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RESUMO 

 

 

 

 

As leis ambientais também foram criadas no intuído de preservar e conservar áreas florestais 

que estavam sendo suprimidas pelas populações conforme o avanço da urbanização. No Brasil 

mudanças expressivas só ocorrem em meados do século XX com o êxodo rural. O IBGE fez 

uma estimativa populacional para o ano de 2021, onde a população brasileira se aproxima de 

213 milhões de habitantes. Nessas condições existe uma grande probabilidade de os recursos 

naturais serem usados de forma impulsiva, ou seja, pode ocorrer uma degradação ambiental 

conforme o desenvolvimento urbano. Para que esse uso seja sustentável e não haja extrapolação 

dos recursos, o Brasil possui uma série de leis ambientais, se tornando referência nessa área. 

No estado de Rondônia existem muitas áreas de preservação, mas o foco do presente trabalho 

são os buritizais presentes na área urbana de Ji-Paraná, que somam 18 sistemas de acordo com 

Decreto 1969/13. Esses ecossistemas beneficiam a recarga do lençol freático como um todo, 

mas principalmente o municipal, preservam a fauna e flora, contribuem para diminuir os efeitos 

da poluição atmosférica e para o paisagismo da cidade. Apesar de todos esses benefícios dos 

buritizais, poucos estudos são feitos a respeito do mesmo, ou seja, há uma dificuldade de acesso 

as informações e com isso a população acaba por não saber dos seus benefícios e degradam tais 

espécies. O objetivo desde trabalho foi avaliar a situação dos buritis de acordo com as leis 

vigentes tanto as federais, quanto as estaduais e municipais. Para tanto realizou-se um estudo 

documental e visitas. As idas a campo mostraram que realmente existe a degradação e que a 

aplicação das leis municipais de preservação não está ocorrendo, dessa forma espera-se que o 

referido estudo possa contribuir para futuras pesquisas. 

 

Palavras-Chave: Buritizais, Legislação, Desenvolvimento Urbano. 
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ABSTRACT 

 

 

Environmental laws were also created in order to preserve and conserve forest areas that were 

being suppressed by the population as urbanization progressed. In Brazil, expressive changes 

only occurred in the middle of the 20th century with the rural exodus. IBGE made a population 

estimate for the year 2021, where the Brazilian population approaches 213 million inhabitants. 

Under these conditions, there is a high probability that natural resources will be used in an 

impulsive way, that is, environmental degradation may occur according to urban development. 

For this use to be sustainable and there is no extrapolation of resources, Brazil has a series of 

environmental laws, becoming a reference in this area. In the state of Rondônia there are many 

preservation areas, but the focus of the present work is the buritizais present in the urban area 

of Ji-Paraná, which add up to 18 systems according to Decree 1969/13. These ecosystems 

benefit the recharge of the water table as a whole, but mainly the municipal one, preserve the 

fauna and flora, contribute to reduce the effects of atmospheric pollution and to the landscape 

of the city. Despite all these benefits of buritizais, few studies are done about it, that is, there is 

a difficulty in accessing information and with that the population ends up not knowing its 

benefits and degrade such species. The objective of this work was to assess the situation of 

buritis in accordance with the laws in force, both federal, state and municipal. To this end, a 

bibliographic study and visits were carried out. The trips to the field showed that there is really 

degradation and that the application of municipal preservation laws is not taking place, so it is 

hoped that the referred study can contribute to future research. 

Keywords: buritizais, legislation, urban development. 
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INTRODUÇÃO 

 

O homem sempre usou de forma indiscriminada os recursos ambientais, no início 

pensou-se que tais recursos eram ilimitados, mas com o avançar dos anos grupos antes nômades 

estabeleceram morada próximo de cursos d’agua e se desenvolveram. Castro et.al (2014), 

discorrem que os avanços derivados do desenvolvimento na seleção de sementes e cultivo 

agrícola permitiram que se produzissem mais do que o necessário para a manutenção das 

aldeias. Ressaltam que esse excedente alimentar possibilitou que alguns homens, antes 

ocupados com a produção de alimentos, passassem a se dedicar a outras atividades não 

relacionadas à produção de alimentos e que então demarcaram a divisão campo cidade.  

As cidades passaram a sofrer intensamente com a degradação dos seus recursos 

naturais, se viu necessário implantação de regras para preservação do meio onde viviam. Assim 

surgiram as primeiras leis ambientais. Muniz (2018) explica que o desenvolvimento e o 

crescimento dos municípios muitas vezes não ocorrem de maneira planejada, ocasionando 

vários transtornos para seus habitantes, alguns desses problemas são de grandeza ambiental e 

atrapalham as atividades da vida humana nesses locais. Também explicam que esses problemas 

ambientais, como a poluição do ar, da água e do solo são causados por diversos fatores 

antrópicos, que devem ser regulamentados para cessar a degradação ambiental.  Nesse contexto 

tem-se as Áreas de Preservação Permanentes – APP’S em meio urbano que exercem grande 

benefício as populações. Elas são de suma importância para a sociedade, não só protegem e 

preservam fauna e flora, como também exercem a função de manter um ambiente 

ecologicamente equilibrado.  

No município de Ji-Paraná os Buritizais são umas das áreas de preservação, nomeados 

como Zonas de Preservação Paisagísticas – ZPP’S pelo DECRETO nº1.969/GAB/PM/JP/2013. 

O presente trabalho objetivou realizar um estudo documental a respeito de normas ambientais 

no âmbito federal, estadual e municipal, para avaliar a real situação do município com relação 

as leis e as áreas de proteção. No intuito de alcançar o objetivo geral, o presente estudo propõe 

como objetivos específico: i) realizar um estudo das leis e avaliar sua aplicabilidade quanto as 

áreas de proteção, ii) realizar visitas aos buritizais para observar suas condições de 

proteção/preservação, iii) Identificar as principais ferramentas e instrumentos de gestão de áreas 

de preservação ambiental em meio urbano, sempre voltado para o foco do trabalho que são os 

buritizais. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 URBANIZAÇÃO MUNDIAL  

 

As primeiras civilizações datam do período neolítico, também conhecido como Idade 

da Pedra Polida. Durante essa época, o clima e a vegetação sofreram grandes modificações, 

possibilitando que grupos até então nômades, pudessem se tornar sedentários, ou seja, passaram 

a criar vínculo com a terra e a estabelecer morada em algumas regiões, especialmente em torno 

de rios. Sendo assim esses grupos se tornaram produtores, e criadores de animais domesticáveis, 

formando grandes aglomerados e logo depois civilizações (NAVARRO, 2006).  

Segundo Castro, (2014), os avanços derivados do desenvolvimento na seleção de 

sementes e cultivo agrícola permitiram que se produzissem mais do que o necessário para a 

manutenção das aldeias. Ele ainda ressalta que esse excedente alimentar possibilitou que alguns 

homens, antes ocupados com a produção de alimentos, passassem a se dedicar a outras 

atividades não relacionadas à produção de alimentos e que então demarcaram a divisão campo 

cidade. 

A princípio as cidades eram atreladas ao campo, pois dependiam exclusivamente dele 

para sobreviver. Mas a partir do século XVIII, houve uma vertente chamada Primeira 

Revolução Industrial, onde maquinários foram substituindo trabalhadores rurais, 

principalmente na Inglaterra, resultando em um êxodo rural local. Somente a partir do século 

XX é que a urbanização alcançou a escala mundial. Ocorreu então um paralelo, ao mesmo 

tempo em que as grandes máquinas substituíam os trabalhares rurais no campo, as cidades 

tornaram-se um atrativo pois precisavam de mão-de-obra nas indústrias e fábricas. Com o 

passar dos anos a população rural migrava cada vez mais para a área urbana, o que impulsionava 

a geração de empregos principalmente no setor terciário, já que com a quantidade de novos 

moradores o próprio comercio estimulava-se a crescer (DIAS, 2011). 

Assim o êxodo rural foi causando um aumento significativo na população dos centros 

urbanos. De acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas - ONU (2013), a 

população mundial em 1990 era de aproximadamente 5 bilhões de habitantes, chegando a 7 

bilhões em 2011 e com estimativa de 9 bilhões em 2050. Segundo Dias, 2011, o crescimento 

exponencial da população, juntamente com as transformações ocorridas no mundo moderno, 

tem acentuado o processo de urbanização, o que altera a relação do homem com o meio que o 

cerca. Outro ponto importante do desenvolvimento urbano acelerado e desordenado, são as 
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questões socioeconômicas e ambientais como é o caso do desmatamento no entorno dos 

perímetros urbanos para instalações de empreendimentos, moradias e indústrias, que se tornam 

cada vez mais expressivos, ocupando um espaço significativo nas estatísticas das alterações 

ambientais, juntamente com o desmatamento para pastagens e agricultura. 

Segundo Riceto (2010, apud SOUZA et al. 2019), a construção do espaço urbano exige 

grandes intervenções na paisagem e altera bruscamente parte de seus componentes bióticos e 

abióticos. Por meio de seu trabalho e da evolução de suas técnicas a humanidade vem 

transformando de forma cada vez mais intensa os ecossistemas, entretanto, tal intervenção em 

muitos momentos produz desarranjos na dinâmica natural produzindo impactos sobre as áreas 

habitadas. 

 

1.1.2 Urbanização Brasileira 

 

O Brasil, por sua vez, teve uma ocupação territorial mais lenta, ocorrendo 

principalmente no litoral, devido a hidrovia ser o principal meio de se chegar a terras brasileiras. 

Como relata Bonduki (1996), no Brasil a ocupação dos espaços urbanos se deu de maneira 

gradativa e absorveu características dos diversos ciclos econômicos que, até 1930, exerceram 

influência significativa na maneira como se distribuía a população sobre o território, que se 

configurava por concentrações populacionais parcialmente isoladas e desconectadas entre si. 

No final do século XX, mudanças expressivas ocorreram no Brasil, devido a crescente 

industrialização e a política centralizadora que tinha como base o crescimento da classe baixa, 

no caso os operários. Sendo assim, a urbanização começou a ganhar força devido ao aumento 

da população e a migração do meio rural para o urbano.  

Segundo Dias (2011), que obteve dados do IBGE do ano de 2010, o crescimento 

populacional observado no país foi significante, passando de aproximadamente 149 milhões de 

habitantes em 1991, para quase 191 milhões em 2010, havendo um aumento de 15,6% entre 

1991 e 2000, e de 12,3% entre 2000 e 2010. Foi possível notar também uma variação da 

população urbana, que entre 2000 e 2010, passou de 81 para 84%. Sendo assim, o IBGE montou 

um demonstrativo (Figura 1) do êxodo rural ocorrido nas últimas décadas, já que esse fenômeno 

influencia significativamente na urbanização e seus impactos, sejam eles, sociais, econômicos 

e principalmente ambientais, pois acontece de forma acelerada e desordenada, prejudicando e 

modificando a estrutura vegetal e do solo. 
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  Figura 1: Taxa de urbanização brasileira em décadas. 

  Fonte: IBGE, 2010.  
 

Além desses dados, o IBGE fez uma estimativa populacional para o ano de 2021, onde 

a população brasileira se aproxima de 213 milhões de habitantes. Nessas condições existe uma 

grande probabilidade de os recursos naturais serem usados de forma impulsiva, ou seja, pode 

ocorrer uma degradação ambiental conforme o desenvolvimento urbano.  

O fenômeno da urbanização implica na transformação da cobertura natural do solo. A 

ocupação do território inicia-se pela retirada da vegetação, seguida pelo cultivo de terras, 

implantação de estradas e por fim o processo de urbanização (DIAS, 2011; GAROTTI, 2008).  

Dias (2011) ainda explica que a urbanização resulta na modificação das características 

físicas naturais da região, causadas pelo parcelamento do solo, construção de edificações, 

impermeabilização de superfícies, ocupação em áreas de preservação, aumento da quantidade 

de resíduos sólidos e efluentes, além do lançamento desses resíduos em corpos d’água e locais 

impróprios, causando consequentemente a degradação das condições sociais, ambientais e 

econômicas deste novo meio urbano que se inicia. 
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1.1.2.1  Urbanização de Rondônia  

 

A ocupação da área onde hoje se localiza o estado de Rondônia está ligada a exploração 

e ocupação territorial dos vales do Madeira, Mamoré e Guaporé e pelos afluentes desses rios, 

século XVII. Esse desenvolvimento e surgimento de povoamentos a margem dos cursos d’água 

se deu em função da localização estratégica do estado no escoamento hidroviário da produção, 

destacando-se o ouro, as drogas do sertão - cacau, cravo, guaraná, urucum, poaia e baunilha - e 

a borracha em pequena proporção (DIAS, 2011). A partir desse momento o estado cresceu cada 

vez mais, principalmente por volta do século XIX, com o primeiro ciclo da borracha e a abertura 

da estrada de ferro Madeira-Mamoré.  

Porém Teixeira e Fonseca 2003, explicam que foi a partir da década de 70 que houve 

um surto decisivo para a colonização do estado de Rondônia, com a pavimentação da BR-364 

e criação de projetos de colonização pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

– INCRA.  

Um grande fluxo de migrantes de várias regiões do país, especialmente pequenos 

agricultores e familiares, vieram para Rondônia em busca de terras para a agricultura. Contudo, 

a grilagem das terras férteis por grandes grupos agroindustriais e a falta de verba do INCRA 

para sustentar o crédito rural e dar continuidade ao projeto geraram um grande problema social, 

levando grande parte dos posseiros a desfazerem-se de seus lotes e se instalar nos núcleos 

populacionais (TEIXEIRA; FONSECA, 2003). Dias (2011), ressalta que com essa 

intensificação a ocupação urbana e rural se tornou desordenada, além das, doenças tropicais e 

a falta de infraestrutura viária também contribuíram para o êxodo. 

Rondônia teve várias fases de picos de imigração desde a chegada dos europeus no 

século XVII. O mais atual foi relatado por Signori e Henrique (2017), que trata a partir da 

construção de duas grandes hidrelétricas, Jirau e Santo Antônio no rio Madeira, quando o 

Estado de Rondônia e, principalmente, a capital Porto Velho, tornaram-se pontos estratégicos 

para o desenvolvimento com uma grande quantidade de investimento e obras visando o 

melhoramento da infraestrutura do Estado. No entanto, Santos et al. (2014), afirmam que, o 

que se observa no estado é um crescimento desordenado, um amontoado de impactos 

ambientais sendo remediados de forma superficial. 

Nos últimos quarenta anos, período de maior crescimento econômico do estado, foram 

cometidos os maiores erros com relação ao ambiente físico e biótico de Rondônia. Dentre esses 
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erros podem ser destacados a derrubada e queimada de grandes extensões florestais, destruição 

da vegetação ciliar em várias localidades, extermínio de diversas espécies da fauna e flora, 

ocupação de áreas inaptas a agropecuária, entre outros (DIAS, 2011).  

O desmatamento na Amazônia é uma questão bastante preocupante devido à perda dos 

serviços ambientais fornecidos por esse bioma. Grande parte do desmatamento está ligado à 

implantação de pastagens seguido da expansão agrícola (FEARNSIDE, 2011). O autor ainda 

relata que nessa ação de conversão de florestas, devido ao avanço da pecuária e da agricultura, 

as perdas ambientais são imensuráveis, trazendo como consequência alterações nas 

propriedades físicas do solo e nos componentes do ciclo hidrológico.  

A questão do desmatamento se torna preocupante pois não ocorre apenas em áreas 

florestais, mas também no meio urbano, onde diversas áreas de APP urbana são prejudicadas 

pelo crescimento caótico e não planejado. 

 

1.1.2.2 Urbanização de Ji-Paraná 

 

Ji-Paraná teve anos de atraso em seu desenvolvimento principalmente com a 

diminuição da produção da borracha. Emancipado no ano de 1977, o município até então 

chamado de Vila de Rondônia, só teve um desenvolvimento significativo por volta dos anos 

70. Como relata, Dias (2011), esse crescimento resultou na abertura de diversas áreas e 

intensificou as atividades agropecuárias na região. No perímetro urbano também houve um 

crescimento expressivo, tendo em vista que a ausência de terrenos férteis para produzir ou os 

conflitos gerados no campo, resultavam no êxodo rural. Assim como ocorreu em outros locais 

do mundo, todo esse desenvolvimento urbano e rural, não foi projetado de forma adequada, 

gerando inúmeros impactos ambientais. 

Dias (2011), também comenta que no ano de 2001, visando ordenar a estrutura urbana 

do município e atender as determinações da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, a qual 

estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências, foi instituído o Plano 

Diretor do município, que segundo a referida lei, pode ser definido como o instrumento básico 

da política de desenvolvimento e expansão urbana, sendo de acordo com seu artigo 41, 

obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes. 

Esperava-se então que a criação desse plano pudesse solucionar ou ao menos amenizar 

o desordenamento municipal, mas ao longo dos anos o que se observa são pontos desconectos 
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e diretrizes não cumpridas. Santos et al. (2011), destacam que o município de Ji-Paraná, apesar 

de possuir um Plano Diretor como ferramenta para auxiliar o desenvolvimento urbano, não tem 

respeitado as disposições presentes nele, assim, pode-se observar um padrão de ocupação 

urbana desordenada que compromete a vegetação ciliar dos cursos d’água da cidade, 

impermeabiliza áreas da planície de inundação, canaliza igarapés. Esses aspectos, dentre outros, 

causa grande pressão sobre os poucos remanescentes florestais.  

Dados do Instituto Brasileiro Geografia e Estatística – IBGE (2020), mostram que a 

população de Ji-Paraná em 2010 era de 116.610 habitantes com estimativa de elevação deste 

contingente para 130.009 habitantes em 2021, ou seja, o município está e sempre esteve em 

constante crescimento, sendo necessárias obras de expansão, como: moradias, pequenos, 

médios e grandes empreendimentos.  

Tem-se como exemplo os frigoríficos, que segundo Pereira (2012), causam impactos 

nos recursos hídricos tanto pela demanda de água utilizada em seu processo produtivo como 

pela alta carga poluidora contida em seus efluentes. Araújo (2017) discorre que esses 

empreendimentos também estão relativamente dispersos causando uma degradação em diversos 

pontos da cidade, mais uma vez devido ao descumprimento ao zoneamento que estabelece as 

áreas industriais. O autor também cita que a cidade de Ji-Paraná ainda possui diversos 

loteamentos que durante o processo de ocupação acabam com terrenos vagos e sem cobertura 

vegetal o que permite o carreamento de sedimentos para o leito dos cursos d’água.  

Essas situações ocasionam a ocupação de novas áreas, inclusive APPs, que quando 

não extraídas por completo, esses sistemas foram reduzidos e recebendo uma alta carga de 

efluentes e descartes de resíduos sólidos. Um exemplo de APPs de extrema importância para o 

município e que sofrem supressão devido ao uso e ocupação do solo são as Mauritias flexuosa, 

conhecida popularmente como buriti. 

 

1.2 ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE  

 

Há muito começou a ser utilizada a expressão “área de preservação permanente” e o 

uso tem sua razão, pois é um espaço territorial em que a floresta ou a vegetação devem estar 

presentes (MESQUITA et al. 2010). O autor ainda explica que a ideia da permanência não está 

vinculada só à floresta, mas também ao solo, no qual ela está ou deve estar inserida e a micro e 

macrofauna. Se a floresta perecer ou for retirada, nem por isso a área perderá sua normal 
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vocação florestal, deverá ser mantida em sua integridade sendo vedada qualquer exploração 

econômica, cobertas ou não por vegetação nativa. A vegetação nativa ou não, e a própria área 

são objeto de preservação não só por si mesmas, mas pelas suas funções protetoras das águas, 

do solo. (MACHADO 2009, p.737).  

As áreas de preservação permanente (APPs) são de suma importância para a sociedade. 

Elas não só protegem e preservam fauna e flora, como também exercem a função de manter um 

ambiente ecologicamente equilibrado. Deste modo sua preservação exige grande atenção por 

parte do poder público. Sendo assim, a Lei 12.651/12, define Áreas de Preservação Permanente 

como sendo zonas rurais ou urbanas, áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, 

com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica 

e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-

estar das populações humanas.  

Com base no Código Florestal n° 12.651/12, o Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

ressaltou algumas funções entre os diversos serviços ambientais prestados pelas APP em meio 

urbano: 

a) a proteção do solo prevenindo a ocorrência de desastres associados ao uso e 

ocupação inadequados de encostas e topos de morro;  

b) a proteção dos corpos d'água, evitando enchentes, poluição das águas e 

assoreamento dos rios; a manutenção da permeabilidade do solo e do regime hídrico, 

prevenindo contra inundações e enxurradas, colaborando com a recarga de aquíferos 

e evitando o comprometimento do abastecimento público de água em qualidade e 

em quantidade;  

c) a função ecológica de refúgio para a fauna e de corredores ecológicos que facilitam 

o fluxo gênico de fauna e flora, especialmente entre áreas verdes situadas no 

perímetro urbano e nas suas proximidades;  

d) a atenuação de desequilíbrios climáticos intraurbanos, tais como o excesso de aridez, 

o desconforto térmico e ambiental e o efeito "ilha de calor".  

Riceto (2010), observa que assim como às grandes Unidades de Conservação (UC), 

previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), é creditada às APPs a 

função estratégica de permitir que os serviços ambientais prestados à sociedade pelos 

ecossistemas naturais sejam minimamente mantidos, mesmo diante das alterações promovidas 

pela ação humana sobre o meio.  
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Contudo, embora protegidas por lei e demostrado seus benefícios, ocorre que essas áreas 

são suprimidas pelo desenvolvimento urbano. Mesquita et.al (2010), relata que, a  pressão que 

as APP’s vêm sofrendo é muito grande e isso tem feito com que muitas dessas áreas sofram 

com a degradação antrópica e fica apenas o prejuízo ao meio ambiente como, cursos d’água 

perenes se tornando intermitentes, corredores ecológicos interrompidos, erosão ás margens de 

rios e córregos, supressão a fauna causando extinção de espécies, prejuízo no processo de 

sequestro de carbono que é um dos maiores indicadores ecológico ao tratar de aquecimento 

global.  

Os efeitos indesejáveis do processo de urbanização sem planejamento, como a 

ocupação irregular e o uso indevido dessas áreas, tende a reduzi-las e degradá-las cada vez mais. 

Isso causa graves problemas nas cidades e exige um forte empenho no incremento e 

aperfeiçoamento de políticas ambientais urbanas voltadas à recuperação, manutenção, 

monitoramento e fiscalização das APP’s nas cidades (Ministério do Meio Ambiente, 2018). O 

MMA, (2018), ainda ressalta que a manutenção das APP em meio urbano possibilita a 

valorização da paisagem e do patrimônio natural e construído (de valor ecológico, histórico, 

cultural, paisagístico e turístico). Esses espaços exercem, do mesmo modo, funções sociais e 

educativas relacionadas com a oferta de campos esportivos, áreas de lazer e recreação, 

oportunidades de encontro, contato com os elementos da natureza e educação ambiental 

(voltada para a sua conservação), proporcionando uma maior qualidade de vida às populações 

urbanas, que representam aproximadamente 84,4% da população do país.  

 Apesar da pouca notoriedade dada as áreas de APP em meio urbano, essas podem ser 

classificadas como um dos mecanismos de combate ao cenário de degradação e desequilíbrio 

ambiental nos centros urbanos e junto com infraestruturas de saneamento básico, como 

captação/coleta e tratamento de efluentes e resíduos sólidos, podem contribuir para a efetivação 

do mesmo (RICETO, 2010, p.09). 

Para Teixeira (2002 apud Bervig 2015) "O desafio da humanidade é conciliar o 

desenvolvimento com a proteção e a preservação ambiental, para não inviabilizar a qualidade 

de vida das futuras gerações, da coletividade e o exercício de propriedade sobre os bens 

ambientais."  

O Ministério do Meio Ambiente (MMA,2020) traz uma explicação acerca do 

planejamento das cidades no Brasil relatando a prerrogativa constitucional da gestão municipal 

que responde, inclusive, pela delimitação oficial da zona urbana, rural e demais territórios para 

onde são direcionados os instrumentos de planejamento ambiental. Ele também discorre que no 
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âmbito do meio ambiente urbano, os principais instrumentos de planejamento ambiental são o 

Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE, o Plano Diretor Municipal, o Plano de Bacia 

Hidrográfica, o Plano Ambiental Municipal, a Agenda 21 Local, e o Plano de Gestão Integrada 

da Orla. O MMA ressalta ainda que, todos os planos setoriais ligados à qualidade de vida no 

processo de urbanização, como saneamento básico, moradia, transporte e mobilidade, também 

constituem instrumentos de planejamento ambiental. O fundamental é que esses instrumentos 

sejam compostos por ações preventivas e normativas que permitam controlar os impactos 

territoriais negativos dos investimentos público-privados sobre os recursos naturais 

componentes das cidades. Com isso, almeja-se evitar a subutilização dos espaços já 

infraestruturados e a degradação urbana e imprimir uma maior eficiência das dinâmicas 

socioambientais de conservação do patrimônio ambiental urbano (MMA, 2020) 

No município de Ji-Paraná esta realidade área urbana juntamente com APP’s, se destaca 

devido ao quantitativo desses sistemas no limite territorial urbano, como destaque tem-se os 

buritizais. Espécie essa que beneficia a recarga do lençol freático municipal, fornece benefícios 

térmicos e visuais. Além dos benefícios já citados com relação a fauna e flora ainda contribui 

para a diminuição da poluição do ar e paisagismo. 

 

1.3 BURITIZAIS (Mautiria flexuosa L.f) 

 

O SNUC, conforme Art. 7º, classifica áreas protegidas em dois grandes grupos: as de 

proteção integral, onde se admite apenas o uso indireto dos seus atributos naturais; e as de uso 

sustentável, que objetiva compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de 

parcela dos seus recursos naturais (ROCHA, 2018).  

Os buritizais em sua totalidade se enquadram no Arts.14 Área de Proteção Ambiental, 

Área de Relevante Interesse Ecológico. 

O buriti (Mauritia flexuosa) é uma planta típica do Cerrado, considerada uma das mais 

singulares e abundantes palmeiras do país. Alastra-se em brejos e regiões pantanosas, servindo 

como um indicativo de que existe água na região. A espécie proporciona umidade mesmo em 

períodos secos, tornando-se refúgio da fauna e flora, assim como local de abastecimento hídrico 

para os animais (AMDA, 2018).  

A Associação Mineira de Defesa do Ambiente ainda relata que a árvore ocorre em 

matas de galeria e ciliares, podendo formar densos buritizais e que além do Cerrado, ainda 
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ocorre em toda a Amazônia e Pantanal, como mostra a figura 2. Explica também que a espécie 

se multiplica através das águas: ao caírem nos riachos, os frutos do buriti são transportados, 

ajudando a dispersar a espécie em toda a região. Araras, papagaios e lagartos também ajudam 

na dispersão das sementes, pois transportam ou engolem os frutos inteiros, sem quebrar as 

sementes. 

 

Figura 2: Ocorrência de buriti no Brasil e regiões próximas.  

Fonte: Boas Práticas de Manejo para o Extrativismo Sustentável do Buriti (2011). 

 

 

1.3.1 Características Gerais  

 

O buriti é uma palmeira, assim como a buritirana, a bacaba, o babaçu, a gueiroba e a 

piaçava; que ocorre naturalmente em áreas onde o solo permanece encharcado durante o ano 

todo como nas margens de rios, lagoas, córregos e veredas. Pode ter até 40 m de altura e possui 

caule com 13 a 55 cm de diâmetro (Figura 3) (SAMPAIO,2011). O autor também comenta que 

conforme a região, a mesma planta recebe diferentes nomes populares, por exemplo, miriti, 

muriti, palmeira-do-brejo, moriche, carangucha e aguaje, assim, para os cientistas se 

comunicarem e terem certeza de que estão falando da mesma planta, foi dado a cada uma delas 

um nome científico, que é o mesmo em todos os lugares e é sempre escrito em latim, Mauritia 

flexuosa. 
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Figura 3: Palmeira buriti. 

Fonte: A autora. 

 

Algumas publicações trazem uma explanação a respeito da diferença entre os 

ecossistemas de Veredas e Buritizais. Os Palmeirais com ocorrência da palmeira Buriti 

(Mauritia flexuosa), em solos mal drenados ou brejosos, formam os Buritizais e tem cobertura 

de dossel de 40 a 70 % (Figura 4). As veredas designam ''o caminho das águas'', corredores de 

formações herbáceas paludícolas com ocorrência do Buriti e cobertura de dossel de 5 a 10 %, 

como mostra a figura 5. Estes ''caminhos das águas'' - parafraseando Guimarães Rosa - são 

corredores de uma fauna igualmente sensível, e que traz o equilíbrio do ambiente sob condições 

bastante particulares (SALA 2009 apud. AZEVEDO 1966; AB’SABER 1971; RIZZINI 1997; 

EMBRAPA 1998; LAZARINI 2001; RIBEIRO 2001; RODRIGUES (2001). ALENCAR 

SILVA e MAILLARD 2011), também explana sobre essa diferença ao falar que ao contrário 

de outras formações do cerrado, como o buritizal, nas veredas os buritis não formam um dossel 

fechado, e que esse tipo de formação vegetal se encontra associado às zonas de maior umidade 

no solo, próximo às nascentes dos rios do Cerrado. 
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Figura 4: Buritizal. 

Fonte: A autora. 

 

 

Figura 5: Veredas. 

Fonte: Biboca Ambiental (2018). 
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Em algumas partes do país o buriti é conhecido como a árvore da vida, pois ele pode 

ser usado desde a gastronomia, passando pela área medicinal, indo até as confecções. No 

manual Boas Práticas de Manejo para o Extrativismo Sustentavel do Buriti, Sampaio (2011) 

discorre mais a fundo sobre os benefícios da Mauritia flexuosa e traz a ficha botânica da mesma 

apresentada no quadro 1. 

 

Quadro 1: Ficha botânica do Buriti  

Família botânica Arecaceae 

Nome científico Mauritia flexuosa 

Nomes comuns 
Miriti, muriti, palmeira-do-brejo, moriche, 

carangucha, aguaje 

Porte da planta Arbóreo, até 40 m de altura 

Área de ocorrência 
Amazônia, Cerrado (exceto o sul de São Paulo) 

e Pantanal 

Período de produção de folhas Durante todo o ano 

Produção anual de folhas por planta 3 folhas em média 

Seda produzida por olho 110 g em média 

Floração no cerrado Novembro a abril 

Floração na Amazônia Abril a junho 

Cor da flor do macho Laranja 

Cor da flor da fêmea Laranja 

Frutificação no cerrado Setembro a fevereiro 

Frutificação na Amazônia Março a agosto 

Cachos por planta 1 a 10, em média 4 

Frutos por cacho 800 frutos em média 

Peso do fruto 15 a 75 g 

Sementes por fruto 1 a 2 

Usos 

As folhas são usadas para artesanatos, cestos, 

esteiras, utensílios, cordas, cobrir telhados, etc. 

Os talos (pecíolos) das folhas são usados para a 

fabricação de móveis, brinquedos, tapitis, etc. O 

caule é utilizado para construir cercas e paredes 

de casas. Os frutos são consumidos in natura, ou 

utilizados em doces, óleos, sorvetes, geleias, 
entre outros. 

Fonte: Boas Práticas de Manejo para o Extrativismo Sustentável do Buriti (2011). 
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1.3.2 Buritizais e o Desenvolvimento Urbano 

 

O buriti é uma palmeira de respeitável aspecto e importante desempenho ambiental. 

Encontra-se em sua totalidade em áreas alagadas, sendo um forte indicativo de água nos locais. 

O Novo Código Florestal, associa esse grupo as APPs, por estarem dentro das faixas marginais 

estabelecidas para nascentes e cursos d’água, além de terem a sua própria faixa marginal 

estabelecida pelo Art. 4º, inciso XI: “em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com 

largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e 

encharcado” (BRASIL, 2012).  

Nessas condições, Rocha (2018), assegura que os buritizais além de serem um 

ambiente protegido em sua totalidade pela definição supracitada pelo Código Florestal como 

uma APP, ainda são protegidas por estarem dentro de outras APPs, sendo reforçada a 

necessidade de sua preservação em qualquer ambiente em que esteja localizada. Mas assim 

como a maioria das APPs em meio urbano essa espécie vem sendo consumida pelo crescimento 

urbano, em alguns casos chegando a desaparecer. 

Brandão e Lima (2002) ressaltam a importância de se conhecer as condições dessas 

áreas de preservação permanente nas cidades, pois dessa forma esses estudos trarão 

informações que podem subsidiar a tomada de decisão por parte do poder público e da 

sociedade, visando a melhoria destes ambientes.  

Riceto (2010), também fomenta que esses sistemas são frágeis, e formadas em 

condições hidrológicas e litológicas bastante específicas, são vítimas frequentes da intervenção 

humana, em especial nas áreas urbanas. Ele relata um ponto importante com relação aos 

recursos hídricos ao explicar que em áreas de clima tropical, esse subsistema pode se formar a 

partir da sobreposição de camadas litológicas de diferentes permeabilidades, pois, quando uma 

camada de maior permeabilidade se encontra sobreposta à outra menos permeável, criam-se 

condições para a formação do lençol freático. 

Pouco se fala desse ecossistema em meio urbano, estudos abrangem mais as Veredas 

e são mais voltados ao Cerrado onde a espécie tem um grau de relevância maior e é típica 

daquela região. Mesmo o buriti tendo uma forte presença na região Norte ainda é muito raro 

autores que se dediquem a estudar a fitofisionomia e com isso surge um ponto negativo com 

relação a sua preservação, já que grande parte da população não conhece seus benefícios. 

  



29 
 

1.4 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

 

Por muito tempo o homem utilizou dos recursos naturais sem se importar com o futuro, 

no pensar dessas gerações tais recursos eram intermináveis. Borges et. Al (2009) comenta que 

a legislação referente às questões ambientais foi criada com o objetivo de disciplinar o uso dos 

recursos naturais, os chamados “produtos da natureza”: a água, o solo, as florestas, o ar e os 

animais, ela foi estabelecida porque se percebeu que os recursos naturais, até então imaginados 

ilimitados, estavam ficando escassos, seja pela redução de sua quantidade, seja pela 

deterioração da sua qualidade.  

Então observa-se que apesar de lento o processo de criação de leis de proteção ao meio 

ambiente veio evoluindo continuamente da década de 30 até o início da década de 70, quando 

o Brasil entrava na época do “milagre econômico” (BORGES et al. 2009). 

Pott e Estrela (2017) explicam que na década seguinte tem-se o ano 1981 como 

determinante no Brasil, no que diz respeito à questão ambiental, o governo federal, por 

intermédio da Ministério do Meio Ambiente - MMA, instituiu a Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA - Lei Federal n.6.938, de 31 de agosto de 1981), pela qual o Sistema Nacional 

de Meio Ambiente (Sisnama) e o Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) foram 

criados, instituindo também instrumentos como Padrões de Qualidade Ambiental, Zoneamento 

Ambiental, Avaliação de Impactos Ambientais, Licenciamento Ambiental e o Sistema Nacional 

de Informações Ambientais (FIGURA 6). As autoras comentam também que no mesmo ano o 

governo promulgou a Lei Federal n.6.902, de 27 de abril, dispondo sobre a criação de Áreas de 

Proteção Ambiental e Estações Ecológicas.  
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Figura 6: Organograma dos órgãos governamentais participantes do SISNAMA. 

Fonte: Bridje. 

 

Em outubro de 1988, quando a atual Constituição Brasileira foi promulgada, o Direito 

Ambiental se consolidou (BRASIL, 1988). Com isso estabeleceu-se que: 

 

“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.” (BRASIL 1988).  

 

Ao longo dos anos o que se viu foi o direito ambiental mais forte e criando cada vez 

mais leis de proteção. Hoje se comparado ao restante do mundo, o Brasil tem uma legislação 
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ambiental bem completa (BORGES, 2011). Sendo assim o Instituto Brasileiro de Florestas 

(IBF) explica resumidamente as principais leis brasileiras e seus objetivos (QUADRO 2):  

 

Quadro 2: Resumo das principais leis ambientais. 

NOME NÚMERO RESUMO 

Lei de Fauna Lei 5.197 – 1967 

Esta Lei proporcionou medidas de 

proteção à fauna. Ela classifica como 

crime o uso, perseguição, captura de 

animais silvestres, caça profissional, 

comércio de espécies da fauna 

silvestre e produtos originários de sua 

caça, além de proibir a importação de 

espécie exótica e a caça amadora sem 

autorização do IBAMA. Criminaliza 

também a exportação de peles e 

couros de anfíbios e répteis. 

Política Nacional do Meio 

Ambiente 
Lei 6.938 – 1981 

Dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, seus Fins e 

Mecanismos de Formulação e 

Aplicação, e dá outras providências. 

Tem como objetivo a preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental benéfica à vida, 

pretendendo garantir boas condições 

ao desenvolvimento socioeconômico, 

aos interesses da segurança nacional 

e à proteção da qualidade da vida 

humana. Proíbe a poluição e obriga 

ao licenciamento, além de 

regulamentar a utilização adequada 

dos recursos ambientais. 

Área de Proteção 

Ambiental 
Lei 6.902 – 1981 

Estabelece as diretrizes para a criação 

das Estações Ecológicas e as Áreas de 

Proteção Ambiental (APA’s). As 

Estações Ecológicas são áreas 

representativas de diferentes 

ecossistemas do Brasil que precisam 

ter 90% do território inalteradas e 

apenas 10% podem sofrer alterações 

para fins acadêmicos. Já as APA’s, 

compreendem propriedades privadas 

que podem ser regulamentadas pelo 

órgão público competente em relação 

às atividades econômicas para 

proteger o meio ambiente. 

Política Agrícola Lei 8.171 – 1991 

Essa lei objetiva a proteção do meio 

ambiente e estabelece a obrigação de 

recuperar os recursos naturais para as 
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empresas que exploram 

economicamente águas represadas e 

para as concessionárias de energia 

elétrica. Define que o poder público 

deve disciplinar e fiscalizar o uso 

racional do solo, da água, da fauna e 

da flora; realizar zoneamentos 

agroecológicos para ordenar a 

ocupação de diversas atividades 

produtivas, desenvolver programas 

de educação ambiental, fomentar a 

produção de mudas de espécies 

nativas, entre outros. 

Política Nacional de 

Recursos Hídricos 
Lei 9.433 – 1997 

Institui a política e o sistema nacional 

de recursos hídricos. Define a água 

como recurso natural limitado, 

provido de valor econômico, que 

pode ter diversos usos, como por 

exemplo o consumo humano, 

produção de energia, transporte, 

lançamento de esgotos e outros. Esta 

lei também prevê a criação do 

Sistema Nacional para a coleta, 

tratamento, armazenamento e 

recuperação de informações sobre 

recursos hídricos e fatores que 

interferem em seu funcionamento. 

 

Lei de Crimes Ambientais Lei 9.605 – 1998 

Trata das questões penais e 

administrativas no que diz respeito às 

ações nocivas ao meio ambiente, 

concedendo aos órgãos ambientais 

mecanismos para punição de 

infratores, como em caso de crimes 

ambientais praticados por 

organizações. A pessoa jurídica, 

autora ou co-autora da infração, pode 

ser penalizada, chegando à liquidação 

da empresa, se ela tiver sido criada ou 

usada para facilitar ou ocultar um 

crime ambiental. A punição pode ser 

extinta caso se comprove a 

recuperação do dano. 

Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação 

da Natureza 

Lei 9.985 – 2000 

Dentre seus objetivos, estão a 

conservação de variedades de 

espécies biológicas e dos recursos 

genéticos, a preservação e 

restauração da diversidade de 

ecossistemas naturais e a promoção 
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do desenvolvimento sustentável a 

partir dos recursos naturais. 

Novo Código Florestal 

Brasileiro 
Lei 12.651 – 2012 

Dispõe sobre a preservação da 

vegetação nativa e revoga o Código 

Florestal Brasileiro de 1965, 

determinando a responsabilidade do 

proprietário de ambientes protegidos 

entre a Área de Preservação 

Permanente (APP) e a Reserva Legal 

(RL) em preservar e proteger todos os 

ecossistemas. O Novo Código 

Florestal levanta pontos polêmicos 

entre os interesses ruralistas e 

ambientalistas até os dias de hoje. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Florestas 

 

 

 

No estado de Rondônia vigoram além das leis federais, como a lei N° 12.651/12, a 

Constituição Estadual e a lei N° 7903/97 dentre outras. A constituição estadual na seção V, Art. 

218 afirma que a preservação do meio ambiente, a proteção dos recursos 

naturais, de forma a evitar o seu esgotamento e a manutenção do equilíbrio ecológico são de 

responsabilidade do Poder Público e da comunidade, para uso das gerações presentes e futuras. 

Com isso tem-se a ligação com a Constituição de 88, em seu Art. 225.  

Para se fazer cumprir as normatizações e fiscalizar os atos ambientais o governo do 

estado por meio Lei Complementar nº 42 de 19 de março de 1991 e reformulada pela Lei 

Complementar nº 827 de 15 de julho de 2015 criou a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Ambiental – SEDAM (RONDÔNIA, 2021). O portal da transparência   de Rondônia explica 

que o órgão tem a função precípua de formulação e execução de políticas voltadas para o 

desenvolvimento ambiental rural e urbano, fiscalizando e normatizando as atividades 

relacionadas com a qualidade de vida, do ambiente e dos recursos naturais, bem como promover 

a gestão das unidades de conservação do Estado de Rondônia. Relata ainda que compete a 

SEDAM o planejamento e execução das atividades relacionadas com a política de regularização 

ambiental rural, desenvolvimento, promoção, proteção e educação ambiental, combatendo, em 

parceria com o IBAMA, Batalhão de Polícia Ambiental e a Secretaria de Estado da Segurança 

Pública – SESDEC, ilícitos que possam causar danos ao meio ambiente, tanto para as gerações 

presentes quanto para as futuras.  

Em Ji-Paraná cidade foco deste trabalho as leis regentes em se tratando de meio 

ambiente e APPs são: Lei n°1113 de 2001 que dispõe sobre a Política Ambiental, o Sistema 
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Municipal de Meio Ambiente e Controle Ambiental no Município de Ji-Paraná, Lei n° 

2807/2015 sobre o licenciamento ambiental no Município de Ji-Paraná, institui taxas 

municipais pela prestação de serviços ambientais e dá outras providências e a Lei n° 1969/2013 

que regulamenta o Art. 38 do código ambiental municipal em relação aos Buritizais inseridos 

em Zonas de Preservação Paisagística .  A cidade também possui um plano diretor instaurado 

em 2011 a fim de nortear o desenvolvimento exacerbado. 

Para fiscalizar e verificar o cumprimento das leis foi estruturada a Secretária Municipal 

de Meio Ambiente (SEMEIA). Ferreira e Casula (2018), explicam que em 2013 houve a 

estruturação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA), a qual foi desmembrada 

da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), através da Lei n° 2361 de 18 de dezembro 

de 2012. 

O Poder Executivo de Ji-Paraná, com a finalidade de instituir uma Política Ambiental 

Municipal que regule a ação do poder público local para as questões do meio ambiente, foi o 

primeiro Município a criar a lei ambiental no Estado de Rondônia, na data de 19 de novembro 

de 2001 (FERREIRA e CASULA, 2018). As autoras comentam sobre os instrumentos da 

política municipal de meio ambiente, criados através da Lei nº 1113 de 19 de novembro de 

2001, como o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental – COMDEAM, 

fundamental na criação e estruturação da SEMEIA, e do Fundo Municipal de Desenvolvimento 

Ambiental – FUMDAM. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O munícipio de Ji-Paraná está localizado na região centro-leste do Estado de 

Rondônia, composição geográfica entre os paralelos 8° 22’e 11° 11’ latitude sul e entre os 

meridianos 61° 30’ e 62° 22’ longitude oeste (WGr) (FIGURA 7). O clima, segundo a 

classificação de Köppen, é do tipo clima tropical com chuva 

de verão, com médias de precipitação anual de 1400 a 2600 mm/ano e temperatura média anual 

entre 24º a 26ºC (SEDAM, 2002). 

O município possui estimativa de 130 009 habitantes para o ano de 2021 e ocupa uma 

área de aproximadamente de 6.922,05 km² e corresponde a 2,9% do território do Estado (IBGE, 

2021). 

 

Figura 7: Mapa de localização do município de Ji-Paraná - RO. 
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2.2 METODOLOGIA DE ESTUDO 

 

O presente trabalho se consolida pelo método de pesquisa básica realizada entre os 

anos de 2018 a 2021, que segundo Silva (2014), esta é motivada pela necessidade de solucionar 

um problema real. O procedimento se desdobra em estudo descritivo, pois relata as 

características reais, em âmbito de trabalho administrativo de concessão de outorgas, e por 

conseguinte em uma pesquisa documental (CERVO; BERVIAN, 2002).  

O planejamento para execução da proposta de estudo se baseou na técnica de consulta 

bibliográfica do arcabouço jurídico-legal utilizados tanto no âmbito federal, como estadual e 

municipal. Foram identificadas as principais ferramentas e instrumentos de gestão de áreas de 

preservação ambiental em meio urbano, sempre voltado para o foco do trabalho que são os 

buritizais, e um breve histórico da criação de leis para proteção desses ecossistemas que fazem 

parte tanto diretamente como indiretamente do cotidiano dos moradores. Além disso foi feito 

um breve diagnóstico da estrutura e criação dos órgãos que gerem e executam tais lei, como 

Secretaria de Desenvolvimento Ambiental do estado de Rondônia – SEDAM e Secretária 

Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná – SEMEIA.  

Realizou-se também idas a campo visando a observação in loco do cumprimento ou 

não das legislações ambientais. Foram visitados 18 buritizais dos 21 que fazem parte do Decreto 

nº 1.969/GAB/PMJP/2013, pois 3 ecossistemas estão fora do perímetro urbano (QUADRO 3) 

e o foco do referido estudo é APPs em meio urbano. 

 

Quadro 3 – Relação de buritizais protegidos pelo Decreto nº 1.969/2013. 

Núcleos Ambientais – 

NA  
Localização  Coordenadas Geográficas 

NA-1 Parque Ecológico 

Próximo à cabeceira da ponte 

do Rio Machado (2º Distrito) – 

Bairro Primavera 

Latitude: 10º52’58.85034” S 

Longitude: 61º56’23.14844” 

W 

NA-2 Rua T14  

Entre as Ruas Seringueiras e 

Aurélio Bernardi, 

confrontando-se com as Ruas 

Amapá e Natal – Bairro 

Valparaíso 

Latitude: 10º52’24.44881” S 

Longitude: 61º55’01.67533” 

W 

NA-3 Casa Preta 03  

Próximo à Rua Clóvis Arraes 

(antiga Villagran Cabrita) – 

Bairro Casa Preta 

Latitude: 10º52’35.12971” S 

Longitude: 61º56’37.14098” 

W 
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NA-4 Casa Preta 01  
Próximo à Avenida J.K – 

Bairro Casa Preta 

Latitude: 10º52’41.08738” S 

Longitude: 61º56’29.02671” 

W 

NA-5 Casa Preta 02  
Próximo à Avenida J.K – 

Bairro Casa Preta 

Latitude: 10º52’38.85685” S 

Longitude: 61º56’29.53939” 

W 

NA-6 Rio Urupá  

Próximo à Rua dos 

Caritianas/José 

Pires com Clóvis Arraes – 

Bairro Urupá 

Latitude: 10º53’15.05475” S 

Longitude: 61º57’13.59398” 

W 

NA-7 Eco-Ville*  

Próximo à Represa do 

Residencial Eco-Ville – 3º 

Distrito  

Latitude: 10º53’26.93345” S 

Longitude: 61º57’19.44626” 

W 

NA-8 Novo Urupá  

Próximo à Rua Antônio 

Adriano – 

Bairro Novo Urupá 

Latitude: 10º52’53.05886” S 

Longitude: 61º57’41.95616” 

W 

NA-9 Caerd  

Próximo ao Ponto de Captação 

de Água da CAERD – Bairro 

Jardim dos Migrantes 

Latitude: 10º52’53.84295” S 

Longitude: 61º57’54.04664” 

W 

NA-10 Bela Vista  

Próximo à Avenida Dom 

Bosco e Hermínio Victorelli – 

Bairro Casa Preta 

Latitude: 10º52’03.06121” S 

Longitude: 61º57’06.44061” 

W 

NA-11 Polícia Federal  

Próximo à Avenida Manfredo 

Barata – Bairro Aurélio 

Bernardi 

Latitude: 10º51’54.22771” S 

Longitude: 61º57’29.90689” 

W 

NA-12 Anel Viário*  
Próximo ao Anel Viário e RO-

135  

Latitude: 10º55’19.75387” S 

Longitude: 61º56’25.65813” 

W 

NA-13 Laticínio 

Tradição* 

Próximo ao Laticínio 

Tradição, de frente para a BR-

364 

Latitude: 10º55’44.08035” S 

Longitude: 61º55’43.89496” 

W 

NA-14 Vera Cruz / 

SEMAGRI 

Próximo à Avenida 2 de Abril 

– Bairro Centro 

Latitude: 10º52’47.87070” S 

Longitude: 61º57’10.78961” 

W 

NA-15 Pedro Serrador  
Próximo à Rua Mato Grosso – 

Bairro Parque São Pedro 

Latitude: 10º51’29.00336” S 

Longitude: 61º56’15.81734” 

W 
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NA-16 Colina Park I  

Próximo à Rua Ana Gomes 

dos Santos – Residencial 

Colina Park 

Latitude: 10º51’26.92547” S 

Longitude: 61º57’29.03727” 

W 

NA-17 Colina Park II  
Próximo à Rua Rio Madeira – 

Residencial Colina Park 

Latitude: 10º51’42.09124” S 

Longitude: 61º57’12.75753” 

W 

NA-18 Colina Park III  

Próximo à Avenida Padre 

Ângelo Cerri – Residencial 

Colina Park 

Latitude: 10º51’24.39523” S 

Longitude: 61º56’58.78154” 

W 

NA-19 Dois de abril  
Próximo à Rua Caju – Bairro 

Novo Horizonte 

Latitude: 10º51’08.02801” S 

Longitude: 61º58’30.53143” 

W 

NA-20 Bairro Jotão  

Próximo às Ruas Governador 

Jorge Teixeira e Silvio 

Michelussi – Bairro Vila Jotão 

Latitude: 10º52’56.24560” S 

Longitude: 61º55’42.02367” 

W 

NA-21 Residencial Milão 
Próximo à Estrada do KM 5 e 

Residencial Milão 

Latitude: 10º51’19.25001” S 

Longitude: 61º59’37.30002” 

W 

Fonte: DECRETO 1.969 DE 2013 – PREFEITURA DE JI-PARANÁ 

Observação: os buritizais marcados com* estão localizados fora do perímetro urbano de Ji-Paraná. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 ARCABOUÇO LEGAL 

 

As áreas protegidas, definidas como APPs pela legislação ambiental brasileira, têm 

sido motivo de amplos estudos e debates nos níveis federal, estaduais e municipais (BORGES 

et.al 2011). Os autores ressaltam que, para o entendimento dessas APPs, deve ser feito um 

estudo da evolução do seu conceito até sua disposição atual, constante na legislação ambiental 

brasileira.  

O Brasil é referência em se tratando de leis ambientais, mas peca na hora de pôr em 

pratica tais termos. Como afirma o relatório da ONU de 2019, que apesar de um aumento 

significativo da legislação ambiental em vigor desde 1972, a incapacidade de 

implementar e de fazer cumprir essas leis é um dos maiores desafios para mitigar 

a mudança do clima, reduzir a poluição e evitar a perda generalizada de espécies e  

habitats .  

Ao realizar o estudo das legislações e decretos, é nítido a qualidade das mesmas. As 

leis ambientais federais somadas as estaduais e municipais fornecem rigorosas proteções as 

APP’s.  

Apesar desse ponto completo, desde a criação das referidas o que se observa são 

falhas na execução e não aplicação de penalidades. Verdiano (2017), discorre sobre a 

problemática do não cumprimento das leis ambientais ao dizer que, dentro das referidas leis 

brasileiras e até mesmo das mundiais, podem ser observadas situações em que acontecimentos 

como desastres ambientais e afins acabam favoráveis para o lado dos criminosos. Isto ocorre, 

pois, a legislação ambiental é influenciada por diversos fatores, desde a situação do meio 

ambiente até as relações econômicas e sociais. Deste modo, a força da lei pode ser 

enfraquecida pela força de outras relações e assim gerando algumas falhas e/ou brechas no 

corpo das leis, as quais permitem uma aplicação não tão severa destas ou até mesmo a 

ausência de sua aplicação em determinados casos. 

O município de Ji-Paraná tem como base para se desenvolver seu plano diretor e ao 

analisar o mesmo é possível notar que o desenvolvimento urbano municipal, segue o planejado, 

mas é necessário que haja mais fiscalizações sobre como está ocorrendo esse crescimento. 

Araújo (2017), discorre que o município está se desenvolvendo de acordo com o que estabelece 
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o documento normativo municipal, porém ainda se fazem necessários mais estudos para 

verificar se o disposto neste está sendo respeitado.  

Todo esse desenvolvimento pode trazer alguns danos ao ambiente. Sendo que as APP’s 

em meio urbano são umas das mais prejudicas quanto a essa situação. Mesquita et al. (2010) 

afirmam que estes prejuízos podem se caracterizar na forma de cursos d’água perenes tornando-

se intermitentes, corredores ecológicos interrompidos, suspensão a fauna causando extinção de 

espécies, entre outros. Nessa situação temos os buritizais, espécie arbórea que está distribuída 

em quase todo o perímetro residencial de Ji-Paraná, ficando assim expostos a diversos tipos de 

poluição. 

Cerca de 86% dos buritizais estão inseridos em meio urbano e são afetados de forma 

direta devido a ações negativas que o crescimento urbano trás, fazendo com que estas áreas 

protegidas não cumpram com sua função ecológica  de maneira completa, estando sujeita a 

lixiviação proveniente do escoamento superficial das áreas impermeabilizadas ao redor, ao 

lançamento de resíduos sólidos, que acarreta o surgimento de vetores e agentes transmissores 

de epidemias, diminuindo a qualidade de vida da população residente no seu entorno, ao 

lançamento de esgotos domésticos e industriais clandestinos, deteriorando a qualidade dos 

corpos hídricos inseridos nestas áreas, além dos danos a fauna e flora. A figura 8 mostra alguns 

desses efeitos antrópicos sobre as áreas de buritis. 

 

 

Figura 8: Efeitos antrópicos. a) lixiviação; ponto b) resíduos sólidos; ponto c) esgotos domésticos 

Fonte: Autora 

 
 

No que condiz a hierarquia legislatória, os estados e municípios não podem ferir uma 

lei maior, ou seja, deve-se respeitar as leis federais, e usa-las para criação e manutenção das leis 

estaduais e municipais, sempre de acordo com cada região. 

a b c 
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Com esse princípio básico no município de Ji-Paraná as APP’s, principalmente os 

buritis estão alocados na categoria Áreas de Relevante Interesse Ecológico de acordo com 

SNUC, que explica em seu Art 16, parágrafos 1e 2: 

Art. 16. A Área de Relevante Interesse Ecológico é uma área em geral de 

pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características 

naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como 

objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o 

uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de 

conservação da natureza. 

§ 1o A Área de Relevante Interesse Ecológico é constituída por terras públicas 

ou privadas. 
§ 2o Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e 

restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de 

Relevante Interesse Ecológico. 

 

Baseado na lei federal e no código municipal ambiental, classificou-se os buritis em 

ZPP’s, estabelecido no Decreto n° 1.969/13. Mas o que se observou in loco foi descumprimento 

dos objetivos propostos, sendo que, os ecossistemas ficam à mercê da destruição causada pelo 

crescimento populacional não coordenado. 

Ao tomar conhecimento das informações é possível notar a falta de cuidado com a 

espécie Mauritia Flexuosa e o abandono que vem ocorrendo. 

 

3.2 AVALIAÇÃO DOS BURITIS 

 

Para melhor entendimento os buritis serão citados como no Decreto: NA’s – Núcleos 

Ambientais.  

A figura 9 mostra, em verde, os NA’s visitados. Observa-se que em sua grande maioria 

estão próximos a cursos d’agua, mas in loco notou-se que mesmo os mais distantes de grandes 

cursos d’agua estão em áreas úmidas e até mesmo alagadas. A visita se deu a nível de 

observação para saber se as ZPP’s estão em conformidade com as legislações atuais.  
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Figura 9: Mapa de localização dos Núcleos Ambientais – NA’s. 

 

 

A época da visita, apenas os NA’s 1, 2 e 6 possuíam placa de identificação, 

(FIGURA 10). Mesmo assim é possível observar resíduos, moradias e empreendimento 

próximos, sendo que o código florestal estabelece uma faixa de proteção/preservação de 50 

metros e o decreto municipal proíbe esse tipo de ação. 

No NA 6, também foi possível notar uma nascente com afloramento significante, 

mesmo assim já estava recebendo uma carga de poluição, devido a quantidade de resíduos 

sólidos ao entorno. 
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As placas de identificação estavam deterioradas, mostrando que a muito não 

recebem manutenção. 

 

 

 

Figura 10: Visita aos NA’s 1, 2 e 6. 

Fonte: Autora 

 

 

Os NA’s 2, 3, 4 são pertencentes ao bairro Casa Preta e possivelmente eram um 

ecossistema só, mas devido o avanço populacional foram divididos para criação de ruas e 

construção de moradias, ficando irregulares. O NA 2 é denso e com vegetação nativa e presença 

de um pequeno curso d’agua, mostrando assim a possibilidade de um afloramento de nascente 

como mostra a figura 11, e os pontos 3 e 4 semelham-se mais a veredas, por esse motivo não 

foi possível registra-los como um conjunto de buritis. 

 

2 

1 2 

6 6 
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Figura 11: Visita ao NA 2. 

Fonte: Autora.  
 

Os pontos NA’s 8 e 9 também espelham a situação do crescimento desordenado pois 

não foi encontrado o ponto 9, sendo que o 8 recebe uma alta carga de efluentes domésticos e 

resíduos de grande porte. A figura 12 que se refere ao NA 8, mostra o descarte de resíduos de 

grande porte ( 8a ), e uma tentativa de conter a quantidade de água em épocas chuvosas, a 8b e 

c mostram o descarte dos efluentes das residências no entorno, inclusive muitas dessas moradias 

estão praticamente dentro dos buritis. 

 

   

Figura 12: Visita ao NA 8  

 Fonte: Autora 
  

 

Nos pontos ilustrados na figura 13 se observou novamente a possibilidade de ser um 

só buritizal mas devido a implantação de um grande residencial houve a redução do mesmo, 

sobrando apenas resquícios com presença de vegetação de outras espécies, e a esses foram 

2 2 2 

8a 8b 8c 
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estabelecidos 4 NA’s : 11, 16, 17 e 18. Notou-se também a existência de um curso d’agua com 

alguns resíduos, que foi canalizado devido ruas próximas. 

 

  

  
Figura 13: Visita aos NA’s 

Fonte: Autora. 

 

 

 

Ao visitar os NA’s 14, 19, 20, 21 uma grande quantidade de resíduos domésticos, 

resíduos de obras residenciais e material identificado como palha de arroz (FIGURA 14). Para 

as obras estavam sendo feito grandes aterros para dar estabilidade ao solo hidromórfico, sem 

levar em consideração que em épocas chuvosas a umidade pode acarretar prejuízos a 

construção. Existia também muita palha de arroz que possivelmente estava sendo usado para 

inibir o crescimento do mato nos terrenos do residencial, mas caso não usado ela pode devido 

aos ventos e a água de futuras chuvas chegar até o corpo d’agua próximo acarretando um 

assoreamento. Quanto aos resíduos domésticos e de construção civil, estes são presentes em 

outros pontos também, mas em menor quantidade. 
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Figura 14: Visita aos NA’s. 14, 19, 20, 21 

Fonte: Autora.  

 

 

O último ponto visitado, NA 15, possui um grau relevante de deterioração. Foi possível 

notar sinais de queimadas, derrubadas e a secagem do solo. No entorno do buriti o solo é úmido, 

por esse motivo em algum momento o mesmo conteve água.  

Apesar dessa situação de elevada degradação notou-se que alguns buritizeiros estavam 

com brotas novas, sinalizando a possibilidade de recuperação, já que, possuem raízes profundas 

e para buscar água próximo. 

A outra parte possui vegetação em fase de recuperação, e apesar de não conter placa 

sinalizando que ali existe uma ZPP’s, os buritis estão cercados e de certa forma protegido.  

Esse ponto consiste em uma região com muitas moradias e de todos os NA, o 15 foi 

onde mais se concentrou moradores e consequentemente descartes ininterruptos de material 

orgânico.  
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Figura 15: Visita ao NA 15. 

Fonte: Autora 
 

Ao final da visita constatou-se que dos 17 buritizais visitados, a grande maioria possui 

atividades com menos de 50 metros das áreas que deveriam ser preservadas. Segundo Rocha 

(2018), em todos os pontos analisados foram detectadas a presença ou marcas de uso por 

animais e humanos, evidenciando que os locais estão em constante uso e/ou alteração e que isso 

é devido a não estarem sendo protegidos ou inseridos em alguma área que proporcione a sua 

recuperação, sofrendo constante uso, o que deteriora o ambiente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil possui leis ambientais com um bom embasamento, sendo que, o que falta é o 

cumprimento das mesmas. Ou seja, na teoria elas existem e são muito bem constituídas, mas 

na prática o que se vê é são processos parados, crimes ambientais ocorrendo sem punição e um 

país sucateado ambientalmente. 

O município de Ji-Paraná assim como grande parte do país possui uma boa legislação 

quando se trata de APPs, no entanto a falta de informação por parte da população acarreta em 

deterioração destas áreas. Sendo assim é possível observar no município a grande demanda de 

novas habitações localizadas onde antes eram buritizais.  

É importante comentar que na visita foi observado que os buritizais estão em graus 

elevados de degradação, indo na contramão do decreto criado exclusivo para a preservação dos 

mesmos. Porém também se observou que há um crescimento da vegetação no entorno, nos 

mostrando que se preservados eles têm a capacidade de se regenerar. 

Esses ecossistemas possuem uma capacidade ambiental enorme indo de recarga de 

lençóis freáticos a habitat para animais silvestres. Para a população eles contribuem no conforto 

térmico, visual e da temperatura. 

Ji-Paraná em questões legais é composta por ferramentas e instrumentos para a gestão 

de APP’s em meio urbano, mas o que se vê são ecossistemas abandonados e sendo destruídos 

pelos próprios habitantes que em sua grande maioria não sabem os benefícios que o buritizeiro 

pode trazer.  

A Mauritia Flexuosa é uma espécie abrangente que se usada de forma sustentável tem 

múltiplos usos indo de culinária a construção civil. 

Cabe ao município zelar e seguir corretamente as legislações e aplica-las de forma a 

preservar essa espécie. 

A revisão bibliográfica a cerca desse assunto se mostrou muito importante pois serviu 

para mostrar o quão deficiente de informações a região de Rondônia é sobre o buriti e a 

necessidade de se falar do mesmo. 
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RECOMENDAÇÕES 

 

Ao órgão responsável por assuntos ambientais do município fica as sugestões: 

a) sinalizar os locais de APPs; 

b) fiscalizar as áreas de ZPP’s ; 

c) manter o contato com a população no entorno, através de palestras, visitas, entre outros. Eles 

podem ser aliados na hora do combate a degradação desses sistemas. 
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