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ENCARTE 1

1.1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PARNA DO MONTE RORAIMA/RR
Quadro 01 – Ficha técnica da Unidade de Conservação
Nome da Unidade de Conservação: Parque Nacional do Monte Roraima
UGR (Unidade Gestora Responsável): Superintendência do IBAMA no Estado
de Roraima
Endereço da sede Av. Panamericana s/nº
CEP:
69.3454-000
Pacaraima - RR
Telefone: (0xx95) 592.1207
Fax: (0xx95) 623.9161 SUPES/RR
E-mail: parnamroraima@supes_rr.ib
ama.gov.br
Rádio-frequência:
Superfície (ha):
116.000 ha
Perímetro (km):
400 km (cartográfico)
Municípios que abrange e percentual abrangido Uiramutã (100%)
pela UC:
Estado que abrange:
Roraima
Coordenadas geográficas:
04º48’ a 05º16’ Lat. Norte
60º05’ a 60º44’ Long. Oeste
Data de criação e número do decreto:
Decreto nº 97.887, de 28 de
junho de 1989
Marcos importantes (limites):
Reservas Indígenas Raposa
Serra do Sol
Limite norte com a Venezuela
e a República Federativa da
Guiana
Bioma e ecossistema:
Amazônia, Cerrado
Atividades apropriadas (1):
 Educação Ambiental:
Não
 Fiscalização:
Não
 Pesquisa:
Esporadicamente
Atividades Conflitantes (2):
Caça e mineração
O mapa 01 apresenta o Mapa Geral do Parque Nacional do Monte Roraima,
bem como as principais vias de acesso a unidade além da sua delimitação.
1.2 ACESSO À UNIDADE
Devido à sua localização, o acesso ao Parque Nacional de Monte Roraima pode
ser feito a partir de Boa Vista, pela BR 174 com destino ao BV8, perfazendo uma
distância de 213 km, deste ponto até Santa Elena de Uairen/Venezuela são mais
13km por estrada asfaltada. De Santa Elena de Uairen, existem duas
alternativas para se chegar ao Monte Roraima. A primeira consiste em utilizar-se
de um helicóptero, e se deslocar para o Monte Roraima, em aproximadamente
30 a 45 minutos de vôo. A Segunda alternativa, consiste em se deslocar até
Paraitepuy de carro traçado por aproximadamente duas horas. De Paraitepuy
caminha-se 22km até a base do Monte Roraima. Essa caminhada leva o dia
inteiro. Da base do Monte desloca-se até o ponto chamado Hotel, durante 6
horas de caminhada, onde pernoita-se. Do Hotel até o ponto BV0 são mais 6
horas de caminhada.
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Atualmente, a segunda alternativa é a mais utilizada pelos visitantes.

1.3 HISTÓRICO E ANTECEDENTES LEGAIS
Apesar do Parque Nacional do Monte Roraima apresentar menos de 10% do
Monte Roraima em território Nacional, é sem dúvida um dos pontos mais belos
do Parque.
Várias expedições no passado tentaram alcançar o topo do Monte Roraima,
destacando-se: Schomburgk (1840), o viajante inglês Everard Thurn em 1884; o
geólogo H.I. Perkins: Guelch e Senhora em 1894. A Comissão de limites Guiana
Britânica-Venezuela; as expedições do General Rondon de Inspeção de
Fronteiras e a de Mr.Tate, em 1927; a comissão demarcadora de limites do
Brasil, Venezuela e Guiana Britânica em 1931(AGUIAR, 1940).
TATE (1930) descreve assim o Monte Roraima:
“As montanhas Roraima, das quais o Monte Roraima é o
maior e o Kuquenam o segundo, constituem uma série de
admiráveis tabuleiros de massas quartiziticas, cujos lados
forma usualmente perigosos precipícios de mais de 300
metros de altura. Estes blocos de quartzito cor de rosa
jazem como capas acima dos remanescentes de um
espesso sill de diabásio, desgastados em declives
uniformes”.
SCHOMBURGK (1840) descreveu as seguintes plantas em sua viagem pelos
arredores do Monte Roraima: Psitticaria solstitialis, Hyptis membranacea, várias
espécies de orquídeas (Epidendrum sp) bromélias, commelianaceae, Cyathea,
Melastomataceas, Proteaceae, Melaleuca, Lyelmeyria, Camellia, Utricularia,
heliamphora nutans, Sarracenia Variolaris, Cypripedium , Cleistia entre outras.
Em 24 de março de 1939, foi instituída a Comissão Brasileira de Demarcação de
Limites, em caráter permanente, com função de delimitar e adensar os limites
fronteiriços, sendo a 1ª Comissão, instalada em Belém, responsável pela linha
de Fronteira compreendida entre o Peru e o Departamento da Guiana,
envolvendo 9.767 km, dos quais 58% são de fronteiras secas. Esta comissão é a
responsável pela manutenção dos marcos já existentes ou quando há conflitos
resultados do agravamento da antropização das áreas limítrofes.
A Comissão Demarcadora de Limites do Brasil, em 1931, efetuo a demarcação
do ponto Triplice (Brasil-Venezuela e Guiana Inglesa) e de mais dois outros
pontos, um na borda nordeste do planalto e no divisor de águas Cotingo-Paikwa,
assinalando a fronteira Brasil-Guiana Inglesa e o outro a sueste na borda da
muralha que forma o grande precipício, no divisor de águas Cotingo – Arabopo,
fronteira do Brasil com a Venezuela (AGUIAR, 1963).
Até 1932, o Monte Roraima era considerado o ponto mais setentrional do Brasil,
depois cedendo lugar ao Monte Caburai.
Por conta do Programa Nossa Natureza, o então presidente da República, o
Excelentíssimo Senhor José Sarney, criou o Parque Nacional do Monte Roraima
através do Decreto nº 97.887, de 28 de junho de 1989.
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1.4 ORIGEM DO NOME
Não existe nenhum documento ou relato apontando a origem do nome do
Parque Nacional do Monte Roraima, entretanto, os índios venezuelanos chamam
o Monte Roraima de Madre de todas las águas.

1.5 SITUAÇÃO FUNDIÁRIA
O Parque Nacional do Monte Roraima não apresenta problemas fundiários, haja
vista que a área em questão pertence a união.
No momento o maior problema que o mesmo apresenta é sua reivindicação pela
FUNAI para homologação das áreas indígenas Raposa/Serra do Sol (Anexo V).
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