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Uma area de 138ha de floresta amazonica foi doada ao Institute Nacional de Pes-

quisas da Amazonia (INPA), para cria~ao de uma Reserva de Pesquisa Ecologica em Ouro 

Preto do Oeste-Rondonia. A Camara de Vereadores do Ouro Preto do Oeste aprovou, por 

unanimidade, no dia 08/12/83, a doa~ao da area (Lei n9 19 de 16/12/83). 0 projeto de 

lei foi enviado a Camara pelo prefeito do Ouro Preto do Oeste, Expedite Rafael Goes de 

Siqueira, e autoriza a prefeitura a fazer a referida doa~ao, feita em 21/12/83 pelo De 

creto n9 143. 0 ato de cria~ao, oficial izando o estabelecimento da reserva, foi emiti

do pela Diretoria do INPA em 15/02/84. 

Face a sua localiza~ao ideal, a Reserva de Pesquisa Ecologica do Ouro Preto do 

Oeste sera de valor especialmente importante para cientistas que queiram investigar as 

rela~oes ecologicas del icadas da floresta tropical amazonica. A reserva esta localiza

da a apenas aproximadamente 500 metros do centro de Ouro Preto do Oeste, uma sede muni

cipal e cidade em rapida expansao. A cidade, que nao existia em 1970, tinha uma popul~ 

~ao, em 1980, de 4936 habitantes, e deve ter quase o dobro hoje. Pesquisadores vao 

poder ficar em Ouro Preto do Oeste, onde hoteis, restaurantes, e outras facilidades es

tao disponlveis e convidativas a caminhar ate os locais dos seus estudos. Na epoca atu 

al de verbas restritas para pesquisas, as economias provenientes desta rara localiza~ao 

significam que muitos projetos de pesquisa poderao ser real izados, projetos que, em 

outras condi~oes, seriam pouco exequlveis, sem grandes investimentos institucionais. Da 

do o ponto avan~ado a que ja chegou a destrui~ao das florestas tropicais do mundo em 

areas proximas a povoamentos humanos, uma grande parte da pesquisa cientlfica em flore~ 

t rop i ca is tern s i do rea 1 i zada em es ta~oes de pesqu i sa cons t ru r da (a custos mu i e 1 evados) em 

locais remotos onde existem fragmentos protegidos de floresta, como por exemplo Finca la Sel 

va, em Costa Rica; llha Barro Colorado, no Panama; Tal, na Costa de Marfim e Pasoh, na 

Malasia. Outras pesquisas tern sido realizadas como parte de efemeras "expedi~oes" a 

areas de floresta tropical, ou entao em acampamentos rusticos sustentados por frotas de 

velculos das grandes institui~oes de pesquisa. A dispendiosa infraestrutura necessaria 

para montar programa de pesquisas segundo estes moldes tradicionais, torna-se dispensa

vel no caso de Ouro Preto do Oeste, gra~as a presen~a da cidade e a visao demonstrada 

pelo seu governo recem-eleito, na doa~ao da reserva de pesquisa ecologica. 

( * ) Departamento de Ecologia do INPA e Diretor da Reserva de Pesquisas Ecologica do 
Ouro Preto do Oeste. 
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0 Estado de Rondonia eo foco do desmatamento mais explosive de toda a Amazonia. 

Rondonia funciona como urn "portae" para a Amazonia por onde urn fluxo crescente de mi -

grantes entra na regiao, provenientes da regiao Centro-Sui, onde a mecaniza~ao da agri

cultura e a concentracao da posse da terra estao for~ando a safda de pequenos agricult~ 

res. Fazendeiros ricos e especuladores tambem sao atrafdos para a Amazonia, 

se das terras reivindicadas por eles e assegurada pela rapida substitui~ao da 

onde a po~ 

floresta 

por pastagens. Dados de satelite mostram que a area desmatada em Rondonia aumentou de 

1217 quil0metros quadrados em 1975,para 4185 Km2 em 1978, para 7579 Km2 em 1980- uma 

taxa exponencial que amea~a destruir todas as florestas do Estado dentro da atual deca

da, se for mantido este rftmo assustador. 

0 desmatamento rapido em Rondonia mostra que a reserva foi criada justamente na 

hora certa. A topografia acidentada e a proximidade das autoridades de Ouro Prete do 

Oeste tern protegido o terrene contra invasao ate o presente. Uma verba do Fundo Mundi

al da Fauna Silvestre (WWF-US) ja permitiu a construcao de uma cerca em volta da area 

concluido em julho de 1984. A verba vai tambem garantir o pagamento de urn guarda no 

primeiro ano da nova reserva. 

0 Diretor do INPA ja estabelecu o regulamento interne da reserva e indicou urn 

conselho de administra~ao composto de pesquisadores do INPA. 0 Dr. Philip M. Fearnside 

foi escolhido como Diretor da nova reserva. Cientista interessados em conduzir pesqui -

sas na reserva devem entrar em contato como Dr. Fearnside no INPA, Caixa Postal 478, 

69000 Manaus-Amazonas. 

A 138 ha ~ea o6 ~ai»6o~~t h~ bee» do»ated to TNPA 6o~ a» ecological ~~e~ch 

~eJ.>~ve bt Oww P~eto do Ov.,te, Ro»do»ia. The laY!d w~ give» to TNPA by the mu»iupal 

gov~nmeY!t o6 0Mo P~eto do Ov.,te. A 6eYlce ~ou»d the ~v.,~ve h~ been CC'Y!-6~ucted 

with 6undc 6~om Wo~ WildR~6e Fu»d-US. The urlique locatioY! o6 the ~v.,~ve withiY! 
walQi»g ~ta»ce o6 a email city will make poccible ma»y ecological ~~~ch p~ojectc 

that would oth~~ e be impMetical. 
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