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Introdução
A Amazônia é constituída, além de florestas, por áreas abertas
como as Savanas e Campinas. As Savanas representam 13% da Amazônia Legal e possuem apenas 6% da sua área protegida, estando essas unidades localizadas na fronteira com o Bioma Cerrado (CAPOBIANCO, 2001). Roraima possui o maior bloco contínuo de savanas
do Bioma Amazônia, que localmente é conhecido como “Lavrado”
(BARBOSA et al., 2007). Apesar da sua importância para a representatividade dos ecossistemas existentes na Amazônia, o Lavrado não
está protegido na forma de Unidades de Conservação (UCs). Assim,
com o intuito de concretizar um plano para a criação em âmbito federal de uma UC no Lavrado, uma articulação interinstitucional entre o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), o IBAMA
e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) foi
iniciada em 2004 e efetivada apenas em 2006 através do apoio do
programa ARPA.
O IBAMA formou um grupo de trabalho (GT) junto com o INPA e
a Secretaria Municipal de Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas do
Município de Boa Vista (SMGA) para a escolha da área para criação
da UC. Devido ao grande percentual de áreas protegidas federais em
Roraima, principalmente Terras Indígenas (TIs), os participantes do
GT acordaram que a área pretendida deveria ter a menor ocupação

possível e não estar destinada a projetos oficiais do INCRA ou da
Fundação Nacional do Índio (FUNAI), a fim de minimizar os conflitos sociais resultantes da sua indicação, ao mesmo tempo que contemplasse grande diversidade biológica e se alinhasse com os objetivos de conservação em âmbito regional. Esse texto trata do método
adotado para a indicação da área para a criação da UC, pautado em
critérios objetivos e quantificáveis que consideraram a falta de informação sistematizada sobre a biodiversidade do Estado.
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Metodologia
O processo para indicar a unidade de conservação

Primeira fase:
Definição de áreas disponíveis. A diretriz principal para a definição de uma ou mais áreas propícias para a criação da UC foi a
escolha de áreas livres, ou aquelas com menor ocupação humana
e sem destinação para homologação ou ampliação de TIs. Assim,
um mapa de áreas livres no Lavrado foi gerado cruzando as bases
georreferenciadas de lotes e assentamentos com registro no INCRA
(2004) e as bases de TIs e UCs federais do Instituto Socioambiental
(2006).

Segunda fase:
Avaliação das áreas por critérios de elegibilidade. Dois princípios básicos nortearam a escolha de uma das três áreas pré-definidas: a representatividade biológica e a facilidade de gestão. Baseado
nessas características doze critérios foram definidos para a escolha
da área. Cada participante do GT hierarquizou de 1 a 12, por grau
de importância, cada um desses critérios. Os critérios que receberam pontuações muito discrepantes foram discutidos e reavaliados,
procurando-se balizar o conceito geral a respeito do tema. A média

final dos escores de cada integrante deu origem à tabela de critérios
e pesos, recebendo a pontuação máxima o critério mais relevante
(12 pontos) e o último recebendo apenas um ponto. Para cada critério foram definidos indicadores e os valores foram extraídos a partir
do processamento das bases cartográficas oficiais do INCRA (2004)
. A pontuação relacionada ao entorno das áreas
e SIPAM (2004)
de estudo foram extraídas de uma zona de 10 km ao seu redor. Os
pontos de cada indicador, atribuído a cada área, foram divididos
pela soma total de pontos das três áreas. Estes valores foram então
multiplicados individualmente pelo peso do critério, obtendo-se assim a pontuação final de cada critério para cada área. Critérios com
mais de um indicador seguiram o mesmo esquema de cálculo de
pontos. A soma dos pontos de todos os critérios compôs a pontuação final. Cada indicador poderia representar um critério positivo
ou negativo, somando ou diminuindo pontos na indicação (ver detalhes do método em Lamberts et al. (2005)).
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Resultados
Primeira fase: Definição de áreas disponíveis.
Quatro áreas com tamanho superior a 60.000 ha de Lavrado e
com reduzidos problemas fundiários foram detectadas
: Área 1 –
Serra do Tucano; Área 2 – região da Pedra Pintada, margem esquerda
da BR174; Área 3 – São Silvestre, em Boa Vista e Área 4 – Serra da
Lua. As quatro áreas foram avaliadas em campo para verificar se o
grau de ocupação observado nas bases do INCRA condizia com a
situação atual de uso da terra. Nesta instância de avaliação, a Área
3, no município de Boa Vista, foi descartada devido a processos de
loteamento, invasão de áreas por fazendas já estabelecidas e indícios de expansão de monoculturas como soja e acácia. As demais
áreas foram avaliadas através de sobrevôos com helicóptero para o
reconhecimento aéreo dos principais aspectos físico-paisagísticos e
registro através de filmagens e fotos.

Segunda fase: Avaliação das áreas por critérios de elegibilidade.
Dos doze critérios definidos, oito foram critérios biológicos e representaram 71% da pontuação. Os outros quatro critérios (29%)
estavam relacionados às facilidades de gestão da área, diminuindo
pontos na indicação quando maior o grau de ocupação e degrada-

ção da área. O primeiro critério do ranking cooptava com o objetivo
principal da UC, pontuando as áreas pelo percentual de cobertura
de lavrado. Os outros dois subseqüentes substituíam a falta de informação sobre a biodiversidade local utilizando o grau de insubstituibilidade do ARPA (Nelson; Albernaz; Soares, 2006) e a heterogeneidade espacial da paisagem como substitutos. Destacam-se
entre os critérios de gestão as indicações do Zoneamento Ecológico
Econômico do estado de Roraima (ZEE 2002).
A Serra da Lua obteve a maior pontuação (15,18) e foi a indicada
para a criação de uma UC representativa do Lavrado de Roraima,
seguida pelas regiões da Serra do Tucano (10,35) e da Pedra Pintada
(9,81). As áreas da Pedra Pintada e da Serra do Tucano perderam
pontos nos quesitos relacionados ao uso da terra. Tanto pela existência de fazendas na região da Pedra Pintada, quanto pelas ameaças à
biodiversidade associadas à rizicultura na região do Tucano, indicando que os critérios de gestão, apesar de contarem apenas com um
terço do peso da indicação, foram importantes para descartar áreas
já impactadas e com alto custo de desocupação.
A Serra da Lua apresenta grande heterogeneidade de paisagem
com áreas de savana aberta e savana parque em mosaico com florestas ombrófila densa e regiões de contato com Campinaranas, nos
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83.000 ha avaliados. É entrecortada pelas bacias dos Rios Mau, Quitauau, Tacutu e Urubu e apresenta baixa ocupação, com apenas 1%
da área em estudo ocupada por três fazendas, que praticam a criação de gado de forma extensiva nos campos naturais do Lavrado. A
área possui 22% do perímetro circundado pelas TIs Moskou, Muriru
e Jacamim, indicando grande potencial de formação de corredores
ecológicos na área. No entanto, perdeu pontos relacionados às ameaças à biodiversidade, devido à existência de três assentamentos do
INCRA em acelerado processo de consolidação no entorno da área
pretendida. No ZEE, a região do complexo da Serra da Lua, adjacente a área pretendida para a criação da UC, é também indicada
para proteção. A inclusão do maciço da Serra da Lua no contorno
definitivo da UC é relevante por tratar-se de uma Área de Proteção
Permanente que é berço de três importantes bacias hidrográficas
que cortam a área de Lavrado, e duplicaria a área pretendida para
a criação da UC. Além disso, o gradiente altitudinal existente na região (~900m) indica a presença de espécies endêmicas. Sua localização em áreas de ecótonos com florestas e campinaranas, além da
existência do complexo da Serra da Lua ainda em ótimo estado de
conservação, indica que a região deve abrigar alta diversidade de
espécies, além de manter a conectividade entre o mosaico de áreas
abertas existentes na região.
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Conclusões e Considerações Finais
Embora este documento indique apenas a área da Serra da Lua
para a criação de uma UC, é importante salientar que as demais
também representam áreas importantes para a proteção do Lavrado.
Apesar de apresentarem valores similares de heterogeneidade, as áreas apresentam características paisagísticas distintas, destacando-se a
existência de paleodunas na região da Serra do Tucano e, possivelmente, sítios arqueológicos na região da Pedra Pintada. Essa última
também se destaca pela presença de grandes afloramentos de rocha
associados com ilhas de mata, bastante característicos dessa região
de transição com as savanas estépicas do extremo norte do estado.
Embora os fatores biológicos sejam até hoje preponderantes na
criação de uma UC, atualmente, com o acelerado processo de uso
da terra, a adoção de critérios de gestão na criação de novas áreas
deve se tornar mais freqüente. O uso de critérios substitutos da biodiversidade, como a heterogeneidade da paisagem, também parece
promissor em regiões com baixo conhecimento biológico.
Essa é a primeira iniciativa conhecida no estado de Roraima de
criação de uma UC onde, ainda na fase de proposição, diferentes
órgãos ambientais e de pesquisa somam esforços para propor a proteção de um ecossistema raro, cobiçado pelo agronegócio, em um
Estado com problemas fundiários graves e com um histórico de an-

tagonismo a criação de novas terras federais. Essa iniciativa mostra a
importância e a necessidade da união de diferentes esferas do poder
público para a proposição de novas UCs para que sua indicação,
além de cumprir seu papel de representatividade biológica, minimize problemas de gestão e, principalmente, problemas sociais associados a sua criação.
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Tabela 1 – Indicação de prioridade dos critérios utilizados para a pontuação das áreas pretendidas
para criação de uma UC nas savanas de Roraima (lavrado), bem como seus respectivos indicadores,
valores e pesos utilizados para a pontuação.
Prioridade

Critério

valor

Indicadores

peso

1

% de cobertura de savanas
(lavrado)

+

1 ponto para cada 10.000 ha de cobertura de
lavrado

12

2

Grau de insubstituibilidade de
fitofisionomias (+)

+

% da área coberta por Cenário sem TIs

11

3

Heterogeneidade espacial de
paisagens

+

No de fitofisionomias, No de classes de solo, No
de microbacias, No de cotas altimétricas, No de
geounidades, Hidrografia (km)

10

4

Áreas com ocupação humana

-

Área ocupada por lotes (%), No de lotes

9

5

Conectividade com UC e TI

+

No de TIs e UCs no entorno (10 km), Cobertura do
entorno com TIs e UCs (%)

8

6

Ameaças ao uso da terra

-

Densidade de estradas (km/área), Densidade de
comunidades (número/área), No de monoculturas,
No de focos de calor (intensidade de uso).

7

7

Conectividade com outras classes
fitofisionômicas

+

Área de cobertura (%)

6

8

Vegetação e paisagens intactas
em relação a áreas degradadas

-

9

Gestão Ambiental (indicações de
uso atribuídas pelo ZEE)

10

Área total disponível

11

12

fechar

Área degradada/ha (%)

5

Aptidão agrícola, Vulnerabilidade, Gestão territorial

4

+

Área (ha)

3

Presença de atrativos turísticos:
características particulares da
paisagem, atrativos cênicos,
espécie raras, etc.

+

No de cadeias de montanhas e No de rios

2

Acesso à área

+

No de vias de acesso pavimentadas, No de vias nãopavimentadas, Distância da capital (km)

1

+/-
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Áreas livres identificadas para a criação de uma UC representativa do Lavrado de Roraima.
Área 1 – Serra do Tucano; Área 2 – região da Pedra Pintada; Área 3 – São Silvestre e Área 4 – Serra da Lua.
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