento no município de Porto Velho e 

entorno; e da função social do uso da terra. 
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1.1 OS CONFLITOS TERRITORIAIS 

Para se ter uma visão holística dos conflitos territoriais, se faz necessário 

conhecer algumas definições e conceitos acerca dos diversos tipos de conflitos aqui 

analisados, dentre eles a dinâmica da desterritorialização a que são submetidos, em 

particular, os trabalhadores rurais sem terra, no país.   

1.1.1 A migração dos trabalhadores rurais e as lutas pela terra 

 Um dos fenômenos mais característico da estrutura agrária brasileira, 

altamente concentradora de terras e marcada pela violência contra os trabalhadores 

rurais, é o processo sistemático de expulsão destes trabalhadores das terras nas 

quais, tradicionalmente, produzem o seu sustento. O resultado, bastante conhecido, 

é a migração constante de trabalhadores de diversas regiões do país para as áreas 

urbanas e para as regiões de expansão da fronteira agrícola brasileira, notadamente 

nas regiões Centro-Oeste e Norte do país. Este processo dá origem à dinâmica da 

desterritorialização – perda dos vínculos dos trabalhadores migrantes com seu 

território de origem – mas também a uma nova reterritorialização, na medida em que 

novas configurações territoriais vão se formando como resultado da migração e da 

fixação dos trabalhadores do campo nestas regiões (HAESBAERT, 2004).1 

1.1.1.1 Desterritorialização 

 Sobre o mito da desterritorialização econômica, Rogério Haesbaert afirma que 

“um dos discursos ‘espaciais’ mais em voga nos anos 90, e que se estende ainda 

hoje no âmbito de vários debates sobre a ‘sociedade em rede’ e a ‘pós-

modernidade’, é o discurso da desterritorialização. Três grandes vertentes 

interpretativas podem ser aí identificadas, associadas a, pelo menos, três dimensões 

sociais: a cultural ou simbólica, em sentido mais estrito, a política e a econômica. 

Trabalhamos com a distinção entre uma desterritorialização de ‘matriz’ 

predominantemente econômica, outra de matriz política e uma terceira de matriz 

                                                 
1
 MIRANDA, Napoleão; ALMEIDA, João Bosco Peixoto de. Conflitos agrários e resistência política: o caso de 

União Bandeirantes/RO / Napoleão Miranda, João Bosco Peixoto de Almeida. Artigo publicado no VI 

CONINTER - Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades. João Pessoa: Universidade 

Federal da Paraíba, 2017. 
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cultural, mas isto não significa adotarmos uma posição estruturalista que distingue 

de forma nítida esses componentes, indissociáveis enquanto dimensões ou 

perspectivas do social. Esta diferenciação está ligada especialmente ao fato de que 

os próprios discursos sobre a desterrritorialização por nós analisados, na maioria 

das vezes assumem essa separação e devem, como tal, ser sistematizados. 

Explícita ou implicitamente, essas dimensões estão vinculadas a diferentes 

concepções de território. Podemos ampliar a questão afirmando que se tratam de 

respostas diferentes a um mesmo processo de desterritorialização. Se entendermos 

território no sentido amplo em que aparece associado aos processos de dominação 

e/ou apropriação do espaço, reelaborando os termos de Lefebvre (1984) para a 

produção do espaço, podemos afirmar que os objetivos ou as razões desta produção 

e controle (ou descontrole, no caso de incluir a desterritorialização podem ser os 

mais diversos, envolvendo fatores de natureza predominantemente econômica, 

política e/ou cultural. […]” (HAESBAERT; RAMOS, 2004, pg. 25). 

 Dessa forma, fica explícito que os processos de 

desterritorialização/reterritorialização envolvem normalmente conflitos entre diversos 

grupos sociais, e também agentes estatais, em uma dinâmica mais ampla de 

dominação política e econômica que se manifesta também como dominação 

territorial, contra a qual os segmentos sociais subalternos têm que lutar se desejam 

garantir condições materiais de vida adequadas. Esse fenômeno fica bem evidente 

no caso do Estado de Rondônia, uma das principais fronteiras agrícolas do país, há 

mais de 40 anos, iniciada ainda durante o regime militar brasileiro. 

1.1.1.2 A colonização recente em Rondônia  

 Há uma ampla diversidade na literatura que trata dos conflitos de terras no 

Brasil. Desde o início da década de 1970, a Amazônia tem sido palco dos mais 

violentos confrontos de luta pela terra. Os estados do Pará e de Rondônia têm 

protagonizado esses confrontos. Os casos de maior repercussão nacional e 

internacional ficaram conhecidos como “O massacre de Carajás”, no Pará e “O 

massacre de Corumbiara”, em Rondônia, sem desmerecer os demais casos de 

conflitos pela posse da terra, igualmente desumanos. 

 Em relação a este Estado, pode-se afirmar que “[…] A colonização recente em 

Rondônia, nas décadas de 1970, 1980 e 1990 foi marcada por diversos conflitos 
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agrários envolvendo latifundiários, populações indígenas, extrativistas e camponeses 

sem-terra. O mais conhecido destes conflitos, ocorrido em Corumbiara em 1995, 

teve repercussão nacional e internacional. [...] Mais do que uma análise dos conflitos 

territoriais na expansão da fronteira agrícola na Amazônia ou da análise descritiva 

das organizações camponesas, este trabalho se propõe a oferecer uma contribuição 

inicial sobre as experiências de resistência camponesa, em contraposição às ações 

da grande propriedade latifundiária, já que consideramos ser esta a principal 

contradição existente no campo brasileiro. […]” (MARTINS, 2009)2  Neste sentido, 

“[…] Não se pode falar em colonização recente sem falar dos inúmeros conflitos 

agrários que ocorreram entre as décadas de 1970, 1980 e 1990. Neste período o 

campesinato reinventou a luta de várias formas e se colocou contra o latifúndio e 

contra o Estado, resistindo, vivendo cotidianamente em rebeldia, mediante a ‘certeza 

de que o futuro lhes pertence e que será conquistado’ (OLIVEIRA, 2007, p. 153).  

1.1.1.2.1 Os projetos governamentais de ocupação do território de Rondônia 

 Rondônia ao longo dos últimos 50 anos contou com vários projetos 

estratégicos executados, custeados com recursos financeiros do Governo Federal e 

do Banco Mundial. Esses recursos financiaram a execução do Plano Agropecuário e 

Florestal de Rondônia (PLANAFLORO). Outros planos foram executados em 

Rondônia: Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia 

(POLAMAZÔNIA) e Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil 

(POLONOROESTE). 

 Dentre as inúmeras análises sobre os projetos governamentais de ocupação 

do Estado de Rondônia, e que favoreceram uma dinâmica de ocupação do território 

propiciadora de conflitos agrários, pode-se destacar a análise do autor (OLIVEIRA, 

1998). Em seu estudo sobre a colonização dirigida que produziu o maior dos ciclos 

migratórios do Estado, o autor identificou que a intenção dos governos militares era 

regularizar e facilitar o monopólio da terra por grandes corporações agropecuárias e 

empresas estrangeiras de extração de matéria prima vegetal e mineral, associados 

ao objetivo de ‘aliviar as tensões sociais’ causadas pelas ocupações de terra pelos 

camponeses em todo o país (OLIVEIRA, 1998, p. 70). “Com a criação da SUDAM 

                                                 
2
 Revista Labirinto – Ano XII, nº 16 – junho de 2012. ISSN: 1519-6674. Dossiê “Cultura, resistência e sujeito.” 

p. 150-151.    
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(Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia) em 1966, é estabelecida uma 

política de incentivos fiscais, configurando uma interiorização desta ocupação com a 

construção das rodovias e por meio de vias de navegação para o escoamento da 

matéria prima extraída. A SUDAM foi criada depois de tentativas sem sucesso da 

SPVEA (Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia) em 

implementar os objetivos econômicos da gerência militar.  A gerência militar lançou o 

Programa de Integração Nacional (PIN), através do Decreto-Lei nº 1.106 de 

16/06/1970, em que formalizava a proposta de assentar camponeses em lotes de 

100 hectares numa faixa de terra de 10 km de cada lado da rodovia em construção, 

a Transamazônica e a Cuiabá-Santarém, mas foi com o POLAMAZÔNIA, criado em 

setembro de 1974, que se acelerou o desenvolvimento da região. A ideia de ‘vazio 

demográfico’ era propagandeada pela gerência militar desconsiderando a presença 

das populações indígenas, seringueiros, comunidades quilombolas e ribeirinhos que 

já se encontravam na região” (MARTINS, 1991, p. 62).  

 No período entre 1971 e 1976 verificou-se que a única região que aumentou 

progressivamente os conflitos agrários foi a Amazônia Legal. Em 1981 o aumento 

ocorreu em todo o país, mas na região norte os conflitos se manifestaram com maior 

intensidade. O grande fluxo migratório para a região não se deu somente por 

pequenos e médios proprietários. Segundo Martins, dentre os que vieram, por 

exemplo, do Estado do Paraná para Rondônia muitos eram meeiros, arrendatários e 

posseiros, expulsos da terra pela concentração e mecanização da propriedade, e 

pela exploração que os empobrecia. Como explicou Martins em estudo realizado na 

época, os camponeses iam chegando ‘com o pouco que lhes restava embalados em 

dois ou três sacos’ (MARTINS, 1991, p. 75).  Os camponeses assentados 

representaram somente pequena parte dos números previstos. A meta era de um 

milhão de famílias a serem assentadas, mas o INCRA reduziu esse número para 100 

mil. Nos anos de 1970, somente 7% do número de camponeses constantes no 

planejamento foram assentados na Transamazônica. O Governo brasileiro iludiu os 

camponeses de outras regiões, para reduzir os tensionamentos, com falsas 

promessas de terras férteis na Amazônia. A ideia era “distribuir alguma terra para 

não distribuir as terras, esse acabou sendo o lema de fato da política governamental 

de colonização dirigida” (IANNI, 1979, p. 81). A SUDAM financiou inúmeros projetos 

que estavam em áreas de conflito agrário, pois bastava às grandes corporações e 
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latifundiários declararem que não havia litígio na área (MARTINS, 1995, p. 122). 

Este processo de favorecimento dos grandes monopólios deu-se por meio de ações 

coercitivas do Estado ou através das ações armadas de latifundiários. A grilagem é a 

marca oficial deste período mediante a falsificação de títulos de propriedade, 

enquanto os camponeses eram empurrados para áreas menos férteis e/ou menos 

acessíveis (BECKER, 1991, p. 30).  No processo de ocupação de Rondônia, foram 

criados cinco Projetos Integrados de Colonização (PIC), dois Projetos de 

Assentamento Dirigido (PAD) e os Projetos de Assentamento Rápido (PAR), 

distribuídos em vários municípios do Território (SOUZA, 2006, p. 31). A ocupação da 

Gleba Corumbiara não foi diferente de outras regiões do Estado de Rondônia. Os 

lotes de dois mil hectares já haviam sido definidos pelo INCRA no ano 1976, sendo 

que esses, em tese, não poderiam ser de um único proprietário. A demarcação dos 

grandes lotes foi executada pela Empresa Expansão Ltda., que os limitavam por 

picadas, permitindo comprovar facilmente a concentração de terra, entre pessoas da 

mesma família. (MESQUITA, 2001, p. 80 e 81).  

 Segundo Mesquita (2001, p. 64), além dos projetos de colonização havia 

ainda dois outros programas de ocupação do espaço em Rondônia, que o INCRA 

utilizava: a) Áreas de Licitação – que foram glebas que variavam de 200 a 2000 ha 

postos em Licitação Pública; b) Áreas de Regularização Fundiária – que foram áreas 

normalmente ocupadas e que iam sendo regularizadas junto ao INCRA. Estas áreas, 

em sua maioria, eram extensões dos projetos de colonização ocupados nos mesmos 

padrões (lotes de 100 ha.) pelos que não conseguiram ser selecionados para os 

projetos. O INCRA expedia, em cada situação, as Licenças de Ocupação (LO), 

Autorização de Ocupação (AO) e o Título Definitivo (TD), sendo que este último 

somente era expedido após determinado período das expedições dos dois primeiros, 

associados aos prazos de carência de serviços da colonização ao INCRA, onde 

eram comprovadas as ‘benfeitorias’ em cada área (MESQUITA, 2001, p. 65). A 

prioridade na ocupação era para quem tinha condições de realizar derrubadas e 

muitos camponeses não dispunham de recursos para fazê-las. Os poucos que 

conseguiam lotes se embrenhavam floresta adentro, foram vitimados pela malária e 

outras doenças tropicais. Sem assistência governamental e sem estradas eram 

aliciados pelas madeireiras que aqui se instalavam. Ocorria também a falta de apoio 
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estrutural aos camponeses que se amontoavam em filas de espera nas sedes do 

INCRA.  

 Em pouco tempo, inúmeros conflitos entre posseiros, madeireiros, 

garimpeiros, latifundiários e indígenas tornavam-se uma constante.  A política 

concentradora do período de colonização das décadas de 1960 e 1970 foi mantida 

na década de 1980, favorecendo o latifúndio e o capital financeiro internacional, para 

a exploração da madeira, recursos minerais e monocultura em larga escala. Este 

quadro excludente favoreceu a intensificação de ocupações de terras improdutivas 

em várias áreas do Estado de Rondônia por parte dos camponeses e intensificou a 

luta pela terra (TAVARES DOS SANTOS, 2000, p. 02). A Amazônia Legal passou a 

ser o principal espaço de conflitos agrários. Uma das organizações que acompanhou 

e denunciou estes conflitos foi a Associação Brasileira de Reforma Agrária (ABRA) 

que serviu à época como espaço de denúncia, socialização de experiências da luta 

pela terra e contribuiu para o surgimento e fortalecimento de outras organizações. 

Conforme dados coletados pela ABRA, no ano de 1981 a região Norte – além dos 

Estados que a compõem atualmente inclui-se também Mato Grosso, Goiás e Distrito 

Federal – concentravam 57% dos conflitos agrários registrados. O dado é inferior ao 

período de 1976, onde no ranking de conflitos esta região concentrava 67% de 

casos. Se observarmos a quantidade de conflitos, veremos que estes saltam de 85, 

em 1976, para 514 conflitos no ano de 1981. Os conflitos acentuaram-se, sobretudo, 

na Amazônia legal, em Áreas de expansão da fronteira agrícola. Em Rondônia os 

percentuais apontam para um crescimento de mais de 100% comparando dados de 

1971 e 1981 (MARTINS, 2009). Como se percebe, mesmo sob o período militar e 

sem organizações camponesas expressivas ou movimentos sociais, houve um 

processo de resistência de populações tradicionais amazônicas, de posseiros 

migrantes tantas vezes expropriados de suas terras em outras regiões, que se 

colocavam em luta contra os latifundiários e as grandes empresas que se instalavam 

na região. Esta resistência se deu principalmente de forma armada, para combater 

as ações de pistolagem dos fazendeiros, mas também para resistir a despejos das 

áreas em que ocupavam e produziam, sendo, de certa forma, um ensaio para lutas e 

organizações futuras. Nos anos de 1980 e 1981 intensificaram-se os conflitos na 

Região Norte, atingindo, no caso de Rondônia, a totalidade de seus municípios. Ao 

mesmo tempo em que o capital amplamente estimulado pelo Estado avançava sobre 
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a terra dos posseiros e povos indígenas, uma verdadeira guerra se instalava no 

campo, onde camponeses eram utilizados para deslocar grupos indígenas 

(MARTINS, 1991 p. 74). 

  Identificou-se, no período, um percentual de 41% do total de municípios da 

região amazônica como palco de conflitos agrários nos anos de 1980 e 1981. Para 

efeitos comparativos, nas outras regiões o número foi bastante inferior. A região 

Nordeste, que na época tinha 1.264 municípios registrou que em 209 deles (17%) 

havia conflitos agrários e a região Centro-Sul, de um total de 2.129 municípios, em 

165 ou 8% do total não se estabelecera qualquer tipo de conflito agrário. Isto quer 

dizer, que a intensidade de conflitos na Amazônia, já àquela época representava 

dados elevados, o que se repetiu em outros períodos posteriores. Em Rondônia, 

foram registrados 19 conflitos agrários, sendo que destes, oito foram em 1980 e 

onze conflitos no ano de 1981. Na maioria dos conflitos houve vítimas fatais, 

principalmente por parte de camponeses, indígenas e lideranças sindicais. Mas é 

preciso destacar que as baixas também foram significativas entre latifundiários e 

seus ‘funcionários’ (pistoleiros). Do total de 197 mortos em conflitos agrários no 

biênio 1980/1981 a ABRA concluiu que eram 107 posseiros, 20 trabalhadores rurais 

(denominação geral), 7 dirigentes de Sindicatos de trabalhadores Rurais, 3 

advogados, 13 indígenas, 1 tratorista, 2 capatazes, 12 pistoleiros, 26 jagunços, 1 

grileiro (denominação geral), 2 fazendeiros e 3 policiais. Em muitos casos os 

camponeses só conseguiam regularizar uma área junto ao INCRA quando 

ocupavam e passavam a confrontar-se com fazendeiros e pistoleiros por estes 

contratados.   

1.2 BREVE HISTÓRICO DOS CONFLITOS AGRÁRIOS EM RONDÔNIA 

 Na década de 1970, o atual Estado de Rondônia, ainda figurava como 

Território Federal. Logo, a subordinação à gerência militar era ainda mais evidente e 

rígida. Em rápida análise dos jornais que circulavam em Porto Velho, naquele 

período, percebe-se destacado papel ao Jornal A Tribuna. Os poucos relatos acerca 

dos conflitos agrários durante o final dos anos de 1970 e início dos anos 1980 estão 

nas páginas daquele extinto jornal, que era citado pelo SNI (Serviço Nacional de 

Informação), como um dos jornais ‘contestadores’ e que não deveria ter qualquer 

investimento por parte do governo. Em consulta aos dados da CPT (Comissão 
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Pastoral da Terra), Oliveira (2007) apresentou um quadro de análise mais amplo e 

identificou que a partir de 1972 a ‘participação’ da Amazônia nas mortes em conflito 

no campo aumentou consideravelmente. É o período em que as levas de migrantes 

rumavam para o norte do país, enganadas pela propaganda governamental de que 

havia terra para todos. Grande ilusão, que criou um dos cenários mais dramáticos da 

história recente, em virtude do grande número de conflitos e assassinatos existentes 

no campo. É preciso destacar, ainda, que mesmo com menor intensidade de 

ocupações ou número de famílias organizadas, na Amazônia, o conflito entre 

latifundiários e camponeses sem-terra ocorreram e ainda ocorrem de forma mais 

sangrenta, vitimando na maioria dos casos os diversos grupos de camponeses, 

organizados ou não por movimentos. 

  A região Cone Sul do Estado de Rondônia foi palco de inúmeros conflitos 

pela posse da terra envolvendo fazendeiros e camponeses pobres sem-terra. A 

região de Corumbiara não difere das demais regiões de Rondônia que no mesmo 

período enfrentavam conflitos de toda a ordem. Em muitos casos, além da ação de 

pistoleiros a mando dos fazendeiros, se tinha a conivência e a participação estatal, 

sobretudo do judiciário e do INCRA. Os camponeses que iam ocupando as áreas 

eram surpreendidos posteriormente por pistoleiros, que a mando de fazendeiros 

realizavam a ‘limpeza’ das áreas ocupadas. Nos atuais assentamentos Adriana, 

Vitória da União e Verde Seringal, a terra foi conquistada a partir de muitas 

ocupações e resistência. Um dos conflitos que mais chamou a atenção no início da 

década de 1980 foi o da Fazenda Cabixi, município de Colorado D’Oeste em maio 

de 1982. Os camponeses ocuparam a área, foram despejados e depois de certo 

tempo regressaram. Os fazendeiros contrataram trabalhadores para fazerem 

derrubadas na área e criar uma situação de conflito, onde os camponeses 

conseguiram desarmar e prender um pistoleiro. No confronto seguinte, morreu um 

camponês, dois pistoleiros e a mulher de um dos pistoleiros. Em resposta ao conflito, 

a polícia prendeu 34 camponeses, além de apoiadores da região tidos como ‘autores 

intelectuais’ dos crimes. Nenhum ‘trabalhador’ da fazenda foi indiciado (LINK, 2008, 

p. 325). O tratamento dado pelo Estado era o mesmo que em outras regiões: O 

Judiciário decidia em favor dos latifundiários, mesmo quando era duvidosa a posse 

da terra. Em outros casos eram os próprios pistoleiros que realizavam o despejo. 

Como as terras da colonização do Cone Sul de Rondônia estavam destinadas, 
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principalmente, às grandes fazendas agropecuárias, as tensões pela posse da terra 

ocorreram em vários locais.  

 Os períodos de conflito que antecederam a criação dos atuais assentamentos 

foram marcados pela ação da pistolagem e pela intervenção estatal em favor dos 

latifundiários, ou seja, pela repressão oficial e não oficial de bandos armados aos 

trabalhadores rurais migrantes. A região do Cone Sul é o retrato do campo 

rondoniense no período. Neste contexto, em 1984 iniciam-se ocupações 

coordenadas pela CPT de Rondônia, que inclusive articulou a participação de 

lideranças nos encontros de fundação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST). As primeiras ocupações organizadas pelo MST em Rondônia 

ocorreram em 1987 no município de Jarú com 280 famílias. Esta ocupação foi 

dispersa, pois a área ocupada tinha grande foco de Malária. O MST organizou então 

sua segunda ocupação no Município de Espigão D’Oeste, no ano de 1989 com 

cerca de 140 famílias na área denominada ‘fazenda Seringal’. A ocupação ficou 

conhecida como 25 de julho, data em que acamparam na área. A fazenda já estava 

sendo desapropriada e lá foram assentadas mais de 300 famílias (SOUZA, 1994). 

Outras duas organizações camponesas surgiram a partir do ano de 1995, após o 

conflito ocorrido na fazenda Santa Elina, conhecido como ‘Massacre de Corumbiara: 

o MCC (Movimento Camponês Corumbiara) e a LCP (Liga dos Camponeses Pobres 

de Rondônia e da Amazônia Ocidental). Há uma grande diferença na ideologia e na 

prática política que distancia a LCP do MST e MCC. Os últimos defendem a reforma 

agrária tutelada pelo Estado. A ideologia adotada pela LCP aponta para uma ruptura 

com o Estado, caracterizado como semifeudal e semicolonial, sob a bandeira da 

‘Revolução Agrária’, como parte de uma ‘Revolução Democrático-Burguesa de novo 

tipo’ e sua ação tem causado um levante de camponeses quando propõe ‘tomar 

todas as terras do latifúndio’ refutando as políticas de reforma agrária.  

 Segundo o INCRA, em 2005 a LCP organizava 1.997 famílias distribuídas em 

8 acampamentos, enquanto o MST respondia por 987 famílias distribuídas em 12 

acampamentos. Já naquele ano a LCP congregava um número maior de 

camponeses em face das outras organizações camponesas de Rondônia 

(PRRA/INCRA, p. 70, apud SOUZA, 2006, p.81). Em 2009, esta organização 

camponesa já estava organizada em mais de sete estados da Federação e muito 

lembra o processo de constituição das Ligas Camponesas nas décadas de 1950 e 
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1960 (MARTINS, 2009). A luta pela terra em Rondônia tem sido cada vez mais 

intensa apresentando novos métodos de organização e avançados processos de 

luta de classes aumentando as contradições existentes. As contradições do campo 

rondoniense fazem parte da estrutura agrária brasileira que mantém seu caráter 

semifeudal, devido o tipo de capitalismo aqui desenvolvido, o Capitalismo 

Burocrático. Na definição de Guzmán é ‘o capitalismo que o imperialismo impulsiona 

num país atrasado; tipo de capitalismo, a forma especial de capitalismo, que impõe 

um país imperialista a um país atrasado, seja semifeudal, semicolonial’ (GUZMÁN, 

1974, p. 1). Os países de capitalismo burocrático são aqueles nos quais não se 

concretizaram revoluções burguesas clássicas, persistindo o problema agrário 

(MARTÍNS, 2009). Diversos teóricos brasileiros confirmam a manutenção das 

estruturas socioeconômicas atrasadas no campo brasileiro e a permanência das 

relações de semi-feudalidade. A Amazônia é uma região estratégica para os 

interesses econômicos do imperialismo. 

1.2.1 Os projetos de colonização agrária em Rondônia nos governos militares 

  A implantação de projetos de colonização pelos governos militares a partir de 

1970 se deu, entre outras causas, pela necessidade de expansão econômica e 

controle do território amazônico pelo imperialismo. Analisando a ação do plano 

agrário do regime militar na busca de garantir para o capital as terras da Amazônia, 

Martins (1984) e Ianni (1979) afirmam ter sido essa distribuição de terras uma 

contrarreforma agrária, ou seja, uma reforma agrária para os latifundiários. Conforme 

Souza, a ação do imperialismo norteamericano é hegemônica em nosso país desde 

a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), especialmente na Amazônia, por ser uma 

área estratégica aos seus interesses econômicos: “a partir de 1992, foi formulado o 

discurso de ‘desenvolvimento sustentável’, que foi utilizado para justificar novos 

projetos de financiamento de organismos internacionais na Amazônia, dentre estes 

as organizações não governamentais (ONGs), que interferem no planejamento 

regional a serviço do capital monopolista, possuem informações precisas sobre o 

território, por meio de fotos de satélites, são responsáveis pela biopirataria e estão 

presentes em áreas de mineração, de exploração agrícola e pecuária, manejo 

florestal, exploração de petróleo, no extrativismo, no ecoturismo, enfim, espalham 

seus tentáculos por todas as atividades, respaldadas por bancos e agências do 
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capital financeiro internacional. A hegemonia do imperialismo norteamericano na 

Amazônia, pode ser observada em todos os setores da sociedade. Desde a 

Segunda Guerra Mundial, a ação dos grandes capitalistas foi no sentido de fortalecer 

o Estado norteamericano para exercer o controle dos grandes monopólios em áreas 

estratégicas (SOUZA, 2010, p. 366). […]3” (MARTINS, 2009). Fica claro, dessa 

forma, o sentido básico dos projetos de colonização formulados e incentivados pelos 

governos militares para a Amazônia, respondendo, positivamente, às pressões 

internacionais, em particular dos Estados Unidos, altamente interessados na 

exploração dos recursos naturais abundantes e valiosos da região. 

1.3 A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E A FUNÇÃO SOCIAL DA TERRA 

 A Organização das Nações Unidas (ONU), criada em 24 de outubro de 1945, 

com sede na ilha de Manhattan, em Nova Yorque, nos Estados Unidos; possue 

escritórios em Genebra, Nairóbi e Viena; tem por objetivos manter a segurança e a 

paz mundial, promover os direitos humanos, auxiliar no desenvolvimento econômico 

e no progresso social, proteger o meio ambiente e promover ajuda humanitária em 

caso de fome, desastres naturais e conflitos armados. Foi constituída com 51 

Estados-membros e hoje conta com 193. Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-

1945), Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, propôs a criação da ONU 

em substituição a Liga das Nações. 

 Desde sua criação, a ONU realizou diversas conferências internacionais com 

foco na proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável. Em abril de 1971, 

Maurice F. Strong, secretário-geral da Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente, juntamente com U. Thant, secretário-geral da ONU, iniciou a fase 

preparatória para a primeira conferência-marco na área de meio ambiente, a 

Conferência de Estocolmo de 1972, na Suécia. Em 1992 ocorreu no Rio de Janeiro, 

a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

Sustentável (Rio 92). Em 2002 a conferência foi realizada em Joanesburgo, na 

África do Sul, a Rio+10; em 2012 no Rio de Janeiro, a Rio+20. Em setembro de 

2015, desta vez na sede da ONU em Nova Yorque, a Cúpula de Desenvolvimento 

                                                 
3
  Revista Labirinto – Ano XII, nº 16 – junho de 2012. ISSN: 1519-6674. Dossiê “Cultura, resistência e sujeito” 

p.152-159. 



 

30 

 

Sustentável, se reuniu e definiu os novos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. 

 O Brasil com sua dimensão territorial continental e suas valiosas riquezas 

naturais, a partir da Rio 92 passou a ser mais pressionado pelos Estados-membros 

da ONU, para criar e implementar políticas públicas de preservação, conservação da 

natureza e desenvolvimento sustentável. 

1.3.1 A legislação ambiental brasileira  

 A Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, trata da matéria ambiental 

no artigo 225, no Capítulo VI – Do Meio Ambiente. 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Depois de exaustivos debates nas universidades, escolas, sindicatos, 

instituições públicas e organizações não governamentais (ONGs); após a aprovação 

pelo Congresso Nacional, o presidente da República sanciona a Lei nº 9.985, de 18 

de julho de 2000, que “Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da 

Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza e dá outras providências”. 

A Lei nº 9.985/2000, a lei do SNUC (Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza), estabelece critérios e normas para a criação, 

implantação e gestão das unidades de conservação. Em seu art. 2º do inciso I ao 

XIX, discrimina o que vem a ser essas Unidades de Conservação (UCs). 

Depois foram editadas novas leis e decretos complementares à Lei do SNUC. 

O Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, que “Regulamenta os artigos da Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza - SNUC, e dá outras providências”. A Lei nº 11.132, de 04 

de julho de 2005, que “Acrescenta artigo à Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que 

regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal e institui o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza”. Decreto nº 5.566, de 

26 de outubro de 2005, que “Dá nova redação ao caput do art. 31 do Decreto nº 

4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta artigos da Lei nº 9.985, de 18 de 
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julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza - SNUC.” 

Antes da existência da Lei do SNUC, ainda no governo militar, foi assinada 

pelo Presidente da República General João Batista de Oliveira Figueiredo, a Lei nº 

6.938, de 31 de Agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências.  

No estado de Rondônia, os órgãos ambientais têm a sua disposição diversos 

instrumentos jurídicos para fiscalizar e fazer cumprir as normas para o uso de forma 

sustentável dos recursos naturais; além da legislação federal supracitada, têm-se 

ainda: 

BRASIL. Decreto 96.188, de 21 de junho de 1988. Cria, no Estado de 
Rondônia, a Floresta Nacional do Bom Futuro, com limites que especifica, e 
dá outras providências. 
 
RONDÔNIA. Decreto 6.100, de 22 de setembro de 1999. Dispõe sobre o 
comitê de avaliação independente do Plano Agropecuário e Florestal de 
Rondônia - PLANAFLORO. 
 
RONDÔNIA. Decreto 3.782, de 14 de junho de 1988. Institui o Zoneamento 
Socio-Econômico e Ecológico do Estado de Rondônia. 
 

Em 2016 o Governo do Estado de Rondônia, através de sua Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), licitou e contratou o serviço de 

consultoria para auxiliar os técnicos da SEDAM à fazerem a revisão da 2ª 

aproximação do Zoneamento Socio-Econômico e Ecológico do Estado de Rondônia 

(ZSEE/RO). Rondônia é o primeiro estado da Federação a fazer a atualização do 

zoneamento; cumprindo com o que dispõe a legislação sobre zoneamento no País 

(Decreto nº 4.297/2002), o novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), a elaboração 

e/ou revisão dos ZEEs estaduais deve cumprir com a metodologia estabelecida pelo 

Governo Federal através do Decreto nº 4.297/2002. Esta atualização se faz 

necessária para adequaquar a dinâmica desenvolvimentista do estado de Rondônia 

nos últimos trinta anos e também para acompanhar as mudanças na legislação 

ambiental brasileira. 

O Brasil dispõe de diversos instrumentos jurídicos que tratam do uso 

adequado de recursos naturais. No entanto, nas entrevistas de campo que fiz para 

subsidiar esta dissertação, foram relatados por agentes de instituições públicas de 



 

32 

 

fiscalização e controle ambiental, que essas instituições não dispõem de recursos 

humanos e logísticos suficientes para o bom desempenho de suas funções. 

1.3.2 A Política Nacional do Meio Ambiente e os reflexos no estado de 

Rondônia 

O estado de Rondônia está localizado na Região Norte do Brasil, 

confrontando seus limites com os estados: Mato Grosso a leste, Amazonas a norte, 

Acre a oeste e a República da Bolívia a oeste e sul. O estado possui 52 municípios e 

ocupa uma área de 237.590,547 km². O município de Porto Velho é a sua capital o 

qual é banhado pelo rio Madeira, que juntamente com os rios Machado, Mamoré e 

Guaporé, são os principais rios que foram sua bacia hidrográfica (Figura 01).  

O relevo é suavemente ondulado; 94% do território encontra-se entre as 

altitudes de 100 e 600 metros. O clima é equatorial e a economia é baseada na 

pecuária e na agricultura (café, cacau, arroz, mandioca, milho) e no extrativismo 

(madeira, minérios e látex ‘borracha’). 

É o terceiro estado mais populoso da Região Norte com 1.787.279 habitantes, 

segundo estivativa do IBGE para 2016, sendo superado apenas pelos estados do 

Pará e Amazonas. A população rondoniense é uma das mais diversificadas do 

Brasil, composta de migrantes oriundos de todas as regiões do país; com destaque 

para os paranaenses, paulistas e mineiros seguidos por gaúchos, capixabas, 

baianos, matogrossenses e sergipanos; além de cearenses, maranhenses, 

amazonenses e acreanos, que fixaram-se na capital, preservando-se ainda os fortes 

traços amazônicos da população nativa nas cidades banhadas por grandes rios, 

sobretudo em Porto Velho e Guajará-Mirim, as duas cidades mais antigas do estado. 
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                Figura 01 - Divisão política do Estado de Rondônia e sua localização na Amazônia. 
                Fonte: Governo de Rondônia/SEPOG 

 

O estado de Rondônia possui atualmente 14 Unidades de Conservação 

federais: 07 UCs de proteção integral, 07 UCs de uso sustentável, além de 21 Terras 

Indígenas, e 43 Unidades de Conservação Estadual: 08 de proteção integral e 35 de 

uso sustentável.  Todas estas UC’s ocupam uma área equivalente a 28,3% do 

território do Estado, sendo que destes, 13,1% consistem em áreas de proteção 

integral (Tabela 01). 
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Tabela 01 - Unidades de Conservação Estaduais e Federais em Rondônia 

CATEGORIA ESTADUAL FEDERAL TOTAL 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL 

ESEC    2 1 3 

PARNA 0 4 4 

PES 2 0 2 

REBIO 4 2 6 

RESEC 0 0 0 

SUB-TOTAL 8 7 15 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL 

APA 2 0 2 

ARIE 0 0 0 

FERS 10 0 10 

FES 1 0 1 

FLOREX 1 0 1 

FLONA 0 3 3 

RDS 0 0 0 

RESEX 21 4 25 

SUB-TOTAL 35 7 42 

TOTAL 43 14 57 
Fonte: Instituto Socioambiental/Programa Monitoramento de Áreas Protegidas - SisArp 
(Sistema de Áreas Protegidas) -16/08/2017. De acordo com a base cartográfica de Unidades 
de Conservação produzida pelo ISA e base de unidades da federação do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.  

 

 

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) começou a ser implementada 

em Rondônia com mais vigor na década de 1960 e 1970, não somente devido às 

exigências legais, mas, principalmente, na esteira do processo de ocupação 

incentivado pelo governo federal, secundada por decisões governamentais 

amparadas pelos vários programas de incentivo à essa ocupação conforme 

veremos, com detalhes, mais adiante. Devido a sua abrangência, a implementação 

da PNMA é sempre realizada em cooperação e com apoio de todas as unidades 

federadas através de seus respectivos órgãos de política ambiental. Em Rondônia, 

atualmente, essa tarefa está sob a responsabilidade da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), no plano estadual, e, nos municípios, com as 

secretarias municipais relacionadas ao assunto que atuam em consonância às 

demandas dos órgãos federais respectivos. A Prefeitura do Município de Porto Velho 

criou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA). No estado de Rondônia, por 

iniciativa do Poder Executivo, o Poder Legislativo aprovovou a Lei Estadual nº 1.144 

de 12 de dezembro de 2002 que “Cria o Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação da Natureza de Rondônia - SEUC/RO, o Conselho Estadual de Política 
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Ambiental - CONSEPA; orientações, definições e conceitos sobre criação, 

manutenção e controle ambiental das Unidades de Conservação Estaduais em suas 

diversas categorias, em consonância com a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - 

SNUC. 

Em que pese a existência atual desse aparato jurídico protecionista ambiental 

no Estado, ele passou a ser estruturado muito depois do recrudescimento da 

ocupação e colonização do seu território nas décadas de 1960 e 1970, depois que 

Rondônia passou de Território Federal para Estado Federado. Até então, os 

assuntos relacionados ao meio ambiente, eram definidos diretamente pelo Governo 

Federal; mesmo porque, nessa época (como nas demais remanescentes), assim 

como também nas outras unidades da federação, os conflitos ambientais ocorrentes 

no território rondoniense sempre estiveram à reboque e no centro dos conflitos 

agrários, paulatinamente presentes nesse processo, e cuja constância passou a ser 

observado após a intensificação da sua ocupação e colonização. 

Assim, com a intensificação dos problemas agrários no então Território, o 

governo federal passou a utilizar a criação e implementação de Áreas Protegidas 

(Unidades de Conservação e Terras Indígenas), assim como ocorria em toda a 

Amazônia Legal, como estratégia para conservar grandes áreas contíguas de 

floresta contribuindo para a manutenção de ecossistemas e serviços ambientais, 

como equilibro de sistemas climáticos e regimes hidrológicos, conservação da 

biodiversidade, atividades econômicas baseadas no uso sustentável dos recursos 

naturais renováveis e a qualidade de vida de populações locais.   

Em 1979 foi instalado o primeiro Parque Nacional, ainda no então Território 

Federal de Rondônia: o Parque Nacional Pacaás Novos, com 764.801 hectares. No 

início dos anos de 1980, foram incluídos no POLONOROESTE, programa de 

desenvolvimento regional financiado com empréstimos do Banco Mundial, um 

componente de proteção do meio ambiente, visando à implantação de unidades 

federais de conservação, fiscalização, e apoio a pesquisa ecológica e outros 

componentes de apoio às comunidades indígenas, objetivando a regularização e 

demarcação de terras, assim como atividades de apoio à saúde e educação entre 

comunidades indígenas. Ainda, no âmbito do POLONOROESTE, foram criadas a 

Reserva Biológica Guaporé em 1982 (na realidade uma transformação da Unidade 
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de Conservação criada originalmente como Reserva Florestal de Pedras Negras, em 

1961) e a Floresta Nacional do Bom Futuro, através do Decreto nº 96.188, de 21 de 

junho de 1988. Também, foram elaborados planos de manejo e construídas 

instalações físicas em benefício do PARNA Pacáas Novos, REBIO Jaru e REBIO 

Guaporé (ambas criadas ainda em 1961 como Reservas Florestais Jarú e Pedras 

Negras e posteriormente transformadas nas Reservas Biológicas Jarú (em 1979) e 

Guaporé (em 1982, conforme acima citado). Também foram investidos recursos em 

infraestrutura física na Estação Ecológica Cuniã, embora essa última não fosse 

decretada oficialmente na época. 

Na segunda metade dos anos 1980, em substituição ao POLONOROESTE, o 

Governo de Rondônia, com apoio do Banco Mundial, iniciou a elaboração do Plano 

Agropecuário e Florestal de Rondônia (PLANAFLORO), com objetivo de manter o 

fluxo de recursos externos do Banco após o encerramento do POLONOROESTE, 

bem como era interesse do Banco Mundial reverter os problemas socioambientais 

causados na execução do POLONOROESTE, e ao mesmo tempo, reparar os danos 

à sua imagem pública. 

O principal legado do PLANAFLORO foi a instituição do Zoneamento Sócio-

Econômico e Ecológico do Estado de Rondônia (ZSEE/RO), O Governo do Estado 

de Rondônia, através do Decreto nº 3.782, de 14 de junho de 1988, posteriormente 

recepcionado pela Lei Complementar nº 052 de 20 de dezembro de 1991, que 

possibilitou a criação das seguintes unidades de conservação:  

Parques Estaduais de Guajará-Mirim, Corumbiara, Serra dos Parecis, e 
Candeias. 
 
Reservas Biológicas de Ouro Preto e Traçadal. 
 
Estações Ecológicas de Samuel e Serra dos Três Irmãos. 
 
Florestas Estaduais Extrativistas Rio Preto-Jacundá, Pacaás Novos e 
Laranjeiras. 
 
Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado (FERS) Abunã, Rio 
Machado, Rio Madeira A e C, Rio Mequéns, Rio São Domingos, Rio 
Roosevelt, Rio Vermelho (A, B, C e D). 
 
Áreas de Proteção Ambiental (APAs) Rio Madeira e Cuniã. 
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A criação dessas UCs estaduais, só foi possível porque o Banco Mundial 

considerava a ação como condição básica para o início do desembolso de recursos 

do empréstimo para o PLANAFLORO.  

Por outro lado, o asfaltamento da BR 364, ligando Cuiabá, MT a Porto Velho, 

RO, (financiado pelo Banco Mundial) e a implantação de infraestrutura de apoio aos 

agricultores já assentados, em processo de assentamento e/ou que estivessem 

tendo a regularização fundiária das terras que ocupavam, provocou grande pressão 

sobre as Unidades de Conservação então existentes devido à proximidade com os 

assentamentos realizados. 

O estado de Rondônia, através da Lei Complementar nº 233 de 06 de junho 

de 2000, que autorizou a elaboração da 2ª aproximação do Zoneamento Sócio-

Econômico e Ecológico do Estado de Rondônia (ZSEE/RO), permitiu disciplinar a 

distribuição territorial das terras ocupadas por assentamentos e pelas Unidades de 

Conservação existentes, determinando que quaisquer alterações em seus limites 

somente poderiam ser realizadas por novo projeto de lei e com estudos tão ou mais 

detalhados quanto aqueles que lhe deram origem, o que impediria, pelo menos 

parcialmente, qualquer  modificação. 

A segunda aproximação do Zoneamento dividiu o Estado de Rondônia em 

três zonas: 

Zona 1: “áreas de uso agropecuário e florestal”, com 120.310,48km², 
equivalentes a 50,45% da área total do Estado, divididas em quatro sub-
zonas, conforme as potencialidades de solos e outros recursos naturais, 
situação de ocupação. 
 
Zona 2: “áreas de uso especial”: abrangendo 34.834,42km², equivalentes a 
14,60% da área total do Estado, destinada à conservação dos recursos 
naturais, passíveis de uso sob manejo sustentável. 
 
Zona 3: “áreas institucionais”, totalizando 83.368km² (34,95% do Estado) 
compostas de UCs de Uso Sustentável (sub-zona 3.1), UCs de Proteção 
Integral (sub-zona 3.2) e Terras Indígenas (sub-zona 3.3).  

A lei da segunda aproximação do zoneamento adotou uma estratégia 

semelhante à Lei Complementar nº 152/96, ou seja: foram transformadas em zonas 

agropecuárias as UCs (Unidades de Conservação) estaduais não demarcadas, que 

tinham sido efetivamente abandonadas pelo Governo de Rondônia, ocasionou a 

legitimação de ocupações então existentes. Nos dois casos (LC 152/96 e LC 233/00) 

o embasamento legal para reduzir e mesmo suprimir unidades de conservação 
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estaduais por meio de lei estadual de zoneamento nunca foi questionado. Presupõe-

se com isto, uma omissão do Poder Legislativo.  

Das Unidades de Conservação federais, a mais antiga é a Reserva 

Extrativista Rio Ouro Preto, criada em março de 1990, enquanto as mais recentes 

são as RESEX Barreiro das Antas e Rio Cautário, ambas criadas em agosto de 

2001. 

Todas as RESEX estaduais foram criadas no contexto do zoneamento 

estadual e do PLANAFLORO, sendo que 15 são áreas relativamente pequenas 

(totalizam 65.304 hectares) inseridas no Projeto de Assentamento Machadinho. 

Algumas áreas, como a RESEX Estadual Rio Cautário sofreram atrasos de anos 

para serem criadas, em relação às previsões dos acordos contratuais do 

PLANAFLORO, o que levou a perdas significativas de florestas. Em lugares como o 

rio Candeias, nunca foram criadas Reservas Extrativistas, apesar das previsões da 

primeira aproximação do zoneamento e reivindicações de moradores locais, que 

acabaram sendo expulsos por grileiros, madeireiros, e posseiros. No caso da 

RESEX Rio Preto-Jacundá, a área originalmente criada em 1989 como Floresta 

Estadual Extrativista (1.055.000 hectares) foi reduzida em 89% por decreto estadual 

em 1996, restando atualmente apenas 95,3 mil hectares. Tal redução foi respaldada 

pela lei da segunda aproximação do zoneamento, através da Lei Complementar nº 

233 de 06 de junho de 2000. 

No âmbito da legislação estadual dentro do Zoneamento Sócio-Econômico e 

Ecológico do Estado de Rondônia (ZSEE/RO), foi definida outra categoria de área 

protegida, as “Áreas de Uso Especial” (zona 2), destinadas à “conservação dos 

recursos naturais, passíveis de uso sob manejo sustentável (Art. 8º)”, inclusive para 

fins de criação de novas unidades de conservação. 

1.3.2.1 Pressão sobre as Unidades de Conservação 

Um dos grandes problemas que o estado de Rondônia enfrenta fica por conta 

do desflorestamento que marcaram o início da ocupação das terras e dos conflitos 

ambientais. No território ocupado por Unidades de Conservação (UCs) e Terras 

Indígenas (TIs) existentes. O desflorestamento atingiu 2.485 km² (3% do total) até 

julho de 2007. O percentual contrasta com os percentuais de desmatamento 

acumulado no Estado como um todo: 37,72%, no período. No período citado, os 
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dados atestam que, no estado de Rondônia, mais de um terço da cobertura vegetal 

original já se encontrava desmatada; as Áreas Protegidas desempenham papel 

essencial para a conservação de grandes áreas contíguas de floresta. Veja a taxa de 

desmatamento na Amazônia por estado (Tabela 02). 

No conjunto das Unidades de Conservação e Terras Indígenas em Rondônia, 

o desmatamento mais intensivo tem ocorrido nas UCs de uso sustentável (RESEX, 

Florestas de Manejo, APAs) tanto nas áreas federais (11,2%) como estaduais (4,2%). 

Com relação às Áreas de Uso Especial (zona 2) do zoneamento estadual, o 

desmatamento acumulado chegou a 3.468 km² (13,7% de área total) em junho de 

2007, acompanhado por elevadas taxas médias anuais entre 2002 e 2007 (2,17%), 

(INPE/PRODES, 2017).  

Não somente as orientações originais do processo de ocupação do Estado de 

Rondônia (desmatar e ocupar para implantar o desenvolvimento) como as 

precedências legais respaldam algumas tomadas de decisões cujos efeitos e 

parâmetros permanecem até os dias de hoje. Para entender esse processo, na 

primeira metade dos anos de 1990 diversas unidades de conservação estaduais 

tiveram seus limites reduzidos por decretos governamentais ou por leis estaduais 

aprovadas pela Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE-RO), tanto para 

respaldar demarcações existentes dentro das unidades de conservação realizadas 

pelo ITERON (Instituto de Terras de Rondônia) como para ampliar as ocupações.  

Dentre os impactos das diversas iniciativas de redução e supressão de UCs 

estaduais entre 1995 a 2000, destacam-se: a redução de 1.055.000 hectares para 

95,3 mil hectares (89%) na área da RESEX Rio Preto-Jacundá; redução de 298.000 

hectares (31,9%) na área total dos parques estaduais, com a supressão total de três 

delas (Serra dos Parecis, Roosevelt, Candeias); e supressão total de oito Florestas 

Estaduais de Rendimento Sustentado – FERS (Rio Abunã, Rio Madeira “C”, Rio 

Mequéns, Rio São Domingos, Rio Roosevelt, Rio Vermelho “A”, “B’ e “D”), com um 

total de 1.141.819 hectares, representando 77% da área total originalmente criada. 

Além disso, a FERS Rio Vermelho “C”, localizada na área de influência da Usina 

Hidrelétrica de Santo Antônio, foi drasticamente reduzida pela Lei Complementar nº 

233/00, de 20.215 hectares para 4.050 hectares.  

Apesar desse assunto (redução/supressão de UCs) não ser objeto de nosso 

estudo, indiretamente, diz respeito à região e entorno da localidade de União 
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Bandeirantes; registramos também, que a amplitude da pressão sofrida pelas UCs 

no Estado de Rondônia é tamanha que, tomando como exemplo, em 2014, no auge 

dos acontecimentos antrópicos na RESEX Jaci-Paraná, a Assembléia Legislativa do 

Estado de Rondônia (ALE-RO), aprovou o Decreto nº 506/2014, extinguindo àquela 

Reserva e abrindo espaço para regularização das ocupações ilegais e as incursões 

de madeireiros e grileiros sobre a RESEX.     

 
Tabela 02 - Taxa de desmatamento na Amazônia (por Estado) 

 

Taxas PRODES 2004 a 2016 

Ano/Estados AC AM AP MA MT PA RO RR TO 
AMZ 

LEGAL 

2004 728 1232 46 755 11814 8870 3858 311 158 27772 

2005 592 775 33 922 7145 5899 3244 133 271 19014 

2006 398 788 30 674 4333 5659 2049 231 124 14286 

2007 184 610 39 631 2678 5526 1611 309 63 11651 

2008 254 604 100 1271 3258 5607 1136 574 107 12911 

2009  167 405 70 828 1049 4281 482 121 61 7464 

2010 259 595 53 712 871 3770 435 256 49 7000 

2011 280 502 66 396 1120 3008 865 141 40 6418 

2012 305 523 27 269 757 1741 773 124 52 4571 

2013 221 583 23 403 1139 2346 932 170 74 5891 

2014 309 500 31 257 1075 1887 684 219 50 5012 

2015 264 712 25 209 1601 2153 1030 156 57 6207 

2016 389 1099 24 261 1508 3025 1394 209 80 7989 

Var. 2016-2015 47% 54% -4% 25% -6% 41% 35% 34% 40% 29% 

Var. 2016-2004 -47% -11% -48% -65% -87% -66% -64% -33% -49% -71% 
           
Fonte: INPE/PRODES/2017 

 

1.3.2.2 Evolução do desmatamento no município de Porto Velho e entorno 

Particularmente no município de Porto Velho, os impactos do processo de 

desmatamento e supressão de áreas das Unidades de Conservação (UCs) tem sido 

preocupante.  

No período compreendido de 1997 a 2000 no município de Porto Velho o 

avanço do desmatamento se deu principalmente nas regiões que correspondem ao 

atual distrito União Bandeirantes e a RESEX Jaci-Paraná, ambas localizadas na 

porção sudeste do município. 

Na região da RESEX Jaci-Paraná, que ocupa 191.324 hectares, segundo o 

Ministério Público de Rondônia, até julho de 2007, estima-se que o desmatamento 



 

41 

 

cumulativo chegou a 37,5 mil hectares. Segundo dados do IMAZON/SAD (2008), 

entre os meses de agosto de 2007 e abril de 2008, foram desmatados 3.026 

hectares. O objetivo principal do desmatamento é consolidar a posse para 

disseminação da agropecuária. Em 2010 e 2011 a RESEX Jaci-Paraná apresentou 

altas taxas de desmatamento devido à expectativa de regularização das terras 

gerada pelo processo de desafetação da UC vizinha, a FLONA do Bom Futuro.  

A região do atual distrito União Bandeirante, fronteiriça com a RESEX Jaci-

Paraná, foi a que teve maior aumento populacional pressionando o avanço sobre 

essa RESEX. A falta de registro das terras, representa um fator negativo para o 

desmatamento. Como as terras, em geral, não são registradas em nome da pessoa 

que detêm sua posse, a fiscalização do desmatamento é dificultada e o responsável 

não pode ser punido. Um dos efeitos desse avanço populacional foi a legalização 

das terras da localidade, que estava inserida na Zona 2.1 da segunda aproximação 

do Zoneamento Socio-Econômico e Ecológico do Estado de Rondônia (ZSEE/RO), 

destinadas ao uso especial que, devido aos problemas e conflitos ambientais ali 

existentes motivados pela grande extensão do processo de ocupação, a Assembléia 

Legislativa do Estado de Rondônia (ALE-RO) aprovou a Lei Complementar nº 308 

de 09/11/2004, transformando áreas ocupadas em zona agropecuária (subzona 1.3). 

Em junho de 2004, o Ministério do Meio Ambiente e o Governo do Estado de 

Rondônia assinaram um acordo sobre a utilização da lei da segunda aproximação 

do Zoneamento Socio-Econômico e Ecológico do Estado de Rondônia (ZSEE/RO), 

Lei Complementar nº 233/00, para reduzir, para fins de recomposição, a área de 

reserva legal, para 50% das propriedades rurais, conforme previsto no artigo 16 do 

Código Florestal (Lei nº 4.771/65, modificada pela Medida Provisória nº 2.166-

67/2001). Um dos compromissos assumidos pelo Governo de Rondônia nesse 

acordo foi “estruturar o órgão ambiental do Estado, fortalecer o Conselho Estadual 

de Política Ambiental (CONSEPA) e proceder a desintrusão das unidades de 

conservação estaduais, quando da ocorrência de invasões”, o que, de fato, não 

ocorreu. 

No dia 02 de agosto de 2004, o Ministério Público Federal (MPF) instaurou a 

Ação Civil Pública (ACP) nº 7100, constante do Processo nº 2004.41.00.001887-3, 

requirida pelo Ministério Público do Estado de Rondônia (MP/RO) e outro, a qual 

resultou numa liminar da Justiça Federal assinada por João Carlos Cabrelon de 
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Oliveira, Juiz Federal Substituto da 2ª Vara respondendo pela 1ª Vara, que 

determinou a desintrusão da FLONA do Bom Futuro, Parque Estadual de Guajará-

Mirim, RESEX Jaci-Paraná e TI Karipuna; bem como, a proibição de novos 

assentamentos, autorizações de desmatamento e exploração madeireira na região 

de Vila Bandeirantes – atualmente União Bandeirantes, distrito do município de 

Porto Velho – e Jacinópolis, também, no municíopio de Porto Velho. Entretanto, a 

liminar simplesmente não foi cumprida, tornando-a posteriormente sem efeito devido 

a aprovação da Lei Complementar nº 308/2004, que transformou em zona 01 

(subzona 1.3) as áreas de União Bandeirantes e Jacinópolis (anteriormente 

inseridas na sub-zona 2.1). 

                Em agosto de 2006, o IBAMA e a SEDAM assinaram um “Termo de 

Cooperação Técnica (TCT) para a Gestão Florestal Compartilhada”, onde o Governo 

Federal repassou ao Governo do Estado de Rondônia, as responsabilidades para a 

autorização de desmatamentos e a aprovação de planos de manejo florestal sem 

considerar a capacidade institucional da SEDAM (Secretaria de Estado do 

Desenvovimento Ambiental) e o compromisso político em assumir tais funções e 

sem garantir mecanismos de supervisão e transparência. 

1.3.3 A função social do uso da terra 

Desde o Império do Brasil, as terras são distribuídas para as oligarquias com 

ligações diretas com os interesses palacianos. O Tratado de Tordesilhas de 1494 

exemplifica de forma clara como os detendores do poder distribuem as terras; 

desrespeitando o direito natural do uso social da terra por seus habitantes originários 

os povos indígenas; depois os quilombolas, as populações tradicionais, os 

agricultores familiares etc. 

Os problemas agrários e fundiários no Brasil vêm desde sua colonização pela 

coroa portuguesa no século XVI. As primeiras demarcações e distribuições de terras 

começaram pelas capitanias hereditárias, onde o rei dizia que terras e a quem elas 

seriam entregues. 

Os grandes latifúndios atuais equivalem-se às capitanias hereditárias; 

enquanto as sedes das fazendas são similares às casas grandes da época colonial 

do país. Os trabalhadores rurais sem terras são excluídos de acesso à terra, tanto 
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quanto os escravos que viviam nas senzalas. Os chicotes foram substituídos por 

armas de fogo dos jagunços contratados por fazendeiros. 

Existe um grande desafio a ser discutido entre servidores públicos que 

trabalham em órgãos de proteção ambiental e no Poder Judiciário, com as pessoas 

classificadas como povos e comunidades tradicionais, bem como os trabalhadores 

rurais sem terra. 

A discussão poderia começar com base na Lei do SNUC; o art. 14 da Lei nº 

9.985/2000, dispõe sobre o grupo das Unidades de Uso Sustentável: Área de 

Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, 

Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, 

e Reserva Particular do Patrimônio Natural. Segundo a Lei do SNUC, nessas áreas 

é permitido o uso da terra de forma sustentável, no cultivo da agricultura familiar e 

criação de animais de pequeno porte. 

O foco aqui em discussão é a luta dos agricultores e agricultoras familiares 

pelo uso sustentável da terra para a produção de alimentos. A terra não deverá ser 

adquirida para fins de especulação imobiliária e nem para a degradação dos 

recursos naturais. 

1.4 RECORTE DA HISTÓRIA DE RONDÔNIA4 5 6 

Para compreender melhor a geopolítica do estado de Rondônia, fizemos aqui 

um resgate histórico desta unidade da federação brasileira.   

A área onde hoje se localiza o estado de Rondônia foi originalmente 

desmembrada de partes das terras do estado do Mato Grosso (86%) e do estado do 

Amazonas (14%). 

O Território Federal do Guaporé foi criado em 13 de setembro de 1943, 

através do Decreto n° 5.812, assinado pelo presidente Getúlio Vargas; sendo 

composto inicialmente por 4 municípios: Porto Velho, a capital; Santo Antônio; 

                                                 
4
 SÁVIO, Domingos. A nossa história de Rondônia. Porto Velho: Mundial Gráfica e Editora, 2010.  

 
5
 SILVA, Valfredo Tadeu Vieira da. A nossa história de Rondônia. Porto Velho: Mundial Gráfica e 

Editora, 2010. 
 
6
 DANTAS, José de Arimatéia. A nossa geografia de Rondônia. Porto Velho: Mundial Gráfica e 

Editora, 2010. 
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Lábrea e Guajará-Mirim. Através do Decreto nº 6.550 de 31 de maio de 1944 e pelo 

Decreto nº 7.470, de 17 de abril de 1945, foram reajustados os limites ao norte, 

devolvendo o município de Lábrea ao estado do Amazonas, então o Território 

Federal do Guaporé ficou reduzido a dois municípios, Porto Velho e Guajará-Mirim. 

O estado de Rondônia foi criado através da Lei Complementar nº 41, de 22 de 

dezembro de 1981, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo 

presidente da República General de Exército João Batista de Oliveira Figueiredo; e 

instalação no dia 04 de janeiro de 1982. Governadores do Estado de Rondônia: 

Coronel de Exército Jorge Teixeira de Oliveira (04/01/1982-10/05/1985), nomeado 

pelo presidente da República, foi o último governador do então Território Federal de 

Rondônia; Angelo Angelim (10/05/1985-15/03/1987), nomeado pelo presidente da 

República; Jerônimo Garcia de Santana (15/03/1987-15/03/1991); Osvaldo Piana 

Filho (15/03/1991-01/03/1995), Valdir Raupp de Matos (01/01/1995-01/01/1999), 

José de Abreu Bianco (01/01/1999-01/01/2003), Ivo Narcizo Cassol (01/01/2003-

01/01/2007 e 01/01/2007-31/03/2010); João Cahulla (31/03/2010-01/01/2011); 

Confúcio Aires Moura (01/01/2011-01/01/2015 e 01/01/2015-05/04/2018); Daniel 

Pereira (05/04/2018-01/01/2019). 

O estado de Rondônia tem 52 municípios: Alta Floresta do Oeste, Alto Alegre 

dos Parecis, Alto Paraíso, Alvorada do Oeste, Ariquemes, Buritis, Cabixi, 

Cacaulândia, Cacoal, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Castanheiras, 

Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Costa Marques, Cujubim, 

Espigão D’Oeste, Governador Jorge Teixeira, Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste, Jaru, 

Ji-Paraná, Machadinho do Oeste, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Monte 

Negro, Nova Brasilândia do Oeste, Nova Mamoré, Nova União, Novo Horizonte do 

Oeste, Ouro Preto do Oeste, Parecis, Pimenta Bueno, Pimenteiras do Oeste, Porto 

Velho, Presidente Médici, Primavera de Rondônia, Rio Crespo, Rolim de Moura, 

Santa Luzia do Oeste, São Felipe D'Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel 

do Guaporé, Seringueiras, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Anarí, Vale do 

Paraíso, Vilhena. 

O município de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, possui 13 

distritos: Porto Velho (sede do municpio), Abunã, Calama, Demarcação, Extrema, 

Fortaleza do Abunã, Jaci-Paraná, Mutum Paraná, Nazaré, Nova Califórnia, São 

Carlos, Vista Alegre do Abunã e União Bandeirantes. Segundo o Censo Demográfico 
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do IBGE de 2010, Porto Velho contava com uma população residente de 428.527 

habitantes, representando 27,43% da população do Estado de Rondônia. 

A lendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM) com 366 km de trilhos 

cortando a densa Floresta Amazônica. Veja o mapa do trajeto da EFMM (Figura 02). 

Na sua terceira tentativa de construção, em 1905, foi realizada a licitação para a 

obra vencida pelo engenheiro paulista Joaquim Catramby, que repassou os direitos 

da construção para a empresa Madeira-Mamoré Railway Company, do magnata 

norte-americano Percival Farqhuar, que em seguida contratou a empreiteira May 

Jeckill and Randolph para fazer a obra. A construção da EFMM ocorreu de junho de 

1907 a dezembro de 1912. A EFMM foi inaugurada em 31 de dezembro de 1912 

(Figura 03), ligando a cidade de Porto Velho, no rio Madeira, à cidade de Guajará-

Mirim, no rio Mamoré; transpondo os trechos encachoeirados desses dois rios.  

A construção da EFMM ocorreu após muitos conflitos armados e embates 

diplomáticos; com destaques para o Tratado de Ayacucho, de 1867 (Tratado da 

Amizade, Limites, Navegação, Comércio e Extradição), com objetivo de escoar a 

produção boliviana – na Guerra do Pacífico a Bolívia perdeu para o Chile a sua faixa 

litorânea do oceano Pacífico; a província do Mato Grosso, isolado o seu acesso à 

bacia Platina, imposto pelo presidente paraguaio Francisco Solano Lopes, durante a 

Guerra do Paraguai ocorrida entre 1865-1870 – rumo ao oceano Atlântico; o Tratado 

de Petrópolis, de 17 de novembro de 1903, foi assinado entre Brasil e Bolívia, 

resolvendo o litígio sobre as terras do estado do Acre, nos seguintes termos: a 

Bolívia renuncia as terras do Acre em troca de uma indenização de 2 milhões de 

libras esterlinas e concessões territoriais no estado do Mato Grosso; o Brasil ficava 

obrigado a construir uma ferrovia que ultrapassasse os trechos encachoeirados dos 

rios Mamoré e Madeira no prazo de 5 anos, de Santo Antônio no rio Madeira até 

Guajará-Mirim no rio Mamoré, com ramal passando por Vila Murtinho, chegando, 

finalmente, a Vila Bella, nas confluências dos rios Beni e Mamoré, sanando as 

dificuldades do transporte do noroeste boliviano; o trecho do delta do rio Madeira, 

formado pelos rios Beni e Mamoré retornava ao território boliviano; celebra a 

extraterritorialidade de passageiros e cargas no trecho ferroviário. 

O contrato de arrendamento da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM) 

celebrado entre o governo brasileiro e a empresa Madeira-Mamoré Railway 

Company, previa a exploração por 60 anos do transporte de cargas e passageiros, 



 

46 

 

bem como a utilização de terras ao longo da linha ferroviária com a produção do 

látex (borracha) e/ou outro produto escolhido por Percival Farqhuar; esse contrato foi 

rescindido através do Decreto nº 1.547, de 05 de abril de 1937, ocorrendo assim a 

nacionalização e a estatização da EFMM, que tem como primeiro administrador 

Aluízio Pinheiro Ferreira. A construção da EFMM envolveu mais de 20.000 

trabalhadores de 50 diferentes nacionalidades. Percival Farqhuar contratou o médico 

sanitarista brasileiro Dr. Osvaldo Cruz, para amenizar os efeitos das doenças 

tropicais, como a febre amarela, a malária etc. A EFMM encerrou suas atividades 

comerciais em 1973.   

Até hoje em Porto Velho, ainda é possível encontrar pessoas descentes de 

operários construtores e operadores da EFMM, as famílias mais conhecidas são de 

raça negra e de origem inglesa, a exemplo dos Shockness, Johnson, Maloney e 

Denny. 

 
 

Figura 02 - Mapa da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em 1904. 
                             Fonte: Google  
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Figura 03 - Solenidade de inauguração da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, 1912. 
              Fonte: Google 
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CAPÍTULO 2 - AS GRANDES HIDRELÉTRICAS E SEU IMPACTO TERRITORIAL 

 

 Este capítulo faz uma breve análise de conjuntura geopolítica, da globalização 

da economia, das potencialidades econômicas do Brasil e mais quatro países, com 

maior probabilidade de se tornarem potências mundiais nas próximas décadas; as 

grandes obras estruturantes e seus impactos ambientais, a exemplo da Usina 

Hidrelétrica de Santo Antônio e da Usina Hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira, em 

Porto Velho, Rondônia; a histórica enchente dos rios Madeira e Mamoré tendo seu 

ápice no primeiro trimestre de 2014.    

No mundo globalizado do século XXI, não se tem mais a clara ideia de limites 

de fronteiras entre países. Para o capital não é mais interessante ter uma identidade 

nacional, ele estará presente onde for maior a taxa de retorno de seu investimento. 

O Estado-nação categorizado economicamente como país central, desenvolvido, de 

primeiro mundo, que dispõe de maior poder político, econômico, financeiro, ciência, 

tecnologia, bélico e militar, impõe sua vontade a outros Estados-nação classificados 

economicamente como países periféricos, subdesenvolvidos, de terceiro mundo, que 

não dispõem dos mesmos recursos. Dado a concorrência desleal, a balança 

comercial pesa em favor dos países mais ricos e em desfavor dos países mais 

pobres. Resta aos países mais fragilizados fazerem concessões, desde que lhes 

possam assegurar a soberania nacional. 

O Brasil possui um território com dimensão continental, com área de 

8.514.876 km², é o quinto maior país do planeta em extensão, ficando atrás dos 

territórios da Rússia, Canadá, China e Estados Unidos, respectivamente. Dispõe de 

riquezas naturais em maior quantidade e qualidade do que a maioria dos países 

centrais. Em 2010 tinha uma população de 190.732.694 (Censo IBGE/2010), e de 

mais de 207.800.000 (Projeção IBGE para 2017). Seu Produto Interno Bruto (PIB) 

em 2016 foi da ordem de R$ 6.266.895.000.000,00 (seis trilhões, duzentos e 

sessenta e seis bilhões, oitocentos e noventa e cinco milhões de reais), e renda per 

capita de R$ 30.407,00 (trinta mil quatrocentos e sete reais). Do ponto de vista 

macroeconômico é um país emergente e em desenvolvimento; apresenta elevada 

concentração de renda nas mãos de aproximadamente dez por cento dos mais ricos 

da população; bem como, desigualdades de desenvolmento regionais. O professor e 

economista Celso Furtado, um dos mais destados desenvolvimentistas regionais, 
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nas décadas de 1940, 1950 e 1960, defendia que para um país crescer e se 

desenvolver de forma equilibrada, era necessário descentralizar os centros de 

produção, instalando plantas produtivas em todas as regiões, e com isto, evitar 

grandes concentrações urbanas nos estados mais desenvolvidos. O potencial 

geopolítico e econômico brasileiro o levou a ser apontado como uma das cinco 

maiores potências mundiais das próximas décadas; tanto que em 2006 na 61ª 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil, a Rússia, a 

Índia, a China e a África do Sul, passaram a celebrar parcerias econômicas, com a 

criação do bloco comercial, denominado de BRICS. 

O Brasil como qualquer outro país capitalista, tem suas contradições, é um 

país rico, mas a maioria da população é economicamente pobre. Tem uma das 

maiores concentrações de renda dos países em desenvolvimento e também do 

mundo. Aqui, a concentração da terra contribui para agravar essa desigualdade 

social. 

2.1 OS DESARRANJOS TERRITORIAIS CAUSADOS PELA CONSTRUÇÃO DE 

USINAS HIDRELÉTRICAS EM RONDÔNIA 

Os grandes empreendimentos de infraestrutura, a exemplo das usinas 

hidrelétricas (UHEs), provocam desarranjos territoriais de populações tradicionais 

rurais e urbanas. Colocam em situação de risco as populações tradicionais, povos 

indígenas isolados e os ecossistemas amazônicos. As denominadas compensações 

econômicas, sociais e ambientais, não suprem as necessidades das populações 

atingidas por essas construções. 

Partindo do pressuposto de que há um déficit de geração de energia para dar 

suporte ao crescimento econômico do Brasil, o Governo Federal a partir da década 

de 1960, começa a mudar parte da matriz energética brasileira, considerando que a 

energia gerada pelas usinas termoelétricas além de ser altamente poluidora ao meio 

ambiente, tem um custo elevado de geração de energia elétrica. O Governo Federal 

construiu na região Sul a UHE binacional de Itaipu, Brasil/Paraguai; na região 

Nordeste, a UHE de Sobradinho, a UHE de São Francisco e a UHE de Xingó, todas 

no rio São Francisco. A região Norte foi identificada com o maior potencial hídrico 

para a geração de energia elétrica, através de seus rios caudalosos, para a 

construção de Usinas Hidrelétricas. 
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O Governo Federal através da empresa estatal ELETRONORTE (Centrais 

Elétricas do Norte do Brasil S/A), iniciou a construção em 1982 e concluiu em 1988, 

e iniciou a operação em 1999, no rio Jamari, no atual município de Candeias do 

Jamari, a 52 km a Oeste da cidade de Porto Velho (capital do estado de Rondônia), 

a Usina Hidrelétrica de Samuel, com potência total instalada de 216 mw. A área onde 

foi construída não dispõe de relevo adequado para esse tipo de obra de infraestrura; 

por isto foi necessário construir um dique com 57 km de extensão nas duas margens 

do rio para formar o lago da represa. Destina a atender os estados de Rondônia e 

Acre. No entanto, a quantidade de energia gerada em relação ao impacto ambiental 

não justificou a construção da UHE de Samuel. 

No leito do rio Madeira, situado no município de Porto Velho, no estado de 

Rondônia, entre 2008 e 2016 o Governo Federal licitou e foram construídas as duas 

maiores obras de infraestrutura do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); 

a Usina Hidrelétrica de Santo Antônio e a Usina Hidrelétrica de Jirau. As duas UHE 

juntas possuem capacidade de geração de energia elétrica, com potência total 

instalada de 7.318,3 mw. 

Os compromissos previstos nos editais públicos de licitação da concessão 

para a construção das duas usinas hidrelétricas Santo Antônio e Jirau, no que se 

refere às compensações ambientais, econômicas e sociais, que deveriam ser 

efetuadas pelos consórcios construtores, até fevereiro de 2017 ainda não tinham 

sido cumpridas na sua totalidade. As mazelas causadas pelos desarranjos territoriais 

impostas às pessoas que viviam em suas localidades rurais e urbanas são visíveis. 

Os impactos ficaram mais evidentes com a histórica enchente que ocorreu nos rios 

Madeira e Mamoré, seus afluentes e lagos, onde teve seu ápice no período de 

janeiro a março de 2014. As populações residentes a jusante e a montante da UHE 

de Santo Antônio e da UHE de Jirau sofreram e ainda sofrem impactos negativos em 

suas vidas, sem precedentes na história da região. Essa grande enchente de 2014 – 

somente comparada à de 1959 – ocorrida nos rios Madeira e Mamoré deixou 

milhares de pessoas desabrigadas, proliferação de doenças endêmicas; migração 

de animais selvagens para áreas urbanas (a exemplo da onça pintada); isolamento e 

alagamento de cidades, nos estados de Rondônia e Acre. 
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2.1.1 A Usina Hidrelétrica de Santo Antônio 

A Usina Hidrelétrica de Santo Antônio7 está localizada a 7 km a suldoeste da 

cidade de Porto Velho, construída onde ficava a cachoeira de Santo Antônio; foi 

projetada para ter um reservatório de 422 km²; contendo 50 turbinas do tipo bulbo 

para a geração de energia elétrica, totalizando 3.568,3 mw de potência instalada e 

2.424 mw de energia assegurada; isto equivale a 4,3% do total de energia elétrica 

gerado no Brasil em 2007. É a quarta maior em operação no Brasil e uma das 

maiores do mundo. É interligada ao Sistema Elétrico do Sudeste/Centro-Oeste 

Brasileiro por meio de duas linhas de transmissão em corrente contínua de cerca de 

600kv com 2.375 km de extensão.  

O leilão de concessão foi realizado em dezembro de 2007. Os estudos de 

inventário e viabilidade aconteceram previamente entre os anos de 2001 a 2006. Em 

30 de março de 2008 o consórcio vencedor recebeu autorização da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para iniciar sua operação. A Construção da 

usina iniciou em setembro de 2008 e a conclui em dezembro de 2016 a um custo 

total de 20 bilhões de reais. Em março de 2012 entraram em operação as primeiras 

turbinas. A construção ficou a cargo do consórcio SAE (Santo Antônio Energia), 

formado pelas empresas Odebrecht Energia do Brasil, SAAG Investimentos, Furnas 

Centrais Elétricas, Cemig e Caixa FIP Amazônia Energia. Veja a barragem da UHE 

de Santo Antônio (Figura 04). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
  Fonte: http://www.santoantonioenergia.com.br 
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Figura 04 - Barragem da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, no rio Madeira 

                     Foto: Google 
 

 

 
 
 
 

2.1.2 A Usina Hidrelétrica de Jirau 

A Usina Hidrelétrica de Jirau8 está localizada a 120 km do centro urbano da 

cidade de Porto Velho, RO, na BR 364, sentido Rio Branco, AC. Foi projetada para 

ter um reservatório de 258 km², com 50 turbinas do tipo bulbo para a geração de 

energia elétrica com capacidade de 3.750 mw de potência instalada e de 2.184mw 

de energia assegurada. É considerada a terceira maior do Brasil em potência 

instalada e uma das maiores do mundo. A construção ficou a cargo do consórcio 

ESBR - Energia Sustentável do Brasil, formado pelas empresas e respectivas 

participações: Suez Energy South América Participações Ltda. (50,1%), Camargo 

Correa Investimentos em Infra-Estrutura S/A (9,9%), Eletrosul Centrais Elétricas S/A 

(20%) e CHESF - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (20%). 

                                                 
8
  Fonte: http://www.energiasustentaveldobrasil.com.br 
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O leilão de concessão foi realizado em 19 de março de 2008. A construção da 

usina foi iniciada em março de 2012 e conclusão prevista para outubro de 2016, a 

um custo total de 8,7 bilhões de reais. Veja a barragem da UHE de Jirau (Figura 05). 

Figura 05 - Barragem da Usina Hidrelétrica de Jirau, no rio Madeira. 
                            Fonte: Foto: Divulgação/ESBR 

 

Os países ricos que não dispõem de recursos naturais em quantidade 

suficiente para atender suas demandas de geração de energia elétrica; também já 

estão superados seus modelos de matrizes energéticas, a exemplos das usinas 

termoelétrica e atômicas; por causarem alto índice de poluição e risco eminente de 

explosão com danos irreparáveis a curto, médio e longo prazo. Diante desta 

realidade, esses países estão mudando seus modelos de produção; eles criam os 

projetos, se apropriam das patentes e rementem para os países de grande extensão 

territorial e com muitos recursos naturais disponíveis, para ali fabricarem ou 

montarem seus projetos industriais. 

A Amazônia brasileira foi escolhida para a implantação das UHEs, por possuir 

uma vasta extensão territorial e por seus recursos hídricos abundantes. Começou no 

estado do Pará, e deu prosseguimento nos estados de Rondônia e Tocantins. 
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Rondônia já tem três usinas hidrelétricas – UHE de Samuel, UHE de Santo Antônio e 

UHE de Jirau – com previsão de construção de mais duas nos próximos cinco anos. 

Os impactos socioambientais causados pela construção da UHE de Jirau 

estão sendo maiores do que os previstos pelos estudos do PAB, IEA/RIMA, EIV etc. 

Esses impactos foram além da área inundada pela barragem; atingiram também a já 

fragilizada infraestrutura e serviços públicos urbanos das cidades de Porto Velho, 

Nova Mamoré e Guajará-Mirim, bem como, os distritos de Jaci-Paraná, União 

Bandeirantes, Abunã, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia, todos do 

município de Porto Velho. 

O edital publicado pelo governo Federal para a construção da usina indicou a 

localização mais adequada para a construção da UHE de Jirau, objetivando 

minimizar os impactos socioambientais e levando em conta a distância necessária 

para não inviabilizar o funcionamento da UHE de Santo Antônio, ambas construídas 

no Rio Madeira, no Município de Porto Velho, RO. No entanto, o Consórcio Civil que 

saiu vencedor no certame público, liderado pela Construtora Camargo Correia, 

mudou o local da construção, desrespeitando o edital público inicial. 

Com essa mudança de local, tornou-se imperativo a elevação do nível da BR 

364. Esta elevação foi feita, mas não na altura adequada, ficando 2,20m mais baixo 

do que o necessário, isto considerando o alto índice pluviométrico amazônico. 

Durante a histórica enchente de 2014, alguns trechos da BR 364, que ligam Porto 

Velho, RO à Rio Branco, AC, chegou à marca de 2,80m acima do leito dessa rodovia 

federal. Várias cidades ficaram desabastecidas de gêneros alimentícios, remédios, 

água potável etc. No auge das enchentes a solução encontrada pelo DENIT 

(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte), foi a utilização de balsas 

para transportar carros, caminhões, ônibus, máquinas e pessoas, nos trechos 

inundados dessa rodovia. 

2.1.3 A complexa relação tributária das grandes empresas 

Em União Bandeirantes, distrito do município de Porto Velho, a população 

sofre com os precários serviços prestados pela Prefeitura Municipal de Porto Velho e 

pelo Governo do Estado de Rondônia, principalmente os serviços de sáude, 

educação, segurança, estradas vicinais. As instituições públicas alegam o déficit 

orçamentário, ou seja, as despesas são maiores que as receitas. 
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No entanto, há uma contradição sobre desse déficit público. No aspecto 

tributário, a energia elétrica gerada pela construção das usinas hidrelétricas de 

Santo Antônio e de Jirau, terá sua distribuição através da rede do sistema nacional, 

sua comercialização e sua tributação ficarão a cargo do estado de São Paulo; ou 

seja, o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias, Bens e Serviços (ICMS), será 

recolhido aos cofres do tesouro do estado de São Paulo, o mais rico do país; 

enquanto o município de Porto Velho onde estão situadas estas duas UHEs, bem 

como o estado de Rondônia, não receberão os valores do ICMS incidentes sobre a 

distribuição e comercialização da energia elétrica gerada pela UHE de Santo Antônio 

e UHE de Jirau.  

Há ainda, um agravante, as empresas de grande porte, nacionais e/ou 

estrangeiras, estrategicamente, instalam suas sedes ou escritórios no Brasil, no 

Município de São Paulo, SP, com o objetivo de se beneficiarem de renúncias fiscais 

por parte do Município de São Paulo e do Estado de São Paulo. Comercializam 

serviços e mercadorias em diversos estados regionais, mas recolhem seus tributos 

subsidiados aos cofres da Prefeitura Municipal de São Paulo e do Governo do 

Estado de São Paulo. Quando essas empresas terceirizam seus serviços para 

outras empresas, as empresas terceirizadas são obrigadas a recolher em 

duplicidade o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) para a 

Prefeitura do Município onde estiver prestando o serviço, e a empresa tomadora do 

serviço retém na nota fiscal o valor e recolhe o ISSQN para a Prefeitura Municipal de 

São Paulo. A Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFAZ) da Prefeitura Municipal de 

Porto Velho tem os nomes de todas as empresas que sonegam o imposto ISSQN, 

onde consta que as empresas que mais devem este tributo ao tesouro municipal são 

as envolvidas diretamente e/ou indiretamente na construção e operação da UHE de 

Santo Antônio e a UHE de Jirau. Isto está causando uma evasão fiscal sem 

precedente na história do Município de Porto Velho e no Estado de Rondônia. 

2.1.4 A histórica enchente dos rios Madeira e Mamoré em 2014 

União Bandeirantes, distrito do município de Porto Velho, RO, ficou isolado 

durante a histórica enchente dos rios Madeira e Mamoré, seus afluentes e lagos, 

onde as quotas de medição mais elevadas ocorreram entre os meses de janeiro a 

março de 2014, causaram impactos nunca vistos na região, tanto a jusante como a 
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montante das barragens da UHE de Santo Antônio e UHE de Jirau. Os chamados 

distritos do Baixo-Madeira como São Carlos, Nazaré, Demarcação e Calama, foram 

inundados pelas águas do rio Madeira, igarapés e lagos. A população inteira de São 

Carlos teve que abandonar suas casas, plantações e criações de animais. Perderam 

tudo que tinham, e durante mais de dois anos ficaram abrigados em escolas 

públicas e debaixo de tendas de lonas no Parque Circuito em Porto Velho, com 

temperatura interna média de 35ºC. Houve trechos da BR 364 em que o nível da 

água ficou acima do leito desta rodovia federal 2,80m. A BR 364 dá acesso à cidade 

de Rio Branco, AC, e aos municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim, RO; bem 

como, aos distritos de Porto Velho: Jaci-Paraná, União Bandeirantes, Mutum 

Paraná, Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova 

Califórnia, os quais ficaram isolados durante vários dias, com impactos significativos 

na economia e na vida da sua população. 

Durante o período da enchente houve grande comoção social local. Os 

representantes do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Porto Velho, do 

Governo do Estado de Rondônia e do Governo Federal, se reuniram com os 

representantes dos poderes Legislativo e Judiciário, bem como com representantes 

de entidades privadas, e juntos prometeram uma série de ações humanitárias. 

A União das Escolas Superiores de Rondônia (UNIRON), através de seu 

Curso de Arquitetura e Urbanismo, envolveram professores e alunos, os quais 

elaboraram um projeto completo de arquitetura e urbanismo para a construção da 

Nova São Carlos, numa área que foi comprada pelo Governo do Estado de 

Rondônia, situada na margem direita do rio Madeira, próximo à foz do rio Jamari. 

Iniciaram-se as mobilizações de limpeza e demarcação do terreno destinado à 

construção da nova cidade, mas, infelizmente, não foi dada continuidade na 

execução deste projeto. 

 Mesmo sem as soluções prometidas pelo Poder Público, logo após baixar o 

nível das águas do rio Madeira, a população de São Carlos, e demais localidades do 

Baixo-Madeira, retornaram para as suas casas, onde a maioria foi destruída e com 

perda total da produção agrícola e de plantéis de animais de pequeno porte. 

 Para amenizar o sofrimento da população atingida pela enchente, o Governo 

do Estado de Rondônia em parceria com o Governo Federal, construíram alguns 

conjuntos habitacionais populares, para atender a demanda reprimida das famílias 
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de baixa-renda, de até 3 salários mínimos mensais. O conjunto habitacional mais 

conhecido é o “Orgulho do Madeira”, com 4.000 unidades habitacionais, das quais 

até 2017 tinham sido entregues 1.120 unidades aos beneficiários do “Programa 

Minha Casa Minha Vida”. Mas, no entanto, este tipo de empreendimento não atende 

aos ribeirinhos que tem sua fonte de alimentação e de renda nas localidades onde 

nasceram e preferem continuar morando. 

 Estes deslocamentos forçados de populações atingidas por enchentes 

naturais e/ou por barragens de usinas hidrelétricas; desestruturam as vidas das 

pessoas atingidas, social, cultural e economicamente. Muitos perdem seus laços 

culturais, pois foram obrigados a se deslocarem de seus locais de origem. Algumas 

pessoas são acometidas com doenças físicas e mentais, perdem a qualidade de 

vida e morrem precocemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

CAPÍTULO 3 - CONFLITO AGRÁRIO E QUESTÃO FUNDIÁRIA: O CASO DE 

UNIÃO BANDEIRANTES 

 

Este capítulo trata do embate entre, de um lado, os grandes conglomerados 

econômicos nacionais e internacionais, empresários, e até políticos locais; e, de 

outro lado, os agricultores familiares, a maioria sem terra. Uma concorrência desleal 

entre os fatores de produção capital e trabalho, com forte apoio governamental para 

o capital. As organizações de movimentos sociais de lutas pela posse da terra para 

nela trabalharem, o MST, o MCC, e a LCP, traça um panorama de como se deram as 

lutas pela posse da terra em Rondônia e mais recentemente em União Bandeirantes. 

Através de entrevistas aplicadas em campo para subsidiar esta dissertação, o 

pesquisador ouviu lideranças dos camponeses e de agentes públicos das 

instituições agrárias, ambientais e de produção do setror primário da economia; 

discorre sobre os conflitos violentos e as mediações pacificadoras; faz um paralelo 

entre União Bandeirantes e as Unidades de Conservação (UCs), onde se constatou 

que o distrito de União Bandeirantes foi instalado numa região considerada de 

corredor ecológico; pois em seu entorno está a FLONA Bom Futuro, a RESEX Jaci-

Paraná, a TI Karipuna etc.   

 Os grandes conglomerados econômicos nacionais e internacionais, e, até, 

empresários e políticos locais, que também grilam grandes áreas de terras, impõem 

aos agricultores e agricultoras familiares a marginalização do acesso à terra. 

Pressionado, o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) cria os 

projetos de assentamentos nessas terras griladas, e, posteriormente, faz a mediação 

entre as partes em conflito, para o MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) 

indenizar os “proprietários” com valores aviltantes, para atender a demanda das 

famílias dos agricultores e agricultoras sem terra. Devido esse processo ser lento, 

essas famílias se organizam em grupos objetivando a conquista da posse da terra, 

liderados pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), MCC 

(Movimento Camponês Corumbiara) e LCP (Liga dos Camponeses Pobres de 

Rondônia e da Amazônia Ocidental). Estes movimentos sociais fazem 

acampamentos com barracas cobertas com lonas e mantas plásticas, nas margens 

das estradas, dentro das terras devolutas, nas propriedades “privadas” improdutivas, 
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em frente aos prédios públicos, ocupando as sedes regionais do INCRA etc., como 

forma de pressionar o Poder Público a lhes conceder terra para produzir.  

A luta pela posse da terra, por famílias camponesas sem terra, tem gerado 

conflitos de extrema violência em todo o Brasil; no caso do estado de Rondônia o 

“Massacre de Corumbiara”, ocorrido na fazenda Santa Elina, na região de 

Corumbiara, no sul do estado; jagunços e policiais militares entraram no 

acampamento onde estavam famílias dos agricultores e agricultoras, as 03h00 do 

dia 09 de agosto de 1995. O número oficial de mortos são 10 pessoas, entre elas, 

uma criança de 9 anos chamada de pequena Vanessa e 2 policiais. Os policiais 

estavam cumprindo uma ordem judicial de reintegração de posse da área ocupada 

pelos agricultores. 

Diante de tais conflitos pela posse da terra, as famílias foram obrigadas a 

buscarem outras áreas para produzirem e se manterem dignamente. O município de 

Porto Velho nas décadas de 1990 e 2000 tem recepcionado essas famílias de 

agricultores sem terra. Pressionado pelos agricultores familiares, o INCRA, na 

medida de seus recursos, tem atendido a demanda dessas famílias em áreas de 

terras localizadas no município sede do estado de Rondônia, nos seguintes Projetos 

de Assentamentos Rurais: P.A Joana D’Arc I, P.A Joana D’Arc II, P.A Joana D’Arc III, 

P.A Santa Rita (Reassentamento), P.A Rio Pardo, P.A União Bandeirantes, P.A 

Taquara, P.A Paul D’Arco, P.A Penha, P.A Abunã, P.A Morrinhos, P.A Nazaré, P.A Flor 

do Amazonas, P.A Paraíso das Acácias; esses dois últimos no município de 

Candeias do Jamari. 

3.1 UNIÃO BANDEIRANTES, DISTRITO DE PORTO VELHO 

A área onde hoje se encontra situado União Bandeirantes, está situada a 

60km de Jaci-Paraná, e a 160 km da cidade de Porto Velho. Em 03 de dezembro de 

1999, essa área foi ocupada por camponeses retirados de outras áreas envolvidas 

em conflitos de terra em Rondônia: trabalhadores sem terra que estavam 

assentados numa fazenda no município de Urupá, próximo a Ji-Paraná, na região 

central do estado de Rondônia, e outros trabalhadores sem terra que estavam 

assentados na fazenda Santa Elina, em Corumbiara, no sul de Rondônia. Mas 

também, houve imigraram de agricultores familiares de outros estados. 
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Um dos líderes do MST, na época, que daqui por diante o chamaremos de Sr. 

X, conta com emoção, sua trajetória e de seus companheiros, que durante anos, 

juntamente com suas famílias, viveram acampados debaixo de mantas de plástico 

de cor preto. 

Pergunta 1 do pesquisador: Sr. X, como foi a sua trajetória e de seus 

companheiros agricultores familiares na luta pela ocupação de terras até 

chegarem em União Bandeirantes? 

Resposta do Sr. X: Nasci em 25 de outubro de 1968 no município de 

Umuarama, no estado do Paraná; de lá migrei ainda jovem com meu pai, 

minha mãe e meus irmãos para o município de Mirante da Serra, em 

Rondônia, em busca de um pedacinho de chão para plantar. Meu 

engajamento nas Comunidades Eclesias de Base (CEBs) da Igreja Católica, 

me aproximou dos movimentos sociais, principalmente dos trabalhadores 

rurais sem terra. Participei de diversos acampamentos; fui militante do MST. 

Antes de migrar para a área rural do município de Porto Velho, eu estava 

acampado numa fazenda no município de Urupá, próximo ao município de 

Ji-Paraná, na região central do Estado. Neste mesmo período num 

acampamento na Fazenda Santa Elina, no município de Corumbiara, na 

região sul de Rondônia, ocorreu o “Massacre de Corumbiuara”, iniciado as 

03h00 do dia 09 de agosto de 1995, policiais militares cumprindo um 

mandato judicial de reintegração de posse; e paralelamente, jagunços 

armados a mando de fazendeiros grileiros de terras; invadiram o 

acampamento atirando. O número oficial de mortos são 10 pessoas, dentre 

os quais 2 policiais, 8 camponeses incluindo uma criança de 9 anos 

chamada de pequena Vanessa. Convidados pelo INCRA alguns líderes do 

MTS visitaram a área onde hoje fica localizada União Bandeitrantes; no 

entanto, não gostaram e dessitiram de ocupar essa área. Porém, 20 famílias 

de agricultores familiares discidentes do MST se reorganizaram formaram o 

acampamento União Bandeirantes próximo da Fazenda DIPAR na margem 

do rio do Contra, próximo da RESEX Jaci-Paraná, no dia 03 de dezembro 

de 1999, ocuparam a terra que a denominaram de União Bandeirantes. Esta 

data é muito significativa para essa comunidade, tanto que a avenida 

principal com duas largas pistas e um canteiro central, assim como a 

primeira escola, tem o nome de 03 de Dezembro. 

 

Pergunta 2 do pesquisador: Sr. X, quais os prinpais conflitos que o senhor 

vivenciou em União Bandeirantes? 

Resposta do Sr. X: A área de União Bandeirantes está localizada num 

corredor ecológico, onde está situado a TI Karipuna, TI Karitiana, RESEX 
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Jaci-Paraná, FLONA Bom Futuro, Parque Estadual Guajará-Mirim. Estas 

Unidades de Conservação (UCs) estão previstas no Zoneamento Socio-

Econômico-Ecológico do Estado de Rondônia - ZSEE/RO (Rondônia – 

Decreto nº 3.782, de 14/06/1988). A partir de 2002 perdemos a paz, havia 

constantes operações de instituições governamentais, o INCRA, a SEDAM, 

o IBAMA, o Ministério Público do Esatdo de Rondônia, o Ministério Público 

Federal, a Polícia Federal, a Polícia Militar e Polícia Civil, montaram uma 

barreira na ponte do rio do Contra, na RO 101. Diante dessa situação de 

eminente conflito; procuramos ajuda de quem achavamos que poderiam nos 

ajudar; foi então que um verdadeiro sarcedote, nos recebeu de braços 

abertos, Dom Moacir Grechi, arcebispo de Porto Velho. Dom Moacir, sugeriu 

constituir uma comissão de agricultores e lideranças de todas as igrejas, 

para dialogar com as instituições públicas. As primeiras tentativas não foram 

bem sucedidas; então no primeiro semestre de 2002, 3000 pessoas 

fecharam a BR 364, e retornando a fechar a BR 364 em 2003. No dia 

24/03/2004 em audiência pública sob a coordenação do Dr. Heitor do MP, foi 

assinado o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com a participação do 

MPF, MPE, TJ, INCRA, IBAMA. A Prefeitura do Município de Porto Velho, 

através da Lei nº 1.535 de 06/10/2005, aprovada pela Câmara Municipal, 

cria o distrito de União Bandeirantes do Município de Porto Velho. Após a 

assinatura do TAC e a publicação da desta Lei Municipal, as instituições 

públicas amparadas legalmente, iniciaram o atendimento das demandas da 

comunidade com serviços de educação, saúde, segurança, estrada etc. De 

2003 a 2005 lideranças do MST eram perseguidas por jagunços a mando de 

um “proprietário de terra” já falecido, que segundo um servidor do INCRA, 

esse possui título de propriedade de uma grande área de terra em União 

Badeirantes. Por reivindicação de pais e mães de crianças, o administrador 

do distrito União Bandeirantes, ajudou construir com madeira extraída da 

RESEX Jaci-Paraná uma escola comunitária; e, por conta disso, em 

14/11/2013, o administrador foi preso juntamente com lideraças inclusive um 

pastor evangélico. O histórico da militância sarcerdotal em defesa dos 

direitos humanos, praticados por Dom Moacir Grechi, ajudou na libertação 

das pessoas presas. 

Muitos agricultores e agricultoras que haviam migrado da área rural para a 

área urbana perceberam que piorou a sua qualidade de vida; pois não tinham como 

pagar o elevado preço da especulação imobiliária urbana; foram então obrigadas a 

ocuparem áreas de terras nas periferias das cidades de Rondônia. Quando ficaram 

sabendo da possibilidade de voltarem a ter um “pedacinho de chão” pra plantar e 
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colher, e com isto melhorar a qualidade de vida de seus familiares, correram em 

busca de seus sonhos. O que essas famílias não sabiam, era que, a terra onde está 

situado União Bandeirantes, já havia sido “demarcada” por grandes grileiros de terra, 

dentre eles, madeireiros ilegais. 

Uma faixa de terra, em União Bandeirantes, é de cor preta e fértil, 

considerada uma das mais férteis do estado de Rondônia. Em União Bandeirantes 

existe uma pujante produção agrícola e de ótima qualidade, sem uso de agrotóxicos 

(banana prata, banana de fritar, banana nanicão, milho, mandioca, mamão, laranja, 

limão etc.). 

3.1.1 Os conflitos violentos e as mediações pacificadoras  

Como se poderia prever, ocorreram vários conflitos entre agricultores 

familiares e jagunços dos grileiros da terra em União Bandeirantes9. A violência 

tomou grandes proporções, com assassinatos constantes de trabalhadores rurais e 

com prisões de outros tantos; diante do ocorrido, várias instituições que defendem a 

paz no campo e na cidade, a exemplo da Igreja Católica, representado pelo então 

arcebispo de Porto Velho Dom Moacir Grechi, liderou as denúncias dos atos de 

violência que estavam ocorrendo em União Bandeirantes; formulou também 

denúncia para diversas instituições públicas de Rondônia e da União, o que fez o 

Governo Federal enviar tropas militares da Força Nacional de Segurança, para 

manter a ordem e minimizar a violência. 

Dom Moacir Grechi trabalhou por mais de 20 anos na defesa dos direitos 

humanos no estado do Acre, e, deu continuidade a sua missão em Porto Velho. No 

estado do Acre, denunciou o “Crime da moto-serra”, grupo de extermínio liderado 

pelo coronel comandante da PM-AC e deputado federal, Idelbrando Paschoal; esse 

desvirtuado policial militar foi julgado, condenado e preso. Hoje Dom Moacir Grechi 

está aposentado, é arcebispo emérito de Porto Velho e presidente da Associação 

Beneficente que leva o seu nome, a qual é mantenedora da Faculdade Católica de 

Rondônia (FCR). 

 

                                                 
9
  Ver, a continuação no Capítulo IV, a análise mais detalhada deste conflito 
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3.1.2 União Bandeirantes e as Unidades de Conservação    

União Bandeirantes, distrito do município de Porto Velho, RO, está situado no 

entorno de áreas de Unidades de Conservação (UCs), categorizadas na Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza - SNUC. 

União Bandeirantes ocupa uma parte da área de terra da Floresta Nacional do 

Bom Futuro e da Reserva Extrativista Jaci-Paraná; está no entorno da Terra 

Indígena Karipuna; da Terra Indígena Karintiana e da Terra Indígena Pacaás Novos. 

Vista da área urbana central de União Bandeirantes, distrito do município de 

Porto Velho, no estado de Rondônia (Figura 06). 

 
Figura 06 - Av. 3 de dezembro, em União Baneirantes, distrito de Porto Velho, RO. 

                Fonte site: Brasil de Fato: uma visão popular do Brasil e do mundo. Foto de 24/06/2016. 
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CAPÍTULO 4 - CONFLITO AGRÁRIO E RESISTÊNCIA POLÍTICA: A LUTA DOS 

AGRICULTORES PELA POSSE DA TERRA EM UNIÃO BANDEIRANTES 

 

 Este capítulo trata dos conflitos ambientais e agrários em União Bandeirantes, 

distrito do município de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia; as ações 

coletivas empreendidas pelos agricultores, tais como fechamento da BR 364 em 

2003 e 2003, para chamar atenção das autoridades públicas sobre as necessidades 

dos agricultores e agricultoras familiares; diversas reuniões de negociações em 

mesa redonda, com a participação do INCRA, do IBAMA, da SEDAM, do Ministério 

Público Federal, Ministrério Público Estadual, Tribunal de Justiça, Prefeitura 

Muncipal de Porto Velho etc., as quais tiveram como resultado prático a assinatura 

de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta). Trata ainda o cooperativismo como 

alternativa empreendedora da agricultura familiar; descreve como ocorrem as 

relações institucionais dos agricultores familiares de União Bandeirantes; e por 

último discorre sobre as experiências exitosas da constituição, planejamento, 

gestão, produção e comercialização dos produtos agrícolas dos cooperados da 

Cooperativa Agrossustentável de União Bandeirantes (UNICOOP). 

4.1. CONFLITO AMBIENTAL EM UNIÃO BANDEIRANTES  

Conforme citado nos capítulos anteriores desta dissertação, União 

Bandeirantes, está localizado num corredor ecológico, conflitando com o que dispõe 

a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 22, § 1º, 

incisos I, II, III e IV da Constituição Federal, e institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Conflita também 

com leis federais posteriores e seus decretos de regulamentação, e, ainda, com as 

leis e decretos instituídos pelo Estado de Rondônia, a exemplo da Lei Complementar 

nº 052/1991, que ratifica o Decreto nº 3.782/1988, que institui o Zoneamento Socio-

Econômico e Ecológico do Estado de Rondônia (ZSEE/RO), e o Decreto nº 

6.100/1999, que dispõe sobre o comitê de avaliação independente do Plano 

Agropecuário e Florestal de Rondônia - PLANAFLORO. 

A legislação serve como mediadora de conflitos, com foco no atendimento 

pelo Estado das necessidades públicas coletivas, ao mesmo tempo. 
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O economista inglês Lionel Robbins, foi um dos estudiosos sobre o 

comportamento das necessidades das famílias, das empresas, do Estado e da 

sociedade como um todo; ele dizia: “não importa o modelo político e econômico 

adotado pelo Estado-nação, sempre de um lado haverá necessidades ilimitadas, 

enquanto de outro lado, haverá recursos escassos; para buscar um equilíbrio entre 

necessidades ilimitadas e escassez de recursos é necessário que seja traçada uma 

ordem de prioridades das necessidades”.  

Os recursos naturais esgotáveis e não esgotáveis, são explorados pela 

economia de subsistência e pela economia de mercado (produção em grande 

escala). A terra tem por natureza sua função social; no entanto, essa função em 

geral, é desrespeitada; e parte dos produtores ultrapassam os limites permitidos e 

fazem pressão sobre as Unidades de Conservação (UCs).  

Em União Bandeirantes, alguns produtores fazem pressão sobre a área 

demarcada da TI Karipuna. Nos limites Leste e Oeste, ocorrem ocupações 

irregulares de áreas protegidas: a Leste, a RESEX Jaci-Paraná vem sendo invadida 

a partir do sul (pelo município de Buritis); e a Oeste, a partir do núcleo de União 

Bandeirantes. No limite Sul, a pressão vem da estrada ligando o município de Nova 

Mamoré ao município de Buritis. É projeto do Governo do Estado de Rondônia 

concluir e asfaltar a rodovia BR 421, ligando o município de Ariquemes ao município 

de Guajará-Mirim, atualmente interrompida no trecho em que cruza o Parque 

Estadual Guajará-Mirim. 

As instituições públicas, que monitoram as Unidades de Conservação (UCs) 

utilizam seus recursos disponíveis em ciência e tecnologia; a exemplo do SIPAM 

(Sistema de Proteção da Amazônia).  

O avanço do desmatamento da TI Karipuna entre 1997/2003 é degrandante 

(Figura 07). A Operação Karipuna identifica invasões e extração ilegal de madeira 

em reserva indígena no estado de RO, (Figura 08). O desmatamento em Áreas 

Protegidas em Rondônia (situação em 2007), (Figura 09). A evolução do 

desmatamento na RESEX Estadual Jaci-Paraná (1997/2008), (Figura 10). A 

evolução do desmatamento na gleba União Bandeirantes (1997/2008), (Figura 11). 

O avanço das atividades econômicas sobre as Unidades de Conservação e Terra 

Indígena (2001/2006), (Figura 12). 
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      Figura 07 - Desmatamento na TI Karipuna entre 1997/2003 
      Fonte: SIPAM/CENSIPAM/2017 
 
 
 

 

Figura 08 - Operação Karipuna identifica invasões e extração ilegal de madeira em reserva indígena no estado 
de RO (Foto: Andreia Fortini/TV Rondônia) http://g1.globo.com/ro/Rondônia/noticia/2012/08/. 
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    Figura 09 - Desmatamento em Áreas Protegidas em Rondônia (situação em 2007). 
     Fonte: SAD/IMAZON/2008 
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    Figura 10 - Evolução do desmatamento na RESEX Estadual Jaci-Paraná (1997/2008). 
     Fonte: SAD/IMAZON/2008. 
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    Figura 11 - Evolução do Desmatamento na gleba União Bandeirantes (1997/2008) 
     Fonte: SAD/IMAZON/2008. 
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       Figura 12 - Avanço das Atividades Econômicas sobre Unidade de Conservação e Terra Indígena 
       (2001/2006). 
       Fonte: INPE/Comparativo elaborado originalmente por CAVALCANTE, 2008. 

 

 

O estado de Rondônia, através da Lei Complementar nº 0308/2004, 

transformou a zona 2.1. para zona 1.3, de modo a diminuir as pressões exercidas 

por pequenos, médios e grandes produtores rurais, em ocupações irregulares de 

terras, incluindo o núcleo União Bandeirantes, em Porto Velho, e, o núcleo 

Jacinópolis no município de Nova União.  

Outras Unidades de Conservação (UCs) situadas no entorno de Porto Velho, 

onde ocorrem conflitos socioambientais, também demonstram o aumento da pressão 

de invasores da Floresta Nacional (FLONA) Bom Futuro e da Terra Indígena (TI) 

Karitiana. A maior pressão sobre a FLONA Bom Futuro vem pelo município de Buritis 

e também pelo atual distrito de União Bandeirantes, onde uma das atividades 

econômicas principais continua sendo a  exploração ilegal de madeira. Se até a 

presente data a FLONA Bom Futuro se constituiu como um instrumento de proteção 

e maior garantia à integridade da Terra Indígena, a invasão da área por madeireiros 

e grileiros e a tentativa de desconstituição da Unidade de Conservação são ameaças 

a TI Karitiana e aos grupos isolados que, provavelmente, encontram-se no interior da 

FLONA Bom Futuro.  
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Há contradições entre o planejamento territorial adotada a partir do 

Zoneamento Socio-Econômico e Ecológico do Estado de Rondônia (ZSEE/RO) e a 

forma de uso do solo. Um dos maiores fatores geradores de conflitos ambientais são 

as ocupações irregulares, a exemplo de União Bandeirantes, que está situado na 

sub-zona 2.1 destinada para a conservação dos recursos naturais.  

A expansão das atividades econômicas deflagra processos de irregularidades 

com a exploração clandestina de madeiras, que na sequência ocorre a ocupação de 

pequenos agricultores e fazendeiros, pressionando ainda mais as Unidades de 

Conservação (UCs) e Terras Indígenas (TIs), na Zona 3, quando estas deveriam ter 

este avanço inibido que, a partir daí os conflitos socioambientais são iminentes 

(CAVALCANTE, 2008). 

4.2. CONFLITO AGRÁRIO EM UNIÃO BANDEIRANTES  

União Bandeirantes distrito do município de Porto Velho, no estado de 

Rondônia, está situado na parte norte do Estado, à 160 Km da sede deste município, 

com acesso pela estrada vicinal RO 101, com entrada no km 100 da BR 364 (logo 

após a área urbana do distrito de Jaci-Paraná) no sentido Porto Velho, RO a Rio 

Branco, AC. Da BR 364 até o núcleo urbando de União Bandeirantes, pela RO 101 

são 60 km de estrada encascalhada. Geograficamente, o distrito está em um vale 

circundado por morros, delimitado pelo rio São Francisco e pelo rio Do Contra, cuja 

correnteza é contrária a outros cursos d’água que desembocam no rio Jaci-Paraná. 

Com atuais 251,46 mil hectares encontrava-se, à época da ocupação, localizado em 

área especialmente sensível, a subzona 2.1, do Zoneamento Socio-Econômico e 

Ecológico do Estado de Rondônia (ZSEE/RO), destinada ao extrativismo, Área, 

portanto, em que seria inadmissível a formação de núcleos populacionais e cujos 

limites estão contíguos ao entorno da Floresta Nacional do Bom Futuro, da Reserva 

Extrativista Jaci-Paraná, do Parque Estadual de Guajará-Mirim e da Terra Indígena 

Karipuna. A Área foi desmembrada de terras devolutas da União para fins de reforma 

agrária. O Mapa de Localização e Delimitação da Área de Estudo: União 

Bandeirantes (Figura 13). 
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    Figura 13 - Localização e Delimitação da Área de Estudo: União Bandeirantes 
    Fonte: SIPAM, 2007. 
 

União Bandeirantes teve sua ocupação iniciada em 03 de dezembro de 1999 

(data considerada pela Prefeitura Municipal de Porto Velho e pela população da 

localidade, da fundação de União Bandeirantes), por trabalhadores rurais 

dissidentes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), resultado de 

um processo interno de migração estadual. Essa leva de migrantes, formada 

basicamente por descendentes de colonos capixabas e sulistas, oriundos do centro-

sul do Estado de Rondônia, em sua maioria do município de Jaru, foram levados à 

região de União Bandeirantes pelo INCRA, com promessas de assentamento, o que 

não ocorreu. Foi uma tentativa mal sucedida do INCRA em assentar trabalhadores 

rurais na então chamada gleba Jorge Teixeira de Oliveira, dentro da subzona 2.1 do 

Zoneamento Socio-Econômico e Ecológico do Estado de Rondônia (ZSEE/RO). 

Entretanto, registros levantados demonstram que o INCRA, no primeiro momento, 

não efetivou de fato, o assentamento prometido. Os próprios colonos, de maneira 

organizada, realizaram a ocupação da Área, distribuindo e instalando os lotes de 

terras, cujos serviços foram coordenados por uma equipe escolhida pelo grupo; que 

posteriormente contou com o apoio do INCRA.  
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O acelerado crescimento de União Bandeirantes estimulou conflitos de 

interesses entre madeireiros, colonos, posseiros, grileiros etc., ocupando espaços 

territoriais, além das áreas inicialmente delimitadas, adentrando nas áreas de 

Unidade de Conservação (UCs), a TI Karipuna e a RESEX Jaci-Paraná.   

Essa situação, característica usual do processo de ocupação e colonização 

do estado de Rondônia, acionou a manifestação do Poder Público, em todos os 

níveis, desde 2004, data do primeiro pedido de desocupação judicial, além da 

pretensão privada requerida em 2003 por um antigo fazendeiro, que segundo o 

INCRA possuia a titulação da terra.  

Desde então, a localidade vive em permanente estado de atenção pela posse 

da terra, mesmo considerando que o INCRA havia indicado a área como propícia 

para assentamento do grupo formado inicialmente por aproximadamente 150 

famílias, a fim de resolver parte dos conflitos agrários, na região centro-sul do estado 

de Rondônia.  

Cronologicamente a parte da localidade de União Bandeirante situava-se em 

área particular, a Fazenda Bom Futuro, com 32.000 hectares, constituída pelos 

seringais São Francisco, Bom Futuro e Janayaco, de propriedade requerida pelo 

antigo fazendeiro, já citado anteriormente; no início da formação (invasão, na opinião 

dos requerentes), o referido fazendeiro alegava ser proprietário de mais de 132 mil 

hectares que, após análise, o INCRA considerou que apenas 32 mil hectares 

estavam em sua propriedade de fato. O restante pertencia a União (Governo 

Federal), o que garantiu a permanência da população naquela localidade. 

Em 2003, o pretenso proprietário das terras ajuizou junto ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia (TJ-RO) a Ação de Reintegração de posse, Processo 

nº 001.2003.014076-4. 

Os considerados invasores da Área impetraram, então, pedido de Suscitação 

de Conflito Fundiário requerendo que fosse declarado Conflito Fundiário nas áreas 

ocupadas, objeto de Ação de Reintegração de Posse movida pelo antigo fazendeiro. 

Em 22 de setembro de 2004, a justiça concedeu liminar de Reintegração de 

Posse solicitada pelo antigo fazendeiro e expediu mandado, inclusive de citação, 

sendo o Comando da Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública solicitados 

para apoiarem o cumprimento da medida judicial com a força policial necessária. A 
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medida judicial não foi cumprida, em função da resistência oferecida pelos 

denominados invasores.  

Após novos fatos ocorridos na área em litígio, foi expedido outro mandato em 

07 de abril de 2005, quando novamente foi requisitada a força policial necessária e 

planejada a operação, que teve início em 10 de maio de 2005; contudo os ânimos 

dos invasores se alteraram ainda mais chegando à resistência armada e queima de 

imóveis e equipamentos e, dessa forma, não se concluindo a reintegração.  

Decorridos esses acontecimentos judiciais um acordo firmado na 

Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

entre o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Porto Velho (STTR-

Porto Velho), representando os ocupantes da Área e o representante do antigo 

fazendeiro, suspendeu por 60 dias a liminar de reintegração de posse solicitada e 

acatada pela justiça, evitando ainda mais a expansão do conflito.  

Os moradores que ocuparam a localidade não tiveram descanso nesse 

período, visto que em meio à tramitação do processo de reintegração de posse 

movida pelo antigo fazendeiro, foi apresentada em 2004, uma Ação Civil Pública 

perante a 1ª Vara da Justiça Federal, Autos nº 2004.41.00.001887-3, movida pelos 

Ministérios Público Federal e Estadual, como objetivo de controlar o avanço 

populacional e devastação ambiental geradoras de graves problemas ambientais 

sobre a Reserva Extrativista Jaci-Paraná, a Terra Indígena Karipuna, o Parque 

Estadual Guajará-Mirim e a Floresta Nacional Bom Futuro. 

Em agosto de 2004, a Ação Civil Pública resultou numa liminar da Justiça 

Federal que determinou a desintrusão (saída forçada dos ocupantes) da FLONA 

Bom Futuro, Parque Estadual de Guajará-Mirim, RESEX Jaci-Paraná e TI Karipuna, 

quando a Justiça determinou também a proibição do INCRA em expedir novas 

declarações de posse ou criar novos assentamentos, autorizações de 

desmatamento e exploração madeireira na região de União Bandeirantes e 

Jacinópolis, no raio de 10 km desses locais e nas subzonas 2.1 e 2.2 da região. 

Com isso, ficou proibida a exploração agrícola na maior parte da área que 

compreendia a localidade de União Bandeirantes.  

No julgamento na Ação Civil Pública, a Justiça Federal analisou a área em 

conflito e identificou diversos delitos praticados e que não havia pelo Estado, 

Município e União, uma política ambiental que atendesse e compatibilizasse o 
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desenvolvimento, com a utilização correta da terra e o meio ambiente, consoante 

determinam os artigos 225 e 170 da Constituição Federal/1988. Chamava atenção 

também pelo desvirtuamento do uso daquelas terras, que, por serem públicas, não 

poderiam ser utilizadas para exploração, tampouco para uma finalidade diversa do 

que estava previsto no Zoneamento Socio-Econômico e Ecológico do Estado de 

Rondônia (ZSEE/RO). Pelo documento, a região era definida de “Área de Uso 

Especial”, devendo ser destinada para conservação dos recursos naturais, sendo 

passível o uso somente sob manejo sustentável. 

A decisão judicial aumentou os conflitos sociais em União Bandeirante, pois a 

Área já se encontrava ocupada por muitas famílias de agricultores. A pressão gerada 

pelos conflitos na Área tornou a região alvo de descumprimento da legislação 

ambiental e dos direitos humanos. Entretanto, a liminar da Justiça Federal, também 

não foi cumprida, obrigando o Poder Público Federal, Estadual e Municipal, a 

analisarem as alternativas para resolver os problemas originados nos conflitos 

sociambientais. Diante do agravamento da situação, em novembro de 2006, 

temendo a ocorrência de novos confrontos que poderiam alcançar proporções 

incontroláveis, o próprio Governo do Estado de Rondônia suscitou Conflito Fundiário 

na Fazenda Bom Futuro, respaldado também nas determinações da Lei 

Complementar Estadual nº 308, de 09 de novembro de 2004, que enquadrou a Área 

em litígio dentro da Zona 1 da Lei do ZSEE/RO, conforme a seguir disposto: 

“I - o artigo 7º da Lei Complementar n° 233, de 06 de junho de 2000, que 
"Dispõe sobre o Zoneamento Socio-Econômico e Ecológico do Estado de 
Rondônia, e dá outras providências", passa a vigorar acrescido dos §§ 3º. e 
4º., com a seguinte redação: 
"Art. 
7º.................................................................................................................... 
§ 3º Passa a pertencer a Zona 1, Subzona 1.3, a área de 2.904,3781 km² 
(dois mil, novecentos e quatro quilômetros quadrados, trinta e sete 
hectometros quadrados e oitenta e um decâmetros quadrados), equivalente 
a 1,63% (um vírgula sessenta e três por cento), da área total do Estado, 
excluindo-se a correspondente área da Zona 2, Subzona 2.1, caracterizada 
por duas áreas, conforme coordenadas no mapa em anexo, 
respectivamente, com as seguintes dimensões: 
I - área de 2.463,1840 km² (dois mil, quatrocentos e sessenta e três 
quilômetros quadrados, dezoito hectometros quadrados e quarenta 
decâmetros quadrados), com perímetro de 322,9878 km² (trezentos e vinte 
e dois quilômetros, noventa e oito hectometros e setenta e oito decâmetros) 
equivalente a 1,03% (um vírgula zero três por cento), da área total do 
Estado, onde está contida a área rural do Núcleo Urbano de União 
Bandeirantes, Município de Porto Velho”. 
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Vale ressaltar que, no processo sobre o pedido de suscitação de Conflito 
Fundiário feito pelo Estado de Rondônia, o Desembargador Miguel Mônico Neto, da 
Justiça Estadual, assim se pronunciou:  

“Preocupa-me a declaração deste Conflito Fundiário requerido pelo chefe do 
Poder Executivo, como sugerido pela Senhora Comandante da Polícia 
Militar, conforme documentos inclusos, porque se prende ao medo de 
conflito armado e possíveis mortes a exemplo do que ocorreu em 
Corumbiara, neste Estado, ou pela incapacidade do Estado em dar 
segurança às propriedades e retirar os invasores, quer na hipótese de não 
interessar por motivos desconhecidos ou pela absoluta impossibilidade de 
cumprir medida judicial sem o gravame da violência em face de eventual 
choque armado, hipótese que ressalta a falência da segurança e a 
prevalência da ilegalidade”. 
“São estes os meus receios de que a mudança do condutor do processo 
não traga a suficiente força para dirimir o conflito. No entanto, para melhor 
adequação, enquanto não dispomos de uma vara que cumule esta 
competência ou especial e única para dirimir os conflitos fundiários que até 
então não se mostraram em número suficientes para justificar vara com a 
competência exclusiva, entendo que nas declarações de conflitos 
vinculados a processos nesta Capital sejam os autos remetidos para os 
juízes designados nos termos da Lei Estadual e referida Resolução desta 
Corte”. 

Por outro lado, frente a requerida desocupação da área e proibição de 

instalação de serviços públicos no novo povoado, com população estimada, à época,  

em mais de quatro mil pessoas, o Centro de Apoio Operacional da Infância e 

Juventude (CAO-INF), do Ministério Público Estadual, em outra Ação Civil Pública, a 

de nº 701, obteve liminar perante a Justiça da Infância e da Juventude da 

Capital, determinando ao Estado de Rondônia a imediata instalação de escola 

pública, transporte escolar, serviços de segurança pública, serviços de saúde, água, 

energia elétrica e outros, até então inexistentes na localidade. 

4.2.1 A assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta  

Como resultado da Ação Civil Pública (ACP) do Centro de Apoio Operacional 

da Infância e da Juventude (CAO-INF), no dia 10 de julho de 2007, foi assinado um 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), homologado na Justiça Federal, ainda em 

vigor, entre o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, Promotoria do 

Meio Ambiente e Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Comarca de 

Porto Velho e o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), o 

município de Porto Velho, a CERON (Centrais Elétricas de Rondônia S/A) e a 
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CAERD (Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia S/A), com objetivo de 

atender às solicitações formuladas naquela ACP.  

Essa decisão judicial em favor dos colonos contrariou as decisões judiciais 

anteriores que obrigavam o poder público a tomar providências para desocupar a 

Área conflituosa como forma de resolver o problema.   

A partir desse embate jurídico contraditório, os órgãos públicos envolvidos no 

problema, inclusive a Câmara Municipal de Porto Velho, passaram a direcionar suas 

ações na busca de uma solução definitiva. Nesse sentido, o Governo Federal 

desmembrou parte das Reservas Federais e o Governo Estadual desmembrou parte 

das Reservas Estaduais, legitimando a ocupação, e, a Câmara Municipal de Porto 

Velho, aprovou o pedido da Prefeitura, transformando a localidade de União 

Bandeirante em distrito do município de Porto Velho. 

O conflito fundiário que trouxe como consequência conflitos socioambientais 

pela sua delicada localização geográfica e que também se pressupunha possuir 

dimensões locais e reduzidas ao contexto municipal, quando muito, estadual, 

alcançou uma amplitude jamais imaginada por outro conflito fundiário e ambiental no 

Estado de Rondônia. Em parte, pelas decisões legais destinadas a resolver a 

situação com as quais as Organizações não Governamentais (ONGs) de apoio às 

ações de preservação do meio ambiente, não concordavam. A amplitude alcançada 

pelo conflito e o cerne legal da questão resolutiva, o caso de União Bandeirantes, 

extrapolou as fronteiras do Estado, nos dando conta que durante a realização do II 

Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental, realizado em Londrina, no estado do 

Paraná em 2011, quatro anos depois da assinatura do TAC apaziguador das tensões 

reinantes na localidade, foi apresentado um estudo que registrava  a gravidade da 

situação ambiental que ocorria na área conflituosa de nosso estudo e alertava para 

as soluções que estavam sendo gestadas pelas autoridades federais e estaduais no 

bojo dos acontecimentos: “O desmatamento na  área em estudo deve-se, em parte, 

as ocupações irregulares, pressões por madeireiros e grileiros. Soma-se ainda a 

omissão dos órgãos de defesa ambiental, como aponta a Ação Civil Pública movida 

pelos Ministérios Público Federal e Estadual n° 2004.41.00.001887-3 acionando 

judicialmente o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), o 

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), 

o Estado de Rondônia, o Município de Porto Velho, RO, o Município de Nova 
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Mamoré, RO e o Município de Buritis, RO”. Diz ainda o documento: “Por fim, 

ressalta-se que parte das alterações encontradas foram propostas de leis ou 

decretos, ainda em tramitação. Além das alterações nas áreas destinadas às 

Unidades de Conservação, cabe destacar a perda de 2.904,38 km² da Zona 02, 

sendo incorporada à Zona 01, área designada ao recém criado povoado de União 

Bandeirantes (no Município de Porto Velho) e Jacinópolis (no Município de Nova 

Mamoré). Acrescido pela Lei Complementar nº 308, de 09 de novembro de 2004. 

(IBEAS - Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais - II Congresso Brasileiro de 

Gestão Ambiental, novembro/2011)” 

As soluções legais foram aprovadas, as áreas em litígio foram legalizadas e 

(teoricamente) pacificadas que, entretanto, não foi levado em consideração o que 

preconiza a Constituição Federal de 1988, no art. 225, sobre os direitos da 

sociedade ao meio ambiente, garantidos também na Lei Complementar nº 052 de 20 

de dezembro de 1991, institui o Zoneamento Socio-Econômico e Ecológico do 

Estado de Rondônia (ZSEE/RO), reportados anteriormente.        

No levantamento da literatura pesquisada, pode-se observar que os órgãos 

públicos envolvidos atuaram para retirar os “invasores” da Área, mas sem atentar de 

fato na solução dos conflitos socioambentais. Enquanto perdurava essa situação, 

agravado pela resistência dos agricultores familiares em qualquer processo judicial 

de reintegração de posse, a localidade via sua população aumentar de maneira 

geométrica, em função de vários fatores: uma parte da Área com terra de boa 

fertilidade natural; os incentivos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST) para ocupação e permanência dos agricultores familiares na Área; a 

proximidade do canteiro de obras da Usina Hidrelétrica de Jirau com elevado nível 

de oferta de empregos; e a crescente e diversificada produção agrícola 

(hortifrutigrangeiros) que passou a abastecer o mercado de Porto Velho. Em 2010, 

União Bandeirantes, contava com aproximadamente 20.000 habitantes residentes. 

Posteriormente aos acontecimentos, a pretensa solução dos problemas, em 

consonância à execução dos pedidos solicitados na Ação Civil Pública nº 701, outros 

acontecimentos realizados pelos governos municipal, estadual e federal deram 

contornos de prioridade àquela região conflituosa para corroborar as decisões legais 

tomadas no âmbito do TAC de julho/2007. 
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Em 23 de junho de 2012, através do Programa Terra Legal do Governo 

Federal, o Secretário Extraordinário de Regularização Fundiária na Amazônia Legal, 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), entregou ao Prefeito de Porto 

Velho, o título de doação de 251,46 hectares de terras da Gleba Jorge Teixeira de 

Oliveira de propriedade da União, que formam a localidade de União Bandeirante, 

estando, a partir daí apta a emitir os títulos de propriedade aos colonos ali 

residentes. 

Em 06 de novembro 2012, em ação conjunta entre a Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), a Secrertaria de Estado da Agricultura, 

Pecuária e Regularização Fundiária (SEAGRI) e Associação de Assistência Técnica 

e Extensão Rural (EMATER); foi realizado o lançamento da emissão do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) na localidade. Com a emissão do CAR, o agricultor do local 

teria prazo de um ano para estar com a propriedade totalmente legalizada. Esse 

também é considerado um dos passos para que o agricultor esteja apto para 

contratação de financiamentos através das linhas de crédito do Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 

Em um mutirão realizado pela Prefeitura Municipal de Porto Velho, em 02 de 

outubro de 2014, foram entregues títulos definitivos de propriedade para setecentas 

famílias de União Bandeirantes, parte da ação do Programa Terra Legal10 do 

Governo Federal, na presença do Ministro do Desenvolvimento Agrário, naquela 

época, marcando o início da regularização das terras para os moradores daquela 

localidade. 

Todavia, em que pese a doação da União para o âmbito municipal das terras 

que formam a localidade para regularização fundiária, as atividades de agropecuária 

e de exploração madeireira continuam a exercer pressões sobre novas áreas da 

floresta. O avanço tem se expandido principalmente sobre a Reserva Extrativista 

Jaci-Paraná. Conforme Relatório apresentado pela ONG Grupo de Trabalho 

                                                 
10

  O Programa Terra Legal do Governo Federal tem como objetivo a regularização de áreas e imóveis que 

estão em terras públicas federais, desde que não sejam terras indígenas, unidades de conservação, florestas 

públicas e áreas da marinha e reservadas à administração militar. Foi criado em 2009 e é coordenado pelo 

MDA e executado em parceira com o INCRA na região da Amazônia Legal, que abrange nove estados, 

dentre eles, o estado de Rondônia. O Programa Terra Legal promove a redução do desmatamento e o 

aumento da produtividade dos agricultores familiares, pois ao receber o título de propriedade do terreno, o 

dono se compromete a cumprir os requisitos legais, como a manutenção da área de preservação permanente 

ou o reflorestamento da área desmatada. Os agricultores familiares e agricultores locais, tem prioridade no 

atendimento (Lei 8.952/2009). 
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Amazônico (GTA), a RESEX Jaci-Paraná está em constante antropização sem 

limites a essas invasões, servindo de manutenção aos já existentes conflitos 

ambientais.   

Outra preocupação das autoridades ambientais do estado de Rondônia e do 

Governo Federal decorre do fato de que a Área em conflito, onde está situada União 

Bandeirantes, ter sido uma das que sofreu maior influência das complexas obras 

estruturantes de construção da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio e da Usina 

Hidrelétrica de Jirau, no rio Madeira, principalmente por estar a 80 km da UHE de 

Jirau. Entre as pessoas entrevistadas pelo pesquisador deste estudo, que reside em 

União Bandeirantes, algumas delas apontaram que a construção da UHE de Jirau, 

foi a responsável indireta pelos conflitos existentes, enquanto outras pessoas 

disseram que a construção da UHE de Jirau ofertou milhares de postos de trabalho 

durante sua construção. 

 

4.3 AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DOS AGRICULTORES DE UNIÃO 

BANDEIRANTES 

 Os agricultores familiares produtores de banana de União Bandeirantes, 

desenvolvem parte de suas ações econômicas e sociais em parceria com diversas 

instituições, a exemplo do Instituto Camargo Corrêa (ICC), da Construtora Camargo 

Corrêa (CCC), líder do consórcio civil de construção da Usina Hidrelétrica de Jirau 

(UHE Jirau), no rio Madeira, no município de Porto Velho, no estado de Rondônia, 

bem como, com o SEBRAE, o INCRA, IBAMA, EMBRAPA, SEDAM, EMATER, 

SEAGRI, SEMAGRIC, FECOMÉRCIO. 

Dentre mais de 150 comunidades impactadas pela construção da UHE Jirau, 

o Instituto Camargo Corrêa (ICC), através da contratação de serviços terceirizados 

selecionou três localidades onde atuam agricultores familiares sediados no 

município de Porto Velho, RO, nos seguintes distritos: União Bandeirantes, principal 

produção banana; Abunã (P.A Taquara, P.A Abunã, P.A Pau D’Arco e P.A Penha), 

principal produção abacaxi; Jaci-Paraná (P.A Joana D’arc I, II e III), principal 

produção açaí; para serem beneficiários de projetos pilotos de programas de 

geração de renda, com inclusão social e responsabilidade ambiental. 



 

81 

 

 Conforme descreve Francisco de Assis Azevedo11, diretor executivo do 

Instituto Camargo Corrêa (ICC), ‘Tempo de Empreender Rondônia’ é um projeto de 

fomento ao empreendedorismo realizado pelo ICC em parceria com o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e a Construtora 

Camargo Corrêa (CCC). O ICC atua nas comunidades onde há a presença de 

empresas do Grupo. Em Rondônia, o público-alvo atendido está localizado no 

entorno da obra da Usina Hidrelétrica Jirau, na zona rural do município de Porto 

Velho. As famílias assistidas são agricultores familiares de comunidades das 

localidades de Abunã, do Assentamento Joana D’arc I, II e III e de União 

Bandeirantes. Elas recebem ações de fomento à viabilização técnica e econômica 

dos cultivos de abacaxi, açaí e banana, com vistas à verticalização dessas cadeias 

produtivas para o assentamento comunitário sustentável. 

      

4.4 A COOPERATIVA AGROSSUSTENTÁVEL DE UNIÃO BANDEIRANTES - 

UNICOOP 

 Os agricultores e agricultoras familiares, depois de assentados em seus lotes 

de terras começaram a produzir. Em União Bandeirantes existem faixas de terras 

férteis que produzem sem a necessidades de uso de adubos e fertilizantes. Após 

suprir o consumo interno das famílias, o excedente era comercializado. Como a 

produção cresceu de forma célere, um grupo de 100 (cem) famílias de agricultores e 

agricultoras perceberem que precisavam constituir uma organização associativa 

para comercializar de forma coletiva seus produtos que logo ganharam fama de 

serem de elevada qualidade. 

 O Instituto Camargo Corrêa (ICC), através do Projeto Tempo de Empreender 

Rondônia (PTE-RO), em parceria com SEBRAE, EMATER, SEAGRI, SEMAGRIC, 

EMBRAPA, FECOMÉRCIO, INCRA, IBAMA e SEDAM, os técnicos se reuniram com 

agricultores e agricultoras, pra tratar das ações a serem desenvolvidas para 

melhorar e ampliar a produção e comercialização dos produtos dos agricultores e 

agricultoras familiares. O SEBRAE contratou um engenheiro agrônomo residente no 

município de Janaúba, MG, especialista no melhoramento genético e produção de 

variedade de banana para dar apoio. Esse engenheiro organizou diversos dias de 

campo em União bandeirantes, onde capacitou os produtores de banana, e 
                                                 
11

  Revista do Projeto Tempo de Empreender Rondônia, do Instituto Camargo Corrêa (ICC), 2011. p. 7. 
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construíram um viveiro de diversas especieis de banana, na margem esquerda do 

Linhão, em frente da sede da Cooperativa Agrossustentável de União Bandeirantes 

(UNICOOP). Alguns técnicos da EMATER trabalharam com dedicação exclusiva no 

atendimento dos produtores de banana. Alguns técnicos da EMBRAPA, SEMAGRIC 

e SEAGRI, deram apoio de conformidade com as demandados dos produtores de 

banana. Os técnicos do IBAMA e SEDAM orientavam sobre o uso sustentável 

dessas áreas de conformidade com a legislação ambiental. O SEBARE, dentre 

tantos cursos que ministrou através de seus consultores externos, aplicou o 

Programa Redes Associativas que tem por objetivo capacitar em planejamento, 

constituição e gestão de organização associativa mercantil e do terceiro setor.  

Os produtores de banana participaram ativamente de oficinas pedagógicas e 

após três meses, no dia 09 de julho de 2011, reuniram-se na Escola 03 de 

Dezembro, 80 agricultores e agricultoras familiares produtores de banana, e 

realizaram a Assembleia Geral de Constituição da Cooperativa Agrossutentável de 

União Bandeirantes - UNICOOP, que teve como seu primeiro presidente o mineiro 

Geraldo Pireira Sete, reeleito para mais um mandato de dois anos cada. Em 

seguida, foram eleitos presidentes, o capixaba Paulino Pandolfi Meneguelli e mais 

recente o rondoniense Julio Verissimo de Melo, filho de migrante. 

 A banana de boa qualidade produzida pelos cooperados e cooperadas da 

UNICOOP era comercializada no mercado local de União Bandeirantes, em Jaci-

Paraná e nos supermercados e feiras livres em Porto Velho. Todo o consumo de 

babana nos refeitórios do canteiro de obras da UHE Jirau, a Construtora Camargo 

Corrêa (CCC) comprava da UNICOOP. Não demorou e a UNICOOP passou a 

vender banana para a cidade de Manaus, capital do estado o Amazonas, com dois 

milhões de habitantes. 

 No dia 18 de maio de 2017 a UNICOOP, com recursos repassados pelo ICC, 

inaugurou na Estrada dos Periquitos, na zona leste de Porto Velho, o seu Entreposto 

de comercialização de produtos da agricultura familiar. O ICC investiu na contrução 

de viveiro de produção de mudas de banana, na construção do barracão da sede da 

UNICOOP em União Bandeirantes, onde foi instalada câmara fria; bem como a 

aquisição de dois caminhões refrigerados, um toco e um truco que foram doados 

para a UNICOOP. 
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 Atualmente está diversificada a produção dos cooperados da UNICOOP, a 

Diretoria está envolvida com novos projetos promissores desta Cooperativa. 

A Cooperativa Agrossutentável de União Bandeirantes (UNICOOP) é uma 

uma experiência exitosa de empreendimento coletivo, pautado na autogestão 

democrática, transparente e ética.  
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CONCLUSÃO 

 

 Apesar dos conflitos iniciais vivenciados pelo grupo de famílias de agricultores 

e agricultoras da agricultura familiar que ocuparam a área de terra onde está 

localizada União Bandeirantes, pode-se afirmar que este é um caso de relativo 

sucesso na luta dos trabalhadores rurais pela posse da terra no Brasil. Com efeito, 

mesmo fazendo frente à repressão policial, às decisões judiciais de reintegração de 

posse e a ameaça contra a vida de alguns dos integrantes do movimento que 

levaram a criação de União Bandeirantes, o distrito é hoje uma comunidade bastante 

ativa, com importante produtividade agrícola e pecuária. Grande parte dos 

problemas relativos à propriedade da terra foi resolvido, em razão dos títulos de 

propriedade entregues pelo titular do MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário), 

durante o governo da presidente Dilma Roussef. Embora nem todos tenham 

recebido o título de propriedade da terra que ocupam, o sentimento entre os 

membros da comunidade é de que isso é questão de tempo, não sentindo-se mais 

ameaçados de expulsão.  

 Isso se tornou possível tanto em razão do enfrentamento organizado contra 

as tentativas de reintegração de posse, e da intensa mobilização da comunidade, 

inclusive com o apoio das igrejas, com destaque para a atuação da igreja Católica 

liderada pelo arcebispo da diocese de Porto Velho Dom Moacir Grechi, mas também, 

em razão da estratégia de criação de uma cooperativa objetivando a organização 

coletiva do processo de produção de bens agrícolas, com foco na geração de renda 

por via da sua comercialização, configurando assim, uma bem sucedida estratégia 

de resistência política por parte dos trabalhadores rurais. 

 Dessa forma, buscamos mostrar nesta dissertação, que a luta pelo acesso à 

terra permanece sendo, no Brasil – aqui neste caso com o foco no estado de 

Rondônia – um processo violento e complexo, no qual se articulam diferentes atores 

sociais, de interesses econômicos e políticos diversos, e uma ampla gama de 

órgãos públicos dos três níveis de governo, tendo à frente o INCRA, responsável 

pelos processos de colonização e reforma agrária no país. 

 O enredo clássico, para a região amazônica, de grilagem de terras devolutas, 

de grandes extensões de terra improdutiva, a omissão de órgãos governamentais, 

frente a violência e ameaça impostas por grileiros e seus jagunços contra os 
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trabalhadores rurais sem terra, se repetiu no caso aqui analisado. No entanto, a 

resistência dos trabalhadores assentados, sua capacidade de mobilização social e 

política pelo reconhecimento de seu direito à terra, assim como uma eventual 

sensibilidade política de alguns agentes dos governos Federal, Estadual e Municipal, 

contribuíram para dar ao caso de União Bandeirantes um desfecho diferente em 

relação a outros processos de luta pela ocupação da terra por outras regiões do 

país; em particular no que  tange à sua estruturação como um distrito de Porto Velho 

e à utilização produtiva da terra, que culminou com a constituição no dia 09 de julho 

de 2011 da Cooperativa Agrossustentável de União Bandeirantes (UNICOOP). 

 Neste sentido, União Bandeirantes se destaca como um caso exitoso de 

assentamento agrário, apesar de um processo bastante longo e turbulento, com o 

uso da violência como um instrumento oficial e particular de tentativa de dissuasão 

contra a luta dos trabalhadores rurais pelo acesso à terra.  

 No entanto, não devemos esquecer, das condições terríveis em que se trava, 

cotidianamente, a luta destes trabalhadores rurais em todo o país pelo direito à terra, 

como forma de garantir a sobrevivência e o sustento próprio e de suas famílias, e 

que, ao contrário do que o exemplo de União Bandeirantes pode fazer crer, têm se 

intensificado de norte a sul do Brasil, que enfrenta um permanente processo de 

concentração de terra nas mãos de grandes latifundiários com a consequente 

exclusão de grande parcela da população rural do acesso a ela, produzindo os 

milhões de “deserdados da terra” que tão bem conhecemos em nosso país. 
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