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,..... RESUMO EXECUTIVO 

O presente projeto será implementado em uma área de grande importância sócio-ambiental para o 
Estado do Tocantins e para a Amazônia: a região do Bico do Papagaio, palco de conflitos fundiários que 
ganharam repercussão internacional. durante as décadas de 70 e 80. Localizada entre as regiões Norte e 
Nordeste. essa área tem absorvido parte dos grandes projetos agropecuários e do intenso fluxo migratório 
orig.nario dos estados nordestinos - principalrnems do vizinho .\1arannão - dmgidos para a Amazónia, 
fazendo menor a pressão do processo de expansão sobre a floresta amazônica. Em nível local, além dos 
conflitos gerados, esse processo resultou em forte impacto sobre o meio-ambiente, com redução do 
potencial produtivo da região e perda de grandes extensões da floresta densa. Apesar de representar apenas 
12% da superficie do Tocantins, a Área Prioritária possui 300/o da população do Estado e abriga 36 de seus 
139 municípios, dois incücadores importantes da demanda verificada sobre suas bases de recursos. 

Constituída de solos de baixa fertilidade, boa parte dos quais arenosos, e originalmente com 1/3 de 
seu território sob domínio de floresta densa e o restante ocupado por floresta mista de transição e cerrado, 
atualmente a região tem na pecuária de corte extensiva sua principal atividade econômica, secundada pela 
exploração madeireira nas áreas florestadas remanescentes em sua porção marcadamente amazônica, no 

~ •• Méd!o. ~":. ~ ~egião ~ont~iriça T ~ip.s-P~~, .. C 9':'. ~OOf .{~ .. ár":' p,ltiv~(la "'.'\'~ i"~~,... .. , 
,..._ e capoetra e os demais tõo" explorados por uma agricultura cie baíxo nível tecnológico, a reg,.~ ~ seu 

quadro ambiental agravado pela ocupação de áreas inaptas para a agropecuária. A estrutura fundiária é 
altamente concentrada para as condições naturais e sócio-econômicas predominantes na região, com 8.000 
familias sem terra, apesar de 70 assentamentos rurais já implantados e mais de 20 em via de 
implementação, o que denota o potencial de impacto do processo de ocupação em curso na região. 

A Área Prioritária apresenta uma especificidade importante do ponto de vista sócio-ambiental. 
Trata-se do exbativismo sustentado do coco-do-babaçu., uma atividade produtiva de base conservacionista, 
da qual mais de mil famíw. ~vem, dis:ribuídu em ...._ l*lC da área. Ora;u à ma enorme 
capacidade de regeneração natural, os babaçuais constituem hoje florestas secundárias homogêneas que 
passaram a substituir a floresta heterogênea, depois dos grandes desmatamentos verificados na região, cuja 
área de ocorrência natural é estimada em 14.000 Km2 no Estado do Tocantins, a maior parte dos quais na 
Área Prioritária. Dada a experiência com o extrativismo sustentado e o bom nível de organização social de 
sua população tradicional, liderada por mulheres quebradeiras de coco, são muito boas as possibilidades 
de desenvolvimento de atividades agro-ambientais nas áreas de babaçu. 

Nesse contexto, a fonnolação do Projeto de Gestio Ambiental Integrada, em consonincia com os 
objetivos do SPRN, teve por base um amplo diagnóstico. e indicações colhidas em um grande Seminário 
em T ocantinópolis, com a identificação dos principais problemas ambientais que afetam a Area 
Prioritária. A partir do diagnóstico e das demandas apontadas no Seminário, o GT!TO formatou uma 
matriz de planejamento, definindo um conjunto de objetivos, resultados e atividades que devem subsidiar 
a gestão ambiental integrada na região do Bico do Papagaio. 

Cinco sub-componentes, a ser implementados de forma integrada, compõem o Projeto: 
r- Zoneamento Ecológico-Econômico, Monitoramento Ambiental. Controle Ambiental (incluindo 
r fiscalização), Promoção do Manejo Sustentável dos Recursos Naturais e Estruturação das Instituições 
r- Executoras do PGAI. 

O ZEE, para o Projeto, é visto como um instrumento político e técnico de planejamento cuja a 
r finalidade última é otimizar o uso do espaço e as políticas públicas. numa região onde o ordenamento do 
r- territorio é pré-requisito fundamental para a gestão do meio-ambiente O Monitoramento. dentro das ações 
,-. :--~:.>,:,:2:::. 5-ê:-3.2 -l--,;:;-,.·2:~c' ~:,._,-~2:·~~: ·: ·--:-.~~ ·, ?:-'...: .... ·, .:-:.:. ;-:-:'"'.-2:;:;aimenredesma:amcmc 
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,--. e queimada, e da consisaência das polrticas em relação ao preconizado pelo ZEE. Para isso, propõe-se a 
,,....... integração do Tocantins à rede compartilhada de dados ambientais que está sendo articulada pelo 
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MMA/IBAMA, com a implantação no Estado de um consistente Banco de Dados Ambientais.·o ControJe 
(incluindo a fiscalização) seri exercido pela implementação sistemática e pennaneme de um Sistema 
Integrado de Fiscalização e Controle por Rotas, em toda a região, através de um conjunto de atividades 
reguladoras e de educação ambiental, para garantir o cumprimento das normas pertinentes por parte dos 
empreendimentos que impliquem riscos ambientais. Serão estabelecidas rotinas para o cadastramento e 
licenciamento de atividades produtivas degradadoras ou potencialmeote degradadoras, aiados instrumentos 
corretivos para os desvios constatados pelo monitoramento. realizadas ações de fiscalização e vigilância de 
atividades econômicas dentro da Área Prioritana e implementado um plano de educação ambiental voltado 
para a aplicação pra~;w de pnnc.pios basices de conservação A Promoção do .\.lanejo Sustentado dos 
Recursos Naturais visa potencializar e introduzir atividades e processos produtivos de base conservacionista, 
na região. Será implementada através da implantação de projetos-piloto de sistemas agroflorestais, manejo 
de microbacia, apicultura, ,mpliação do mercado dos sub-produtos do extrativismo sustentado do babaçu., 
pequena agroindústria para transformação de frutas regionais e criação de Projetos de Assentamento Agro 
Extrativista, em áreas de babaçaais. A Estruturação das Instituições Executoras do .PGAI dar-se-á 
estritamente no âmbito das demandas do Projeto, com destaque para a adequação da infraestrutura de 
apoio logístico necessária à integração interinstitucíonaJ no desenvolvimento das atividades previstas. 

Com este conjunto de atividades, inicialmente programadas para a região do Bico do Papagaio, o 
Governo do Tocantins, espera estar inaugurando uma nova estratégia de promoção do desenvolvimento, 

.~t:W'.1:!d~ ~ ~i~~i:_~ -~~f~r~f[e....:cr,v:~n:1º:. Fd~~f~L ~~~~~l, e_ -~~-c.ip~I, -~ gai:~tirydi.~~~~! pr._~~~,a. _ ~ 
pcuuc1~ dás comumdaaes M,;aiS, atraves e suas órganízações ae base. 

Para nós do Tocantins. somente desse modo os Estados da Amazónia Legal poderão reverter o 
quadro de comprometimento da qualidade de vida da região e garantir melhores oportunidades para as 
atuais e futuras gerações de arnazônidas. 

r 

r- L ANTECEDENTES GERAIS 

A região do "Bico do Papagaio" está localizada no Extremo-Norte do Estado do Tocantins; na 
confluência dos rios Tocantins e Araguaia, limitando-se a leste com o Maranhão e a oeste com o Pará. A 
área foi selecionada como prioritária no Plano Estadual Ambiental por ser a mais impactada do ponto de 
vista sócio-ambiental. Com uma extensão de 33.488,00 Km2• a região é constituída de 36 municípios, 
que pertencem à Zona I - Bico do Papagaio e à Zona II - Baixo Araguaia: Esperantina., São Sebastião do 
Tocantins. Araguatins, Buriti do Tocantins, Carrasco Bonito, Sampaio, Augustinópolis, Praia Norte, 
Axixá do Tocanti~ Sítio Novo do Tocantins, São Miguel do TOCMriffl'1 ltaguatins., Slo SelJa9tiio do 
Tocantins, Cachoeírinha, Maurilândia do Tocantins. Ananás. Angico, Nazaré, Santa Terezinha do 
Tocantins, Luzinopolis, Tocanrinópolis, Aguiamópolis, Palmeiras do Tocantins, Riachinho, 
Darcynópolis, Xarnbioá, Piraquê, Wanderlândia, Araguanã, Carmolândia, Aragorninas, Muricilândia, 
Santa Fé do Araguaia, Araguaina, Pau D'Arco e Arapoema (ver Figural). 
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Da área proposta como piloto para o Projeto de Gestão Ambiental Integrada, apenas a Zona Bico do 
Papagaio foi devidamente homologada pela Comissão Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico. 
Parte da Zona Baixo Araguaia foi incluída no Projeto de Gestão Ambiental Integrada por decisão do 
GTffO, sendo também incorporada como objeto do ZEE. 

A área de estudo apresenta dois tipos climáticos distintos nas suas panes sul e norte. Na parte sul, 
região de Araguaína, o clima é úmido com moderada deficiência hídrica no inverno, megaténnico, com 
evapotranspiração potencial apresentando uma variação média anual entre 1400 e l 700 mm concentrada no verão "' nre"1·o;•aca-'"' méd ·, a an•,,, 1 \';,r:.1 "'n,:-.=. 1 ,,~,.- . ., 1 .";.~ .. - ~ ~ Ti ;;;, ""rt"' nnrre r-"'(r;a-o de "-aoua,;,.,, 

' · ."'\. ~ '- . ,< T \.." -- • • - - ' ••' • - '- " • • '- • • , · , • • · - • - - - · • • • "' • • • · • = • .''\.I ;:' , .. ._ 

.: ~ .. _ _.,-,c,r.0p0i;~., v .•. ..n.; e: uilll.:iv s •.• c •.• ni,.:.v, cvm pêyuc;:na ueticiencia hidrica no inverno, megatérmico, 
.,...... com evapotranspiração potencial média de 1600 m. A altitude varia de I 40 a 400 m. com temperatura 
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media anual variando entre 25° a 27° C, precipitação média anual de l 600 a 1900 mm e umidade relativa 
média anual 70 a 80 %. 

As principais sub-bacias do sistema hidrográfico Araguaia- Tocantins são: Corda, Piranhas, São 
Maninho, Barreiro, Bananal, Mato da B~ Juari, Cunhães, Jenipapo, Andorinhas, Umburana, 
MuricizaJ, Barreira Branca, Cabiruru, Lontra e Lago Grande, Campo AJ~, Curicaca, Xupé, Gameleira, 
Botica, Santo Antônio, São Domingos, Bom Jesus, Tabocão, tranqueira, Agua Fria e Feio 

A geologia da região e formada por coberturas aluvionares e detrito-lareriticas e pela Bacia 
Sedimentar do Parnaiba Dentre as ocorrências '":"ir.erais mais significativas estão o calcário dolorr nico. o 
quartzo. a amensta, o diamante e o ouro 

Predominam na região associações de solos do tipo Latossolo Vermelho Amarelo, cobrindc 13.058,00 
lrni2 da Área Prioritária; de Areias Quartzosas, com 8.695,73 km2; de Podzólico Vermelho Amarelo, 
7.445 kni2; de Brunizém Avermelhado eutrófico, 2.108 krn'; de solos Litólicos, 1.691,03 km2; de 
Latossolo Vermelho Escuro, 608,03 km:, de solos Concrecionarios, 486, 77 km2 e de Latossolo Roxo, 
184,37 (Mapa 2). 

Quanto à vegetação natural, originalmente predominavam a Floresta Ombrófila Densa, distribuídas por 
I o. 900, 72 km2 da região ocidental da Área Prioritária; a Floresta Ombrófíla Aberta, que ocupava 
11.698,00 krn2 da área, considerada região de transição entre a floresta amazônica e as regiões extra- 

r··~· .:~WCAAJ~l\dão, ptjpçip~~nteJ1- ~ .a r.~.~~~Q;>m.~.ll.046J)Q.,,ke2,.a~ ••••..•. ,., 
,-,. presença das formações de savana florestada (cerradão), savana arborizada (campo cerrado) e savana 

r-, 
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parque I campo 1 
Com a expansão da "fronteira agrícola" na região. essa cobertura original foi profundamente 

modificada, principalmente pela implantação de pastagens em mais de 1/3 de seu território e pelo 
surgimento de florestas secundárias homogêneas de babaçu, sucedâneas de grande pane das formações 
florestais exploradas na área e com uma área de ocorrência natural em tomo de 14.000 mi2 . 

O processo de ocupação da Área Prioritária teve inicio há mais de 120 anos. Os colooosi, 
provenientes do Maran.hfo e Piauí fixaram.se às margens dos rios Tocantins e Araguaia, devido à 
abundância de recursos naturais à época, e peJa descoberta de algumas jazidas minerais. A 
disponibilidade de terras para a atividade agro-pastoril e a riqueza em caça e peixes foram fundamentais 
na formação de muitos dos atuais municípios. 

A construção de vetores de desenvolvimento, como a Belém-Brasília e a Transamazônica, incentivou 
o fluxo migratório do Nordeste e de capital do Sul, que, na busca de terras e novas oportunidades 
ecooõmicas, taminaram por produzir tertsaes e c:onfütos fundiários, como, de resto, é comum em outras 
áreas de expansão da "fronteira agrícola" amazônica. Aliada a este fator, a predominância da atividade 
agropecuária aumentou o nível de subemprego e de pobreza na região. 

O Bico do Papagaio é a região mais populosa do Tocantins. com 301.763 habitantes (IBGE 1994), 
apresenta uma das maiores densidades populacionais da Amazônia. 9 hab/Krrr', possui o mais alto índice 
de analfabetismo do Estado ( em tomo de 400/o da população acima da idade escolar), cuja renda "per 
capita" não alcança USS 500.00/ano, e a taxa de desocupação nas suas cidades é assustadora, não 
havendo números disponíveis a respeito. 

O setor primário é a base da economia da região, e tem como destaque a pecuária de corte extensiva. 
Na agricultura predomina o sistema de cultivo tradicional de arroz, milho, feijão e mandioca, que no geral 
não faz uso de técnicas de manejo do solo. nem de insumos agrícolas apropriados para região. 

Dentre os recursos florestais extratvc-. Ce3:::ca-sc o bb2.:u. de expressiva significação socio- 
. _. ;·._ - __ ;._~---,.:.., ~-:..j .. u '-'".o;-,'";,._,a:, 1~ •.. ~ •.• ~0-1:, .;;-,,.._.;,Lfar:..-5~ sucmeudas a um sistemanco processo de 

,,....._ destruição e cerceamento dos direitos de coleta do coco. pelos grandes proprietários da região, apesar da 
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PGAl~TO 
luta dos trabalhadores extrativistas em assegurar a continuidade dos babaçuais, interessados diretos na sua 
preservação. 

A exploração madeireira desordenada e os desmatamentos para a implantação de pastagens estão 
pondo em risco, na região, espécies como o mogno, a aroeira e a castanheira. De suas belezas naturais 
destacam-se as praias dos rios Araguaia e Tocantins, o futuro Parque Estadual do Encontro das Águas e a 
Reserva Indígena dos Apinajé, possuindo a região grande potencial ecoturistico a ser explorado. 

O setor secundaria regional e ainda incipiente e de pouca significação econômica. Com os programas 
de expansão da "fronteira a~:;.,. .:a·· - ?:'\. PROTERR.A .. POLOCé\TRü e SLUA\.f - ernpresanos e 
produtores do Sul e Sudeste foram ainda mais estimulados a investir em terras na região, agravando ainda 
mais os problemas fundiários na área. Esse processo de ocupação apenas promoveu o crescimento 
populacional, em termosde desenvolvimento regional, deixando os demais componentes como saúde, 
educação, produção, comercialização e a proteção ao meio ambiente a mercê da sorte de seus habitantes. 

D. A QUESTÃO SÓCIO-AMBIENTAL NA REGIÃO 00 BICO DO PAPAGAIO 

r: 

A Região do Bico do Papagaio, como descrito. foi submetida a um processo de ocupação bastante 
desorde~do, o ~e gerou problemas graves de degradação ambiental. Ainda não de t~~~illfolad~ .•. :sse 

·•,pr~pm<Marr:deit1tã~o1·e·e*pt«Wçãd'·&~-~~e'Yca'a:, ~~~lóênicas •· ·•· 
adequadas e respeito à legislação florestal. com e;!";prego .:e queimadas para formação e renovação de 
pastagens; exploração desordenada dos recursos minerais, caça e pesca indiscriminada, e uso e manejo 
inadequados do solo, com processo erosivos significativos 

Entre outras conseqüências advindas desse processo, a região perdeu boa parte de seus estoques 
naturais de madeira, com desaparecimento das ocorrências de espécies de elevado valor de mercado e 
importantes do ponto de vista social, como o mogno e a castanha-do-Brasil; teve reduzido o potencial 
produtivo de suas terras; vem sofrendo perdas, em níveis consi~veis, de volume e ~ qualidade da água 
de superficie disponível para a população, com problemas de abastecimento em várias cidades da área, 
que tendem a se agravar num futuro próximo, e viu agravar-se ao extremo a situação sócio-econômica das 
populações tradicionalmente ocupedas no extrativismo do babaçu, que vivenciam os problemas ecológicos 
da região como uma ameaça objetiva de perda dos babaçuais e das áreas de plantio e coleta de que 
dependem para sobreviver, com riscos para sua reprodução física e social. 

Na atualidade. o Programa Brasil em Ação, que traz novas e promissoras perspectivas de 
desenvolvimento para o Estado, também exigirá medidas compensatórias ao potencial de impa::to que lhe 
é inerente, quando menos por não contar a região com áreas protegidas.. nem com um programa 
especificamente voltado à minimização desses impactos nas áreas de influência mais direta da 
infraestrutura de transporte em implantação ou planejadas para sê-lo, a exemplo da abertura e 
pavimentação de rodovias, da implantação da Hidrovia Araguaia-Tocantins e da construção da Ferrovia 
Norte-Sul. Neste aspecto, a implementação do PGAI na região representa a possibilidade concreta de 
mitigação desses impactos. 

Não obstante esse quadro. o Bico do Papagaio tem dado provas de grande capacidade em 
promover a reabilitação e a manutenção do seu patrimônio natural, por iniciativas de populações locais 
que persistem em continuar no uso sustentável dos recursos regionais, como é o caso dos trabalhadores 
dos babaçuais, dos agricultores que descobriram na apicultura e no desenvolvimento da ftuticultura e da 
pequena agro-indústria importantes fontes de obtenção de renda. dos pescadores que se organizam na 
proteção dos rios mais piscosos da área; enfim.. de um conjunto de atividades que estão à espera de apoio 
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Herança do passado, a ocupação desordenada da região é creditada, ao menos em parte, à grande 
extensão territorial do antigo Estado de Goiás, considerada um dos fatores concorrentes para a 
precariedade do gerenciamento ambiental na área, à época. Com o surgimento do Estado do Tocantins, o 
poder público vem criando instâncias e mecanismos específicos de gerenciamento ambiental, bem como 
procurando estabelecer estratégias de articulação interinstitucíonaJ e parcerias com a sociedade civil, 
buscando dar efetividade ás suas atribuições na proteção do meio-ambiente. Dada a gravidade alcançada 
pelo atual quadro sócio-ambiental no Bico do Papagaio. o Governo estadual tem dispensado prioridade na 
adoção e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão ambiental. visando a reversão desse quadro e a 
..• r"; -.::if'\ d ""n~ ..... - •...• --· ---·f"\·"" :,..- • - ,- .••• i .-i - r- - •• \., .a •... ~~ e i..0.,1;.~·-:ç'~ r.C:.,.J. r'V:-.~·~ o uso :,i..,::,kílla,c1 uO:, rc •. 1..,W:> naturai:, na reg,ao. 

Como estraregia central de viabilização da implementação do Projeto de Gestão Ambiental 
Integrada, o Bico do Papagaio contará oom o fortalecimento e a estruturação da base institucional para 
atuar em nível local, assim como com o aporte de apoio às atividades produtivas, que, por inerência, 
dependem da manutenção e enriquecimento das base de recursos para se desenvolverem. Essa base 
institucional, atuando diretamente com as comunidades e prefeituras municipais, terá condições de 
implantar os instrumentos da gestão ambiental integrada pretendida. 

Com os recursos destinados ao Estado pelo Programa de Proteção das Florestas Tropicais será 
possível fortalecer os executores do Projeto na execução do Zoneamento Ecológico-Econômico, no 
Monitoramento ambiental e nas ações de Controle (incluindo a fiscalização) e no incentivos à 

,,..... Promoção do Manejo Sustentável dos Recursos Naturais. Os demais m~smos .•. de s~renciamento e ....• 
r · .... "''"'"]estló'àftiblM&r's&dó"ftnl,teíir~~t1i~ct~ qut ôs.,.Õrgá\1i~g~~;; .• "' rDeiõ iiobT~~ .. se' t~--- .. 
,,.... presentes e atuantes na região 

Esses recursos representam a oportunidade de vir a criar-se condições básicas para a 
implementação de uma política ambiental na região, dotando o Governo estadual de mecanismos de 
regulação e controle efetivo sobre o uso dos recursos naturais e potencializando a participação da 
sociedade civil no processo de gestão do meio ambiente. 

,. 

ID. OS PROBLEMAS AMBIENTAIS NA ÁREA PRIORITÁRIA 

Está na identificação dos problemas ambientais o foco de análise para elaboração do Projeto, o que 
significa que as questões abordadas nessa área devem refletir a realidade da região. Neste intuito, o 
SEPLAN/NATURATINS e Ministério do Meio-Ambiente realizaram, em Tocantinópolis, uma das 
principais cidades da Área Prioritária, um encontro com o objetivo de levantar e discutir esses problemas. 
Denominado Seminário sobre a Importância do ZEE para o Desenvolvimento Regional Sustentável, dele 
participaram a comunidade local, representantes de associações e sindicatos runàs de trabalhadores e 
membros dos poderes públicos municipal, estadual e do judiciário 

No evento, os participantes locais e o Grupo de Trabalho (GT) levantaram e analisaram os principais 
problemas da região. na tentativa de estabelecer uma relação de causa e efeito e a articulação entre eles. 
Os resultados do Seminário possibilitaram hierarquizar os problemas correspondentes aos principais 
fatores que contribuem para o comprometimento da qualidade de vida na região: 

,,...., 
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r Problemas Ambientais 
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r: 
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1. Ausência de planejamento da ocupação territorial. 
2. Situação fundiária desordenada e alta concentração da posse da terra 
3. Derruba e queima indiscriminadas da floresta heterogênea, do cerrado e dos babaçuais. 
4. Devastação de matas ciliares. 
5 Manejo e conservação precários do solo 
6 Pratica de pesca predatória e .:a caça -:c-e'"Ci3.1 ? e,~·-'~-,:. 
7. Assoreamento dos córregos 
8. Extração indiscriminada de madeira do cerrado para carvão 
9. Poluição dos córregos urbanos. 
lü.Exrracãc indiscriminada de areia do leito dos rios. 
l l.Degradação da Reserva Indígena dos Apinagé, por brancos e indios. 
12:Represamento indiscriminado de rios e córregos. 
13.Comércio clandestino de animais silvestres. 
14.Poluição das praias e mangues nos balneários 

r Problemas Político-Institucionais 
,.-.._ KJW•':..C-, ••.••••.•••••.•. -, .••. ·f- .•• 'Ir-~·..-> .•• , ......• ,.,.,..f .,, .•••. ~., ..•. - ,;, ·~ .•... •:1N4-t,,M ,t.4'1,· ,-•4~,, ~ ••.• ...,.._' ~·---~ 

15.Falta de fortalecimento das intituições ambientais 
1 b Ausência de programas de educação arnorental. 
17.Extensão rural insuficiente 
18.A.ssentamentos desordenados, implantados em solos não apropriados. 
19.Ausência de gerenciamento de bacias hidrográficas. 
20.Falta de unidades didáticas ou demonstrativas de projetos sustentáveis. 
21.Falta de uma política social para o turismo . 
22.Jmxistência de projdos de recupc::nçlo de áreas degradadas. 
23.Falta de incentivo ao reflorestamento ambiental e à criação de peixe e de animais silvestre em 

cativeiro. 
24.Necessidade de repovoamento de rios e córregos. 
25.Ausência de mecanismos para conservação dos babaçuais. 
26.Falta de acesso à tecnologia. 
27.Inexistência de coleta seletiva de lixo. 
28.Deficiência institucional para gestão do meio-ambiente e do uso dos recursos naturais. 
29.Inexistência de cadastro ambiental 
30.Ausência de integração entre os órgãos ambientais. 
31.Deficiencias na reposição florestal. 
32.lnsuficiência de dados geo-ambientais e de pesquisa 

r 

. r-- 

r: 

r: 
r: 
r> 

r: 

Problemas relacionados com a organização social 

33.Desconhecimento da legislação ambiental pela população. 
34.Não averbação de reservas legais. 
35.lnexistência de conselho municipais de meio-ambiente ou de desenvolvimento sustentado. 

A comunidade considera que grande r-arte das agressões 3.0 rneio-a-nbiente é fruto dos problemas 
. - . - . . d :.:·:-::. · :::.. ~--;.::.· -· ~: .. _ - -.:.~- ~-:·.~ .l ; :;-;;...:a ua pvpuldçao, a raua e 

r- recursos e de alternativas tecnológicas para a produção agropecuária sustentável. a deficiência da 
r 

r- 
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extensão rural, o desconhecimento da legislação ambiental e a premência generalizada de uso dos 
recursos naturais como única forma de assegurar a sobrevivência em nível local, com exploração 
inadequada das bases de recursos disponíveis. 

Constatou-se, ainda, o anseio da comunidade pela implantação de ações que busquem despertar as 
potencialidades e demandas produtivas da região, como forma de melhorar as condições de vida da 
população e, por conseguinte, estimular o envolvimento da sociedade no uso adequado dos recursos 
naturais e gestão do meio-ambiente 

O trabalho desenvolvido pelo GT!TO. derivado da analise das questões socio-econômicas. 
.nstiruc.onais e ambienra.s .::.:. -,;:~;àv. ;:;v.>:,Joilnou cornpreencer yu~ muitos dos problemas arnorema.s 
apresentam características cnricas que demandam uma ação sisternanca e decidida por parte das Agências 
estaduais, municipais e das comunidades locais. 

Na Figura 2 apresenta-se a" Árvore de Problemas" associada com os principais impactos ambientais 
que atingem o Bico do Papagaio em diferentes dimensões. Essa matriz expressa, em termos relativos. 
problemas derivados da ocupação desordenada do território, de uso predatório dos rCQlfSOS e da 
fragilidade institucionaJ do aparelho estatal na região. Há a assinalar que a conjugação destes problemas. 
além da influência direta sobre a qualidade de vida da população, ameaça também a sustentabilidade das 
atividades econômicas de enorme potencial sócio-ambiental, com benefícios diretos sobre a população 

r- local, como é o uso dos babaçuais, a produção apícola e o potencial turístico, todos repousando sobre uma 

~ . ~:~---~~~,e;.~~::~:'~-~~~~~,..~ ~º~.~~R~. ~;$~;~~2, p~~.L\°.~~~~t.~-=~~d.f~ ~_._. 
Dada a expressividade dos problemas relacionados com a ocupação desordenada do território, o uso 
predarorio dos recursos naturais e a fragilidade institucional na região, é de fundamental importância 
compreender o conjunto de condições que determinam as causas dos impactos ambientais identificados. 
Neste sentido, analisa-se com algum detalhe, as características dos principais problemas, como pré 
requisito para a elaboração do Plano de Gestio Ambiental Integrada da região do Bico do Papagaio. 
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A. OCUPAÇÃO DESORDENADA DO TERRITÓRIO E USO PREDATÓRIO DOS RECURSOS 
NATURAIS 

r: 

A Área Prioritária possui grande parte de seu território sob tensão ecológica (ecótono) - transição 
entre o Cerrado e Floresta Tropical Úmida -, por si só uma característica que inspira parcimônia na forma 
::e ordenar a ocupação territorial. em vista da fragi! estabilidade de seus ecossistemas Além dessa 
:-::-ticularidade. mais de qn ° () de seus 5.-,7.,5 52.0 c;1...::m;c3rr,ente pc~res. 1 '3 dos quais apresentando 
;-opnedades fisicas tambem limitantes ao uso agncola, como e o caso dos areais quartzosos e dos solos 
iuolicos, encontrados, principalmente, na região leste ( bacia do Tocantins) e extremo-norte da Área 
Prioritária. 

Do ponto de vista ;~ural e sócio-econômico, a região também apresenta problemas que fazem 
mais vulneráveis suas bases de recursos. Segundo o INCRA (1997). em 23 municípios do Bico do 
Papagaio as propriedades de até 320 hectares representam 85% dos imóveis e 34% da área cadastrada, 
enquanto os estratos superiores respondem por 14% dos imóveis e 66% da área. Nos extremos, os 
minifúndios chegam a 55% dos imóveis e l ~'Ó da área cadastrada e as grandes propriedades a 3% e 36%, 
respectivamente. Essa concentração não é das mais altas do país, mas não deixa de ser elevada para a 
região. em vista das escassas alternativas de ocupação fora da atividade agropecuária e do contingente de 

.• s.ew~~s~~~:fie~.i,BDP. ~í.awr~~o.~··A.pes~~ •. exi...»). ••. 
assentamentos rurais na área. com 5.600 famílias assentadas. a maioria das quais saídas do Maranhão em 
~ ..:sca de oportunidades no T ocannns Esses numeres são indicativos do tamanho do problema fundiário 
na região e da pressão que essa demanda exerce sobre seus recursos naturais 

De outra pane, por estar localizada entre o Nordeste e a Amazônia propriamente, e ser acessível 
por uma das principais rodovias de ligação do Sudeste com a Região Norte - a Belém-Brasilia-, o Bico do 
Papagaio tem retido uma parcela importante dos migrantes vindos do Leste e do Sul, no processo de 
expansão da "fronteira agrícola" iniciado na década de 70. Essa peculiaridade, que faz da região uma área 
de tramiçi,> também sócio-cultural. concorre para uma das maiores densidades demográficas da 
Amazônia e para as mais altas taxas de analfabetismo e de pobreza verificadas no Tocantins. 

Em confronto com a elevada concentração fundiária da região e com o desordenamento 
desencadeado pelo processo de expansão, esses fatores têm forjado uma economia regional lastreada 
fundamentalmente na capacidade primária de uso dos recursos naturais, com consequente exploração 
extensiva de suas potencialidades produtivas. 

Estima-se que a pecuária de corte extensiva chegue a ocupar pelo menos 1/3 da região e até 80% 
das áreas ocupadas pela agropecuária, com capacidade de suporte estimada 1 cab/S ha, resultando 
baixíssima produtividade e alto custo ambiental para a região. A atividade madeireira continua avançando 
sobre o Cerrado e a Floresta Tropical Úmida, apesar dos esforços governamentais em ordenar o setor 
florestal, já havendo escassez e até mesmo o desaparecimento de espécies economicamente importantes, 
nos dois biornas. Segundo o IBA.\1:A. as áreas hoje licenciadas para desmatamento, na região. não 
chegariam a 20% do total desmatado Além disso, o baixo nível tecnológico empregado pela agricultura 
familiar, inclusive nos assentamentos rurais, também leva ao uso extensivo da terra e da floresta, com 
prejuízos para o meio-ambiente e para a capacidade produtiva das bases de recursos. 

Esse quadro é agravado pela ocupação de áreas inaptas ou de baixa capacidade natural de uso para 
agropecuária, através do desenvolvimento de atividades econômicas convencionais, provocando perdas de 
biodiversidade, erosão dos solos e assoreamento de rios. córregos e ribeirões, fazendo ainda mais crítica a 
r12:-..:ral escassez de água de superfície na região interior da Area Priontária. Em alguns locais, esses 
nrccessos já se apresentam em est2.g:.", .:'. ~::~~ :-::,5 de ce;~::.:::;;fo. hav e:::!o casos de cidades em que e 
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A longo prazo, esses problemas podem produzir reflexos importantes sobre a capacidade de 
produção biológica dos ecossistemas amazônicos como um todo, dada a conhecida relevância das 
condições naturais predominantes na Amazônia Oriental, para a dinâmica de processos essenciais ao 
equilíbrio geral desses ecossistemas. 

Há, também, problemas importantes relacionados com a pesca predatória e com a caça. Na época 
de águas baixas. em areas provimas ao Araguaia e Tocannns. e comum a prática de saques dos lagos 
internos por pescadores de outras regiões. inclusive do Pará e \far:1~i.fo. com redução do estoque natural 
de peixes e prejuízos paras as populações locais \essa mesma epoca, por dificuldade em adotar-se 
manejo adequado, grande pane dos peixes retidos nos lagos isolados termina por ser perdida, sem 
possibilidades de aproveitamento. Há problemas, ainda, com a pesca na piracema, período em que os 
peixes migram para o altÕcurso dos rios para se reproduzirem, apesar da fiscalização nos principais rios 
da região Da mesma forma, a caça comercial tem reduzido a disponibilidade de proteína animal para 

· algumas populações locais, aumentando ainda mais a pressão já exercida pelos desmatamentos sobre a 
r- fauna silvestre da região. 
,,__ A dragagem de rios para retirada e comercialização de areia também é outro sério problema 
,,-. enfrentado na Area Prioritária. São inúmeras as dragas funcionando na região, algumas das quais não 
,,..... cumprindo integralmente os termos do licenciamento ambiental. provocando prejuízos ao meio-ambiente 
r-. . , , . ; eJniiti~o .erNf.. ~~~,a~s 1~~-- .•. ~~·WiP-<?~-:4'J.gl i~ins, ~~ ,ma.is .qnportaRtes ~tr~ .•. : 

···V · ., ••. 01'>ànós 'ã!'rêgiâo, chegou a perder sua principal praia pela ação irregular de um explorador de areia do 
r Rio Araguaia. deixando a cidade sem sua principal opção ce lazer 
,,_ Nesse processo de desordenamento. atividades produtivas tradicionalmente desenvolvidas de 
r- forma compatível e ajustadas as condições naturais da região, têm cedido espaço para a agropecuária 

convencional. É o caso da atividade extrativista empreendida nos babaçuais encontrados na Área 
Prioritária. De grande importância sócio-ambiental, essa especificidade tem-se mostrado viável também 
economicamente, apesar das limitações impostas até hoje às mais de mil famílias que a ela se dedicam na 
regiio. 

Ao mesmo tempo que submetida a condições inadequadas de ocupação e de distribuição de suas 
terras, a região conta com pré-requisitos importantes para o reordenamento de sua ocupação territorial. Há 
experiência de uso social sustentável dos recursos naturais na área. inclusive para realização de uma 
Reforma Agrária nos babaçuais, através da implantação de Projetos de Assentamentos Agroextrativistas, 
onde o INCRA já tem arrecadada ou desapropriada extensão significativa de terras; existem tecnologias e 
linhas de crédito disporuveis para modernização da pecuaria regional, e consequente liberação de áreas 
para a recuperação ambiental e desenvolvimento de sistemas de produção agropecuária em bases mais 
compatíveis com a necessidade de conservação dos recursos naturais. além de não possuir nenhuma 
Unidade de conservação em seu território, fato que por si só facilita a criação de algumas delas, para 
proteção de sitios e formas de vida ameaçadas pelo atual processo de ocupação. 

Apesar da existência dessas e de outras condicionantes e demandas por seu reordenamento 
territorial. a . Área Prioritária continua submetida ao mesmo processo desordenado de apropriação e uso de 
seus recursos, com melhoria em um ou outro setor, que, de todo modo. não tem possibilitado mudanças 
significativas no quadro regional Mudanças que encontrariam na execução do Zoneamento Ecológio 
Econômico e na implementação de um eficiente sistema de Controle e Monitoramento ambiental os 
instrumentos de política capaz de viabilizá-las. 
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PGAI-TO 

B. FRAGILIDADE INSTITUCIONAL 

Como nos demais estados amazônicos, o Tocantins também tem enfrentado dificuldades e 
limitações estruturais para priorizar a conservação ambiental, ao mesmo nível da prioridade dispensada 
aos setores produtivos, de modo particular aqueles que mais impacto produzem sobre o meio-ambiente 
Em função disso. as instituições ambientais do Tocantins. ao longo dos 9 (nove} anos de existência do 
Estado. tiveram seu processo regular de criação e implantação desenvolvido num período de tempo muito 
curto, que -.1~1.a a estruturação rmrumarnente necessária ao cumprimento de suas atribuições básicas 
mais emergenciais. 

A estruturação do Naruratins não fugiu a essa regra e sua consolidação deve muito ao apoio 
recebido do Subprogramade Política de Recursos Naturais, constituindo o PGA! verdadeira alavanca do 
processo de interiorização da gestão ambiental no Estado, a partir da qual as ações de desenvolvimento 
ambiental passam a ser descentralizadas para o nível municipal. Da mesma forma que a descentraliz.açio 
para o Estado vem possibilitando o fortalecimento das instituições no âmbito estadual, a transferência de 
atribuições para o nível municipal, de forma gradual e através de parcerias, como a prevista na proposta, 
permitirá a estruturação de instâncias competentes no município, tornando mais efetivas as políticas 
públicas de desenvolvimento ambiental no Estado. 

/""" 1 'r .••. •" • ••..• I •: •• -. •• • ;-.• • ·.-:,. .- ..• •.,,.. ~ -. · .• ., .• "; ~ •.... = .~~ ..••• ~-..... .., . . .••••• .. , _.. .. "tlllllf. 

,,,... [Y, .\[ARCO LEGAL E L'\"STIT[CIO~AL PARA A GESTÃO A~IBIE~TAL L'°TEGRADA 

A. MARCO LEGAL DA GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA 

r 
O marco legal para a gestão ambiental integrada na região do Bico do Papagaio está fundamentado 

por um conjunto de Leis, Decretos e Portarias dos Governos Federal, Estadual e Municipal, que aplicados 
de forma complementar e supletiva pouibilitario mitigar as ações impactantes sobre o meio ambiente da 
área. 

O arcabouço legal existente possibilita às agências envolvidas na gestão ambienw ter um conjunto 
de ferramentas capazes de ordenar a ocupação do território e controlar as atividades que causam impacto 
ambiental no uso dos recursos da região. 

A existência deste arcabouço legai não impede que sejam realizados processos de ajustes para a 
identificação de superposições e vazios na legislação, de modo a permitir sua atualização e 
.,._ r.,.;çoamemo. A Figura 3 apresenta as Leis e regulamentos para a gestão ambiental no Tocantins. 

Figura 3 - Leis e Regulamentos 

Leis e regulamentos Data TEMA 
(estaduais) 

Lei 261/91 20/02/1991 Dispõe sobre a Política Ambiental do Estado do Tocantins e dá 
outras providências. 

Decreto 10.459/94 08/07/1994 Regulamenta a Lei 261/91 no que refere-se ao licenciamento 
ambiental. 

Lei 771/95 07/07/1995 Dispõe sobre a Política Florestal do Estado do Tocantins. 
I 8,'07,'] 997 Dispõe sobre a regulamentação das atividades de pesca, 

--~--~-- ~- --- -~-- .: ..•.. ~ •.. ,_ ..• ,..J, •..• -..-.+-"-:::: ....•. ..J ...••.•..•••.•••..••.••.•.•.••••• ,...: •..•••.••....•• ,.J,.:. 
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PGAI-TO 

Esta em processo de revisão a Minuta do Código Ambiental do Estado do T ocantíns, onde está 
sendo revista as incompatibilidades existentes na legislação vigente, com o balizamento de diagnósticos 
legais da Amazônia Legal, além da atualiuição das questões mais relevantes em termos de atualização 
ambiental, como é o caso da política de recursos hídricos. Outro trabalho em fase de conclusão é a 
regulamentação da Lei 771/95 e a revitalização do COEMA!fO. que permitirá melhorar o instrumental 
legal no setor ambiental. As agencias de fiscalização. de planejamento . Ministerio Público e COE\1A/TO 
deverão estar articulados no sentido de otimizar as demandas legais em termos de regulamentação das 
leis existentes e na regulamentação de normas ambientais especificas 

B. INSTITUIÇÕES PROMOTORAS DA GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA 

No Projeto de Gestão Ambiental Integrada atuam instituições de todos os níveis de Governo, 
federal, estadual e municipal, todos atuando de forma integrada, e buscando o desenvolvimento 
sustentável para a região. 
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N ·\ l'INS 

FUNÇÃO/ ATI VIOADE - - -- !' f'Ol'ENCI ' ·~.~ LIMIT ACOES INTERESSES 
- OEMA do Estado 

- Experiência na área de atuação, equipe - li;f~1,trutura insuficiente, falta -- 
4 Atuar c,1stcmaticamente na região, 

- Fxecução da Política Ambiental motivada, apoio ao projeto, núcleo regional de rccuttQs financeiros e humanos. consol1d;1r a mstituiçlo, proteger os na re2iilo. 
·. ~ recurso, naturais OEMAFedeml - Experiência na área de atuaçao 

- lufra~trutura insuficiente, falta - Atum c,1skmaticamente na região, de r~s financeiros e hwnanos. consolidar a mstituiçlo, proteger os . 
recurso-, naturais 

. Administração Pública - Pessoal técnico qualificado e motivado - 1 Ji:=Jações dos órglos ~ • lnh:r.11,-;lo entre planejamenlO e as -Empenho da administração pública 
. kcc · . financeiros limitados polilica, de meio ambiente • Apoio ao projeto 
- Ikqutlificação dos técnicos • Impía» ração de gest!o ambiental - Empenho da Administraçlo Pública • fkcunf)s escassos 

Cn.r, .to de UC e Pólos - Apoio internacional para a recuperação . bulamento geográfico Eco1u1h11cos da região 
-1 n,ufi~ncia instrumental e - Ordcn.uncmo territorial •. • Apoio ao projeto 
lc1.:nológlca para execução do ZEE • Pessoal técnico motivado. • ~ - Ministério Público - R.oapaldo Judiciário 
- Vari~tribuições concorrentes - Puníç,111 aos infratores - c'>rgão da administração pública - Conscicntizaçâo da comunidade 
- A ncia de intercâmbio - Rcspom,ah1li.zação civil dos 

- E:drajudicial, judicial ( esfera - Boa interação com a comunidade ins111ucíenal na área especffica. degr.td.iu1 ires cível e criminal) - Penetr.içilo com a comunidade - lmuficiência de infra~tura • Fisc;1li,,.1çilo da reoom~içlo dos - Quadro técnico especializtdo • Falta cl, recursos bens lesados, ajustados ou - Independência funcional r 
detern1111.1do~ acntcnças t por 
judiciar-, - Administração Fedem! - Experiência na área de atuação • l11ge~1a política - lmplc111cmaçào de assentamentos - Articulação política para implementação - Falta cl recursos financeiros satisfato: 10s ambientalmente de reforma agrária 

- Númcij insuficiente de técnicos . - Administração Pública - Disponibilidade de recursos humanos - recursos financeiros - Parceria nas ações de fiscaJizaçlo e - Quadro politico favorável insulic%es controle ambientais - Empenho dos integrantes da incorporação - ursos humanes não - Con\olidar a unidade de - Presença em todos os municípios da qualifits policiamento da PM no Estado regilo 
- F de equipamentos - Integração institucional nas cspcd:zs ao desempenho das atividade, preventivas e cep'CUivas ativrda de oolitica ambiental 
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HI · 1 INS 

l'll · H!RAS 

( 1· 

1 1 1 ; ', 

·,1 llH 

~, ; uidade 
/\t11• 1.11 

..• 

FUNCÃO/ A TlVfDADE '} POI'!NCIAIS · .-.-LIMJT ACOES 
. "' 

INTERESSES 
- Fomento à agropecuária - Escritório regional e escritórios locais na 

- . 
- 1 !ur~cía para a liberação de - Aumentar o nível de renda dos 

- Controle e fiscalização do rcgilo do Bico do Papagaio recursos· peqacno-, produtores rurais 
comércio e uso de agrotóxicos - Quadro técnico na região - Vcíctlos em mal estado de - Dimimur a íncidbcia de pagas e 
- Controle de pragas e doenças conservação doença, sem causar ptjuizos ao 
de animais e vegetais meio arulucntc. 
- Elaboração de projetos e 
diretrizes para o •. 

~ desenvolvimento do setor 
agropecuário do Estado 
Controle de Queimadas 
- Administração Municipal - Alpmas são favoráveis à implantação do - OrçatMnto insuficiente - Interesse, de algumas, no 

projeto - t >c~ncia politico-financeira desenvolx unemo sustentado do 
ex. cssi do Estados e da União municipro 
- 1 >csoo,.hecimento das questões 
amh1entês da rezião 

- Assessoria e apoio na - Capacidade de mobilização da - Rv~ursõs finanoeiros limitados - Pro1L\,1o ambiental aliado ao 
elaboração e execução de comunidade - 1 n ~ufidencia de técnicos e infra- desenvot. unente sustentado 
projetos eslrutunr 
..;~·duca~ão Ambiental 

,J •.. 
- Administraçilo pública - Domínio de terras - Corpoicnico - Regut u II ação fundiária na região 
- Demarcação e regularização de - Rt·cun'.s financeiros do p1\)Jd0. dentro das 
terras - l11fm~n11urn recomcu.f.rçõcs ambientais 
- l 'romovc a reforma agr.\ria .. 
- Administração publica - Ecppc técnica motivada - F~11la ·4e recursos e capacitação - Descm olvcr o ecoturismo 
- l ndústria. comércio e turismo íécmca , 

- 
- Administração Pública - Equipe integrada com o órslo ambiental - A1cnde:somente a SETO - Execuç .Io dos projetos dentro das 
- Fisculização e - Motivação normas ambientais 
acompanhamento da execução - Interesse do Estado na execução das ~ 
dos EINRIMA 1are&s ' 
- Acompanhamento de obras 
impactantes ·, 
- Preparação do licenciamento • 
ambiental 'I, 

~ . 
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\'-'ÍUSI 
, IDADI ~~ 

1 1 - Comi- .,\ 
1 · 1 d 
1 d 111 Ambi, 111;1 

\• 
f\11 

1, "furas 
H1 l '.ij2a~i1, 
\ 1 · , < 'entro / 
1\.111' rSind« 1( 

d" r.ibalhad..« 

JO 

li\ ,\, 

Mulatn 

·\I' 
\ •. ÍI 1 , I, 

·\1, ,·\ do 1'1, 
,\,, 110 

( \ ('CJ Ili 
\}'I I UC .\, 
H.111 ( Municu. 
de Miguel l 

)( ); 

< 'N' ( 'onscll 
NaL, d, 
Sl'I li, 1 Ili~ 

d. 

- ---~ '' ~ --1 .I!' - -· FUNCAO/ ATIVIDADE ·t POI'BNCIAIB ' ~ LIMITACOES INTERESSES 
1 - Equipe interdisciplinar • Formação de agentes multiplicadores em - Faltá, de comprcmísso dos - Premo, cr a Educação Ambiental 
: - Planejamento e implementação Educaçilo Ambiental rcprcsenlames dos órgãos em todo\ os nf veis de ensino e a 
da Educação Ambiental formal - E(Jtipc técnica capacitada part ici~tes conscrcnu/ação pública. visando 
no Estado - Articulação com a comunidade envolvida - I· ,,!ta * infra-estrutura e recurso uma vrs 

- - ADoio oolftíco fínanceilb dos óraãos envolvidos 
- Entidade representativa - Promove a cxploraçlo racional dos - F ô1 lla dilt recursos financeiros - Prc-« , , m,;lo dos t.baçuais e 

, 1:,plor.sção dos recursos naturais recursos naturais - Hcsistfnda dos pecuaristas da implcm,·111.u,:,lo de novas tecnologias 
(tiabaçu) · Capacidade de mobili1:açto rcg,Jo ; para o aptowiramcnto do bal.çu 

1 - E,cpenência 

· - Representa os interesses da - Articulação co.m os trabalhadores rurais - Despreparo nas questões - Melhor.ir a qualidade de vida das 
1 classe na região - Conhecimento da região amh1entats comunuí.rdcs através da melhoria 

' ' - Capacu.fadc de mobiliLaçlo - (· .,lta de recursos financeiros e dos mci.« de produção 
i n fra-esttut um 

, · ( )rganiLação representativa - Desenvolvimento de projetos na área de - D1:~molivação - Apoio para implementação de 
1 organização social - bita '1c recursos financeiros e projeto, d,: uucresse da comunidade. 

ínfr .r-estrutura 
- Baixo n'fvcl de orsanizacâo 

- ( )rganização representativa - Conhecimento da região - F.tlta de recursos financeiros e - Melhoi ra da qualidade de vida 
' - Apoio e assistência cm 8 · Combate às queimadas com a introdução 111 Ir, 1-e51Pi I u ra através da captalizaçlo dos 
1 municípios da região da apicultura na região . J ·a1ta; de incentivo para o assocrado-, 

- Dimimnção da degradação ambiental com incrcmeâto da atividade - Dm,111111çilo das queimadas e 
a formaçJo dos pastos apicolas - Baixo poder aquisitivo dos aerruh.id.,-. 
- Criar condições para a n:generação das as1.m:iadbs 
espécies nativas cm vias de 

,,. 
dcsanarccimento na região 

1 - ( )rganjzação representativa - Motivaçl\o - l·alta de recursos financeiros e - Mclhn11:1 ôa qualidade de vida 
. - Apoio ao dcscnvolvimcmo · l 'onhecnnento dos problemas da região nur.i-csírutura através da capitalizaçao dos 
1 ugrlcola da comunidade " 1:a11a · de incentivo para o associado-, 
) incremento da atividade 

- Baixo. poder aquisitivo dos 
associac»s 
· Isolamento !u:OlrnlllCO 

1 • < >rganização representativa - Uso social sustentado dos recursos - Falta dll recursos financeiros - Prescn ação dos recursos natura.is 
' - Desenvolvimento da naturais - lsolam~lo geogn\fico - Melhoria da qualidade de vida da 
organização social dos - Falta de capacitaÇlo técnica comumdade arravés da capitalização 
trnbalhadores extrativistas - C'onftitos com fazendeiros da 

reaião •• 
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V. PROGRAMAS E AÇÕES PARA A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA 

A. OBJETIVOS 

Geral: Utilizar adequadamente os recursos naturais da região. através da gestão ambiental 
integrada e do ap010 as atividades produnvas de base conservacionista. 

Específicos: 

Executar o Zoneamento Ecológico-Econômico; 
- Efetivar o Monitoramento Ambiental;, 
- Efetivar o Controle e da Fiscalização ambientais; 

Promover o Manejo Sustentável dos Recursos Naturais, e 
Estruturar as Instituições Executoras do PGAI. 

A partir do diagnóstico resultante do Seminário de Tocaetínópolís, principalmente, foi 
estabelecido um conjunto de objetivos a ser alcançados na gestão ambiental integrada na região do 
Bico do Papagaio. As figuras 4 e 5 expressam as "arvores" de Objetivos e de AJtemativas. 

~------------------------~~~~--~~ r .... 
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I· igura 4 Arvore de Objetivos 

Enriqueeímemo do 1 
IOJo 

--=r- -- 

rt.Al· IU 

/
-- 1 .iça/ Pesca J f il(·c111;e--;:~ão Amiliental J (~n~a Erodo e 
_!'1< d.11ór1f: Coibida _ _ ~as 1ueimadas _ assoreamento 

e==- ]_ - _ ___.] __ ---, 
~contaminação d,1 / l l)escontaminaçlo L~ia Hidrográfica do lençol freático 

- ~~- -r- 
L Rt·, 11p(·1.i~,io dos Rcrn 1 sos l hdricos ___________ --_- J - -- 

- _ 1- _ 

[
Efil1• ucia nal 
!.!!!]li 11,taçà~• do Z.ª-~-- 

1 -=- - _ L _ 
.ulastro / Suliciência Insr 
«luental Tecnológica p/ 
1,l-il·nte / execução do 

Z_E E 

1 --=- (1(:QJ 
.,, nuus 
,.-1l'11le 

r
--- r=-- 

Utih.1.açlo 
a~~!l~?~>lo 1 

/ 

r- - ---- -1 [ --==t_ __ Presença Eficiência 
Gerenciamento tecnológica da 

bacias exploração dos 
• h1~i:2.S!"_!fic~ _ r!-"rnrsos naturais 

Monitoramento 
Eficiente 

- ~- 
Sulil'iência de 

pesq111sas na área 
,1icio-econômicas 

Redução elas J lC~nciêntização 
infrações ambientais ambi~ntal 

suficiente 

--- - ·----J G-- -- Presença Extensão 
unidades rural 

dcmons1r_ativas Suficiente 
-"ª!~ - 

Presença 
manejo 

sustentável 

l Sistema I hs<:,il1zaçlo 
eficiente de cfiuente 
controle , 
ambiental / -i_c _ 
Lícenciamentu de 

1 
_uuvidades am~11e1,1a1~ 1 
impactantes ef1nc111e~ 

1 - 

Suficiência dos 
meios de 

monitoramento 

/ 

-Presença de 
programa de 

· educação 
ambiental 

Suficiência de 
assitência t6cnica 

Aparelhamento dos I Efici~ncia de Recursos Programa (/e Capacitação 
OEMA'S Humanos R H suficiente - - - --- _, 
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1 1gura ~ - ·.I\ ore de Alternativas 

l nâlis« de 
1 

tltermuivns >~quilíbrio J"· 
da Fauna 

rlu !mk 1 =..) -- r~1-c _~=i ---... •. 
( 'aça e Pesca Queimadas controladas 
l'retlatória 

-L - 
Erosão e 

assoreamento 
controlados 

Expio, ação controlada de 
madeira 

Objetivo do Projeto 

Cada· 1111 
arnbi. , 11,tl 
atuah, 1.111 

reduzidas 

-= 1 ~------i _ _.__ __ 
Pesq II isas na área 
\Ócio-econômica 

atualizada 

Unidades 
didáticas 

implantadas na 
rezião 

~1, 

·, < ieo-J i 
· -rentais 
.,,,níveis / 

·r--· 1 
1, 

) ) ) ) ) ) ) J ) 1 ) ) ) ) ) ) 

N.AI - ·1u 

-· . ·JN' :.§1#;.. 

1 
Comércio e Transporte 

_ _:111t~o-lado de madeira 

't c:!ern peração de cm sos llidricos 

r- - 

Cumprimento da Legislação 
Ambiental --- 

l · / C' oncientização , ambiental 
~ ampliada 
/ 

Sistema de 
controle 
ambiental 
suficiente 

-1~1;~\ 
:11 

Programa de 
educação 
ambiental 

implantados 
,, •J.% ,e . "! 

Ativida~Íe.\ 
ambientai., 
Iicencieda-, 

Programa de Capacitaçlo 
R 11 insuficiente ---- 
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PGAI-TO 

B. A MA TRIZ DE PLANEJAMENTO 

Com os Objetivos e as Alternativas expressas nas figuras anteriores, apresenta-se, a seguir, a Matriz de 
Planejamento com os detalhamentos dos Objetivos do Projeto e os Resultados que são esperados com sua 
execução. Isto implica determinar indicadores que permitam verificar o atingimento dos resultados e, 
portamo. quantificar e estabelecer prazos para atingi-los Para cada um ou mais resultados são associadas 
an •, idades e sub-atividades que deverão ser executadas de modo a garantir seu sucesso 

'.a F ;:.:ra o e apresentada a matriz de planejamento resultante do diagnostico e do Seminarío. 
Os elementos contidos na Matriz de Planejamento possibilitam elaborar um conjunto de perfis de subprojetos 
que permitem planejar o Projeto, tendo em vista as necessidades de avaliação e monitoria de sua execução, 
permitindo um melhor acomôànhamento orçamentário e financeiro. 
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r 

r 
r 
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r 

r-. 

r 
r 
r- 

r 
r 
r 
r 
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r 
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r 
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r 
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Figu, ., '1 -- Matriz de Plimcjaunento 

~>h!ed,,, , 
l11opkt.11 •. 
n.1turu1 
uuplem 111.1 

~·,l.·sUlo 111 

\111ar.,rn11 i 1 

~>h!rtl, ,. ,1, 
11ill1n11 ,,ll 
t1.1r~1.1 ,1, 
l~C'iliO ,t111'1, 
.11 n·ídad. I' 
,_·11nscr, , 1 .. 

1- IH 1 

1 n1lój!1 
z I • 
\h,nitoe ,,,., 

111qt 

la...CJh./41 
1 l'ron, 
l(1'l.1Jrflu 

\ f·.Mt.nir" 
e!,, 1'0,\1 

4tivitl.,,/, 
l111pla111" 
lkali/.11 
l11tegr11, 
( ·, Ílr 1 . "' 
l111pla111" 
:\lonil.111.,r 
lmpl11u ,, 
lk-scn\.,I, 
\9scg11, n 
U1fw11I,, , 

- Implem.: 
\nanas. 

- l'rnp1c1.11 
\,lequ.11 

- l 'apacu,u 

-- . 

- 
_•;~traté2ht Prlndp11i!1 Indicadores 

Fontes de Vertflc11elo. !!1!!:!1!!! Rc...,irM,~ 1111t11rail da r.:gião I JtiliZAdoe 
• Paifl cb I" •• du\·'·, .1gr~i1ária regional, u,,.. ,ustmtávd do, recur su, 11dcJqt1udu11,.,,t.,, lllravo!, da ge>4io 1mbia1tol 
• Qu1lidad<· dcJ v1d., ,la popula~,1 regional rn11!r1huir para ddi11i','llo ,., intcgruda e ,lu apolo às utividade~ produtivos de base 
Qualidadc .r., águ., d~ su~Jlc1e, ,;lo de um adequado modelo de UlU'rh..,'T\11h,1 on 1..,ttl. 

: 
,h, e 111.,I inlcgradu paru a 
cw,I 

- 
, Prol!:!!? . l111plem •. ,11ado o Zoneamento Ecol6poo- • Banco de 1 J,nh,- \,nbic-'.a1,, 1uutl~111h:1ttc os r~n,oM naturuis l·:con(\n1ico1 

• DEZISEPI \N 1 \lc'll.a~ dc l:m1u•dramà1lo dl• dtrvidadc:ie 
' 

llí,·o ,fo Papagaio, ulr,,véi, dn 
• D.:~c11voh·1do o Morntoramento Ambientei; produtivas) . . . ,11,,1 111t.:grada e do apoio à~ lmpl..-mcntddo () Conlrnl~ e F1scali1.açlo • Mapa de Cuh.:r1,11., Veget11I e l 1~,, da Tan stualu,1do; uduLI\ ,,~ de hasc A111h1~1lal: 

• Coordmad<>na de I tOQ1<,Íamct1to Ambimtal do NATUR~rJNS" ,1 
11~,I 

- Promovuí« o Mancr,• Smilent4vd dos Roc:uraos dolBAMA. 
li N11t11ru1s, 

• Prefeitura, 111u111up,ua; 

• Comunida,k·, rur .11 ·· e cd1dadc. tcprcndnativaa doH produtor e~. ,, · l-:h1ntlurntl,is ,is lnJtil,11~,,es Exl!Qrtorae do POAJ 
• Órglos exc cutor ,», "I 

li 

--- 

• Todos OM ,~, ~Aos , , , ~ olVJ<lu, • N,>1111~ti;,1dn o ZEI·. e implantado o sisl.C!ftll de 
t\tt:i;t,, do de &qu~ drsmente de A1ividadcs; • Prefeiturn"' 1 nun h .. ,p.us~ : hltl.i,,lo do / 1HléaffiL11lO 
Implantado "/.EE DI Área Prioritária; • Com unida do.:, nu.« . e ~ dades rq>rem:tn utt vas doM produtores: 

'" 
'OU1•1tllCO 

,t v11h unente de efü1,n - Implantado Centro de Informações Amh1c:ntail, no 

,. tn . \rnhíélltal SEI'! ,\N: 

" <l 

·111,·111,1,;Ao do Cmtrol.: e - lnt,:nMfié<i!du o monitor,unento dos deemotamcito e 

1 
isl ,·m,1t1cos e permanentes ,ru~í11111dus, nll.tvéa do SIFRO; 

'" 
d" 1\hmejo Sust~,,1,1vel ,t.,, - lmpl11rundu" S1atem11 lnregrad« de Controle e 

# .,. 
uuu-. i;,.,.,1111111,;,101"" Rous Sll-'IU>: 

; t. '1rndo:, Coaadho, l\lunicipais de ln (t11\ Ul~lrluty~ ••• ~-'CW(tlfll:, Do.:,u1vnlv111r,.,1to Su11kn1ado; . 
' • Cupn c1!ml11, ,1uadros 1.,,,_,1 icos das inlllitu, ções . <.tl\'olv1da, 

--- 
·- ., 

Estrutura Qu11ntlftc•d11 .. ,l\.111.t J~ geoproce!ri.\;arur.%1tt, L: '-lJlMllrnntL"Ull) r crnotn, 
<ln, fi~1co-h161icos e ,ócio-o.:..:11n,\111i.:os. 

' --- 

1 
.. 

fo, lh,co-hiólloos e "'dO·'-'<xm,\m1.:.,~. 

I· l~intto dc- dr-1pna \ .. de lulnnt111','ÕCS An1hhJ1lJ1rs dn Toc1111t111s 

•• - 
mo .lc A<;lo lntcgrn,ln de l\!nn1torsm~1to. 

Obra11 . mpkmàltação das ,hrdJ"I ;..,, .to i'.1-: I ·: 

Equipamento, e 111111, -, ,ais penn~nc:i"ea -- 1111 de A<;lo lutegrnda de hso.:JIÍ/J1,;in e Controlo: Amh1 e 11tal. 
p1n1~amas pera a .:..,11s1.-'ici1t1/.a,;ilu amhi<21tal. 

- Sc!nriV()S de ,on,ult "' , d 111~.1,, pera os infrol<>rC!I da l,:lgrsla','io aml>icnlul. 

- 
nl,,guis apropriada~ de explorac;ílo do: recursos natunís 

Pea1oa fisi<:11 mé<lídas mitigadoras na n11croba1.'ia do R 1heírlo dos Porcos, no Munkfpio de 

-- Peuoajurfdr..:,r : !li éncia téalica às at i vidades produtivas de base coaeervudonista 

-- Mltaial de consumo ' mdrções fls1co,openu.-ionais das agc:.111.-ias ~lvolvidal. 

-- 
dros técnicos das institui~ t21 volvidas 

P-gms ~ 
-- Diiriaa 

• 'l'otal -' - . 

1'4untul>ilidade polltica, 
1,1! e 1tu(Ílucic:rnal; 
rrt 1c·1p<1çao 1oci1l; 
,·, centrali 7.llc,lo dai mti vicbdea 
i·c'ol .io para ot nlvci1 
11, ,pai e local .• 
''l'"'"h1hdadc hilbil do, 
11'0, flnanoeiroa o 
1 ~l ~~ 1.1n11i1 pn,vi1toti; 
lq(I U\al,> Ínla-Ín1Uluaon1l, 
'"I' "'" hr lícbdc de 
,rni.,,,l,.'S 1mbiatai1; 
,pu ,, .!.,de tóenica e 
,pr ""''"º du equipes 
"" ,,I," p8lll com o Projceo, 
,,p •. 111h,hdadc de 
.,c,11111 ura loghti.,_ 
,111~ht1 

lon·, (HS) 

I~<, '.B0,00 '·º 
1 W,7:2U,OO 27,0 

7116.320,00 

72098,SO 2,0 

~116.688,81 14,, 

229.1-46,10 6,0 

1<>2 880,00 4,0 

"7UJ1,00 24,0 

.1. '>Hl. llt,4l 100,0 
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,i PGAI-TO 

{ ·. PLANO DE ATIVIDADl!:S 
l· igurn _? - Plano de Atividad~s 
·~11 ;,Jc,1uadamente os recursos nah1mâs d1I rc, tão ambiental intc: às atividades urivas de base u111~cnacionista. 
•11onenh~_1 · Zoneamento fü:ol 

, ti,·ltlatlesf 
~,jh· ath idades 

ico~Econllmko 
Situação dc!lejivel Re1pondvei1 

~·11"!2··11·1 •• • 

1 '· l \, 
11. r.r, j_) 

1 1 

A no Ili I Ath-Wa41a 
~ 

r111111ur11r pi 11111 ,f.: informação de 
ih1~-~- 

q mu\f'"at pJ 1q1, de mlorrnaçlo de 
•H\1\11010~ 1 

Carta de gooliigia 1 :210 
Rd,llMio té,111.:0 elah •• rndo. 
Cartn J.: geomorfologia 1 :250.0CIO 
elaboreda. 
Rel11!nrio 1.\.;11i..:o .:Jah~,~----t----------1---it---t 
<:art~ Jc solos l :250 000 e&abor.,Jo. 
Carta de apt1tl~o agrtcola 1:2,0.000 
el•h.,rn,fo 

Rcl~tório té.:m,:n clnt"~'~- ---t-------------l--+ 
Cart11 de vulnccahilídll<le à tll!do 
l:l~O O(KJ elaborada. 
Relat6rio té<21ÍI.)() elabora 

DZEl!J SEPLAN 

1 ' 
- ,, 1111or~r pi, , ,,, de 111t:,rnuu,llo de 

]<1,t 

DZBE/ SEPLAl>J 

1 l 1 : , 1,, >rlll' car1 ., .J, · vuJn,..-abilidadc dai 
11-.ugmaà •. .-1, "~\o 

D2JlEI SEPLAN 

11' •• ,mn\'« an,,i,,,,, multuemporel da 
h,~111ra e u-« tl.1 t~a-1992197 
' ,\,.>rftr c.n" d,· adc:1111açilo de, u10 da 
·1.1 n xue 1p1,,l,1,, agikola 

Cartas de cobertura e uso ••••m~ 
1992197, escala 1 :2~0.00019f!b<,r11.da. 
Certa Jc: adequação de uso• terra 
l:2-'U.000 elaborada. 
Relatório IM!ÍCO elabora 

DZEEI SEPLAN 

DZEl!I SEPI.A)i 

11. DZEFJ SEPLAN Carta 9Úlloo de potaidalicllle aocial 
1 :250.000 olahurada. 
Relatório têemco elaborado. 

1.1, I.J 
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PGAJ-TO 

aa,iental inte às atividades unvas de base nimcn acionista. 

Ath-idades/ 
S11b-1,tividades ~. Ano 1 Ano li 

! 1 
l 

hill.inrui\'lla! sobre a -onua regional I DZJIB/SEPI.AN 
di!ponlv.:iB 

--· 1 11 

1 1: 

l'n1du11, , .uta de subsídlo à gest!u do Carta de subsídio a 8,Glllo do terrhôrio 
h."ITÍtór,. ""' ,·,l.1111 1 :2~0.000 -- ~J!...! .ll()_(Ul~.J;:;.c.8 __. __._+- 
'-l,inru,1, ,, "/ I 1 "deiinír o l.EE normerizado c enquadrantc:nlo das DZEE!SEPLAN 
"'!~''"""~'!d,,~ ~tividades ~!ividad<.-. defini,!~-~---_ -----+----------._-4 
l111pJen,,"1" n/l·E /.J,Ei111pl<-'Tllâll11dn Todosot6rglu. 

--- -~--ai_eo.:ut __ <>I'~ ••.••.. --~--""--' 

1 1 \ . ·- 

"Z" 

'• , . • • .. 
) 
.\ 

!· .. .•. , 

• J' 
~ 
_ .. 
1 

t • 
.; 

' ; • .•. - - 28 •; ~ 
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----··- .. -:·--:------------------~":'"""--"!"!"-----:---:----~--~--~:-----:---~~"'"':"-:---~"":""'":'"""----:--:----:-~-~~~--:--":'"""----------~ , J..!!.!!k:~1 .. ,de uadamente os recursos natur.iis dl.l rc · uli\•as de base comcn .1donisaa. poncnt,· • Monitoramento Ambiental 

, 1i\·id11des/ j Situação dcsej,11el 
S1 i1, :1th·iclades 

) 1 ;I _l 
,plnntar o I · '""1 de 1 >ado1 

• 11/11.:ntaih - ----- ~nl11roin1 •l11•,1t 11 c"lllaçlode 
,!,1UH~1 'Í1illtJHJ 

'l''""!~!_!l ,1 1 •• ~." \l(!Jdimenlo 
!J I un1'4ra1 • 111.urlt.., " Ccn.1.to de 
1,,1u1u~, ,1d,11,1'1~ul ----- 

11\'0IV"• , 11,1plm1lur software do 
1,1111,Emu 1,,.d ,lc01denamento '"·j, ::;'-""'"''"" ''™ 

, , hd eoer J, ", , ·nus ua~ ações de 
111,hlrttnlL'lll11 

PGAI -TO 

Apo 1 Ano li Ano Ili Athrtdade. 
•rdculad •• 

implantado. 
1.1, 1.3, l 2, 
l.1, ,.1., 2 

prel<!tluras m1u1idpa1H, nuaç,&CN de 
moni!<)ramc:nto. 
Mapa da Cobertura Fl,11cllltl o de Uso DZEE/SEPLAN o 
da I erra atuati,.ado at!u,,~ NATURAT 

·--:--t--~---~~--t--i---,. .••• Fo..:,1N de qucimadita n.t rcgjlo mapeado NA1tJRATlNI,. 
e o 111011 itoram e mto nu, rc,tu com maior IBAMA o proMura1 
OC<1rr<!nde ~,gucimad.i~~~do. 
Empree11dimc,1tos lt ccnc1adol dn ·--,:-N:-A:-:1tJR=.;::--A~T:;:INl::::::---r--r-'11rp,p11t-1 
rogíã~ vurtonados. _ 
Uso d,1 solo e dos rocurN01 bfdrrcos 

.11 ll 1 ordc.,uuJo. -- - --- -- 
' ,u11ttr. aiN11 'H.1U/JII e utu•h,.sr •• Ba.ltc:(1 de l)atL.,11 An1hJt.-,n.1i1 
,,,111111~ ·':""'"'ltu1, .11lima11ado 11d uaditmL'ltte. ·-- ---- __ ----- 

•1111,,rar o., 1,1111111.,,1,, flor.sal e a 
,lu~·Ao do, 1 .11~~1u11._,i_l_01 _ 

•1111<1rar 1, • , ,11 ôi.·1.,. e a evolução 

,1111,1~ ,,,111Mo, ludrieos e o un, 

11 1,•orbt1.ll/on in9lalad,i~ o 
int...,-1~~---- ·---- _ 
Aa~e!~Jun,1111<~ !n,il.-111.i •• _ 
Cenlro ck: lnforrna~o ,\111h ••• KI 
~··~~~111.ndu !~dcquad1t 1!!~ _ · 
Sottwure do S1.1ema l•:.iamai de 
Ord1:1111mmlu l· lordAa l unplantaJ,,. 

DP AIBEPLAN 

DPNIEl'LAN 

DPAIBEPLAN 

1.1, l.l, 2.1, 
::u, ), 1,, 1, 
,.2 

NA1tJRAT 

l 
l 

29 
.•.. 



) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) ~ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 
J 

1(, 

PGAI-TO 

'-.11' 
1 
~- :~; adn1uadumcnlc os recursos l\&1\ur.iis ,,b reallo, au-avês da Estio mnbielllll integJ ada t: do apeio às atividades produtiv~dc base ,·, ,n~í\'acionista. 1 

runenenr« 2 - Monitoramento Ambiental (Contíni 

2 . 

l 
1 

:·~ ·u;!~- .. --i; 
l~·-~ 

l \ ,·11!icar "'' d ,k ,·11mpatihili211<;l1H 
. 1" aüvi,!., • .. de J,·,~·nvolv1mento na 
'.'. ~111,1 c.111, , -, dirct rll<->s do i'.EE 

i 1 ,11m11la1 , , l.1horn~·.10 e 
111111l~ma11 ",,h• de p\,111011 municipa1~ 
I_. J~ffl\•,•I• IIJl~Uu 

Pntfeituru, 0Ta-Su1 
0COMDEIU1 

·\til-idades/ 
"> 11 b-atMdades 

l 

.'\livíi.Lulc,s prod11t1v11~ da ttgi)o 
'-"lnlplllibilir.11da~ com H dirdn;.e11 do 
~ 
Plunos municipais de deN:lwlvimcnto 
de Ataguafns, Aragu11tilll, Xambiol, 
Augullinópolis, Silw Novo d., 
'1'<1':IUllins, Toesnt í nnpoli1 o 
Wandcflàndía .:M1011~ 
{ l111dadci. de CO!l~l."f\'ll.;10 lll'tüdU!l. ! 1 ,,,h1li,.111 , , .,,..r,~,, •..• bá11ca, p,m, ., 

, , ,.,~ã<> de · , 1«bul e- , J., Cone<!:l'V1,;a<> NATURATINS, 
IBAMA. ONOt e 
Pntfoilur11 

'l. l,111JIOt211 ' l'•'H .. "111,Ulh.~llO!oi rurai.t:. lk• 
1 < ~·t.h~ 

:\.'il\tJ1lfU11(..··111u~ ruuu-, dct.QUatlo.-t AB 
u,uJi.,:Õdl de ~11111.c:11l~hílld.dc 
,unbíaital tia rel!.illo 

NATlJRA.TlNS, 
INCRAc:, 
RUR.Al.TINB 

~no 1 
•, 

Ano li Ano OI Advldada 
artkuladas 

1.1. u 

.. 
' 

: •. 
, .. 

~ 
I 

•' ~- 
.i 
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PGAI ~TO 

,: l Iuli>, ,i ~Jctpiadamcntc os re<.'llrsos nu111rais da rcgilo, atruvc!s da pr.ão ambiental inlcgruda e li" nepiO ,~s u11vidudes Pf<tdulivus de ha!.C , , ,n•,,'I\ adonilta 
po11cn1,, -~ ( ·ontrole e Fi!N:111iz11 ·lo Amblentlll · 

\ti\•idades/ Situ11çlo tleseJi'+'el Retponúveis ,Ano 1 1 Ano li I Ano 111 
~1,h-ath'idades 

Convemos dou termos do ooopaaçllo NATIJRATINS, 
entre NATllRATINS. lBAMA. IBAMA. ClPAMA o 
CIP A MA e l'rnfeitura, flllNldos Pn,feíturaa 
Crnénos e procedanenos t&nic,» do NA TIJRATIN8 

1. ltammto cs1.J1bcl.:cid011. 
•, t•,11111.ar •. , . 1,11 ,k~ 11a proteção da rnrole e tiscalizaçã» de, q11ci1111adu 
. , 111" e co,u, 1, ,!d 4u~1mada1 :11h1fü.:at!,Jk e árcan d.: IIWClf 

ocnrre11..:i11 do; ~lllhlB .:.intra• fauna 
id&J"1~li,;ada•.: plotlllh~~----~---1-t--------- 
Contr ole e fü<;Jliu,.ao do1 •. · - - · __ : 
de,nrntamento• nas rolas com 
rcnm~=ilcs J.: llore!ta i~1ilh:.ido8 o 
eeruri,11, cadastra<bs 
Al1\~da(b pll!l8fV.:Íli J~11<21lO 
amnuxual tis'-«liU.dft~ "~ladi\s. 

1' 

,pl11111"r :-. , 1. 111;1 lntegrado de 
, •. ,,11.raç,1,,, 1 ,,1111,•k· por Rotas 
,11m 
', !mu \.."\.'tll1l 1-'lhla •.• e parca-ia• dos 
1'.lü!i liH4:Jil 1dtlíCt, 

,111, nJ11r <' 1 oi wtt '" utivídados 
•$1..·...,taie 

\ 1 ., nh,ar e, ,,1,..\m 1.:• atividados de: 
~·1H."iamo11 1111hll1ll11í 

1' ~ ... , 
~-·-~ 
,pk11le:Ota1 , , 1c;o~ mtclgados de 
1,1,rn,.lo ~ '"-ié11\11açlo ambientul 

! i , 111111!.ilr a , .. ·, huc;à•• Ja1 Res«vaa 
!'JIIN 

1 2 i 
1 2 1 

, 1111 ,. !.!!!!!''·, 1 111~~ v~_d o _ 
1nnnl11r • , , ,.,,,lodo: t'tllllldhl)s 

l1111,~1p1is d, 1 kscnvolvimcnto 
,,,IL'ntado 

Sib1.:ma lntc,grado de I IM1.3lmc,:ão e 
Controle por RulH nup !untado. 

NATIJRATINI, 
IBAMA, CIPAMA o 
Prof'eauraa 

NATIJRATINS, 
IBAMA, CIPAMA o 
Prof'oiluras 

Plano de trabalho de .:Ju~ NAnJRATINI. 
1mhi~,,1al implementado nolmlluo do IBAMA. CJPAMA o 
SIFl!O Pref.luru . -------------+-;.;..........;e-----~ 

NATURATINI, 
IBAMA, CIPAMA, 
Pnfoiluru, 
RURAL TINS, 
INCllAel 

R.:,il!l'V1ts l..:gi,is av«hadaL 

~·~~~-·-- ,··~-~~n,uz 
Conselho Municipais de ~ú1e, - - -- - - · 
Aragµatins, Augµlllinl-lpolil, Sitio Novo 
do Tocantins, TocanlU1<)poH1, Xa mbíN 
o W andor1i\ndía críadoH. 

• ,. 

.• 

l.l, l 32 1, 
2.2, ).1, ].], 
4.J, 5 1, ,.::z 

1.3, 1.l, l.!, 
4.1, ,.1 
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PGAI-TO 
Un, 
',ui, 

..-~~1 .1Jcquadamcnte os recursos natumis da rc 
•poucnh~ 1 Controle e Fl1callz11 ·ão Amblcnt•I (Continua o 

\rh·idades/ Situação dellej6vel 
Stt 11-atil'idadell 

às atividades 111h·as de base rn11~l·n .1doni1ta. 

Ano li AnolU 

111 
•

,i,~-· d•' J r:~ 
,,, . ' -· 

r 11 1<tinu 1 • 11 ,1 ~uh,u.liar 
1 • •, úlllnc:111 • , puniu vo •• 

AtMdadet 
H11Cllladal 11 

1' ,u11n·cr p,,, ,,, lo1 ttd1t111111trativa o 
t,, 1ui dos 1;.11 1l1lrl'~ 

Rotciroa pira (llc.tni111hal1*0 Jc 
autoH J.., in lre,;A ,l cria dos o 
ailil1."1t1alilld..>s 

i.a, 2.1, 2.2, 
2J,l1.,.1 

fnlr,uoree plll>hloH NATVRATJNlo 
MINISTf:Rro 
PÚBLICO 

... . r 

* ·r . . ' .:..'- 
·1 ;.: 
• 
i: 
t . 

l ., 
i ~· • s 
• i 
l' •• · . . 

1 
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H, o IDlbietUI inte 110: Utili._~ir adcl1uadamente os recursos na1urais da rei 
111ponen1~- S - •:lltmtura Ao du ln!itltul õe8 Executara~ do PGAI 
l A til idade81 Situação detejáwl 
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•: \ 11m1.11 .1l1cquadamenle os recursos naturJjs da remio. através da lllllfflo ambiental integrada e do aooi) às atjvidade.s ~tivas de base ú111,~nadonisa.a. 
i;,;.· ~ E!itruturaçlo da!l ln~tituiçãn Executoru do PGAI (Conlinuaclo) : 

\ti,·ld.ule11/ Situação desejivel Rapontáv~i1 Amo I Ano li Ano UI Atividade• 
S11h :1thidades ·- ~ ~....J. aniculada 

- _ 1 2 .J __ ..!__ ~ 6; 7 11 9 10 ll 12 r• 2° ~ ·I' 1 ' 2" 1° 4Q 
,,,.i.·11dr 1 ... ,J vobre inàlllmmtos p.,~~,1t1l c.p&\."!\8do em ~\:40 de RURALTINBe · 1 
prnte,;.11" .,.,1,,.,,11~1 ao alcance do inMlrum<11to• de pr~~.,:ão ttnb1mtal ao Prefoitur,e :; 

1 "/.lo al~·aw:I! do dJadilo .. 
;~ 1 .un] em L,:gi1la,;11u Pi:~s,utl capacitedo i:111 l.eafala,;ão Tadoii OK 6r~ ,,. ,. -,...-l-•-t-----'""'4 
,,il.,<11tal ,l , i,ul" do Toc,111tin~ Arul11e11tel Jn Flllado .i,, Tomnhu" CK~Of"8 ~ li/ , { 

l ~ . 
,~ ". ,1 ern l)ireiw Ambicr1111J Pt:,s.1111 etuahzado .:m Direito Promotoria da ·1 

Amh1cntal .huti.9', l'roaadOfi& }I 
do EQ<l<•. PolWa ~ 
Civil cr Auc.Nrias ! 
Jurldic:as doa drJlos J 
cxOQUtordl ..•. 

,i,1l1111r 1· , .,.,1 cm F1scali1.a,;ilo l'c~,..,,al a1u11h1ado em l'i~,;ilo NATI.IRATINI, 1 1 
,11lo1.:i1lql Amhicuta! lBAMA e CIPAMA 1 ' .. 
tl,1l1t.11r e·, ,'"' do J'L"il~o,I técnico do Pes~,,at té,:ui..:<, do N1\l'\JllATIN8 NATI.IRATINI . 
\ 1 t IR AT 1 ' ·, ,:111 . \nu lisc de Solos captt citado em Análi11e de tolos • 

,t 
'l'•>cllttr J• .•• 11 cru normaüzação. Pe~_.1111 capaeuado cm l\Onl\lllit.açlo, N,\nJRATINI , 
,lr,1111l11~" . 1mu1111,w;lo háaica de p•Jrnni~ação e lllllllUl~"nçlo bá~,CI de 1 
',, ,1111<1rio~ Jaho,at,>rio f • .. 
'l'••,·1111r 1· ·,•:rl <·111 Mediyllo ,: P1is~,'.11! cap11dtado cm Mc<f1~ão e NA.nJRAT[NI, ~ 
,,,ificaçà, 1. \ladciru ldu111hca',ilo de: Msdeir« lBAMA, CIPAl,{A e 

~~~~~~-4--~~~-:-~~~~~--~~~eiuru~"":'::~~~l---+--+--t--t~ ~-+--t~t---+--+--+~~--~~ 
'I'•" Mir ,- .•• J l'III Manejo e Pos~unl capscuado ern Manejo 1.1 NATI.IRATINI, ;,.. . 

, , ,·11\11rio !'!, ., , ·,1aiB lttv<:jJlúrj(I F/on,!IÚI/ IBAMA. CIPAMA e 1 

Prefeitura ~ r---+---+~+-'"'111!1111!'1---+---l--~~~~-1 ·;,, ••• 1lar p, ··••ai ~111 Cléll\lo d.: Po~.,0111 capnL1taJo c111 Oestfo de NAnJRATINI • .: ílMi 
11,.1.,,l.,'S de t ,,,.«~dvã<> \JniJnd1.-. de, L'ons«v11ção IBAMA t :J~!( 

.. ~., ·~~~--~~~----~-+-~~--~~--~-..~--'"'!'""~ ~~~---1~+--+--+--t~l-""''f--t-- -.,;,,,.,tar p, .•. ,1 em R°"p.:raç&o d-, Pllll~onl capacitado em Rc<q1er11~0 de NAnJRATINI, \ 
,,.,,, Dogra.i.,,1,,. Án,11~ Degradadas IBAMA, ( 
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utivas de base (1mservacionista. 

Ano li AnoID 

10 [ ti J 121 l º l lº ! \" ! t I l" \ lº \ 3• I 4' 

Advfdadet 
111iculad11 '• 11 h-atMdades 

2 

( ·apacii.11 pessoal 
Scnson.uucnto Remoto 
·'\ nálisc e luterpretação 
1 magen-. 1 >igi1ais. 

em Pessoal capacitado 
e Scnsoriamento Remoto 

de Análise e lnteqfttação 
Imagens Digitais. 

em I NATVRATIN8 o 
e SEPLAN 

de 

j • '11p11cit111 ,,, ,,ou] cm 0pc:t"açllo do91 l'c,sm1I capaeitad» .:,n Opc:rs~o dos I NATlfRA11NS e 
[ ,r..iému '1t,RI 1,\RC-INFO, All(,'. S11tt.·mas ERSRJ (ARC-INFO, ARC- !IEPLAN 
\ll'Wél, IJ\S) Vll·.WelJUJAS} 

1 ·.,p11cita1 , .. , ,,,ui cm Planeja111«11<1 da 
1 dllC8?<> • 111hh:u1,d 

l'cos,1al capacitado em 
f'd11.:flçllo 1\mh1cntul 

,cJ•mUll.o da I NATURATIN8, 
IBAMA, CU'AMA o 
RURAL' 

Conhecimentos amphllCNII sobre 
nuu1utençào da biod1venldadc ns~ 
nr<lll~ í11dlgei1as 

NATIJRA:.--. 
lBAMA. cltAMA o 
R.URAUINI 

; \111pliar , ,11húc1111~11tos do pe,s.1al 
1 ,,,,hrc II h,, h, él'Si,lml.: no eoetexto da ! l''"hl~má,, , .,,Jip.<11J 
i _ 

1 rc·mar p, , ,1 n,1 nr~ de info11nát1ça, 11'.:~M•al U'ei11adona área •• ínl,,multíi:a I Todo1 os~o. 
111 taee d., l, mürrd.1, do POA( GIICUlorm 

.~~ ,ontuig....-1te da C(PAII.IA 
P 11 l• o I L'IIVnl\ unento de -,uas 
,1,,h,11,õc ,,.,,imhi1,,doPGAI 

l'uli.:iais Florestai« capaaia<l,,, para o I CIPAMA 
t:k."< •.• ~1voh'i111ooto di: slW lb'1hu1.,:1\ea nu 
àmh11<1 do !'<.iA! 
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D. SUB-COMPONENTES DO PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA 

A partir da identificação das linhas de atuação na Matriz de Planejamento, foram definidos 5 Sub 
componentes para o Projeto de Gestão Ambiental Integrada e proposto um grupo de Sub-projetos . 

. ---- 

,,__ SU.S..COMPONENTE 1. ZONEAM.EJ\ff O ECOLÓGICO-ECONÕMJCO .•...•. 
ÓRGÃO EXECUTOR: SEPLAN/DZE 

POSSÍVEIS AGÊNCIAS COLABORADORAS: EMBRAP A,. 1BGE, IBA,MA NATIJRATIN~. 
RURAL TINS, INPE, Prefeituras municipais e ONGs da região. ,r 

ANTECEDENTES 
.- ..• , .. r ·. . •.• D .eragr.ama de Zoneamento Eceíógico-Econômicq ~~fiJQ..mar~ iQi~L.~da,,_,_.,. 

Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Território Nacional, através do 
Decreto federal ~º 99. 540, de 21 de setembro de 1990. Esta Comissão integrada por vários Ministérios e 
órgãos da Administração Federal. sob a coordenação da Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República, tem como atribuições: 

l - planejar, coordenar, acompanhar e avaliar a execução dos trabalhos de Zoneamento Ecológico 
Econômico (ZEE) e 

2 - articular--se com os ~ apoiando-os na execuçio de ••• respectivoa 1rlbe&bnl de 
Zoneamento Ecológico-Econômico, com vistas a compatibilização desses trabalhos com aqueles 
executados pelo Governo Federal. 

Em 1992, o Governo Federal instituiu através do Decreto N° 563, de 5 de junho, o Programa Piloto para 
Proteção das Florestas Tropicais do Brasil que em sua primeira fase inclui as atividades de Zoneamento 
Ecológico-Econômico. Monitoramento e Vigilância, Fiscalização e Controle, Fortalecimento Institucional 
de Orgãos Estaduais de Meio Ambiente, entre outru. 
Ainda em 1992, o Governo do Tocantins ciente da necessidade de garantir a qualidade de vida das 
populações atuais e gerações futuras, desenvolver pesquisas que levem ao conhecimento de tecnologias 
adequadas ao manejo e desenvolvimento sustentado e promover a educação ambiental em todos os níveis 
de ensino. implantou o Programa de Zoneamento Ecológico-Econômico. Criou-se, então, a Comissão 
Estadual Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico através do Decreto N° 5 .562/92, de 30 de 
abril de 1992, com vistas à compatibilização dos trabalhos estaduais com aqueles executados pelo 
Governo Federal. A Coordenação Geral dessa Comissão Estadual foi exercida pela ASPLAN, hoje 
denominado SEPLAN - Sistema Estadual de Planejamento e Meio Ambiente. 

Com esta medida o Estado do Tocantins buscou propiciar também a organização do seu espaço 
territorial, valorizando a exploração racional de seus recursos naturais e propiciando uma ocupação 

~ territorial sob as suas condições ambientais, as necessidades de sua população e às adequações aos 
r- r~og:r.1mJs go\ ernarnenrais. nas esferas Federal. Estadual e \f unicinal 

.r- 
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Inicialmente, as atividades de zoneamento ecológico-econômico tiveram o apoio da SAE/PR, 
sendo o Estado dotado de equipamentos de geoprocessamento e sensoriamento remoto, veículo e 
capacitação de recursos humanos. Em um primeiro momento, as tentativas de execução das atividades de 
ZEE ficaram por conta da Universidade do Tocantins- UNITINS, através da celebração de convênio com 
a ASPLAN. Entre 1994 e 1995, esta parceria contou com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia. 
através da implantação do Programa RHAE, onde estavam previstas várias modalidades de bolsas Com 
este apoio a UNITINS/ASPLA!\J" buscou executar parte dos estudos de ZEE 

A ASPLA.N/UNITfNS buscaram também a participação de outras instituições para a realização 
dos estudos de zoneamento ecológico-econômico, tais como a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística - IBGE (DIGEO/CO) e Universidade Estadual do Maranhão - VEMA Com o IBGE visava 
se a realização de um Diagnóstico Ambiental do Tocantins (esc. l: 1.000.000). O convênio teve suas 
atividades paralisadas, sendo elaborado até então apenas o mapa geoambiental do Estado. Com a UEMA 
estabeleceu-se uma CÔOperação pará dar suporte à ASPLAN no gerenciamentÓ.das atividades de ZEE. 

,,,,...., 

Em 1995, o SEPLAN criou a Diretoria de ZEE - DZE em sua estrutura organizacional a fim de 
superar as dificuldades operacionais e técnicas encontradas durante os primeiros anos do programa ZEE 

,,.... no Estado. Esta Diretoria, composta por urna equipe mínima de técnicos com formação em ciências da 
,,..... .. _ ., ... tft. ~- ~~ .•.. P..~S9.~.A.~ili:..Il9...-i~~ê.P);t:DW./( ~~~q~.Jie: ala,.mas. ~v.i4ad~~~.Jl0 .•... 
,_ programa· de ZÉE no 'Estado. Sendo assim,' o SEPLAN/DZE passou a articular-se com órgãos da 
,_ administração federal, estadual e da iniciativa privada para executar as atividades relativas ao ZEE. 

Até 1995, o SEPLA.N contou com o apoio financeiro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
,_ Presidência da República (SAFJPR), através da celebração de convênio marco do fortalecimento e 

operacionalização do ZEE no Estado. 
Em 1996, após a publicação dos documentos Geografia das Zonas do Estado do Tocantins, que 

pode ser visto como um diagnóstico sócioambíental do Eaado, o SFPLAN/DZE articulou-se com a 
Secretaria dos Transporte e Obras - SETO, para viabilizar uma base de dados geoambientais para o 
Estado na escala 1:250.000. Este esforço resulta na celebração de convênio de cooperação técnica com o 
Núcleo de Monitoramento Ambiental por Satélites - NMA da Empresa Brasileira de · Pesquisa 

,_ Agropecuária - EMBRAP A e no contrato com empresa Imagem Sensoriamento Remoto SIC Ltda.,. 
cobertos por recursos financeiros provenientes do Banco Interamericano para Reconstrução e 

r- Desenvolvimento (BIRD) e do próprio tesouro estadual. 

O convênio com o NMAIEMBRAP A foi realizado com o objetivo de dotar o Estado com planos 
r- de informação de geologia, relevo, solos, vegetação potencial, erodibilidade potencial, precipitação, 
r: temperatura, regionalização climática, declividade, bacias hidrográficas na escala 1:250.000 e de 
r zoneamento agroecológico na escala 1:500.000. Os planos de informação de geologia, relevo, solos e 
r vegetação ·são originários das minutas dos projetos· RADA.M e RADAMBRASIL, mediante a 
,_ compatibilização de legendas. . . :i ,. ... 

O trabalho da Imagem Sensoriamento Remoto S/C _Ltda refere-se ao mapeamento da cobertura 
,,... vegetal e uso da terra na escala 1:250.000, a partir de imagensdo satélite Landsat (bandas TM3, TM4 e 

TM5) datadas do ano de 1996. Todos os planos de informação acima estão sendo estruturados em 
.-- projetos de SGI/INPE equivalentes a cada uma das folhas geográficas do DSG/IBGE na escala 1:250.000. 
r: 

Também em 1996, através de convento com o Ministerio do Meio Ambiente, dos Recursos 
r- Hídricos e da Amazônia Legal. o SEPLA 1'J inseriu-se definitivamente no Programa Piloto para Proteção 
,,..... ~ ;:- . . - . . T r ~ ' • - r, - ·, -, - - - .. - ~ - . . . . , . ,., - . . .• l ' . +. al t ---· •• L,.;;::, __ ,.i., .• -., •.. ,: u • ..: ... i!"l·'-11) 1.vu,.:luuv ~r., uiua ~'1.UV)<i '-ÚilflOUJÇaO flQ 10n ec1meflO 
r: institucional tanto no programa de ZEE (Diretoria de ZEE) quanto nas atividades de monitoramento e 

r=. 

r 
r- 
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controle vinculadas ao seu Instituto Natureza do Tocantins. Em conseqüência, desta inserção no PP--07~ o 
Estado elegeu como áreas prioritárias o Bico do Papagaio, a Região Sudeste, o Entorno da Ilha e o 
Jalapão para a realização das atividades de ZEE, monitoramento e controle. Estas áreas prioritárias 
citadas no Plano Estadual Ambiental foram devidamente aprovadas pelos representantes das 
Organizações Governamentais e Não Governamentais que compõem o COEMA e a CEZEE. 

Desde 1996. o SEPLA.:.\i/DZE através dos recursos proveruentes do Convênio MMA/SEPLAN e 
oriundos de doação dos países me,·~~c, ..:,: g_r'Jp(' dos sete 1G'l e do tesouro estadual, esta integrado ao 
componente de fortalecimento institucional do Programa de Proteção das Florestas Tropicais do Brasil 
(PP-G7). Tal fortalecimento se realiza com o montagem e complementação do laboratório de 
geoprocessamento e sensouamento remoto e, principalmente, na capacitação de recursos humanos deste 
OEMA em geoprocessamento e sensoriamento remoto e sócioecooomia, inclusive com o intercâmbio 
com instituições especializadas na seleção, tratamento e análise de dados sociais e econômicos. · . . . ~ . . . . . . . ~ 

OBJETIVOS: Dotar o Governo do Estado do Tocantins de base técnicas para a espacialízação das 
políticas públicas na região do Bico do Papagaio, visando a ordenação do seu território . 

•..•.•••• , ··-~.,... 4 .•••.• , .•.•• -,..-'···--#" ",',t• .•••••. J::it-1-·.;., ""'···· , ••••....••••••• -, .•.•••. ~ ..••...••.•••.•..••••••••••. l!IJ.... ~ 

METODOLOGIA - Para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Bico do Papagaio. o SEPLAN/DZE 
optou pela continuidade do modelo de gerenciamento do programa, com o estabelecimento de contratação 
de consultorias e de parcerias face à elevada demanda de recursos humanos com qualificação técnica para 
a execução das atividades previstas neste projeto. Com a contratação de consultorias e as parcerias almeja 
se alêm da execução do ZEE, a transferência de conhecimentos e capacitação dos técnicos da DZE quanto 
a análise, tratamento integrado de dados ambientais e sóc.ioecooómicos e. pri.acipabneote aa 
transformaçio da área em zonas ecológico-econômicas. 

A equipe técnica da DZE irá acompanhar e participar em todas IS atividades 
previstas oo projeto de ZEE e, também executará as atividades decorrentes do gerenciamento do 
programa, tais como: estabelecimento, administração e fiscalização técnica de contratos de consultorias e 
convênios e; manipulação, atualização e integração de dados sócioeconômicos e tisico-bióticos em 
sistemas de gerenciamento de banco de dados e de geoprocessamento e sensoriamento remoto. 
Todas as atividades de zoneamento ecológico-econômico previstas neste projeto estão em conformidade 
com a metodologia elaborada Becker e Égler (1997) e Crepani et al. (1995). Para o cumprimento dos 
objetivos do projeto, o zoneamento ecológico econômico da área piloto foi dividido em quatro grupos de 
atividades: 

Grupo l - Geoprocessarnento e sensoriamento remoto; 
Grupo 2 -Eventos e divulgação dos produtos do ZEE~ 
Grupo 3 - Estudos físico-bióticos e sócioeconômicos e 
Grupo 4 - Integração dos estudos físico-bióticos e sócioeconômicos. 
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RESULTADOS ESPERADOS.DO SUBCOMPONENTE l 
Resultados 1.1.l 

Complementação do laboratório de geoprocessamento e sensoriamento remoto em 
equipamentos e software para construção da base de dados do ZEE 

Resultados l.1.2 
Banco de dados fisico-bioucos e socioeconórmcos. 

Resultados l.1.3 
Produção das macros de vulnerabilidade das paisagens à erosão, potencialidade social e de 

outras pertinentes ao projeto ZEE nos software ARCIINFO e ARCVlEW. 
Multados t.l.1 · 

Participação da sociedade civil organizada no processo de ZEE; 
Identificação dos principais problemas sócioambientais da região e 

Representatividade social no modelo de gestão territorial da região. .•......... .•··. ··."-#.·---·"JI.·.····-"~·--•·•* =-•,· ... .,.. .. ·J'•·-- ..... "'···•·4'-., .. ~ ..• ~·"-"' 
Resaltados 1.2.2 

Interação dos consultores, técnicos do SEPLAN/DEZ e de outros OEMA's com interface com o 
ZEE; 

r: 

Visão de conjunto sobre o ZEE da região, alcance comum e equilíbrio em termos de 
participação de cada um dos componentes ambientais no processo de ZEE e 

Consolidação dos objetivos, revisão das estratégias de execução e continuidade do ZEE. 
Resultados 1.2.3 

Publicação de 300 (trezeow) cópias em "glossy tilm" das cartas de vulnerabilidade de 
paisagens à erosão, potencialidade social, de subsídio a gestão do território e de zoneamento 
ecológico-econômico; 

Publicação de 500 (quinhentas) cópias em papel sulfite de cada um dos temas: geologia; 
pomorfoiogia; solos; cobcnura e uso da terra; wJnerabilidade de paisagens à eroslo; potencialidade 
social. potenciais humano, produtivo, instituciona] e natural; subsídio a gestão do território e 
zoneamento ecológico-econômico. 

Resultados 1.3.1 
Carta de geologia na escala 1:250.000; 
Relatório técnico de geologia. 

Resultados l.3.2 
Carta de geomorfologia escala I :250. 000; 

Relatório técnico de Geomorfologia r 

r: 

i., o 
r 
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Resultados l .J.3 

Carta de solos na escala 1:250.000; 
Carta de aptidão agrícola das terras na escala l :250.000 e 
Relatório técnico de solos e de aptidão agrícola 

Resultados 1.3.4 
Cana de vulnerabilidade de paisagens a erosão na escala l 250.000; 

Relatório técnico de vulnerabilidade de paisagem à erosão. 
.,._.... 

Resultados l.J.5 
Cartas de cobertura e .USQ da terra para a série 1992 - 199.7, pane na escala I :250. 000 e parte na 

escala 1:100.000 (áreas especiais) e 

Relatório técnico de cobertura e uso da terra - 1992-1997. 

Resultados 1.3.6 

~h .-. :--~,s.,,.-.\'·· .~-~e.a.~u~ .d~.!,1S9. '4.te,a;p~~il--~!iO.OQQ; , ., •..•.. 1- •.• , ·- .._,....., ••• , ._..__ ••.••.•••• 

Relatório técnico de adequação de uso da terra 

Resultados 1.3. 7 
Carta síntese de carta potencialidade social na escala 1 :250.000 e 

Relatório técnico de potencialidade social. 

Resultados l.J.8 
Identificação do modelo econômico vigente; 

Proposição de modelos econômicos alternativos e de indicadores para acompanbarnellto da dinâmica 
econômica da região e 
Relatório técnico sobre economia regional 

Resultados J .4.1 
carta síntese de subsídio à gestão do território 1 :250.000 e 
relatório final. 

Resultados 1.4.2 

regulamentação do uso das terras da área prioritária de acordo com os referenciais de ocupação 
do território do ZEE, 

estabelecimento de rotina para análise de atividades sócieconômicas e emissão de atestados de 
enquadramento; 

material gráfico para emissão dos atestados de enquadramento (formulário de inscrição, fichas 
de arquivamento e modelo do próprio atestado de enquadramento). e 

publicação de portaria regulamentando a exigência do Arestado de Enquadramento consoante 

41 
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Resultados 1 .4.J 

consciemização do público em geral da importância de seguir as orientações do ZEE; 
mobilização da sociedade quanto a participação na fiscalização do modelo de gestão territorial 

implantado; 
facilitar o acompanhamento e a intervenção poder publico no ordenamento do territorio, 
ranficação jo ZEE como um .nstrumenro pounco de; desenvoiv unemo regional e 
emissão de atestados de enquadramento de atividades para permitir a instalação de projetos 

diversos com aplicaçãqjíe incentivos e desincentivos econômicos, financeiros e fiscais oficiais. 

·· ATIVIDADES POR RESULTADO 

,-- Atividades e sub-atividades associadas aos resultados esperados 1.1 
,.,- 

,,- .,. ···i~ f ::1,Dp1âmàr· siitfujà'(f{gemiroêessa~o r~ám~Õ ~~º .•• ' :·~···. .•.. •fo - 
,- 

- - 

..• ""'·· 

1.1.1 - Melhorar a condição tnstrumental, atualizar e realizar a manutenção de software · 

O SEPLAN/DZE e o NATURA TINS decidiram conjuntamente fortalecer o 
Laboratório de Geoprocessameoto e Sensoriamento Remoto da DZE visando um uso comum de 
equipamentos e software. Para tanto, foi necessário incluir no escopo do PGAI esta subatividade - 
Melhoraria da coodiçio instrumenlal, atueti~ e manutençlo de softw11e do Laboratório de 
Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto, para a aquisição de equipamentos e software cuja 
performance seja capaz de atender plenamente as atividades de ZEE, bem como do NATURATINS. 
Desta forma, foram dimensionados a aquisiçjo de alguns equipamentos e software que permitam e 
facilitem: 1) a geração de produtos cartográficos; 2) o monitoramento de queimadas, desmatamentos, uso 
da terra, licenciamento (cadastro de empreendimentos). etc.; 3) a realização de trabalhos de campo, para 
conferência, levantamento e transferência de dados para os sistemas de informações geográficas com 
precislo inferior ou igual a 30cm e; 4) a utilizJlçlo do progianm SAMBA/CABltAL para tratamento dos 
dados sócioeconômicos. 

Procedimentos operacionais: especificação dos equipamentos e software e, licitação 
pública pela Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins. 

r- I.J.2-/mplantar banco de dados fisico-biôticos e sócio-económicos 

A implantação do banco de dados tisico-bióticos e sócioeconômicos é o requisito 
básico da execução do ZEE. Os dados físico-bióticos se expressam na forma gráfica e de relatórios que 
podem ser armazenados naquilo que se convencionou chamar de sistemas de informações geográficas 
(SIG) 

,-} ;; ~ :-: .. _ :.:. . _ _ _::_ .::i~ 0. r_;;- .::; • ., , ..• , a,I_'.,~, uJ. possibilidade de modelar dados 
tradicionalmente expressos em mapas, ele permite adquirir, armazenar, combinar. analisar e recuperar 

- 
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informações codificadas espacialmente com maior versatilidade e facilidade, bem como subsidiar o 
processo de tomada de decisão. Dados convencionalmente tratados em tabelas, gráficos e matrizes, tais 
como os dados sócioeconômicos, podem ser usados para enriquecer os modelos armazenados sob a forma 
de mapas em SIGs. Assim, um banco de dados para ZEE é um modelo gráfico-tabular, onde há completa 
interação entre dados gráficos e tabulares, desde que todos sejam georreferenciados. 

~a elaboração da base de dados físico-bióticos. em meio digital. serão estruturados 
para a area piloto projetos no .' \RC/P-,irn e ARC'/~W. cada um deles relativo a uma cada uma das folhas 
..:::-o~ar;.:as l '.:50 1jlJú da d1\ isão mternacionar estes projetos estruturados em SlG irão comer como 
plan-os de informação: rede de drenagem, bacias hidrográficas. geologia, geomorfología, solos, vegetação. 
declividade, erodibilidade potencial dos solos, temperatura, precipitação, regionalização climática, 
cobertura e uso da terra: sistema rodoviário, vulnerabilidade das paisagens naturais à erosão, 
potencialidade social, subsídio para a gestão do território e de zoneamento ecológico-econômico. 

A entrada dos dados cartográficos já disponíveis ou a serem elaborados dar-se-é 
através de rotinas específicas dos software ARC!INFO e ARCVIEW. As operações em SIG envolvem 
fases distintas, tais como: definição do ambiente de trabaJho (definição do banco de dados e projetos de 
trabalho t criação das categorias, classes e planos de informações; ativação dos planos de trabalho; 
calibração de mesa digitalizadora; digitalização de arcos; geração de informações de documentos 

_. ~,Jji.19gi;~fj4:.ps-.e:Qtfe Ow.{~ •. -.i. ••.•• ·uw·- .. ,,;,..,.' ~:1 ~., , .. ~-tf.,... · • .,.....,. . .,....,. ~ . ._ •• ~ · '.• ...• 
· Os dados cartográficos. após analisados serão inseridos no sistema de informações 

geográficas através de mesa diguahzadora e redado, com precisão da ordem de 0.1 mm (distância mínima 
das amostras georreferenciadas). 

Após a digitalização dos dados cartográficos será realizada a etapa intermediária de 
geocodificação, relativa â edição digital dos planos de informação. As principais funções a serem 
utili18das referem-se à edição das linhas, tais como: separação, cópia, supressão, coocatenaçio e 
amarração final dos nós (pontos onde terminam duas ou mais linhas de polígonos em cada um dos 
mapas). F.m segui~ as áreas serio identificadas e trwfonnadas em potigoaoe q11e 141 z om clws 
temáticas para as integrações posteriores. 

Os dados sócioeconômicos serio armazenados de forma indexada às entidades 
gráficas na forma de tabelas gerenciadas pelo sistema de banco de dados ORACLE. Sobre eles podem-se 
aplicar todas as rotinas específicas do gerenciamento de bancos de dados e ainda expressar o resultado 
dessa modelagem no espaço das entidades gráficas 

Na elaboração da base digital de dados sócioeconômicos no sistema de 
gerenciamento de banco de dados OR.ACLE, os seguintes passos serio seguidos: a) an6lise dos dados a 
serem utilizados e sua disponibilização; b) modelagem dos dados - elaboração de projeto lógico partindo 
do diagrama de contexto, onde será definido os eventos e as entidades com seus respectivos 
relacionamentos e o diagrama entidade relacionamento (DER); e) normalização dos dados com os seus 
respectivos atributos e valores, observando a promoção ela indexação e acesso por múltiplas chaves; d) 
inserção dos dados no sistema gerenciador de banco de dados OR.ACLE; d) processamento das formas de 
consulta manipuladas em SQL e; e) preparação do sistema para recuperação de paradas e falhas, 
classificando as transações com um histórico e pomos de verificação gerenciados pelo controle de 
concorrência. A sequência de recuperação verificará o bloqueio e com técnicas de validação testará os 
dados. 

Esta atividade exige um profissional diretamente envolvido no processo com 
experiência em bancos de dados e programação. em regime de dedicação exclusiva e integrado à equipe 

.- de ZEE Pretende-se. então. a contratação de um consultor ern i'.".formàtica ou em área afim com a 

- 
- 

- -- --·- : -··· - -,-· - :..:._._._ -..:~ .; ..• ~v~ , __ ,_::~v:;~;;:_,.::.;:, no :>l~tema de gerenciamento 
r de banco de dados ORACLE e administração eficiente deste banco de dados. Tal banco de dados, será - 
.- 
.-- 
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montado a partir de dados recebidos e coletados junto aos órgãos Federa.is, Estaduais e Municipais e 
provenientes dO Banco de Dados Ambienws (BDA) da Diretoria de Política e Gestão Ambiental do 
SEPLAN. Além disso, este banco de dados também terá a função de alimentação do DBCA 

Procedimentos operacionais: contratação de consultoria; aquisição dos dados 
cartográficos e alfanuméricos; definição do ambiente de trabalho Para o banco em SIG: criação das 
categorias. classes e planos de informações, ativação dos planos de trabalho; inserção dos dados temáticos 
e de elevação ( calibração de mesa digitalizadora l Para o banco de dados sócioeconômicos modelagem 
dos dados, formatação dos campos. indexação. definição de relacionamentos e atributos, inserção dos 
dados, montagem das chaves de consulta em SQL, disponibilização do banco de dados em rede com 
níveis de acesso e scguran.,53 e teste de validação do banco de dados sócioeconômicos estruturado no 
sistema de gerenciamento de banco de dados ORACLE. 

1.1.J - Produzir macros para o ARCIINFO e ARCVIEW 
Dada a possibilidade dos software ARC/JNFO e ARCVIEW de permitir que se incorporem a eles rotinas 
personalizadas (macros) para atender e otimiz.ar as suas utilizações, pretende-se nesta subatividade 
desenvolvê-las para faci1itar a geração das cartas de vulnerabilidade das paisagens à erosão e de 

,,...- potencialidade social na execução do ZEE nesta área prioritária e nas próximas áreas de trabalho 
r: • ' ·:(aplicabilidade fatura),'bem COIDO de outnlS~ que fomn ptrtiilentes IO projeto'2!EE. 'Pafa'tabto~ é 
,,... necessário um conhecimento sobre a linguagem de programação SML que permite automatizar um 
.- processo com a criação de: programas que são compostos exclusivamente de comandos do ARC ou de 

outros subsistemas, menus (rnetodo alternativo para a execução de comandos), comandos e variáveis mais 
flexíveis e, interface do usuário (integração de programas em SML e menus). 
AI programações cm SML serio efetuadas nas dependências do SEPLAN/DZE, por um consultor em 
informática com experiência na utilização do ARC/INFO e ARCVIEW para propiciar o acompanhamento 
• w atividada e até me11110 a aipmwl~ de ••• técnioo com fonnaçlo em protasamento de dados 
da DZE neste tipo de desenvolvimento de rotinas personalizadas. 

PIUcedimentos operacionais: ooatlataçio de consultoria em informática; programaç.io em SML para 
produção da macro de vulnerabilidade das paisagens à erosão; teste de validação da macro de 
wlnerabilidade das paisagens à erosão; programação em SML para produção da macro de potencialidade 
social; teste de validação da macro de potencialidade social e programação em SML de outras macros 

r- pertinentes ao projeto ZEE e testes de validação destas macros. 

Atividades e sub-atividades associadas aos resultados esperados 1.2 

r 1.1 - Eventos e Divulgação do ZEE 
.- 1.2. l Realizar seminários com a sociedade civil organizada 

Serão realizados dois seminários, em duas cidades da área prioritária, destinados a 
interação dos técnicos envolvidos no projeto com os segmentos da sociedade civil organizada durante 
todo o processo de desenvolvimento dos trabalhos Estes seminários têm como finalidade estimular a 

r participação da sociedade civil organizada, de modo que. seja entendido a importância do ZEE 
,..... assegurado a representação socia' e alcança . .::::, 0 -:;----~-~-,;;'~:".:;-·:, dos segmentos desta sociedade ~0r:, 
r: ::.: ... Jc11. ~ •. gç~idw terntona, e. ser ceiiruuo para a região. 

r 
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Nestes seminários serão apresentadas as propostas do projeto de ZEa seus objetivos., 
os dados já disponíveis e suas procedências, as formas como o ZEE poderá vir a subsidiar as atividades 
do próprio governo, da sociedade civil local e das comunidades na ocupaçlo desta região e, 
principalmente, a importância da participação da sociedade civil e das comunidades no processo de ZEE. 
Será, também realizado atividades em grupo com a sociedade civil local, a fim de obter informações 
sobre as principais atividades socio-económicas desenvolvidas na região, as técnicas de produção 
utilizadas. as principais atividades causadoras de impactos sócioambienrais para melhor compreender a 
reaiidace toca. 

Espera-se ainda, a participação dos outros órgãos Estaduais de Meio Ambiente 
(OEMAs) envolvidos no PGAL nestes seminários. Esta participação teria por objetivo fortalecer junto à 
comunidade o aspecto integrado da gestão ambiental. 
Procedimentos operacionais: definição da programação dos seminários; contratação de empresa para 
organização geral dos seminários; definição dos consultores pàrticipantes dos seminários; emissão de 
passagens aéreas e diárias para consultores convidados; realização de trabalhos em grupos com temas já 
definidos e apresentação dos resultados e elaboração de relatório dos seminários . 

J. 2_. ~ .- Realizar workshop~ entre os técnicos part1cqxmtes do ZEE , . , 

Serão realizados três workshops, com duração de três dias de trabalhos 
consecutivos. entre os técnicos das áreas físico-biótica e sócio-econômica Estes workshops destinam-se a 
interação das equipes com vistas a definir um alcance comum e até mesmo promover um equilíbrio em 
termos de participação de cada um dos componentes ambientais no processo de zoneamento ecológico 
econômico. Os workshops serio realizados na seguinte ordem: o primeiro no início das atividades de 
ZEE e antes do 1° Seminário com a sociedade civil organizada da região; o segundo numa fase 
intermediália da execuçio do ZEE e, o último será realizado próximo ao final das atividades de ZEE. toso 
antes da execução do 2° Seminário com a sociedade civil organizada da região. 
Nestes seminários estio previstas a participllçio dos técaicos do SEPLAN/DZJ; dos consultores 
temáticos e de alguns técnicos de outros OEMA's que estejam envolvidos no PGAI e que façam, dentro 
de suas atividades, interface com o ZEE. 
Prevê-se ainda a participação de membros das equipes de ZEE de outros estados da Amazônia Legal e, 
também a participação de técnicos do SEPLAN/DZE em eventuais atividades similares orpniadls pdaa 
equipes de outros estados amazônicos. Esta última proposição de interação tem como objetivo permitir 
uma homogeneidade em termos de procedimentos e estratégias adotadas na execução do ~ bem como 
a troca de experiências entre as equipes técnicas de ZEE da Amazônia Legal. 
Procedimentos operacionais: definição da programação dos workshops; contratação de empresa para 
organização dos workshops; definição dos consultores participantes dos workshops; emissão de convites 
aos técnicos de ZEE de outros estados, emissão de passagens aéreas e diárias para consultores; realização 
de trabalhos em grupos com temas já definidos e apresentação dos resultados e elaboração de relatório 
dos workshops. 

»< - 
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1.2.3 - Divulgar os produtos do ZF.E 

A divulgação dos produtos do ZEE dar-se-á, através dos seminários de interação com a sociedade civil 
organiz.ada e mediante à disponibilização dos produtos cartográficos e textos impressos elaborados 
durante o desenvolvimento das atividades de ZEE no PG.-\1 
Com a divulgação dos orodu.cs zerados esrera-se .:::-:..::J.~ ..._ .node., ::e 1a:,\;~:io territorial (zoneamento 

- • - l - 

ecológico-econômico) elaborado para a região e envolver além dos OEMA's, a própria sociedade civil 
organizada local, no processo de monitoramento e controle das atividades sócio-econômicas frente à 
transformação dos espaçss geográficos, utilização dos recursos naturais e, na avaliação do resultado das 
ações de ZEE implementadas. 
Procedimentos- operacionais: contratação de empresa para impressão de mapas e publicações de 
relatórios, através de processo de licitação pública. 

Ativicbdes e sub-atividades associadas aos resuludos esperados I.J 

- . ' .. ., 
1 3 - Estudos Físico-bióticos e Sócioeconôrnicos 
1. 3.1 -Aprimorar plano de informação de geologia - esc. I : 2 50. 000 

O plano de informação de geologia na escala 1:250.000 existente no SEPLAN/DZE e originário da 
compilação do Núcleo de Monitoramento Ambiental por Satélites (NMAIEMBRAP A) a partir das 
minutas dos projetos RADAM e RADAMBRASIL será aprimorado através da contratação de consultoria 
específica. 
As bases geológicas serão melhoradas, segundo a metodologia de mapeamento geológico na escala 
1:250.000 considerando: levantamento bibliográfico; interpretação de imagens dos satélites Landsat 
(bandas TMJ, 1M4 e TMS) e RADARSAT; trabalhos de campo para verificação das unidades 
litoestruturais fotointerpretadas; caracterização das unidades litoestratigráficas e identificação das 
estruturas geológicas. Também deverá ser incorporado às informações geológicas, características 
geotécnicas das Iitologias, principalmente sobre grau de coesão e fraruramento. 

Procedimentos operacionais: contratação de consultoria em geologia; levantamento bibliográfico; 
aquisição de imagens de satélite; interpretação preliminar das imagens de satélite; geração da carta foto 
geológica preliminar; trabalhos de campo: reinterpretação da carta fotogeológica e de imagens de satélite; 
produção final da carta geológica e relatório; inserção e edição da cana geológica no sistema informações 
geográficas ARCIINFO e impressão da carta geológica em papel colorido (sulfite) na escala 1:250.000. 

r: 
r: 

132-Aprimorar plano de informação de geomorfologta - esc. J:l50.000 

O plano de informação de geomorfologia na escala 1·250000 originário da compilação das minutas dos 
projetos RADA.\1 e RAD . ..\.\fBRA.SIL pelo !'.~fA1E\fBR.AP . .\.. tambem será aprimorado através da 
contratação de consultoria especifica em geograh f,5;·::3. :--,.-es~~ :-2!:'alr.0. será empregada a rnetodologia 
..:;; r.:.2;.:~~~:-,:;;;;: :, .::,c,._:: .: _.;-:·0,1..·.:;·~ - "'!"":.. -~··· ~'"'· 0.;..:,-.. ..;. u; u..:.~4~..iu ~v.:> .ià,üS geornorrorogrcos mapeados em 
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uma taxonomia que os hierarquiza segundo: domínios estruturais, regiões geomorfológicas, unidades 
geornorfológicas ( ou sistemas de relevo) e tipos de modelados. 
Serão realizados nesta atividade para o aprimoramento do plano de geomorfologia, na escala I:250.000: 
reinterpretação e conversão de legendas dos planos elaborados pelo NMA/EMBRAPA; interpretação de 
imagens Landsat e RADARSAT visando identificar novos tipos de modelados; determinação dos índices 
morfornetricos das fácies de dissecação utilizando-se mapas topográficos na escala 1 · 100.000 e, trabalhos 
de campo 
Procedimentos operacionais: contratação de consultoria em geornorfologia; aquisição de imagens de 
satélite; levantamentos preliminares (bibliografia, seleção e consulta de mapas para conhecimento geral 
da área, etc.); análise dã- drenagem; interpretação preliminar das imagens de satélite; seleção e 
morfometria das fácies de dissecação; transposição, integração, controle e legenda preliminar; esboço das 
unidades geomorfológicas; geração da cana georaorfologica preliminar,. trabalhos de campo; 
reinterpretação carta gemorfológica; produção final da carta geomorfológica e relatório; inserção e edição 
da carta geomorfológica no sistema informações geográficas ARC/INFO; impressão da carta 
geomorfológica em papel colorido (sulfite) na escala 1:250.000. 

r: · • ~ .J. J. 3 ·.: "Af1i1MJ/'11r·plano de tnjon11oçãuie solos e produzir a c!tiHa de a(ltidik)(igrícola ..!.. esc. /.• 25tJ. OtKJ .- · · · 
r- 
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O plano de informação de solos na escala I. .:so 000 originário dos serviços do 
NMNEMBRAP A será aprimorado segundo a metodologia de mapeamento de solos de reconhecimento 
de média intensidade (l:250.000), utilizando-se imagens Landsat e ou RADARSAT, fotografias aéreas, 
mapas planialtimétricos na escala I: 100. 000 e trabalhos de campo. 

As unidades de mapeamento devem ser identificadas conforme a nomenclatura do 
Serviço Nacional de Levantamento e Cfassificaçlo de Solos (SNLCS, 1988). Devem ser apresentadas 
para todos os perfis e demais observações, as propriedades importantes para a caracterização dos solos, 
tais como: as morfológicas (cor, textura, estrutura, coesio, comistêocia, porosidade1 a promndidade, o 
relevo, a saturação por bases, a atividade das argilas, a pedregosidade, a erosão e a drenagem, entre 
outras. 

A amostragem dos solos deve estar em conformidade com a densidade de 
observações por área mínima mapeável. Estas observações referem-se a paus c.ompletos e 
complementares, tradagem e outras necessárias para a caracterização das principais classes de solos 
identificadas. 

Serão realizadas análises fisicas, químicas e mineralógicas das amostras de solos, 
tendo estas determinações analíticas seus resultados expressos de acordo com as normas da ABNT. 
Apenas na composição granulornétrica (areia grossa, areia média, areia fina, silte e argila) quando o valor 
for igual a 0,5%, deve ser registrado o valor O (zero). Em todas as análises, quando o valor for omitido, 
por não ser significativo, deverá ser representado pela letra X. Cada determinação analítica 
compreendera: analises físicas (porcentagens de calhaus e cascalhos; terra fina; densidade aparente; 
densidade real; análise granulométrica (areia, sihe, argila total); argila dispersa em água; relação 
silte/argila e equivalente de umidade), análises químicas (pH em água solúvel; pH em KCI N; carbono 
orgânico: fósforo assimilável: alumínio extraível: cálcio e magnésio trocáveis, sódio e potássio trocáveis: 

r-- acidez extraívei (H' - AJ-- ), hidrogénio, percentagens de saturação por sódio e alumínio; ataque 

- 
,,... sulfcrico <SiO: Fe:0,_ -\1:n, -r:o~ V-:1 P:n.-: :!r.21;,f~ ,.,----=--,:-./.:1, {:-or:1:,-~-:nde a mineralogia das 
,- :;a.ç..:.c~ are.a .:~n.i, ar1:,a grv::..:><i, cascamos e carnaus, bem como a analise qualitativa da fração argila, 
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sendo caracterizadas através da identificação e determinação quantitativa dos componentes mineralógicos 
dessas frações, separadamente. 
Procedimentos operacionais para o aprimoramento do plano de informação de solos: contratação de 
consultoria em pedologia; levantamento bibliográfico; aquisição de imagens de satélite; interpretação 
preliminar das imagens de satélite: geração da carta preliminar de solos; trabalhos de campo: 
determinações analíticas das amostras de solos. reinterpretação de carta preliminar de solos e de imagens 
de satélite. produção final da cana de solos e relatório. in~::-- ..:-2:' e edição ca carta de solos no sistema 
informações geográficas ARC/INFO e impressão da carta de solos em papel colorido (sulfite) na escala 
1:250.000. 

r: 

Para a elaboração da cana-cre aptidão agrícola das terras será utilizado o Sistema de avaliação da aptidão 
agrícola da terras, proposto por Ramalho Filho et al. (1983). Esta metodologia permite a estimativa da 
qualidade do geossistema a partir de cinco parâmetros do solo: disponibilidade de nutrientes, água e 
oxigênio, mecenizabilidade e erodibilidade, considerando a ausência de sistematização para drenagem ou 
de irrigação. A aptidão agrícola é uma informação sobre o potencial de uso das terras. Esta leva em 
consideração as características físico-químicas e topográficas do solo, que mapeados, servem como guia 
para obtenção do máximo beneficio das terras, orientando como devem ser utilizados seus recursos. 

,,.... . IJ:e. acordo ~~ a ~~todolo~. de ~lho et ~- .. G 98~ )1 ,~ t~as si~ ~sqi~-~ 9~<?:~~. ge , 
· aptÍdfo·(ooa, regular. restrita ou inapta). segundo três níveis de manejo (nível tecnológico baixo, nível 
tecnológico médio e ruvel tecnológico altoJ e seis anernanvas de utilização das terras de acordo com os 
grupos de aptidão agrícola Os três primeiros grupos são aptos para lavouras ( e só nestes são 
considerados os três ruveis de manejo), o quarto é indicado para pastagem plantada, o quinto para 
silvicultura ou pastagem natural e o sexto grupo engloba as terras consideradas como inaptas para os usos 
propostos. Este sexto grupo pode ser classificado em inapto sem aptidão agrícola ou inapto com aptidão 
agrícola ( devido a limitações ambientais, por exemplo), e tem como alternativa, ser indicado para a 
praervaçio da ftom e da fama, recrmçio OU ai8lm outro tipo de UIO alo l8ricola. 

- - 
A metodologia adotada já especifica os cinco fatores limitantes, para poder caracterizá-los quanto aos 
níveis de limitação. F.sta caractera.ação, porém, pode ser individualizada, de acordo com caracteristicas 
locais, sejam intrínsecas do solo ou sejam de outra natureza, como por exemplo limitações legais. 
Procedimentos operacionais para produção da carta de aptidão agricola das terras: obtenção do mapa de 
solos; geração do modelo digital de elevação, obtenção de informações ancilares (clima, por exemplo); 
intapm9Çlo de dMos psa gerar- a dlltriz de avaliação da aptidão agrícola; ~ do plano de 
informação de aptidão agrícola resultante da reinterpretação do plano de solos; produção final da carta de 

r: · aptidão agrícola e relatório; inserção e edição da carta de aptidão agrícola das terra solos no sistema 
informações geográficas ARC/INFO e impressão carta de aptidão agrícola em papel colorido (sulfite) na 
escala 1 :250 000. 
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1 . .3. 4 - Produzir carta de vulnerabilidade das paisagens à erosão 

r: 

A carta. de vulnerabilidade das paisagens à erosão será confeccionada utilizando-se a metodologia de 
Crepani et al. (I 995), que foi desenvolvida a partir do conceito de eeodinâmica de Tricart (1977), baseado 
na relação morfogênese.pedogênese e. da potencialidade para estudos integrados das imagens Landsat 
T\t uma vez que elas permitem uma visão sinontica da paisagem De acordo com a metodologia. serão 
a-:0~a.i:1os os seguintes passos aJ elaboração de um mapa prehmmar de unidades de paisagem, mediante a 
interpretação das imagens Landsar- TM~ considerando-se os padrões fotográficos identificados pelas 
variações de cores, textura, forma, padrões de drenagem e relevo; b) associações das informações 
temáticas auxiliares preexistentes (mapas geológicos, geomorfológícos, pedológicos, de cobertura vegeta] 
e dados climatológicos) com o mapa preliminar de unidades de paisagem obtido das imagens, o que 
permite caracterizar tematicamente cada unidade, e e) classificação do grau de estabilidade ou de 
vulnerabilidade de cada unidade de paisagem, segundo as relações entre os processos de morfogênese e 
pedogênese. 

A análise e a integração de dados de cada uma das unidades de paisagem natural, são 
realizadas simultaneamente através das imagens de satélite e informações fornecidas pela Geologia, 

• ~QlOrfoJo~.P~Q~~&i, ~ ~ .. Yes~~.w.Q.f~.Qi.JCll!Ípte&.~ -,;,.•.~ -.i; .•.••. , .. • .-. .•••. ~ , .• - ·~ •· .- 
. ~ ·. . ·. ~.. . . . . . 
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• GEOLOGIA 

Os elementos considerados para a atribuição de valores para as 21 classes de 
vulnerabilidade do tema Geologia, a partir das informações bibliográficas, são basicamente aqueles 
relacionados à história da evolução do ambiente geológico onde está inserida a unidade de paisagem 
natural, o que permite entender a origem do ambienta geológico e sua tendência futura. O principal 
eJemeoto de ava.liação consídaado é o grau de coesão das rochas que •lpOd- a. lll'Ã4lde • ptis._ 
natural. São atribuídos para cada unidade litoestratigráfica valores de estabilidade próximos a 1.0 se as 
rochas apresentam maior grau de coesão, valores intermediários, ao redor de 2.0,. se as rochas apresentam 
valores intermediários no seu grau de coesão e, valores de vulnerabilidade próximos a 3,0 para as rochas 
que apresentam os menores valores no seu grau de coesão. 

• GEOMORFOLOGIA 

r 

Para estabelecer os valores de estabilidade das unidades de paisagem com relação a 
geomorfologia são consideradas as formas de relevo, basicamente a forma dos topos (plano ou tabular, 
arredondado ou em colinas e angular ou em forma de crista), e são analisados os índices morfométricos 
referentes a dissecação do relevo pela drenagem, amplitude altimétrica e declividade. 

A dissecação pela drenagem pode ser obtida a partir de medidas, realizadas nas 
canas topopográficas ou nas imagens de sensoriamento remoto, da amplitude (dimensão) dos interflúvios 
ou da densidade de drenagem. parâmetro este inversamente proporcional ao primeiro. 

A amplitude alnmetrica, que esta relacionada com o aprofundamento da dissecação, 
é obtida pelo cálculo da diferença entre as cotas máxima e mínima, realizado através dos dados de 

r: altimetria existentes nas cartas topográficas. 
A declividade também pode ser obtida através de medidas realizadas, por exemplo. 

r através de um ábaco (De Biasi. I 992 ), nas canas topográficas ou de modelo digital de elevação elaborado 

r: 

r: 
r 
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Nesta metodologia foram definidos, para os três parâmetros considerados 
(dissecação, amplitude altimétrica, declividade), os índices de sete classes rnorfométricas como indica a 
Tabela 1. Dependendo do nível de detalhe dos dados disponíveis podem ser utilizadas somente as classes 
de dissecação, mais facilmente inferidas através da análise de imagens de sensoriamento remoto. Neste 
sentido. pode ser utilizado a matriz dos índices de dissecação que acompanha a maioria das legendas dos 
mapas geornorfológicos do Projeto R.A.DA\fBRASIL no qual 1 - e a ordem de grandez.a das formas de 
dissecação (dimensão ou amplitude interfluvial) e~ - é a intensidade de aprofundamento da drenagem 
t Tabeia 2) que esta relacionada com a amplitude alnmernca 

TABELA 1- CLASSES DOS ÍNDICES MORFOMÉTRICOS 

r 
CLASSES MORFOMETRICAS INDICES MORFOMETRlCOS 

1 Dissecacão Horizontal ! Dissecacão Vertical Deeliv idade 
Muito Baixa . . . . ·>SOOO· - <20 . .i::2 . . 
Baixa 3000-5000 20 -40 2-5 
Baixa a média 2000-3000 40-80 5-10 
Média 1250 -2000 80-120 10-20 
Média a alta 750- 1250 120-160 20-30 
Alta 250 - 750 160- 200 30-50 
Muitnaba .• . . . . • . . . . <250.,... .. .• · . , > 200 ,, .. . 4'-50 ••• 

TABELA 2 - MATRIZ DOS Í.'-.DICES DE DISSECAÇÃO DO RELEVO (PROJETO RADAM) 
l -ORDEM DE GRA.'lo·m::u. DAS l'OR.\US DE DISSEC AC.~O 

>'. > 1., •. 3750 

Ili 
Q 

... -- .. ~ ... . . ,:OI; ill .;>..J/.JVW 

s 750 m :S 1750 m .s 3750m .:S:12750 m 

MUITO FRACA li 21 31 41 51 

FRACA 12 22 32 42 52 

MEDIANA 13 23 33 43 53 

FORTE 14 24 34 44 54 

! MUITO FORTE 15 j 15 35 ..i.5 55 
1 i ' 1 

'º 

Na Tabela 2, o primeiro dígito indica o nível de dissecação, no plano horizontal e o segundo dígito indica 
a profundidade de dissecação, no plano vertical. Cabe salientar que da forma como foi construída essa 
tabela. no primeiro dígito (somente para ele), a ordem de grandeza está invertida, ou seja, neste caso. 
quanto menor o valor maior é o grau de dissecação de uma determinada unidade de relevo e vice-versa. 
Desta maneira, uma unidade com os dígitos 51. significa que ela apresenta baixa dissecação, tanto no 
nível horizontal (embora o dígito seja de valor alto) quanto no vertical; enquanto que os dígitos 15, ao 
contrário. indica alto índice de dissecação nos dois planos. apesar do primeiro dígito ser o de valor mais 
baixo. 

Assim, com base nas formas de relevo e nos índices morfornétricos, propõe-se que os 
relevos planos a suavemente ondulados como as superfícies pediplanadas, os interflúvios tabulares e as 
colinas de topos aplainados. recebam valores de estabilidade que variam de 1.0 a 1.6, dependendo das 
classes dos índices morfornétricos. ou seia quanto mais baixos esses índices. valores de estabilidade rna.s 
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• PEDOLOGIA 
A característica considerada para estabelecer as 21 classes de vulnerabilidade do 

tema solos é o grau de desenvolvimento do solo. Uma unidade de paisagem natural é estável, quando 
favorece o processo de pedogênese, isto é, o ambiente favorece a formação e o desenvolvimento do solo. r ' 

r .•.• ~~~-~~~.tf ~~pt.rl):~~lp~ b~t~.tj~p_v~~ •.• ~?;:~Pi,~. e?,Y~lheCUM>$~.DQl».1~ ~ .... 
· que o tempo d'~ formação de um so1o desenvolvido, apesar de ser vanavel nunca é uma reaçao 

r instantânea. requerendo centenas e milhares de anos para ser completada. Lima unidade de paisagem 
natural é instável. quando prevalece o processo de rnorfogênese (formação do relevo). ou seja. existe um 
predominio dos processos de erosão do solo em detrimento ao processo de sua formação e 
desenvolvimento. 

Nas unidades de paisagem natural onde ocorrem solos estáveis (nota 1.0) oconem as 
classes de solos do tipo Latossolos. Os Latossolos são solos bem desenvolvidos, com grande 
profundidade e porosidade, sendo portanto coosidendos os 1D1o1 cujos mmriais slo OI mais 
decompostos. São considerados solos velhos ou maduros. Devido ao intenso processo de intemperismo e 
Iixiviação que foram submetidos apresentam quase que uma ausência total de minerais facilmente 
lntemperizáveis e/ou minerais de argila 2: 1, por outro lado, ocorre uma concentração residual de 
sesquióxidos (óxido de alumínio AbOJ e óxido de ferro fe03), além de argila do tipo 1: l. Eles, também 
possuem boas propriedades tisicas, sendo: permeáveis, mesmo com alta porcentagem de argila; porosos., 
friáveis e de baixa plasticidade. A principal limitação ao uso agncola é a baíxa fenilidade natural; mesmo 
os eutróficos contém baixa soma de bases e não possuem reserva de nutrientes. Apresentam ah1a, os 
horizontes A. B, e C bem desenvolvidos. São em geral, solos pouco suscetíveis aos processos erosivos. 
Ocorrem geralmente em topografias mais suaves 

Na unidade de paisagem natural identificadas como intermediárias (nota 2.0) e é 
representada pela classe de solos do tipo Podzólico. Os solos Podzólicos quando comparados com os 
Latossolos. apresentam profundidade menor, são solos menos estáveis e menos internperizados do que os 
Latossolos. Ocorrem, geralmente, quando comparados aos Latossolos, em topografias um pouco mais 
movimentada. 

Nos solos Podzólicos ocorre também um horizonte B onde existe uma acumulação 
de argila; isto é, durante o processo de formação uma boa pane da argila translocou-se do horizonte A, 
levada pela água gravitativa que se infi1trou no perfil do solo e parou no horizonte B, onde se acumulou. 
Nestes solos a diferença de textura entre os horizontes A e B I ocasionada pelo acúmulo de argila no 
horizonte 8) dificulta a infiltração de água e favorece o processe de erosão 
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Para os relevos ondulados, dissecados em colinas, sugerem-se valores de estabilidade que variam de I. 7 a 
2.37 também dependendo da intensidade e grandeza desses índíces morfométricos (dissecação, amplitude 
de relevo e declividade). 

Para os relevos fortemente ondulados a escarpa.dos, dissecados em cristas, ravinas e 
pontões, propõem-se valores de estabilidade que variam de 2.4 a 3.0, também dependendo da intensidade 
e grandeza dos mdices morfornetricos ( dissecação. amplitude de relevo e declividade). 

As formas de acumulação. como as planícies e terraços, sujeitas à inundação. são 
areas de grande dmárnica nas quais os processos de mortogenese (processos de formação do relevo) 
predominam sobre a pedogênese (processos de formação do solo). Estas áreas portanto, apesar do relevo 
plano, são muito instáveis e assim sendo também recebem valor de estabilidade 3.0. Ao contrário, as 
áreas de terraços fluvíais;-nào atingidas pelas cheias e por se caracterizarem por relevo plano, são 
consideradas estáveis e portanto recebem valor de estabilidade 1 O 

r 

----·~ _.: ~-- -~~---. ; __ :_:_ .. ,~.:·., -·--~ 1ii..:::l: -1 estão associadas com a 
r- presença de solos jovens e pouco desenvolvidos, ou seja. cuja característica principal é a pouca evolução 
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dos perfis do solo. Nestes solos o horizonte A está assentado diretamente sobre o horizonte C ou então 
assentado diretamente sobre a rocha mãe (não possuem o horizonte B). São considerados como sendo 
solos jovens, ainda em fase inicial de formação porque estão ainda se desenvolvendo a partir dos 
materiais de origem recentemente depositados o~ então, porque estão situados em lugares de alta 
declividade, nos quais a velocidade da erosão é igual ou maior que a velocidade de transformação da 
rocha em solo Nestas unidades são encontrados geralmente. solos Litolicos (R), Aluviais (A)~ Rezossolo - ~ 
IRE) .. Areias Quartzosas ( AQL Solos Orgânicos (HO) e também os solos Hidrornórficos (HT) Dentro dos 
Hrdrornorticos as principars classes que ocorrem são GJe1 Hunuco l Gl. Glei Pouco Humico (GPHJ_ 
Laterita Hidromórfíca (LH), que é também denominado de Plintossolo (PL). Observa-se também os solos 
Concrecionários Lareríticos (SC} aqueles que apresentam acima de 500/o em volume de concreções 
ferruginosas, ocorrendo normalmente, no horizonte A ou no B. 

Devido ao aprimoramento do plano de informação de solos proposto na atividade 
( l. J :3 ); através do· levantamento de reconhecimento de media intensidade, serão cartografadas unidades 
de mapeamento compostas por associações de solos, com um máximo de três componentes. O símbolo da 
unidade de mapeamento tem como origem o solo dominante, que figura como primeiro componente da 
associação e ocupa mais de 50% da área da unidade; os demais componentes são considerados 
subdominantes, quando ocupam entre 20 e 50% da área da unidade; e inclusões, quando menos de 200/o 
Desta forma, sempre que dentro de uma unidade de paisagem natural ocorrer uma associação de solos 
deve-se fazer a ponderação para obter o valor de vulnerabilidade em função das classes de solos que 
ocorrem em primeiro. segundo e terceiro lu~ares. sendo associadas as proporções de ocorrência de 60~·o, 
30% e 1 <Ylo. respectivamente 

,r· 

• VEGETAÇÃO 
Para o tema vegetação, a densidade de cobertura vegetal é o parâmetro a ser obtido, 

para se determinar as 21 classes de vulnerabilidade. A densidade de cobertura vegetal da unidade de 
paisagem (fator de proteção ao substrato) determina valor se o valor se aproxima da estabilidNe (I.OJ, te 
apresenta valores intermediários (ao redor de 2.0) ou valores próximos da vulnerabilidade (3,0), como por 
exemplo, áreas de savana parque com baixa densidade de cobertura vegetal. 

As áreas de cobertura vegetal que favorece a estabilidade da unidade de paisagem 
natural (valor próximo de 1.0) são caracterizadas pelas formações de Floresta Tropical Densa e Aberta, 
independente da posição topográfica (Aluvial. Terras baixas. Subrnontana, Montana e Alto rnontana) e da 
fisionomia específica (dossel uniforme ou emergente, palmeiras, cipo, bambu e sororoca). 

As áreas de cobertura vegetal que favorece valores intermediários de wlnerabilidade 
a unidade de paisagem natural (valor próximo de 2.0) tem como formações Savana Florestada e Savana 
Arborizada, independente do relevo (Planaltos tabulares e/ou Planícies e de fisionomia específica (com ou 
sem Floresta de Galeria). Esta unidade de paisagem natural. também pode ser caracteriz.ada pelas 
formações Floresta Estacionai Semidecidual (20 a 50% de caducifolia) e Floresta Estacionai Decídua! 
(>50%, de caducifolia). independente da posição topográfica (Aluvial. Terras baixas, Submontana e 
Montana) e da fisionomia especifica (dossel uniforme e emergente). 

Por fim. as áreas. as áreas de cobertura \ egetal que favorece a vulnerabilidade da 
unidade de paisagem natural (valor próximo de 3.0) apresentam-se compostas pelas formações Savana 
Parque e Savana Gramínea Lenhosa independente do relevo (Planalto tabulares e/ou Planícies) e de 
fisionomia específica (com ou sem Floresta de Galeria). r- 

• CL1'1ATOlOGI.\ 
- :::.:i , ~---·-· '• .:·~ . .:.-~;,.e ~ •• ~~::.v::. _:. ~·v' ,v:,iJaüe e da duração do penoa0 

,..... chuvoso, da região onde se localiza a unidade de paisagem natural. determina o intervalo de valores que. 
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por interpolação, fornecerão as 21 classes de vulnerabilidade desta região. Assim, as unidades de 
paisagem natural localizadas em regiões que apresentem menores índices pluviométricos anuais e maior 
duração para o período chuvoso receberão valores próximos à estabilidade ( 1. O), aos valores 
intermediários associam-se os valores de vulnerabilidade/estabilidade (ao redor de 2.0), e às unidades de 
paisagem natural Iocalizadas em regiões de maiores índices de pluviosidade anual e menor duração do 
período chuvoso atribuem-se valores de vulnerabilidade próximos a 3 O 

De acordo com (Ross. J 991 las informações climáticas. sobretudo a pluviosidade e a 
temperatura, dependendo da extensão da area de estudo ou das caractensticas do relevo, podem ser a 
mesma ao longo de toda extensão. Entretanto, tratando-se de área com grande variação altimétrica, a 
distribuição das chuvas e temperaturas pode ser distinta. De qualquer modo, deve-se também atribuir 
valor de acordo com a intensidade maior ou menor do efeito pluviométrico. 

Será utilizado como material de consulta para estabelecer os valores de 
vulnerabilidade média de uma paisagem em relação ao clima, a carta de pluviosidade·média do Estado do 
Tocantins elaborada a partir de dados da série histórica de 1960 - 1991, nas escalas 1 :250.000 e 
1: l.000.000. 
Procedimentos operacionais: contratação de consultoria em vulnerabilidade de paisagens à erosão; 
levantamento e aquisição de material cartográfico e imagens de satélite; preparação de over/ay de 
interpretação; elaboração de mapa preliminar de unidades de paisagem; associação do mapa preliminar 
com dados auxiliares (mapas temáticos de geologia. geomorfologia, solos e vegetação); avaliação da 
\ ul nerabil idade das unidades de paisagem, ·~ enficação de campo e reinterpretação dos resultados, 
produção final da carta de vulnerabilidade de paisagens à erosão na escala I · 250 000: inserção, edição e 
manipulação de dados nos sistemas informações geográficas, impressão da carta de vulnerabilidade de 
paisagens à erosão em papel colorido (sulfite) na escala 1 :250.000, e elaboração do relatório técnico. 
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1.3.J - Executar análise muititemporal da cobertura e uso da terra - 1992-1997 
Entende-se por cobertura e uso da terra, a forma pela qual um espaço geográfico está sendo ocupado, quer 
por recursos naturais quer por atividades desenvolvidas pelo homem (Pereira et aí, 1989). A importância 
do mapeamento da cobertura e uso da terra para a área de estudo baseia-se na necessidade de visualização 
da distribuição real das diferentes formas de uso sobre este espaço geográfico, o que permite subsidiar um 
processo de tomada de decisão relativa a organização racional da atividade humana. 

A análise multitemporal da cobertura e uso da terra nesta região e um aspecto de interesse fundamental 
para a compreensão dos padrões de organização do espaço e para mapear a dinâmica da ocupação e uso 
da terra com vistas a permitir um monitoramento e controle mais efetivo das ações do homem sobre os 
recursos naturais, principàfmente em relação à cobertura vegetal natural. 

A análise multitemporal da cobertura e uso da terra será realizada na escala 1:250.000 nas áreas onde 
ocorre a concentração de propriedades agropecuárias de grande porte e na escala 1:100.000 nos locais 
onde predomina imóveis rurais de média e pequena extensão e, áreas de floresta com associação de 
babaçuais. 
O sistema de classificação de Andersen et al. (l 979) será adotado no trabalho por ser um sistema flexível 
que permite a criação de sistemas rnultiníveis, uma vez que diferentes graus de detalhe podem ser obtidos 
de diversos produtos de sensores remotos, dependendo do tipo de sistema sensor e de suas resoluções 
espectral. espacial e temporal Este sistema perrnue retratar espacialmenre em mapas com fidelidade e 
segurança, os diferentes tipos de classes de cobertura e uso da terra. Os seguintes critérios serão tomados 
como referência: o ruvel mínimo de precisão ou exatidão de interpretação usando dados de sistemas 
sensores (fotos ou imagens) deve ser pelo menos de 85%; a precisão ou exatidão de interpretação deve 
ser a mesma para diversas categorias; resultados igualmente iguais devem ser obtidos de um intérprete 
para outro; o sistema de classificação deve ser passível de aplicação em áreas extensas; a definição de 
categOrias deve permitir que o U10 da tara possa ser inferido a partir da cobenura vegetal; o IÍ.8tema de 
classificação deve ser capaz de fazer uso de imagens de sensores remotos obtidos em diferentes épocas do 
ano; as categorias devem ser divisíveis em subcategorias, que possam ser identificadas em imagens ou 
fotos de grandes escalas ou trabalhos de campo; a agregação de categorias deve ser possível; a 
comparação com futuros uso da terra e dados de cobertura da terra deveria ser possível e múltiplos usos 
da terra devem ser reconhecidos quando necessário. 

Nesta sub-atividade será realizado inventários de reconhecimento e de semi-detalhe em áreas com 
formações florestadas e campestres visando: 1) identificar e delimitar, caso existam, áreas de grande 
potencial madeireiro que justifiquem estudos detalhados, considerando também outros aspectos como 
relevo. solo, geologia, drenagem. etc.; 2) detectar áreas que por suas características peculiares sejam 
passíveis de uso indireto, como recreação e lazer, e ponanto devam ser conservadas por qualquer das 
formas previstas na legislação e: 3) indicar outras áreas cuja vocação florestal seja inexpressiva ou 
inexistente e que, respeitados os eventuais impedimentos legais (Código Florestal e legislação 
suplementar), possam prestar-se ao desenvolvimento de outras atividades como agricultura, pecuária. 
agro-silvicultura ou mesmo programas agro-silvopastoris 

Procedimentos operacionais: contratação de consultoria em cobertura vegetal; levantamento bibliográfico 
sobre cobertura e uso da terra; aquisição de imagens digitais de satélite; processamento das imagens 
digitais: definição de legenda preliminar de mapeamento de cobertura e uso da terra; reconhecimento 
preliminar de campo: interpretação preliminar das imagens: verificação de campo e reinterpretação de 

canas de cobertura e uso da terra e elaboração do relatório final. 

,,.._ 
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1.3.6 =Produzir carta de adequação de uso da terra 
A produção da carta de adequação de uso da terra à sua aptidão agrícola é um indicador de quão bem está 
sendo utilizada a área. Areas podem estar sendo superutilizadas, subutíliz.adas ou adequadamente 
utilizadas 

-\ antidão agrícola indica áreas a;-ta~ ;;1ra la\·c1-.::-1s. culturas permanentes. pastagens. silvicultura e 
conser- ação Estas indicações baseiam-se nas restnções a usos mais intensivos Areas com menores 
restrições são aptas a usos mais intensivos. A medida que as restrições aumentam, o seu potencial de uso 
diminui, e os usos recomendados se tomam menos intensivos, como cultivos permanentes ou pastagens. 
Ao comparar ponto a ponto estas indicações com o uso real da terra, as áreas podem ser classificadas em 
superutilizadas, subutilizadas e utilizadas adequadamente. As áreas superutilizadas são aquelas sobre as 
quais o uso exige qualidades não presentes no solo, por isso com aptidão agrícola restrita àquele uso. As 
áreas subutilizadas são aquelas sobre as quais estão sendo desenvolvidas atividades que exigem pouco do 
solo, em relação à sua aptidão agrícola. As áreas cujos usos estão de acordo com as recomendações de 
suas classificações de aptidão agrícola são classificadas em adequadamente utilizadas . 

. As recomendações para cada tipo de area se baseiam na propria aptidão agrícola, Nas áreas 
superutilizadas espera-se que atividades menos degradantes venham a ser fomentadas e implementadas 
\a.s areas subunirzadas, espera-se que sejam rmprernentadas anvidades que aproveitem melhor o seu 
potencial. E obviamente. as áreas que estejam sendo utilizada adequadamente devem permanecer com 
seus usos. 
Esta melhor utilização significa buscar um maior retomo econômico sobre as atividades ali realizadas. 
Nas áreas superutilizadas este maior retomo viria da conservação das potencialidades agrícolas, evitando 
o custo posterior da recuperação. O melhor aproveitamento das áreas subutilinda~ -~~ desnecessário 
usar outras áreas para usos mais exigentes e que poderiam estar nessas áreas, aproveitando melhor os 
recursos agrícolas da área, diminuindo despesas com insumos e métodos de controle de erosão. 

Procedimentos operacionais: contratação de consultoria em uso da terra; conversão dos modelos vetoriais 
de aptidão agrícola e uso da terra em modelos matriciais; estruturação da matriz de cruzamento dos 
planos de informação (Pls) de aptidão agrícola e uso da terra; geração do arquivo de regras de 
cruzamento; cruzamento dos Pls de aptidão agrícola e uso da terra; vetorização do PI resultante 
( adequação de uso do solo); edição do plano de adequação de uso do 90fo e impresslo da carta de 
adequação de uso do solo em papel colorido (sulfite) na escala 1.250 000 e elaboração do relatório final. 
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1.3. 7-Produzir carta de potencialidade social 

A carta de potenciaJidade social equivalente a cada uma folhas geográficas 1:250.000 
da divisão internacional serão confeccionados a partir da metodologia de Becker e Égler (1997)~ onde está 
previsto uma análise integrada dos quatro grupos de parâmetros: Institucional. Produtivo, Humano e 
:\arural Estes grupos de parâmetros são por sua vez produtos de vários indicadores que irão definir graus 
ou mveis de diferenciação sócio-econômica da ares de estudo 

Os indicadores serão avaliados e integrados permitindo a geração dos planos 
intermediários de informação sobre os potenciais: Humano, Natural, Produtivo e Institucional Estes 
planos quando integrados resultarão na carta de potencialidade social, com valores distribuídos de 1 a 3 
(total de 21 classes) e classificados nas classes de potencial Alto, Moderada.mente Alto, Médio, 
Moderadamente Baixo e Baixo. · · ·· · · 

A potencialidade social de cada unidade territorial será estabelecida considerando a 
relação entre os fatores dinâmicos e os restritivos, em termos econômicos., sociais e políticos. Os valores 
próximos a 1.0 indicam que prevalecem fatores restritivos ao desenvolvimento, valores intermediários ao 
redor de 2.0 sinalizam que há uma equivalênica entre os fatores restritivos e dinâmicos, enquanto os 
valores entorno de 3. O caracterizam o prevalecimento dos fatores dinâmicos sobre os restritivos. 

A seguir apresentam-se alguns dos indicadores propostos para caracterizar cada um 
dos grupos de parâmetros potenciais. 

- POTENCIAL HUMANO 
O potencial humano busca avaliai: as condições de vida da população local. Tanto ao seu potencial de 
absorver modificações no seu modo de vida, devido à alteração do modelo de produção frente às novas 
situações nos cenários global e local e, à absorção de direcionamentos legais quanto às carências dessa 
populaçlo. 

Os indicadores propostos para o potencial humano, com suas respectivas fontes de 
dados .e encontram listados na Tabela 3. 

r TABELA 3- INDICADORES PROPOSTOS PARA O POTENCIAL HUMANO. COM SUAS RESPECTIVAS 

r FONTES DEDADOS 

!PARÂMETROS !L~DICADORES )FONTE DE DADOS 
1 

INivel de Urbanização 
' , 

!Presença de equipamentos urbanos !Fontes diversas (S.-\SEAm:s. FNS. 
1 CEL rrxs e outras} 

.~ível de Escolaridade [Índice de aífabenzação e de!Censo Educacional de 1996 - IBGE 
'escolaridade média da população com 
: mais de qwnzc anos 1 J 

[Nível de Renda Local [Renda salarial do chefe do domicilio !Censo Demo~co de I 996 - ffiGE 1 
. Acesso aos serviços colem os 

1 
.Domícílíos servidos com canaíizaçâojêxxr.rrrcs. FNS - 1996/1997 
interna de água em relação ao total 
Relação Médico/ Habitantes, Número!Secretaria de Saúde- 1997 
de Leitos por Habitantes 

r: 
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- POTENCIAL NATURAL 
O potencial natural procura refletir o acesso e a disponibilidade dos recursos naturais 

disponíveis para uma determinada comunidade. Da exploração racional deste potencial depende boa parte 
a capacidade que uma determinada comunidade tem de gerar riqueza. 

Os indicadores propostos pela equipe da DZE, em conjunto com os consultores do 
\~fA para avaliar este potencial para o Estado do Tocantins se encontram listados na Tabela 4. 

TABELA 4 - L'iDICADORES PROPOSTOS PARA O POTE~CIAL ~ATURAL. COM SUAS RESPECTIVAS r· 

FONTES DE DADOS 

r- 

-- 

.. 

PARÂMETROS INDICADORES FONTE DE DADOS 
Aproveitamento Hídrico Posição dos Municípios na Bacia Mapa de bacias (DZE). IBGE 

(municícios). 
Aptidão agrícola dos solos Porcentagem entre a área apta para o uso Mapa de solos (NMA). Sistema de 

agrícola e a área total da unidade tenitorial avaliação da aiiidão agrícola das 
terras ffi.MBRAPA. 1983). 

Cobertura Vegetal Porcentagem entre a área coberta por Mapa de cobertura e uso da terra, 

! 
floresta e a área total da unidade territorial através de processamento de imagens 

' i(uso das terras e cobertura vegetal) /LANDSAT. . . . - 
1 Aa:sso aos recursos naturais !Avaliado pelo índice de concentração da[Censo Agropecuário do ffiGE e 

(s1runira fundi.ina. l u1d.!.::c de G uu 1 radastro Territorial do INCRA' 
1(1996/1997). 

- POTENCIAL PRODUTIVO 
O potencial produtivo procura caracterizar a dimensão e a diversificação da estrutma 

produtiva implantada, como fatores vitais ao desenvolvimento humano. Este indicador deve ser capaz de 
reiláir a capacidade desta esuutwa de senr emplCIIO e 1118da.,pma a popullçlo ao... ~ 
inovações e investimentos de médio a grande porte. 

Os indicadores propostos para o potencial produtivo, com suas respectivas fontes de 
dados se encontram listados na Tabe1a 5. 

TABELA 5- INDICADORES PROPOSTOS PARA O POTENCIAL PRODUTWO. COM SUAS RESPECTIVAS 

FONTES DE DADOS 

r PARÂMETROS ! INDICADORES 1 FONTE DE DADOS 
/Rentabtlidade da produção do setor Valor da produção agrícola e culturais Produção Extrativa Vegetal e 
!rural por Município. Produção' Agrícola Municipal - 

IBGE - Censo agropecuário 
! , 19%/1997 
!Dinànuca do setor urbano-industrial [Evolução do consumo de cnergia!ELETRONORTE e 
1 /elétrica per capita nos últimos cinco Concessionárias Estaduais de 

. anos 'Eneraía Elétrica 
'Capacidade financeira Evolução da movimentaçâo fínanceira Banco Central do Brastl e Banco 

da rede bancária local nos últimos do Brasil 
cinco anos. 

. Acesso a s redes de circulação ,~úmero de terrnmais e extensão dasCartas Topográficas na escala de 
.redes de circulação por unidadel 1 :250.000 e SETO 
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- POTENCIAL INSTITUCIONAL 
O potencial institucional caracteriza o nível de organicidade social, que é, 

crescentemente, condição básica de desenvolvimento humano, expresso na presença de instituições 
governamentais e não governamentais. Deve ser relativizada pela efetividade da autonomia desta 
instituições e da prática social. 

Os indicadores propostos para o potencial institucional, com suas respectivas fontes 
de dados se encontram listados na Tabela 6 

.r. 

TABELA 6- INDICADORES PROPOSTOS PARA O POTENCIAL INSTITUCIONAL. COM SUAS RESPECllVAS 
FONTES DE DADOS 

PARÂMETROS INDICADORES FONTE DE DADOS 
Autonomia poiítico-admímstratíva Participação de receitas próprias no Secretaria Esiadual da Fazenda - 

orçamento/ despesas da unidade 1996/1997 
territorial. 

Nfvel de soJuçao de conflitos sociais Evolução da incidência conflitos Secretarias Estaduais de Justiça e de 
sociais e ambientus resolvidos Segurança Pública Pastoral da Terra. 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
. 1996/1997 

Particip!Çào políuco-eíeítoral Indice de participação nas ultimasjTnbunais Regionais Eleitorais 
eleições majoritárias 1996/1997 1 

!Acesso à represenração pohuca Numero medro de associados porjGTA associações sindicais el 
lorganil.ação da sociedade civil [organizações não governamentais' 
1 j 1996/1997 

Como unidades territoriais básicas para o tratamento dos dados sócioeconômicos 
serão adotados os setores censitários ou os municípios. Os dados sócioeconômicos oficiais coletados em 
Óqlol Fedenil, &mdllli, e Muaicipail serio armaz9111dos em um sistema de gamciamento de banco 
de dados ORACLE e tratados através de planilhas eletrônicas e programas estatísticos, bem como no 
SAMBA-CABRAL. Para a espacialização dos dados serão utilizados os sistemas de informações 
geográficas ARC/INFO e ARCVIEW. 
Procedimentos operacionais: contratação de consultoria em sócioeconomia; levantamento e aquisição de 
material bibliográfico, cartográfico e estatístico: preparação de planos de informação complementares 
(escala L250.000); construção de banco de dados sócíoeconômícos no sistema de gerenciamento de 
banco de dados ORACLE; geração dos planos intermediários de informação sobre os potenciais humano, 
natural, produtivo e institucional, através de manipulação de dados no ARC/INFO e ARCVIEW, 
planilhas eletrônicas, e SAMBA CABRAL; produção final da carta potencialidade social na escala 
I:250.000 e impressão da carta potencialidade social em papel colorido (sulfite) na escala 1:250.000 e 
elaboração do relatório final. - 
!. 3. 8 Elaborar estudos sobre economia regional 

A atividade econômica, como resultado da ação antrópica, é, em suma, o fator 
gerador das diversas fontes de impacto no ambiente. Faz-se necessário, então, conhecer e entender a 
economia da região em termos de sua caracterização e interrelacionamento dos diversos atores sociais. 
quantidade de recursos e porções da população comprometidos em cada atividade, sistemas de produção. 
caracteristicas fundiárias e o papel das ativ idade- e\:rJ::\ isras 
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O entendimento da dinâmica da economia regional é fundamental para a 
identificação das atividades e suas interrelações, a adequação dessas atividades às restrições do ambiente, 
indicando quais devem ser estimuladas ou desestimuladas, convergindo progressivamente para um 
processo de desenvolvimento sustentável. 

Neste sentido. também é preciso mostrar o grau de articulação das atividades 
econômicas, identificando os vetores de integração regional Deverão ser identificados os grandes 
projetos de âmbito regional. como implantacão de hidrovias e estradas. a instalação. reforma e ampliação 
,.k portos e armazéns. im esumentos agropecuários ( entre outros J, avaliando o papel dinamizador desses 
projetos na produção e na transformação das relações sociais. 

Aín~ deve-se considerar a situação atual de centros promotores da atividade 
econômica regional, sobretudo a inserção da Zona de Processamento de Exportação, em Araguaína, no 
processo de desenvolvimento 

. . . • · Busea-se , também a elaboração de cenários· prospectivos· de· desenvolvimento· 
sustentável. considerando, além das atividades econômicas existentes, as potencialidades identificadas 
através das análises do meio físico e biótico e do quadro sócio-econômico, identificando-se os 
mecanismos que possibilitem a transição para estes cenários a partir da situação vigente. Em decorrência, 
será preciso quantificar custos e benefícios envolvidos na efetivação de cada cenário e avaliar o impacto 
distributivo sobre os diferentes segmentos da sociedade. . 
Procedimentos operacionais: levantamento de dados primários: visitas a campo para conferência de dados 
e le\ anrarnenro de dados ancilares. delineamento do modelo econômico vigente; delineamento de 
cenários alternativos: proposição de indicadores socioeconómicos: elaboração do relatório final. 

Atividades e sub-atividades associadas aos resultados esperados 1.4 

,,........ 
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r l .4 Integrar os Estudos Físicos-bióticos e Sócioeconômicos 

1.4. / Produzir carta de subsídio à gestão do território - esc. 250. 000 

r A produção da carta de subsídio à gestão do território dar-se-á na escala 1 :250.000, 
sendo cada uma equivalente as folhas geograficas da divisão internacional geradas pelo DSG I lBGE na 
escala l ~50 000 

:\ metodologia que sera uulizada para produção da carta de subsídio a gestão do 
território e a proposta por Becker e Egler ( 1997). Nesta metodologia, tal carta será confeccionada através 
das seguintes etapas. I) azaliação dos graus de sustentabilidade das unidades territoriais; 2) levantamento 
da legislação atual de ordenamento do uso do território; 3) preparação do plano de informação com as 
áreas de uso restrito e 4) elaboração da carta síntese de subsídio à gestão do território. 

A -avaliação dos graus de sustentabilidade-das snidades territoriais será resultante da · 
sobreposição das cartas temáticas de vulnerabilidade das paisagens à erosão e de potencialidade social, 
através do uso dos software ARCIINFO e ARCNIEW. Nesta etapa será definido os níveis de 
sustentabilidade de uso do território. 

No levantamento da legislação atual de ordenamento do uso do território serão 
identificados: 1) os parqµes~;:~M;~~9.í~~ 41"~ ~tais.e esµ:~Bi~. ~~fi~.qa.:l-1çj~; 
União; 2) os parques. reservas e áreas especiais definidas pela legislação estadual: 3) parques, reservas e 
areas especiais definidas na legislação municipal e, 4) outros instrumentos de ordenamento do uso do 
território. 

Na preparação do plano de informação com as áreas de uso restrito será 
confeccionado um plano contendo os limites das áreas sujeitas a regime jurídico especial, buscando 
expressar os graus de restrição em preservação, conservação e manejo controlado. 

Na última etapa, será elaborada a carta síntese de subsídio à gestão do território a 
partir da sobreposiç.ão dos níveu de sustentabilidMe das unidades territ«iais com a legislação atual de 
ordenamento do uso do território e o plano de áreas de uso restrito. A síntese desta sobreposição definirá 
unidades territoriais classificadas em áreas: 1) produtivas (de consolidação ou fortalecimento do 
desenvolvimento humano e destinadas à expansão do potencial produtivo); 2) criticas ( de conservação 
tendo em vista o elevado grau de vulnerabilidade à erosão e recuperação, devido ao alto potencial de 
desenvolvimento e elevada vulnerabilidade à erosão) e 3) institucionais (de preservação permanente, de 
uso restrito e controlado e de interesse estratégico). 

Para a realização desta subatividades serão contratadas consultorias que participaram 
na elaboração dos estudos tisico-bióticos e sócioeconôrnicos (vulnerabilidade de paisagens à erosão, 
adequação de uso da terra e potencialidade social), bem como em ordenamento territorial e legislação 
ambiental. Este procedimento deve-se à importância da elaboração desta carta para o ZEE e ao perfil da 
equipe da SEPLAN/DZE, que ainda não apresenta experiência suficiente em tratamento de dados 
integrados para produção da carta de subsídio à gestão do território. Buscar-se-á com esta estratégia de 
execução desta subatividade, a transferência de conhecimentos e a capacitação da equipe do 
SEPLA ... '.' .. 'DZE quanto à análise e tratamento integrado de dados ambientais a partir do acompanhamento 
e participação na execução dos serviços a ser contratados. 

A partir da elaboração da carta síntese de subsídio à gestão do território, nas quais 
serão definidas as unidades de zoneamento, serão estabelecidos os referencias de uso e ocupação do 
território e efetuada a transformação das unidades em zonas ecologicas-econórnicas. Para tanto, será 
efetuada uma articulação entre as recornendacões te:'1i:2, e os inter-esses da sociedade local e político- 

Go 
,.-. - 
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Finalmente, será elaborado um relatório final contendo a descrição metodológica 
detalhada de elaboração da carta de subsídio à gestão do território e uma síntese dos resultados 
encontrados em termos de ordenamento territorial. 

Procedimentos operacionais: contratação de consultoria em ordenamento territorial e 
legislação ambiental; avaliação dos graus de sustentabilidade das unidades territoriais; levantamento da 
legislação atual de ordenamento do uso do território. preparação do plano de informação com as áreas de 
uso restrito. produção da carta smrese de subsídio a gestão do território integração preliminar: trabalho de 
campo e venficaçào da carta preurmnar, inserção, edição e rnanrpulação de dados nos sistemas 
informações geográficas; produção final da carta síntese de subsídio à gestão do território na escala 
l:250.000 e impressão da.carta síntese de subsídio à gestão do território em papel colorido (sulfue) na 
escala 1:250.000 e dabontç'âo do relatório final. 

. 

Na subatividade serão estabelecidas: I) as normas de regulação do uso do território, 
que deverão ser pouco rígidas para não as virem descumpridas e rapidamente superadas em face da 

~~~º~&,~rr~~~~~i~~r:;J~.A_:~s~p.~~~~ ... ~e .. , 
Para tanto serão identificadas as leis e resoluções constantes na legislação federal e 

ambiental estadual sob ordenamento territorial que deverão ser incorporadas na regulação do uso das 
terras. Alem disso, buscar-se-a em uma segunda fase definir: 1) um Grupo Técnico do ZEE junto à 
CEZEE para análise de conflitos; 2) a participação pública no Zoneamento; 3) os diversos tipos de zonas; 
4) os critérios para aplicação de incentivos e desincentivos econômicos, financeiros e fiscais visando 
direcionar a localização das atividades no espaço e 5) disciplinar a execução do ZEE, através de multas, 
impostos e taxas. ·- -·- ·-· 

No que se refere ao enquadramento de atividades sócio-econômicas, o 
SEPLAN/DZE continuará expedindo os atestados de enquadramento, mas deverão sec definidos: l) 
ÍOIDIJÜri05 para solicitaçio ele llel&ldos e para sua emissão; 2) a documentaçlo mínima neces.,ária para 
avaliação técnica do tipo de atividade sócio-econômica e 3) a metodologia de análise de compatibilidade 
do tipo de atividade com os referencias de ocupação do território estabelecidos quando da elaboração da 
carta de subsídio à gestão do território. 

Na definição dlll oormu de enquadrammo de atividades ~ 
contratar-se-á consultoria e serviços para impressão de material gráfico. 

Procedimentos operacionais: contratação de consultoria; identificação das leis e 
resoluções constantes na legislação federal e ambiental estadual sob ordenamento territorial que deverão 
ser incorporadas na regulação do uso das terras; definição de um Grupo T écnico do ZEE junto à CEZEE 
para análise de conflitos, da participação pública no zoneamento, dos diversos tipos de zonas; dos 
critérios para aplicação de incentivos e desincentivos económicos, financeiros e fiscais visando direcionar 
a localização das atividades no espaço e disciplinar a execução do ZEE, através de multas, impostos e 

-- taxas; criação dos formulários para solicitação de atestados e para sua emissão; definição da 
,.-- documentação mínima necessária para avaliação técnica do tipo de atividade sócio-econômica e definição 
_ da metodologia de análise de compatibilidade do tipo de atividade com os referencias de ocupação do 

território do ZEE. 
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r 1.4.J Implementar o Zoneamento Eco/ógico-Econêmico 

- 

À medida que sejam alcançados resultados preliminares e finalizadas as atividades de 
ZEE, principalmente as de produção da carta de subsidio a gestão do território e de normati7ação e 
definição do enquadrarnemo de atividades sócio-econômicas será realizada a subatividade de 
implementação do ZEE. Nesta subatividade serão divulgados os resultados e produtos do ZEE para os 
órgãos fiscalizadores, sociedade civil •.:: ;.l!iiz.1d.1. ;:,:d~,;: ..:~!ico. iniciativa privada e sobretudo para as 
agências financiadoras de projetos públicos e ou privados. de forma que os referenciais de ordenamento 
territorial estabelecidos sejam seguidos e incorporados nos projetos pelos empreendedores, bem como 
pelos municípios para elaboração de seus planos diretores. 

Os procedimentos operacionais: reuniões com órgãos fiscalizadores, sociedade civil 
organizada. poder público e iniciativa privada; divulgação dos produtos de ZEE e dos referenciais de uso 
e '6COpação dàs terras, 

Custos Consolidados do Sub-componente 1 

EUemeato de despesa v,Jores (RS) % 
·' .,,. ..... ,,,. .. ~.: •••••••••••••••••.••••• t ••• 

74.600.0 7.0 
464.000, 42.0 
31.040, 30 
332.958, 30,0 
10.770, 1,0 
79.200, 7,5 
102.774. 9. 

1.095.342, 

Pessoa fisica 
Pessoa iurídica 

r 
Material de comumo 
P. 
Diárias 
Total 

SUB-COMPONENTE 2 - MONITORAMENTO AMBIENTAL 

ÓRGÃO .EXECUTOR: NATURATINS 

AGÊNCIAS COLABORADORAS: IBAMA, CIPAM,.\ RURALTINS, UNITINS 

r: 

r· OBJETIVOS: Identificar os desvios verificados no cumprimento da legislação ambiental e normas 
específicas pré-estabelecidas. na região do Bico do Papagaio. diagnosticando suas causas. 

r: RESULTADOS ESPERADOS DOS SUB-COMPONENTE l 

Resultados 2.1 
- Estabelecimento de um sistema integrado de informações ambientais. para todo o Estado do Tocantins: 



r: 

r 
r- 
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- Superação das deficiências intra e interin.stitucionais relacionadas com a falta de informações básicas na 
área de meio-ambienre; 
- Embasamento ao processo de monitoramento ambiental. 

r 

r: 

Resultado 2.1. l 
- Sistematização e disponibilização de informações ambientais atualizadas. 

Resultado 2.1.2 
- Estabelecimento de uma rede de cornurucação entre as instituições-membros do Grupo de 
Trabalho do PGAl 

Resuludo 2.1.3 -,.J-· 
- Democratização do acesso às informações ambientais, através de serviço de atendimento 
ao público. 

-Resultado l.1.4 , , · · 
-Funcionamento eficaz do Centro de Informação Ambiental do estado do Tocantins. 

Resultado 2.1.5 
- Informatiz.ação do sistema de controle e monitoramento de desmatamento e da 
fiscal ização 

r 

r 

r 

r> 

,-... ' .~ ' 1 • ~ ,-. _..-.._, • ••••••• ~ •• -t.:: 1. fl ~_. •'• •• • • • ,.. •• .,...,.., .,,,.. r ,• ~ • P ••.,.. •• • •• t •••• • .,..,. V 4• #;, .,,...., r •• •• ~ •. ,1 ._ \.,; • •••• .a...,.· .• •. 
Resultados Z.2 . 

r> 

.. -~ ~·'i~ ...• , ,>,1, "' ., . .,.• •.•. 'I, t' 

- Identificação e correção de desvios ambientais. 
- Integração institucional no desenvolvimento das ações de monitoramento ambiental; 
- Promoção do ordenamento do uso dos recursos naturais. 

r: Resultado 2.2.1 
- Estabelecimento de parcerias nas ações de monitoramento . 

.Resultado l.l.2 
-Ordenamento do setor florestal e redução dos desmatamentos. 

ResuJudo 2.2.3 
-Redução das queimadas. 

Resultado 2.2.4 
- Garantia da qualidade ambiental dos empreendimentos instalados no Estado. 

Resultado 2.:Z.5 
- Ordmlmento do uso do solo e dos reamJOS hídricos. 

Resultado 2.2.6 
- Alimentação do Banco de Dados Ambientais 

Resultado 2.3 
- Monitoramento da execução das diretrizes do ZEE; 
- Promoção do ordenamento territorial, 
- Retroalimentação das propostas técnicas do ZEE 

Resultado 2.3.l 
- Adequação das atividades produtivas, com ênfase nos empreendimentos empresariais, às 
diretrizes do ZEE 

Resultado 2.3.2 
:.:: ç ::·._;:;;.:liJ,C•, em consonancia com as 

díretrizes do ZEE. 
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Resultado 2.J.J 
- Estabelecimento de um processo de discussão e negociação para criação de Unidades de 
Conservação, na Área Prioritária. 

Resultado 2.J.4 
- Adequação dos assentamentos rurais à capacidade natural de uso produtivo e de 
sustentabilidade ambiental das bases de recursos disporuveis na região. 

ATIVIDADES E SUB-ATIVIDADES POR RESUL T AOO 

,,,.. Atividades e sub-atividades associadas aos resultados esperados 2.1 

,""'- 

2. l - Criar Cemro de lnfonnoçiio Ambiental do Tocantins-CIA-TO 

Atualmente, as informações disponíveis sobre as questões arnbientaís no Estado, e na Amazônia 
em geral, são desatualizadas e pouco confiáveis, em face de: a) inexistência de um sistema de 
informações que as integre de forma ágil e de fácil manuseio, b) deficiências na integração intra e inter 
institucional e e) dificuldades de acesso aos dados necessários à alimentaçlo do sistema de 
monitoramento. Desta forma, uma variável primordial nas ações de monitoramento, que é a informação, 
fica sub-utilizada, illterfcrindo na ~ de ••;~ ~ e verii111l1 •· •u ·11 
ambientais ocorridos na região. 

Para proteger o meio-ambiente, é necessário contar com dados atualiz.ados e acessíveis. Esse 
conhecimento é requerido para cumprir a legislação, comprovar fatos, diminuir ou prevenir riscos de 
degradação dos recursos naturais e aplicar com sucesso medidas de proteção ambiental. 

O Centro de Informação Ambiental do Estado do Tocantins - CIA-TO, estará constituído de um 
de Banco de Dados Ambientais (BDA), uma rede interna das instituições-membro do GT-TO~ estações de 
trabeihos "Worbtation'\ um Baleio de Atendimento, uma Home Page do arno e um setor 
administrativo próprio. Sua principal finalidade é a de nortear e propiciar a elaboração de indicadores 
ambientais, contribuindo para as atividades de planejamento e aumento da oferta de informação em meio 
ambiente, devendo ser integrado à Rede Nacional de Informação sobre Meio Ambiente 
RENIMA/IBAMA, ao Sistema de Informações Geográficas do Centro de Sensorearnento Remoto 
SIGCSR/IBAMA e ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

Como instrumento norteador, tornará os problemas do meio-ambiente visíveis, quantificáveis e 
controláveis. A informação desejada será localizada rapidamente, com eficiência e precisão, 
possibilitando a sistematização das etapas que envolvem as ações de monitoramento. Os dados serão 
armazenados e atualizados periodicamente, através da integração e cooperação entre os diversos órgãos 
ambientais que compõem o Grupo de Trabalho do Tocantins GT /TO, criado no âmbito do PGAI. Esse 
Grupo é formado por diversos órgãos ligados ao meio-ambiente. perfazendo um total de 12 membros, 
que. por ora. não se encontram adeouadarnente acarelhados e estruturados. quer em recursos humanos. 

-~ -cr L')- ~s·...: • :' :. :-- -:-n~ ~-., ..,. •... ~ . 
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Como principais resultados a ser alcançados com o Centro podem ser apontadas as filciJidades de 
comunicação que propiciará entre os usuários e as diferentes áreas funcionais, bem como maior 
consistência e agilidade nas decisões políticas, por parte do Estado, relativamente ao desenvolvimento 
ambiental, através de seu Sistema Estadual de Planejamento e Meio Ambiente. O acompanhamento da 
evolução das ações a ser implementadas nas diferentes áreas será feito pelo GT!fO. 

A implantação do Banco de Dados Ambientais - BDA demandará a contratação de consultorias 
para sua estruturação. bem como para a elaboração de "softwares". treinamento de operadores. analistas. 
programadores e capacnação da equipe tecruca do GT1TO. 

r: 

2. 1. 1 - Implamar.o Banco de Dados Ambientais (BDA) 

A Diretoria de Gestão e Política Ambiental DP A/SEPLA.~ implantará e coordenará o Banco de 
Dados Ambientais '(BDA), com íníormações sobre o meio-ambiente do Estado do Tocantins, fornecidas 
pelas instituições-membros do Grupo de Trabalho-TO, além de informações disponibiliz.adas por outros 
bancos de dados ou instituições de interesse para o BDA Recebidas, as informações serão ttabalhadas e 
sistematizadas com o objetivo de montar uma base referencial atualizada e de fácil manuseio, permitindo, 
assim, disponibilizá-las na Internet. Cada membro do GT/fO terá um computador conectado ao Servidor 
de Arquivos da DPNSEPLA ..• 'N', via "modem ... 

A Coordenação se responsabilizará pelas seguintes funções· 

• Planejar e coordenar as atividades. bem como assessorar e monitorar a conexão dos membros 
do GTffO com o de Banco de Dados Ambientais (BDAt 

• Coordenar as atividades das Estações de Trabalho, objetivando armazenamento lógico de todo 
o acervo admimJtrativo e técnico de caráter permanente, evitando duplicação de esforços; 

• Promover a capacitação de recursos humanos do Banco de Dados; 
• Execumr e coordeOlr ~ de pesqui9' de dta:Bcu)waeato e de· eillldo relativos ao 

aperfeiçoamento dos serviços de informação; 
• Proporcionar assistência técnica e manutençio do Banco de Dados; 
• Promover a integração com outros sistemas ligados ao meio-ambiente, nos níveis nacional e 

internacional, disponibilizando dados na Internet, via provedor de acesso; 
• Sistematiz.ar as informações, produzindo estatísticas das atividades-fim, proporcionando a 

elaboração de anuários estansticos. 

Haverá um servidor de arquivos instalado na DP A/SEPLAN, que manterá e administrará o Banco 
de Dados Ambientais e o Lan • Rede Local - DPA e DZE/SEPLAN ( Windows NI Server 4,0). 
Devido à falta de recursos humanos capacitados, faz-se necessaria a contratação de consultor analista de 
sistemas/programador, com conhecimento em modelagem de dados. organização e métodos, estatística, 
DB~S Relacional, "Oracle", "Windows ~'T Server", «visual basic 5,0" e Internet para: 

• Instalar os equipamentos necessários a implementação do Banco de Dados Ambientais; 
• Implantar Banco de Dados conforme projeto lógico, paulatinamente, membro-a- membro do 

GT; 
• Levantar as informações que cada membro do GT detém e as que cada um desses membros 

necessita para desenvolver seu trabalho, bem como fazer indicação de qual deles poderia 
disponibilizá-las.u sá-las: 

- 
- 
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Executar projetos físicos do Banco de Dados Ambientais, com acesso remoto aos dados, via 
modem; 

• Implantar o servidor de arquivos e disponibilizar, via provedor de acesso, a "Home Page" de 
Dados Ambientais do Tocantins; 

• Implantar os equipamentos das estações de trabalho. conforme projeto tisico, paulatinamente, 
membro a membro do GT. seguido de testes de comunicação e consequente aprovação por 
parte dos mesmos. 
Capacuar Oi ( um) analista de si sr emas nos seguintes programas· Microsoft Windows \T 
Server 4,0, com SQL Server; Microsoft Visual Basic 5,0 Professional (Enterprise) e 
Relationa! D~ Base Oracle; 

• Treinar os digitadores das instituições-membros do GT-TO no pacote MS Office, totalizando 
11 (onze) técnicos capacitados. 

r- 

~ . : ...... 
2. 1.2 - Instalar e interligar as estações de trabalho ("Workstation ") 

As estações de trabalho são unidades de informação pertencentes às instituições que integram o 
GTffO. Os onze membros remotos alimentarão a base de dados através de conexão, usando "modem", 
enquanto que a SEPLA.t'\1 o fará via rede local (LA.t~)- Suas funções são as seguintes: 

,,-.. 

C oletar. processar, t disseminar informações produzidas no Estado, de interesse para a área de 
meio-ambiente. 

• Adotar as metodologias, instrumentos e padrões estabelecidos pelo Banco de Dados; 
• Contribuir para a manutenção das bases de dados sobre o meio-ambiente, mantendo a 

integridade lógica desses dados. 

r» 
Cada membro será comemplado com wa Kit de informática ldlquado, COlltDOIID ele miau 

computador 200mhz, impressora jato de tinta, "no break" 1,5 KW e "Software". 
Para conexão do Banco de Dados Ambientais (BOA} aos 11 (onze} membros do Grupo de 

Trabalho do PPG7-TO serio usados modens internos 33.600 Kbbs. 
A CIA-TO usará um "home page" ambiental na Internet, via provedor de acesso, para colocar à 

disposição dos interessados. todas as informações de caráter ambiental do Estado do Tocantins, de outros 
estados brasileiros e do mundo (via "links .. , definidos por convénios e acordos mútuos entre as partes 
envolvidas). Haverá um critério de avaliação dos acessos, que controlará o que conterá e para quem estari 
disponibilizada esta "home page" ambiental. de forma que toda a sociedade possa acessar informações de 
seu interesse, facultando a todos os membros do GT~TO e demais entidades conhecer de forma mais 
objetiva as ações e resultados obtidos no Estado do Tocantins, na área do meio-ambiente. 

Também será possível a integração de pesquisadores e técnicos, através de debates e reuniões 
remotas via computador. além de participação "on-line" na elaboração de projetos que reúna maís de um 
membro do GT-TO ou de outras entidades, estando eles em qualquer ponto do mundo. 

2.1.3. Implantar Balcão de Atendimento 

O Balcão será instalado na Biblioteca do RENIM.AINA TURA TINS, contará com profissionais 
capacitados. principalmente em inforrnatica. sera equipado de forma adequada e interligado. via «modem" 
interno. com o Banco de Dados Ambientais ffiD ~) Atendera r.20 anenas ao GT TO. come também ao 

- . . . :- ·: .. ~ e - - :... :-- .. : ::, e :: .. ~ ... "' · .. ""-: · .: .: __ ~ ... ~ 
no Estado. 
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2.1. 4 - Administrar e manter o Centro de Informações Ambientais-Tt) 

Administrar o Banco de Dados para garantir a consistência básica dos dados armazenados e sua 
manutenção física. Para funcionamento eficaz e manutenção do Centro de Informação Ambiental do 
estado do Tocantins são necessanos 
~ Pagamento mensal. durante Jb meses. para u:.13. empresa disponibilizar a Home Page Ambiemal do 
Estado do Tocantins. na Internet ( RS500.00,mes 1 
- Material de consumo: resma de papel formato A4; cartuchos p/ Jato de tinta. 
- Manutenção do Banco .,.de Dados Ambientais do Estado do Tocantins, com a elaboração de novos 
programas que acompanhem o amadurecimento dos membros do GT na cultura de "workgroup" após os 
primeiros meses de trabalhos executados. 
• Manter Banco- de Dados atualizado 

2.1.5 - Desenvolver e implantar "software" do Sistema Estadual de Ordenamento Florestal e de 
fiscalização da fauna 

O NATURA TINS conta atualmente com o Sistema Estadual de Licenciamento Ambiental - 
SELA, que subsidia todo o processo de licenciamento ambiental do OE~A permitindo otimizar suas 
J.,;ões de controle e monuoramenro Ja:, licenças emitidas, alem do pianejamento das rotinas de vistorias, 
análises processuais, controle de arrecadação e acompanhamento do empreendimento. 

A atividade de ordenamento florestal ainda não dispõe deste mecanismo de controle. Assim sendo, 
será desenvolvido o Sistema Estadual de Ordenamento Florestal, contemplando todo o controle relativo 
ao licenciamento de desmatamentos, de queimadas, planos de manejo, planos de exploração florestal, 
reposição florestal, reservas legais e outros instrumentos pertinentes. 

Outro sistema a ser desmvolvido niae-se ao acompallmnento da operações de fiscaliuçlo da 
fauna silvestre, que permitirá um efetivo controle das ações desenvolvidas pelas rotas integradas na Área 
Prioritária e até mesmo das rotinas de fiscalização dos órgãos ambientais envolvidos. Desta forma, os 
resultados do SIFRO contidos em relatórios padronizados alimentarão o sistema que fornecerá as 
informações sistematizadas ao Banco de Dados Ambientais. 

r: Atividades e sub-atividades associadas aos resultados esperados 2.2 

~.: - Implantar Plano de Ação Integrada de Monitoramento 

r A implantação de um plano de ação integrada de monitoramento busca antecipar a implementação 
de medidas de correção dos desvios ambientais, em face das ações desordenadas do processo de ocupação 
e exploração dos recursos naturais. Neste sentido. existem duas linhas de ação a ser consideradas· a 
utilização de mecanismos que possibilitam identificar e prevenir um efeito ambiental indesejável. e a 
adoção de um referencial de controle como instrumento gerencial de atividades impactantes do ponto de 
vista ambienta) e até mesmo social. 

A integração institucional no desenvolvimento das ações de monitoramento fortalece o processo 
de disponibilização de informações, não restringindo-as apenas a setores específicos. mas incorporando 

,....._ as no planejamento das ações de gestão ambiental e dando subsidias ao planejamento governamental 
municipal. rezional e estadual Os referenciais a ser ,:-1ralh.::d".'ls '"'C' Bico do Paoazaio estão iizados aos - - - - " · · . 1 l d _·- ·:~.;..: . .:- ;-~,._<,.;;:.:;~~ ..:::~ :·::::: .. ;_:,_ .. _;..;:;,:, ... --, ~ ;·,- :-..~ . ..:u, .:-u.li0 e v -..<1.:,u uO orcenamenro 1 crestai, taxa e 
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desmatamento. ocorrência de queimadas, uso do solo e recursos hídricos, licenças ambientais. O 
levantamento dessas referências será balizado pelo Zoneamento Ecológico Econômico que orientará as 
agências ambientais e cooperantes do PGAI, na sistematização da coleta e reunião de dados. Os produtos 
do ZEE serão a base referencial mais significativa no processo de monitoramento, permitindo nortear a 
tomada de decisão das ações a serem desenvolvidas, ao mesmo tempo que viabilizando o processo de 
retroalimentação do Banco de Dados e do próprio Zoneamento 

A identificação das causas dos desvios ambientais ocorridos na região. aliada a um processo de 
divulgação dos dados obndos, permitira o desenvoiv imento de ações que visem corrigir os danos 
provocados, e mesmo prevenir reincidência desses danos. Outro aspecto relevante do processo seria o de 
subsidiar a elaboração do ZEE, com enriquecimento da temática de articulação sócio-ambiental, 
fundamental no estabelecimento de diretrizes no planejamento do ordenamento territorial e do uso das 
bases de recursos naturais disponíveis . 

2. 2.1 - Estabelecer parcerias nas ações de monuoramento 

Como definido anteriormente. a linha de ação estabelecida no processo de monitoramento será 
desenvolvida em dois níveis· um macro, que trata da identificação dos problemas no âmbito regional. 
básico como referencial para o sistema de Controle e fiscalização e importante como subsídio 
retroalimentador do Zoneamento Ecológico-Econômico. integrado interinstitucionalmente através do 
Banco de Dados. onde serão definidos parâmetros para levantamento, arualização e sistematização das 
informações disponíveis. Na implementação deste nível. as agências estarão niveladas no sentido de que 
informações pertinentes à sua atuação serão necessárias na compilação da base referencial, por meio do 
Banco de Dados. O outro nível refere-se às ações locais de monitoramento, adotadas como instrumento de 
avaliação das previsões e medidas de prevenção estabelecidas no processo de controle, baseadas em 
normas legais e processuais utilizadas pelos órgãos responsáveis pelo licenciamento. Assim sendo, o 
proceseo de monitoramento será efetuado pelas equipes técnicas do NAnJRATINS e IBAMA, de forma 
integrada e, dependendo do empreendimento a ser monitorado, será solicitado apoio técnico específico de 
outras instituições. As atividades, cuja complexidade não impeça sua vistoria e monitoramento pelas 
equipes do SIFRO, serão incluídas em seu planejamento, tendo o SELA - Sistema Estadual de 
Licenciamento Ambiental e o Sistema Estadual de Ordenamento Florestal como orientadores das ações. 
Nos casos mais específicos, as ações serão atendidas pela sede do NATURA. TINS e IBAMA, que contam 
com quadro técnico mais completo. 

Como a participação social no processo de gestão ambiental depende do acesso da população local 
aos níveis decisórios do processo. quanto mais próximos os níveis decisórios estiverem da população 
local, mais efetiva será a participação. Portanto, a descentralização das ações da gestão é pré-condição 
para a participação social. Desde já, as prefeituras municipais que possuírem estrutura técnica para 
participar do processo de monitoramento, controle e fiscalização na área de seu município serão, 
mediante treinamento realizado no acompanhamento das missões. incorporadas nas ações previstas nesses 
componentes do PGA!. Assim, a participação das prefeituras no monitoramento, em parceria com o 
\TATCR.A TNS e o IBAMA., faz parte de um processo gradual de descentralização de algumas ações na 
área de gestão ambiental, que com o tempo passarão a ser da responsabilidade das administrações locais. 
Hoje, a grande maioria das prefeituras não conta com estrutura nem com pessoal técnico para assumir 
esse compromisso, mas a interiorização de equipes do OEMA. para o trabalho de fiscalização e controle. 
através do SIFRO. possibilitara o início do processo de descentralização nessas áreas, para, em seguida 
assumirem respon sabi ! idades t crnbérn no monirorarc ~ ~,r:, 

~ •... ~~~~~~~ 
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A articulação das atividades de monitoramento com o Projeto de Controle aos Desmatamentos e 
Queimadas - PRODESQUE facilitará o estabelecimento das parcerias e a descentralização em nível 
estadual. 

2. 2. 2 - Monttorar o ordenamento florestal e a evolução dos desmatamentos 

Sendo o Bico do Papagaio uma re?iàr eminentemenr.; agropastoril. mas ainda florestal com 
predormnancia da pecuarra de corre extensiva e expressivo setor madeireiro. e crescente a abertura de 
novas àr~s para implantação de pastagens e exploração de madeira, na Area Prioritária. 

Esta atividade visa ao controle mais efetivo do desmatamento na região, coíbindo e regularizando, 
quando for o caso, as açõ~s irregulares, bem como à aferição das áreas requeridas para desmatamento e 
das reservas legais averbadas. com a finalidade de dar cumprimento à legislação florestal vigente. 

O monitoramento do- ordenamento florestal· dar-se-á através de vistorias técnicas· ''in Joco", por 
equipes constituídas de técnicos do NA 1URA TINS e IBAMA (SUPESffO)~ tendo em vista o 
fortalecimento do processo de integração institucional. 

A aferição de áreas licenciadas para desmate e das Reservas Legais será efetuada com auxílio de 
GPS e de "software" aplicado à localização e mapeamento de áreas, emprego de cartas topográficas e dos 
próprios processos de desmatamento formalizados no âmbito institucional. Faz. pane,. ainda, de.~ 
atividade. a aferição· de áreas desmatadas irregularmente 

.-\!) \ isronas tecnicas serão eretuauas apos montagem -:e processo de solicitação para autorização 
de desmatamento. ou seja. depois de aplicados os mecanismos de controle da atividade, por sua vez 
estabelecidos a partir da ação fiscalizatória, numa concatenação sistemática de 
fiscalização/controle/monitoramento. 

Essas vistorias serão realizadas por dois técnicos, que permanecerão <imante 90 dias/ano no 
campo, de acordo com o cronograma de execução. Concomitante ao processo de monitoramento a ser 
realiudo em nível de campo, os desmatamentot da regiio Nfio mooítcndos através du iabmações 
coletadas no processo de elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico. do Sistema de Informações 
Geográficas ( SIGCSR} e do laboratório de geo-processamento. 

2. 2. 3 - Monitorar as ocorrências e evolução de queimados 

. -- 

A proposta para a unplantação desta atividade é a de fazer com que haja uma sequência nas ações 
de fiscalização das queimadas e desmatamentos na Área Prioritária. 

A disponibilidade de técnicas modernas de monitoramento possibilita a obtenção de um amplo 
leque de informações e constante atualização de dados relacionados a operações como queimadas e 
desmatamenros, permitindo um bom desempenho da atividade 

Nesse sentido. o laboratório de geo-processarnento viabilizará a implantação de um sistema de 
detecção de queimadas e desmatamentos. bem como a interligação com o Sistema de Informações 
Geográficas (SIGCSR) e com o próprio ZEE. Será possível, dessa maneira, desenvolver ações como: 
quantificar e qualificar parâmetros de áreas desmatadas, tipo de vegetação desrnatada; tipo de acesso às 
áreas de desmatamento e de subprodutos florestais; aquisição de informações sobre focos de queimadas 
fornecidas por instituições de pesquisas; interpretação e dígitalização de imagens de satélites; subsidiar os 
programas de fiscalização no que trata à localização das queimadas: subsidiar a elaboração de relatórios 
sobre o monitoramento de queimadas e desrnatarnentos e alimentação do banco de dados integrado ao 
sistema de inf.0rm2çfo çeográfica .\~ :_,:·,.~rrnacc'>e~ :-,.~·~:..:;.::_:, 2!1r;:emarâ o Banco de dados c:c:e 
~--- ~,.: ._: - ..;; _;'r ~:_;::, • ~ ;:, _.::.:~- ;:-;,~re a..:, cl.,:,ç; ••.. ; ..• .:. e.ri> L)j ',u~.:, ;~u _..;; ,.,,._c.:,.:,u \.J~ riscauzação e controle . 
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Será necessano, portanto, equipamentos de informática compatíveis com um sistema de 
informações geográficas para se trabalhar com análise de queimadas e desmatamentos. A metodologia a 
ser utilizada neste trabalho busca o nivelamento em rede com o SIGCSR permitindo assim a utilização de 
um sistema de informações ambientais geo-referenciados comprovadamente eficientes no processo de 
monitoramento que possui a vantagem de cruzar informações a nivel de Amazônia Legal. Assim sendo, 
compatibilizou-se a montagem do laboratorio de geo-processarnento com as exigências operacionais dos 
nos do SIGCSR 
.\ tetas. 

- Aquisição de informações sobre focos de queimadas fornecidas por instituições de pesquisas; 
- Interpretação e digitalização de imagens de satélites; 
- Subsidiar os programas de fiscalização no que trata à localização das queimadas; 
- Subsidiar a elaboração de relatórios sobre o monitoramento de queimadas e desmatarnentos; . 
2. 2. 4 - Monitorar as licenças ambientais 

Refere-se ao monitoramento das medidas mitigadoras estabelecidas em estudos exigidos no 
processo de licenciamento ambiental, com o objetivo de garantir a qualidade ambiental dos 
empreendimentos instalados no Estado. Este instrumento permite avaliar se as previsões constantes dos 
estudos de avaliação de impacto ambiental condizem com o previsto e se estão sendo executadas: diz dos 
resultados das medidas rmugadoras. da eúcréncia dos sistemas ce controle adotados e da correção das 
falhas identificadas. 

Este processo permite a análise da evolução da base referencial de parâmetros pré-estabelecidos, 
permitindo, ao mesmo tempo, alimentar o Banco de Dados Ambientais com informações essenciais para 
as ações de fiscalização e, principalmente, para as atividades que requerem licenciamento ambiental, nas 
quais as experiências anteriores são fundamentais na tomada de decisão com relação às ações a serem 
executadas. ~----- 

0 PGAI permitirá efetivar as ações inerentes ao monitoramento ambiental dos empreendimentos 
licenciados, em termos de cronograma de execução e principalmente nas renovações das licenças de 
operação. Esta ação, além de garantir um instrumento de gerenciamento ambiental destas licenças, 
permitirá ao OEMA efetivar o recebimento das renovações das licenças de operação, além de possíveis 
autuações referentes a procedimentos incorretos por parte dos empreendedores. 

A execução das ações de monitoramento será realizada pelo NATURATINS, com a participação 
supletiva das prefeituras municipais, quando estas tiverem setor organizado na área ambiental, e técnicos 
capazes de acompanhar as atividades. Neste processo de participação das prefeituras municipais, no 
monitoramento, os técnicos serão treinados em serviço, com as equipes do OEMA e através de cursos 
específicos. O acompanhamento sistematico das prefeituras nesta atividade levará à necessidade de 
estruturação dos municípios para atuar no setor ambiental. Os Conselhos Municipais de Desenvolvimento 
Sustentável a serem criados constituem um instrumento fundamental nesse processo de descentralização 
das atividades de gestão ambiental. 

Para tanto. os empreendimentos cujo corpo técnico de Araguaina e Araguatins esteja habilitado a 
realizar as vístorias necessárias no processo de monitoramento estarão sob a responsabilidade do SIFRO~ 
caso contrário, equipes da Coordenadoria de Licenciamento Ambiental do NATURATINS, atenderão 
aquelas atividades mais complexas, através do planejamento das vistorias orientadas pelo Sistema 
Estadual de Licenciamento Ambiental. 

r· 
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2.2.5 -Momtorar os recursos hídricos e o uso do solo 

O objetivo desta atividade é buscar informações para subsidiar ações que garantam o manejo 
adequado da água e do solo, na Área Prioritária. 

A Área Prioritária do Bico do Papagaio, apesar de estar inserida na região de confluência dos rios 
Tocantins e . Araguaia. enfrenta serias limitações relacionadas com a deficiência da rede de tributários. 
para assegurar disponibilidade de agua Dara uso agnco!a e urbano Agravando esse quadro. há ainda o 
problema co manejo inadequado ao soro. que provoca o assoreamento dos leitos dos rios e córregos. 
Levantamentos preliminares realizados na área do Projeto. destacam como principais problemas 
relacionados com o uso"'"'q_e seus recursos hídricos a retirada de matas ciliares, a exploração de solos 
inaptos para a agropecuária, a adoção de sistemas e processos de produção inadequados para a região, a 
presença de fossas sépticas construídas irregularmente em clubes e balneários às margens dos rios e 
córregos; instaladas sem -Iicenciamento-dos órgãos ambientais e a retirada -clandestina de areia para uso na 
construção civil. 

A falta de estudos de bacias hidrográficas em nível do Estado, fundamentais para orientar a 
classificação dos C0(1)0S d'água nas classes estabelecidas pelo CONA.\fA, tem dificultado o trabalho de 
fiscalização e administração desses recursos, por parte do NATURA TINS. 

A atividade proposta se constitui, assim, em importante fonte de informações sobre a situação das 
bacias hidrográficas da região, permitindo a execução de monitoramento que indicará alterações 
pro\ oca.ias pelo uso desordenado dos recursos naturais, subsidiando as ações de gestão ambiental 
previstas pelo Projeto. 

As areas selecionadas para fins desta atividade são as que concentram considerável densidade 
populacional na região, principalmente na zona urbana, bem como as que já apresentam alguns 
mananciais com degradação ambiental. Desta forma, optou-se por priorizar os municípios de Araguatins, 
Ananás, Xambioá, Araguaína, Tocantinópolis, S. Sebastião do Tocantins e Imperatriz. A inclusão deste 
último, um município maranhenst; é justificada pela importância de sua iat1uência ..tJre a porçlo leste 
da Área Prioritária. 

Para a análise e classificação dos corpos hídricos nesses municípios são previstos trabalhos de campo 
com coleta de amostra de água que serão submetidas à análise laboratoriais e posterior enquadramento 
das sub-bacias. 

A análise da qualidade da água será realizada a partir de dados físico-químicos, medidos no campo, 
em varios pontos de coleta, devendo os mesmos atenderem aos seguintes critérios: 

- Homogeneidade na densidade espacial das estações na bacia - toda sub-bacia terá pelo menos uma 
estação, localizada na sua jusante; 
Identificação dos pontos de coleta a montante e à jusante de todas as grandes cidades da bacia - isso 
permitirá avaliar o impacto do centro urbano sobre a qualidade da água do rio. 

As analises serão realizadas bimestralmente, no período de dois anos, permitindo urna visão global da 
situação, suficiente para embasar o planejamento de ações corretivas. 

Para a determinação dos parâmetros físicos, químicos e biológicos serão coletadas amostras de água 
no campo, conforme a metodologia da CETESB - Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo. Esses parâmetros são: temperatura. pR condutividade. turbidez, cor, 
oxigênio dissolvido, demandas bioquirnicas por oxigénio. demanda quimica por oxigênio, nitrogênio 
total. fosfato total. sólido total e coiiformes fecais -\ determinação cesses parâmetros será feita pelo 
----~ ·..:: ~- ·:::;:: . .::~ . .-~··' .... _ .. ~. ~- ~--"··--- - :.:;:: .. __ ., ;,: : .. ~ ""', ..•.. :.::::iu0,,:, o( w arers and \\astc.: 
(APHA. 1990). 
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Com relação ao uso do solo, as equipes do SIFRO serão orientadas no sentido de cadastrar as áreas 
com ocorrência de processos erosivos, buscando identificar suas causas e origem. Estes pontos serão geo 
referenciados, com o objetivo de traçar um perfil da situação do uso do solo na região. Desse processo 
também participará o RURAL TINS, órgão gestor da assistência técnica e extensão rural no Estado, com 
melhor conhecimento de causa sobre os problemas relacionados com o uso do solo na região, inclusive 
sobre as atividades econômicas mais prejudiciais ao soio na região. CUJO levantamento e importante 
subsídio ao enriquecimento do diagnostico de vulnerabilidade da NÍ'-?.~em. do Zoneamento Ecológico 
Econórnico 

Na medida em que estas informações forem sendo coletadas, as agências envolvidas no componente 
de desenvolvimento susJr.ntável, de modo particular o RURAL TINS, atuarão mais intensamente na 
difusão de técnicas e sistemas de produção mais adequados aos solos das áreas onde esses problemas são 
mais graves. 

2.2.6 -Levantar, sistematizar e atualizar informações ambientais 

As atividades ligadas ao monitoramento geralmente resultam na produção de informações, mesmo 
que este não seja o objetivo direto da atividade. como é o caso da Fiscalização e Controle. No entanto. as 
informações ambientais geradas quase sempre permitem ser trabalhadas no sentido de verificar a 
evolução dos parâmetros analisados. as causas de desvios ocorridos e a própria divulgação dos resultados 
destas ações. O Banco de Dados constitui a motivação e o resultado rinal do levantamento, sistematização 
e atualização das informações ambientais. no qual os dados fornecidos pelas agências ligadas ao meio 
ambiente deverão estar atualizados, em escala e formato compatíveis, sistematizados de forma a servir 
como subsídio ao monitoramento e articuladas com a realidade ambiental da região. Neste processo, os 
centros de monitoramento trabalharão de forma articulada com o Banco de Dados, evitando a dissipação 
das informações. 

O plano de ação integrada, juntamente com a criação do Banco de Dados, viabilizart a coleta das 
informações e posterior disponibilização de todas as informações sistematizadas. Para tanto, o consultor 
contratado para montagem do Banco e a equipe do SEPLAN responsável pelo centro de informações 
ambientais realizarão o inventário e o cadastramento das informações disponíveis nas instituições, além 
de estabelecer mecanismos de alimentação do Centro de Informações Ambientais e garantir a 
compatibilização dos bancos de dados existentes. 

Para tanto, com o desenvolvimento dos trabalhos de campo, serão definidos critérios para 
apropriação das informações geradas no processo de Controle e Fiscalização, com padronização de 
roteiros e formulários adequados a incorporação dessas informações ao sistema de Monitoramento. 

Atividades e sub-atividades associadas aos resultados esperados 2.3 

r 2.3 - Monitorar a implementação das diretrizes do ZEE 

As atividades inerentes a elaboração do ZEE na escala 1. 250000 constituem um processo 
dinâmico, no qual o produto final não são apenas os mapas tematrcos compilados através das 
metodologias propostas. A efetividade do Zoneamento Ecológico Econômico tem de transcender as ações 
tidas como de geo-referenciarnerrto e compilação das informações· é imprescindível garantir a 
transparência do processo com o objetivo de implantar as diretrizes nele estabelecidas e retroalimentá-lo 
no próprio curso de sua irnnlementacão E~·.: .:,i\ :d:::-e -:-"0:-:~:-1~.1 pelo Ser lan. mais precisamente cela 
ú,:c>:, :,_ c..: i.~E, :~~,~...::~ _;_,., t"·~~.:...,:, .: . .:, ......•.. v,a1,.) .;.::, i:01._;.\.1, t pnnc.paunente na população a ser 
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afetada pela proposta de ordenamento territorial. meios para monitorar e fomentar a implantação das 
diretrizes estabelecidas no Zoneamento, tendo como principal pressuposto a capacidade de flexibilização 
do processo (negociação), em vista das realidades locais e operacionais da comunidade envolvida. 

AJém das providências legais e operacionais necessárias à implantação do ZEE. as ações propostas 
nesta atividade visam testar as propostas técnicas do Zoneamento em setores mais problemáticos da 
região Assim. a atuação dar-se-á em duas frentes a primeira consistirá no monitoramento especifico do 
::..:mririmento do ZEE. com ênfase nos desvios ocorridos. apesar da verificação do enquadrarnem 
. .aor.tzanuo a retroalimentaçáo do processo para reavaliação das propostas do Zoneamento, e a outra na 
ação governamental indutora do cumprimento das diretrizes do ZEE, como nos casos da formulação dos 
Planos Municipais de Desenvoivimento, permitindo testar as propostas técnicas do Zoneamento, através 
da negociação propriamente. Em ambas as frentes. quando necessário, as escalas do Zoneamento poderão 
ser ajustadas para atender de forma mais precisa a demanda identificada 

2. 3. J - Verificar o nivel de compatibilização das atividades de desenvoivimento da região com as 
diretrizes do ZEE 

Com a elaboração do ZEE na região do Bico do Papagaio. o Estado. através de suas agências de 
Planejamento e de Meio-Ambiente, terá condições de promover o ordenamento territorial no que diz 
respeito às atividades de desenvolvimento, objetivando que a instalação de atividades produtivas e outras 
=-~ :-:-:-:as de a;-,~;-op1z.:1;.10 não afore de maneira inadequada as condições naturais e a qualidade de vida da 
região Inicialmente. a Comissão de Zoneamento Ecológico-Econômico. em articulação com as agências 
hcenciadoras do Estado, implantarão o Certificado de Enquadramento do ZEE, pelo qual apenas as 
atividades compatíveis com o grau de vulnerabilidade da paisagem da área objeto de implantação poderão 
ser licenciadas para sua instalação. 

Outra importante forma de monitoramento será desenvolvida junto aos agentes financiadores, 
como é o caso da SUDAM, BASA, Banco do Brasil e Agência de Deseaw,mmento do Tocantins, entre 
outras. O SEPLAN atuará no sentido de analisar os projetos de financiamento em tramitação nessas 
instâncias, com o objetivo de avaliar as propostas do ponto de vista dos reflexos que produzirá sobre o 
meio-ambiente e indicar, quando for o caso, alternativas de localização dos empreendimentos. Esta ação 
possibilitará orientar as iníciativas empresariais antes de concretizadas, tendo no financiamento pleiteado 
um importante instrumento indutor do cumprimento das diretrizes do ZEE. Além disso, reduzirá o tempo 
de tramitação das propostas, com ganho de eficiência para os setores envolvidos, por possibilitar a 
reorientação daquelas que não conseguiriam o Certificado de Enquadramento, antes de atingida a etapa 
final do processo de avaliação Da mesma forma. outros setores envolvidos no processo de ocupação 
territorial da região necessitarão estar bem articulados com o SEPL.Ail\J', durante o processo de 
planejamento de implantação de estradas, assentamentos urbanos e rurais, obras públicas de geração de 
energia elétrica e de saneamento, dentre outras. 

O monitoramento da implantação de atividades certificadas e daquelas instaladas anteriormente ao 
processo de ZEE sera realizado pelo SIFRO ou durante o trabalho das equipes de monitoramento, sendo 
que estas serão orientadas pela equipe participante da elaboração do ZEE, com objetivo de avaliar a base 
referencial através das variáveis contidas nos estudos realizados. Neste sentido, os novos projetos 
certificados pelo ZEE poderão ser monitorados, verificando prováveis desvios não considerados nos 
estudos, através do diagnóstico mais preciso das causas dos desvios, da retroali rnentação do banco de 
dados e da correção de falhas identificadas Já os projetos instalados anteriormente ao ZEE serão 
monitorados de forma mais aprimorada. em função da d;,00:"';hi]idJde de informações técnicas coletadas 

__ :.: __ :· . ..:~:-- _ ,::.:_:::_ :_ · .. :-··---~~-: ~ _, ·----~: .•..•. b üc v l .• íncrab1i1dau1: da paisagem. 
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permitirão identificar com maior precisão as causas de impactos gerados pelas ações modificadoras do 
meio-ambiente e a busca de correção dos efeitos gerados em função da ação antrópica. 

2.3.2-&timular a elaboração e implementação de planos municipais de desenvolvimento 

- 

O ZEE. dentre seus objetivos e resultados esperados. busca orientar o processo de ordenamento 
territorial. ademais de indicar ~' arvidades econfi~:c~s ambienta! e socialmente viáveis nas diferentes 
paisagens que compõem o terntono :-.este aspecto. o PGAl devera ainda ser o instrurnentalizador deste 
processo. visto o seu caráter gerencial e integrador A implementação das diretrizes do ZEE não deve ser 
entendida apenas como Q_.~stabelecimento de regras a serem cumpridas e sim um processo participativo 
de definição de planos que objetivem a melhoria das condições sócio-econômicas e ambientais da região. 
O Sistema Estadual de Planejamento e Meio Ambiente - SEPLA ... 't\l tem a função institucional de 

· estabelecer estratégias que visem à promoção· do progresso estaduaJ e municfJfaJ. Esta atribuição será 
facilitada pelos resultados a serem alcançados com a elaboração do ZEE, a disponibilização de 
informações das diversas agências envolvidas no projeto e, principalmente, pela capacidade de 
articulação institucional promovida na elaboração e implementação do PGAJ. 

Possibilitar o desenvolvimento municipa1 com a melhoria da qualidade de vida da população. 
pro rnov er transformações económicas e sociais, garannr o progresso municipal, a conservação do meio 
ambiente e viabilizar a integração estadual e municipal. serão os principais resultados esperados na 
irnp.erneruação dos Planos de Desenvolvimento Murucrpal 

A mobilização da sociedade no processo de elaboração do ZEE é pré-requisito para o 
estabelecimento dos Planos de Desenvolvimento Municipais. A participação da comunidade, empresários, 
políticos, associações, ONGs e do poder público será a base para a definição de um plano que materialize 
a vocação natural da sociedade e do meio-ambiente. Concluída a elaboração do ZEE, estará disponível 
um instrumento norteador do estabelecimento de uma estratégia de desenvolvimento municipal, resultante 
de um processo de articulação convergente dos interesses do município, em busca de um fbturo dtlejável 
e factível, através das transformações econômicas e sociais necessárias. Essas conquistas deverão se 
realizar dentro dos princípios básicos e fundamentais de sustentabilidade, compatibilizando o 
desenvolvimento com os valores naturais dos ecossistemas regionais. 

Na vigência do Projeto serão trabalhados os municípios de Araguaína, Araguatins, 
Augustinópolis, Sítio Novo do Tocantins. Tocantinópoiis. Xambíoá e Wanderiãndia, onde estarão sendo 
criados os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentado. Os demais municípios terão seus 
planos elaborados a partir do intercâmbio e apoio que receberão desses sete primeiros. 

A elaboração dos planos municipais será coordenada pelo SEPLA. '\', com o apoio das instituições 
envolvidas direta e indiretamente com o Projeto. Sua estratégia de implementação visa estimular a 
participação do município na elaboração do Plano. para torná-lo exequível e efetivo. Esta participação 
não poderá estar restrita aos prefeitos, secretarias municipais e entidades de classes organizadas. A 
representatividade da comunidade deverá ser a mais legitima possível, com objetivo de fazer transparecer 
os problemas municipais, os anseios da população com relação à ação governamental e a do setor 
privado, nas propostas contidas no Plano de Desenvolvimento de seu município. 

O ZEE servirá como instrumento de diagnóstico dos municípios, podendo este ser detalhado, 
constadas deficiências relacionadas à disponibilidade de informações que possibilitem a definição das 
estratégias sócio-econômicas e ambientais a serem estabelecidas nos Planos. Durante as atividades de 
campo relacionadas com o Zoneamento e deralhamento do diagnostico será iniciado um processo de 
estimulo e mobilização da comunidade. no s:er.:id,"' :!e 21.:e \ is::..:::::-",? ::. ::Y:;:'C':-tfocia do estabelecimento de - 
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do PGAI na região podem funcionar como multiplicadores das vantagens e beneficíos a serem gerados 
com a elaboração do Plano, com os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável auxiliando no 
processo de mobilização da comunidade. Aqui estaria concluída a primeira etapa de elaboração do Plano. 

Constitui a segunda etapa a realização de fóruns nas sedes dos municípios com a participação da 
comunidade. Neles, o SEPLAN atuará como moderador das discussões. deixando que em cada município 
as informações relacionadas com os problemas e suas causas transpareçam, com o objetivo de traçar as 
prioridades locais. bem como definir o papel dos ,:i·,ersos setores municipais. inclusive da própria 
comurudace. \ isando ao encaminhamento de propostas parncipanvas Estes eventos serão balizados pelas 
diretrizes do ZEE e pelas demandas da comunidade, buscando estabelecer uma relação de consenso para 
elaboração dos Planos. 

A terceira e última etapa de elaboração do Plano, sua formatação final, é da responsabilidade do 
SEPLA. '\J'. que deverá definir as prioridades de investimentos públicos em estreita articulação com as 
prefeituras e representantes da comunidade, a fim de· que estas passem á integrar o· plano de ação do 
governo. Na entrega dos Planos Municipais de Desenvolvimento, estes deverão ser apresentados à 
comunidade. mostrando que as estratégias neles estabelecidas condizem com as posições definidas em 
conjunto com a sociedade local. Durante o processo de execução dos planos, o SEPLAN atuará como 
agente articulador das atividades e dos atores das ações propostas. neste caso podendo ser montados 
comitês municipais . corno suporte desta articulação. 

A execução destes planos será um importante indicativo da consistência dos resultados das 
pr cpo sras definidas no ZEE, av aliando sua eficiência e replicab I hdade para outras areas. Espera-se. ainda. 
que resulte no fortalecimento das ações municipais no processo de descentralização das atividades 
inerentes a proteção ambiental e a multiplicação dos projetos de manejo sustentado na região. 

2.J . .3 - Viabilizar as condições básicas para a criação dos Unidades de Conservação 

r· 

Como as demais propostas técnicas do ZEE, as indicações de áreas de uso restrito também serão 
negociadas com a sociedade. Findo o processo de elaboração do ZEE, o PGAI buscará garantir a criação 
de áreas de uso restrito sujeitas a regime jurídico especial, através da negociação entre a comunidade 
envolvida e as esferas institucionais e políticas da região. 

Neste sentido, serão realizadas reuniões com a população local e outros segmentos com interesse 
na áreas indicadas pelo ZEE, visando mostrar os resultados dos estudos. as propostas de ações e os 
benefícios a serem gerados com a criação dessas áreas. Mediante esta apresentação, seca iniciado o 
processo de discussão e negociação para a implantação das Unidades de Conservação, com o necessário 
estabelecimento de um plano de trabalho para a operacionalização das ações propostas, onde as diferentes 
instâncias possam atuar de forma integrada. Este trabalho será articulado e assessorado pelo Grupo de 
Trabalho e seu braço descentralizado em nível regional - os GTs-Sus de Araguaina e Araguatins. 

Em virtude de demanda específica e do processo de criação em curso do Parque Estadual do 
Encontro das Águas, na confluência dos rios Araguaia e Tocantins, o Projeto financiará o Plano de 
Manejo da área e o fechamento de seu perímetro com cerca de arame. 

A inexistência de Unidades de Conservação na região faz menos complexo o processo de criação 
dessas unidades, do ponto de vista político-institucional, em face da menor resistência geralmente 
oferecida, nesses casos, à retirada dessas áreas do estoque regional de terras disponíveis para o mercado. 
Registre-se a viabilidade jurídica de estas Unidades virem a ser criadas também pelo poder público 
municipal. o que representa um estímulo a parncipacão e envolv irnento do município na gestão de áreas 
t"'ro!-=~1Ca e 
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2. 3. 4. Monitorar os assentamentos rurais na região 

A Área prioritária possui 70 assentamentos rurais oficiais, com 5.600 assentados, e mais de 20 
outros em via de serem implementados pelo INCRA. Por outro lado, a região abriga em tomo de 8.000 
famílias sem terra e um volume de áreas já arrecadadas pelo órgão fundiário capaz de atender a 
praticamente toda essa demanda 

Ha. portanto. um processo de Reforma ..\g:rana em curso na região. cue. sabidamente. não corr;a 
com capacidade natural adequada para satisfazer aos requenmentos de uma agricultura de baixo mve] 
tecnológico como a praticada na area. Seus poucos solos férteis já estão apropriados e a grande maioria 
dos disponíveis chega ,rapidamente á exaustão depois de curto período de uso pela agricultura 
convencional. A resultante possível da conjugação desses fatores é que, ao invés de resolver, o Estado 
pode tornar crônicos os problemas sociais dessa população. a eles atrelando os de cunho ambiental. com 
empobrecimento ainda maior das bases de recursos naturais nos assentamentos. 

Para assegurar adequada compatibilização entre as demandas regionais por terra e as condições 
naturais nela predominantes é fundamental o monitoramento dos projetos a serem implementados na área. 

A primeira ação relacionada com os assentamentos está no nivelamento das atribuições do 
fNCRA, IBAMA, NATURA TINS e ZEE. específicamente no que refere-se aos novos assentamentos 
rurais Nesta atividade, serão articulados os interesses relativos ao ZEE, legislação pertinente e demanda 
das comunidades por novas áreas de assentamento O objetivo será evitar que os assentamentos de 
Reforma Agrária se instalem ern arcas não adequadas .ro pum o de v ista ambiental. 

Com relação aos assentamentos já instalados a ação proposta visa nivelar as equipes do 
RURAL TC\S, Projeto Lumiar e Grupos de Trabalho Regionais, vistos os resultados do Zoneamento 
Ecológico Econômico. Uma vez discutidas as diretrizes emanadas do ZEE pelos setores envolvidos com a 
condução do processo de ordenamento do território na região, serão iniciados os trabalhos junto aos 
assentamentos objetivando a negociação de sua implementação, ao mesmo tempo que testando os 
modelos propostos de alternativas aos sistemas de produção oonvenciomis. Esta atividade será 
desenvolvida em articulação com as atividades ligadas ao sub-componente de Manejo Sustentável do 
Projeto. 

Custos Consolidados do Sub-componente 2 

.ElalamlO de detpeta Valora(RS) % 
1 Obras E 

-1 - 
Equipamentos e materiais permanentes i 146 040.00 34,5 

; Serviços de consultoria í 90.000,00j 21,5 
! Pessoa física i l .417.50/ 0,5 
' Pessoa jurídica 29.268.00i 7,0 
Material de consumo 1 51. 709.50! 12,0 

· Passagens 4.000,001 1,0 
Diárias 99.080,00 23,5 
Total 421.515,00 100,0 
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SUB-COMPONENTE J. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAIS 

ÓRGÃOS EXECUTORES: NATIJRATINS, m~ CIPAMA E PREFEITIJRAS MUNICPAIS 

AGiNCIAS COLABORADORAS: :MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, RURAL TINS. 
SECRETARIA DE AGRJCLlTI~ l~1TINS. rnCRA 

r 
OBJETIVOS: Cadastrar e licenciar atividades produtivas degradadoras ou potencialmente degradadoras 
do meio-ambiente, na Área Prioritária, recomendando a correção dos desvios constatados pelo 
monitoramento e fiscalizando a execução das medidas corretivas recomendadas. 

r- RESULTADOS ESPERADOS DO SUBCOMPONENTE 1 ... 

r 

Resultad~ 3.1 
- Controle e fiscalização sistemáticos e permanentes de toda a Área Prioritária; 
- Correção dos desvios ambientais detectados; 
- Integração dos órgãos ambientais e prefeituras na gestão ambiental da Área Prioritária; 
- Promoção de maior efetividade dos recursos tecnológicos disponível para a gestão do meio-ambiente; 
- Disseminação de informações ambientais ...,isicas junto à população regional. 

r: 

Resultado 3.1.1 
- Integração de competências e estabelecimento de parcerias entre os órgãos físcalízadores, na 
implementação do Controle e da F~liz.ação. 
Resultado 3.1.2 
- Estabelecimento de critérios e procedimentos técnicos para definição dos valores das Ji&:mças e 
multas. 
Resultado 3.1.3 
- Redução das queimadas indiscriminadas na regjlo e da premio sobre seus recursos fimnfsticos. 
Resultado 3.1.4 
- Redução drástica dos desmatamentos irregulares e da exploração ilegal de madeira. 
Resultado 3.1.5 
- Fiscalização e controle efetivos <W atividades passiveis de licenciamento ambiental. 

Resultados 3.2 
- Difusão de informações básicas sobre as questões gerais relacionadas com o meio-ambiente; 
- Identificação e discussão com a sociedade de questões sócio-ambientais de âmbito local e regional; 
- Promoção da participação social no processo de gestão ambiental integrada; 

r: 
,,...., 

Resultado 3.2.1 
- Estabelecimento de um novo patamar na relação produção/preservação ambiental, na região do 
Bico do Papagaio. 

r 
r: 
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Resultados 3.2.2 
• Promoção da manutenção e integridade das Reservas Legais nas propriedades rurais; 
• Criação de novas áreas de proteção ambiental nas propriedades rurais. 
Resultados 3.2.3 
- Estabelecimento de um canal de comunicação direta da população com o OEMA 
- Ampliação da capacidade de detecção e correção dos desvios ambientais. 
- Otimização da eficácia do Sistema Integrado de Fiscalizacão e Controle por Rotas 
Resultados 3.2A 
- Promoção da gestão ambiental participativa; 
- Criação de condições básicas para o desenvolvimento municipal sustentado. 

,,..... 
Resultados 3.3 
- Otimização da aplicação da Legislação Ambiental; 
• Redução da impunidade verificada em relação às infrações e crimes cometidos contra o meio-ambiente. 
- Participação do Ministério Público do Estado no acompanhamento dos processos abertos 
contra os infratores r: 

r' 

Resultados 3.3.1 
- Estabelecimento de roteiros processuais para aumentar a eficácia da aplicação da Legislação 
. Arnb i ental. 
- Criação de um cadastro estadual. para assegurar a verificação de reincidência infracional 
- Reparação, pelo infrator, dos danos por ele causados ao meio-ambiente (recomposição, 
compensação ou indenização). 
Resultado 3.3.2 
- Punição administrativa e judicial dos infratores. 

!'"'- ATIVIDADES POR RESULTADO 

Atividades e sub-atividades associadas aos resultados esperados 3.1 

3.1-Implanu.rr Pia110 de Ação Integrada de Controle e Fiscalização 

:So processo de gestão ambiental, as ações de controle e fiscalização constituem os principais 
mecanismos corretivos da degradação ambiental. Os instrumentos delineados nesta estratégia de atuação 
baseiam-se na harmonização, definição dos atos e procedimentos dos agentes envolvidos. Assim, uma 
legislação consolidada e compatibilizada nas esferas federal. estadual e municipal, constitui a principal 
arma para o estabelecimento das ações integradas Desta forma, os procedimentos a ser adotados no 
controle e fiscalização serão nivelados entre as diferentes instâncias administrativas, otimizando os 
aspectos de complementaridade das legislações federal e estadual. O Grupo de Trabalho responsável pela 
elaboração e acompanhamento do Projeto, através do Ministério Público Estadual e das assessorias 
jurídicas das instituições envolvidas, garantirá a padronização dos órgãos fiscalizadores no que diz 
respeito ao nivelamento da adoção da legislação ambiental. No concernente à legislação ambiental vigente 
no Estado. Tocantins conta com a Lei de Política Ambiental do Estado. a Lei Florestal. a Lei de Pesca e 
Anuicultura. a Lei dos -\~~0~·, ... :!:n, t' ~·.;: -C:"l~c._:7:·1,,l~ c-,r:-,::~- -e;·J~~~e:-:2:-es (\ .. ---:~ 0 apoio V-. 
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reestruturando o Conselho Estadual de Meio Ambiente, o que garantirá a manutenção deste processo de 
nivelamento e complementaridade nas ações de fiscalização e controle. 

Para que os agentes de fiscalização e policiais militares ambientais passem a atuar de forma 
integrada, adotando os mesmos parâmetros legais, serão realizados cursos de capacitação e de nivelamento 
sobre a legislação ambiental vigente. fundamentados em princípios de relações interpessoais no trabalho. a 
ser repassados aos capacirandos atrav es de mate ria especifica que precederá as componentes dos cursos 
previstos 

U:. ajustes ugados a adoção ce leis cornpatrbrhzadas consntuern o primeiro passo para definição de 
competências e parcerias. O Plano de Ação Integrada de Controle e Fiscalização abrangerá atividades de 
proteção da fauna, controle de queimadas, atividades florestais e atividades passíveis de licenciamento 
ambiental. 

Para as ações de fiscalização será adotado um sistema de cobertura da Área Priooritária., batizado 
com o nome de Sistema Integrado de Fiscalização por Rotas-SIFRO. Por este sistema, a região será 
dividida em 16 rotas previamente definidas, que terão as cidades de Araguatins e Araguaína como centros 
de apoio logístico e referência, com 08 (oito) rotas na região de Araguatins e 08 (oito) na de Araguaína. 
Estas rotas possuem uma área aproximada de 2.000 krn2, com raio em torno de 25 km, selecionadas em 
função da distribuição de estradas, homogeneidade geográfica, rede hidrográfica e problemas ambientais. 
A partir da definição destas rotas, as equipes de fiscalização do NATURA TINS, IBAMA e CIP AJvfA 
Companhia Independente da Polícia Militar Ambiental atuarão de forma integrada e sistemática na Área 
Prior.tarta Alem das ações de fiscahzação, as equipes das rotas atuarão também de forma preventiva, 
dando suporte as atividades de monitoramento e de educação ambiental. Dada a impossibilidade de 
divulgação prévia da programação de campo prevista, em face da importância do fator surpresa no 
trabalho de fiscalização, as equipes levantarão junto às comunidades locaís, prefeituras e instituições 
representativas as demandas sobre a realização de palestras, treinamentos rápidos, participação em 
eventos relacionados com a questão ambiental, orientação da população sobre a legislação ambiental, 
emre outras atividades. De volta aos núcleos regioolis, os técnicos locais encarregar-se-lo de programar, 
para as missões seguintes, o atendimento dessas e de outras demandas encaminhadas diretamente aos 
núcleos. 

Como no caso do monitoramento, as prefeituras participarão do processo de controle e 
fiscalização na área de seu município, mediante treinamento realiz.ado no acompanhamento das missões 
previstas. Assim, a participação das prefeituras no controle e fiscalização. em parceria com o 
~ATLRA TINS, IBAMA e CIP AMA, faz pane do mesmo processo gradual de descentralização de 
algumas ações na área de gestão ambiental que com o tempo passarão a ser da responsabilidade das 
administrações locais Da mesma forma. a articulação das atividades deste sub-componente com o Projeto 
de Controle aos Desmatamentos e Queimadas-PRODESQUE tornará menos dificil o estabelecimento das 
parcerias e da descentralização em estadual. 

Em cada uma das duas sub-áreas. havera uma equipe de fiscalização de cada uma das três 
instituições envolvidas. sediada nas respectivas cidades de apoio. mais um representante das prefeituras 
municipais, totalizando 03 (três) equipes por sub-área e 06 (seis) em toda a região. Ao todo, o sistema 
contará com 08 (oito) veículos com tração 4 x 4, equipados com rádio transreceptor e GPS, 06 dos quais 
permanecerão no sistema de rotas propriamente - três em cada região - e 02 funcionarão como unidades 
táticas móveis de reforço, desenvolvendo atividades ernergenciais, como as demandas locais e do serviço 
da Linha Verde, quando às equipes das rotas for inviável fazer o atendimento, e como reservas da frota em 
circulação programada :\ periodicidade do sistema sera de 30 dias, nos dois anos do Projeto. 
permanecendo cada equice rn l;;e!el ::;:15'mês em c::.~a rota. cobrindo ate 500 Km de estradas interiores ac 
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Uma escala de trabalho já definida permitirá o revezamento das equipes do NATURATINS, 
IBAMA E CIP~ em cada rota, de modo que uma mesma equipe não venha a cobrir a mesma rota 
duas vezes consecutivas, reduzindo, assim. as consequências administrativas indesejáveis comumente 
advindas das rotinas que terminam por cristalizar laços de prox.imídade comprometedores com os 
empreendimentos fiscalizados. Na escala elaborada, cada instituição terá uma semana de folga por mês. 
com objetivo de dar descanso para os agentes e efetuar mam .. tenção nos equipamentos 

O sistema de rotas contará corn 'J rn processo di r+-: cn d e i n formações. permitindo adequada 
1 ntegração das ações e do processamento dos resultados obtidos Considerando que as instituições atuarão 
de forma nivelada, os mesmos procedimentos processuais serão adotados pelas diferentes equipes, 
possibilitando Jesde a padronização dos relatórios, até a arrecadação de multas e infrações em um mesmo 
fundo. 

O sistema padronizado de relatórios a ser adotado pelas equipes de fiscalização objetiva alimentar 
o banco de dados, permitindo que cada missão a uma rota se valha do histórico da fiscalização até então 
desenvolvida naquela área, para o planejamento de suas atividades. Neste processo, as equipes poderão 
verificar os resultados das atuações anteriores e a evolução das medidas adotadas pelo infrator, evitando a 
duplicidade de ações e criando disponibilidades para outras intervenções na rota. 

Na operacionalização do sistema de rotas, as equipes estarão interligadas, por radiofonia, aos 
núcleos de Araguatins e Araguaina, mantendo um canal de comunicação para troca- de- infonnações dos: 
resultados obtidos e monitoramento do processo. Através desses núcleos. o sistema estará integrado ao 
ser. iço de Linha Verde, atendendo a denuncias e outras demandas da população, em nível local. Outra 
dinâmica adotada no sistema de rotas esta relacionada com a variação da escala de prioridades das 
missões, conforme o calendário das atividades mais impactante na região, tais como: queimadas, 
desmatamento e pesca na piracema. 

3.1. / - Definir competências e parcerias dos orgãos fiscalisadores 

Em razão da grande extensão territorial e dos problemas de acesso e comunicação na Área 
Prioritária. não será possível efetivar a gestão pretendida, sem o estabelecimento prévio de competincias 
e das parcerias viabilizadoras da otimização da capacidade de atuação das instituições do setor. Apesar 
das atribuições específicas dos órgãos gestores ou concorrentes à gestão do meio-ambiente no Estado, há 
pontos de articulação e convergência na execução dessas atribuições. que serão efetivados como 
interfaces institucionais viabilizadoras da integração a ser implementada. 

A atividade visa alcançar maior eficiência no processo de Fiscalização e Controle, o que exige que 
cada parceiro institucional esteja ciente de sua atribuição. e os técnicos preparados para atuar em 
conjunto. Com seus respectivos quadros nivelados sobre as ações a serem desenvolvidas, o 
NATL'RA TNS, o IBAMA e a CIP AMA atuarão cobrindo todas as demandas da fiscalização, 
identificando e autuando, quando necessário. o não-cumprimento dos dispositivos legais nas áreas de 
fauna. flora uso do solo. mineração e queimadas. entre outras. 

Para tanto, serão padronizadas as ações de fiscalização e os encaminhamentos a ser adotados, seja 
no aspecto de regularização das atividades fiscalizadas ou de acompanhamento processual dos crimes 
cometidos contra a natureza. 

A atividade será desenvolvida através de parcerias, pela implementação de instrumentos legais, 
entre os órgãos gestores do meio-ambiente. no Estado do Tocantins. que atuarão na região do Bico do 
Papagaio (~ATCR..-\Tl);S, lBA..:\1A.. Mirusterio Publico do Estado, CIPAMA). Como formas 
viabilizadoras dessas parcerias serão :'ir:-r . .:d::-,, e··':'- e::>, ~ ·e~:,>:-~ :lc cooperação entre os diferentes 
_. ~ ~:--·----~, \.'..\.,.;,._.,,..:;,_;;:, ~ ••.• ,.u::. uÇ ••• ua1yà0 wHJUnt<i, -.0m emprego de gwa unico de autuação e 
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padronização dos formulários e relatórios de campo atualmente usados pelo NATIJRATINS e mAMA 
No desenvolvimento desta atividade, serio incorporadas experiências de outros estados, de modo 
particular do Estado do Mato-Grosso do Sul, que já emprega dinâmica semelhante de traba.lhot ficando o 
GT como braço articulador desse processo, com a função precípua de assegurar as parcerias necessárias. 

No apoio logístico e de infraestrutura à ação parceira, serão construídos dois Núcleos de Apoio, um em 
Araguaina e outro em Araguatins. que estarão equipados com rádio, telefone, computador e demais 
equipamentos e mobiliário de escritório indispensável para o seu funcionamento Junto a toda a infra 
estrutura a ser cnada. serão tremados 40 Agentes de Fiscahzação, que farão o trabalho de campo, com 
cursos ministrados por consultores com experiência na área de Legislação Ambiental, de Educação 
Ambiental, Relações Int~ais no Trabalho, Primeiros Socorros e preenchimento de Autos de 
Infração e de Guias de Recolhimento. Estes três últimos deverão ser ministrados por técnicos do 
NATURA TINS e IBAMA. 

Serão realizados workshops nas regionais de Araguaína e Araguatins, com o objetivo de reciclar o 
pessoal envolvido na processo, e avaliação do desempenho do SIFRO . 

,-. 

.,.... 3. J.2-Implementar processo de ajustamento de licenças e multas 

Visa estabelecer critérios e procedimentos técnicos _para definição dos valores das .licenças e· multas · · 
aptiêáveiS: conforme potencial de impacto das diferentes atividades. considerada a escala do 
empreendimento e os respecrivos ru v eis de degradação e de poluição ambiental que produzem. No 
estabelecimento desses critérios e procedimentos será considerada a diversidade fisiográfica do Estado. 
que possui áreas amazônicas, pré-amazônicas, cerrado, pantanal e ecotonos de variados tipos. 

A Legislação Ambiental vigente no Estado do Tocantins passa por um processo de revisão, pelo qual 
estão sendo propostas aJtei-ações referenciadas em experiências de outros estados da Federação, havendo 
necessidade de intercâmbio técnico-institucional do NATIJRATINS com outros OEMAS, relativamente 
ao estabelecimento de aitérios para cobnDça de tuas e owabl Téalicol clD·llllótuto &rio 9ilills e 
levantamentos junto aos órgãos de meio-ambiente de vários estados e um consultor da área de economia 
ambiental será contratado para sistematizar o processo pmeodádo. Sio Paulo, Minas Gelais, Rio de 
Janeiro, Paraná e Pllá slo os estados a sec visitados em busca do intercâmbio necessário, dado o estágio 
dos trabalhos ali em desenvolvimento nessa área. 

.-- 3.1.3 - Organizar operações na proteção da fauna e controle de queimadas 

r· 

Os motivos que levam ao emprego inadequado de queimadas e às agressões à fauna regiona1 estão 
incorporados a um processo cultural de prática agropecuária predominante no país, no Estado e na região, 
cuja frequência e formas de uso estão intrinsicarnente relacionadas com a condição sócio-econômica e o 
nível de conhecimento técnico da família do produtor e do proprietário rural. Existem, ainda, a prática da 
queimada criminosa. a caça esportiva e comercial e a pesca predatória, ações que não podem ser toleradas 
no processo de controle e fiscalização da fauna e flora. A organização das operações que objetivam 
garantir a proteção da fauna e o controle de queimadas deve estar baseada na origem desses problemas e 
na avaliação dos condicionantes da infração, para se conseguir resuhados mais efetivos nas ações 
propostas. A legislação peninente garante os instrumentos necessários para implantação de mecanismos 
ostensivos de fiscalização, o que será viabilizado através do Sistema Integrado de Fiscalização por Rotas 
S rFRO. pelo qual o :\ATCRATG\'S. IBA._\.fA e ([P:\.MA atuarão de forma nivelada quanto às questões 
relativas à caça. pesca e queimadas Para otimizar essas ações. es-á prev ista a capacitação do pessoal 
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Em termos de fiscalização da fauna, serão concentrados esforços das equipes dentro do SIFRO, 
conforme a demanda apresentada pela comunidade local, pela Linha Verde, pelos resultados indicativos 
do Banco de Dados e observações locais dos agentes de fiscalização. 

Outro referencial a ser utilizado na fiscalização da fauna são os fatores relacionados com a 
sazonalidade de eventos que ocorrem ao longo do ano. como é o caso do período de piracema. Visto que a 
Área Prioritária e cortada e delimitada oelo Arazuaia e Tocantins. os dois principais rios da região, haverá . - 
uma grande demanda por esta ação no Proieto Esta ação será desenvolvida de forma ostensivo-coibitiva. 
no âmbito do SlFRO, e onde houver denuncia. ou detectado comercio eou captura de quaisquer espécies 
da fauna silvestre, os animais serão apreendidos e soltos em locais adequados. Os infratores serão 
enquadrados de acordo com a legislação vigente. Para assegurar um sistemático trabalho de informação e 
fiscalização na área da pésca, serão firmados convênios e realizados cursos de capacitação junto às 
colônias de pescadores locais, repassando a responsabilidade de fiscalização do setor, na área, 
aos.próprios pescadores, sob a supervisão do NATURATINS. 

Simultaneamente às ações de fiscalização, o SIFRO contribuirá para a mudança de posturas frente 
aos problemas que afetam a fauna regional, através de um trabalho de educação ambiental. realizando 
palestras e encontros junto às comunidades locais, para mostrar os prejuízos que a comercialização de 
animais silvestres, caça e a pesca indiscriminadas causam à fauna e aos estoques de recursos pesqueiros 
da região. Além da ação horizontal de levar jnformação às comunidades locais sobre as-questões relativas 

. 'à ·fàtina" e. às. queimadas: -o·· ProJeto. â~iará ~ o desenvolvimento de atividades produtivas de base 
conservacionista, no âmbito da sub-componente de manejo sustentado, verticalizando o processo de 
gestão. Complementares, essas ações resultarão em menor pressão sobre os recursos faunisticos da região 
e redução das queimadas indiscriminadas. 

As operações contra as queimadas estarão concentradas no período da seca, nos meses de maio a 
outubro, e sedo subsidiadas pelo sistema de monitoramento de queimadas. Com este sistema em 
operação, mais a interligação sede/núcleos regionais do NATURATINS, via "fax-modem", e este por 
radiofonia ao SIFR.O, a Área Prioritária pusa a ser oobtl'ta nos níveis da ficlti?.açio, do contlok. e do 
monitoramento de forma sistemática e permanente, assegurando resultados substanciais na ação contra as 
queimadas, e de modo particular contra as queima.das criminosu. 

O SIFRO também procederá à identificação e localização dos focos de queimadas através da 
leitura de GPS, com transferência e plotagem de dados para planilhas e mapas, com vistas ao 
monitoramento de focos de incêndio nos anos subsequentes. para cruzar com os dados de satélite, cujos 
resultados finais serão utilizados no monitoramento para o diagnóstico do problema de queimadas na 
região e tomada de decisão das ações a serem empreendidas posteriormente. Esta linha de ação será 
apoiada por chamadas através da mídia. projeção de vídeo. "spots .. e cartazes produzidos no sub 
componente Estruturação das Instituições Executoras do PGAI. no âmbito do Projeto. 

Com a implementação desse processo espera-se aumentar o numero de solicitações de 
_,,.., Autorização de Queima Controlada, pela qual o interessado passará a adotar precauções específicas de 
,.-. controle do fogo, conforme o estabelecido em portaria do IBAMA. Este tipo de iniciativa por parte do 

proprietário será estimulado no processo de conscientização da população, e assegurado nas ações de 
,,.... fiscalização . 

,-, 

. ,....._ 3.1. -1 - Controlar e fiscalizar as atividades florestais 

Consiste em colocar sob o controle das instituições gestoras do meio-ambiente, através da 
,,._ fiscalização. as atividades florestais desenvolvidas no Estado 

p.,:-:- ~-==~ ::. ~~- ~._:_;:.: .: · __ . ~ ~- :·.::-: .:..; :~.:.-:~--, i:..i: ..• .:-.....;.;, r:.1 regiàv e a que oferece em 
,-.. disponibilidade o produto de maior valor de mercado. a madeira. um permanente e sistemático processo 
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de exploração predatória desses recursos tem predominado em todas as mais recentes frentes de ocupação 
regional, cujo maior poder de devastação está na pecuária ~e cone extensiva e na atividade madeireira, 
grandes motivadoras dos desmatamentos e queimadas na Area Prioritária. Nas áreas de predomínio de 
cerrado, aJém do avanço da pecuária, a produção de carvão vegetal constitui a mais séria ameaça à 
sobrevivência dessa típica formação natural, igualmente rica em espécies florestais e mais ainda em fauna 
silvestre 

Apesar dos atributos naturais que fazem da floresta e do cerrado um alvo preferencial das frentes 
económicas. a rragiirdade ua ação do Poder Publico como regulador da apropriação e uso dos recursos 
florestais responde em grande medida pelo atual quadro de desordenamento do setor, na região. 

Atualmente, a ~sidade de reversão desse quadro não passa apenas pela demanda das 
instituições de meio-ambiente que atuam no Estado. Advêm, entre outros fatores, da crescente 
importação de produtos básicos - dentre os quais a própria madeira - resultante do uso inadequado dos 
solos (pobres em sua maioria} e dos riscos de colapso de sistemas de suprimento essenciais, como o de 
abastecimento de água em várias cidades, em vista dos intensos assoreamentos a que estão submetidos os 
rios e córregos da região. Nesse sentido, as mudanças requeridas por uma nova ordem no setor florestal 
regional exigem fiscalização e controle ostensivos das atividades florestais, no sentido de a) coibir os 
desrnatamentos e a exploração de madeira irregulares; b) controlar a integridade das reservas legais e 
áreas de preservação permanente, e) repor as,.~ ciliares - inicialmente nas- áreas mais -eritieas ·do· J)'ODfO · 
de vista da reci.ipéração .. de· rios ... córregos ê lagoas: d) recompor e/ou implantar um mínimo de reservas 
legais nas propriedades sem cobertura arbórea natural, e) onentar os interessados sobre as rotinas de 
licenciamento. controle e fiscalização existentes no setor madeireiro. como forma de informar e 
conscientizar sobre as questões legais pertinentes. 
Essas ações serão desenvolvidas por equipes permanentes de fiscalização, com adoção dos seguintes 
procedimentos: 

Desmatamento,~ 

- 

Fiscalização a ser executada. principalmente, através do Sistema Integrado de Furatiaçio por~ 
que ttri sua programaçlo conceotrada nesta atividade durante todo o período de estiagem, quando 
ocorrem os maiores desmatamentos na região. Os procedimentos são: medição da área desmatada 
irregularmente; autuação e enquadramento legal de acordo com a área desmatada; adoção de 
procedimentos legais, para regularização de área de reserva legal; instrução do autuado para a condução da 
regenenção natural, quando a propriedade estives- ultrapassado os limites de 50-/o ou 80-/o a ser mantidos 
como reserva legal, conforme a classe de tamanho da propriedade. 

Esta atividade será subsidiada pelo SEPLAN-TO. através de seu laboratório de sensorearnento 
remoto: pelo IBAMA, através do CSR-Centro de Sensorearnento Remoto, e pelo INPE, através do 
PRODESQUE-Projeto de Controle de Desmatamentos e de Queimadas na Amazônia Legal. Estas 
ferramentas permitirão identificar com maior precisão os processos de desmatamentos em curso na 
região. possibilitando o planejamento das ações de fiscalização, no âmbito do SIFRO. No apoio à 
implementação desta atividade serão feitos sobrevôos na Area Prioritária, durante o primeiro ano do 
Projeto - prazo presumível para entrada de informações do PRODESQUE ~ com o objetivo de identificar 
novas frentes de desrnatamentos, que serão geo-referenciados, armazenados no Banco de Dados e 
fiscalizadas pelo SIFRO. Por estes mecanismos será adotado procedimento de fiscalização indireta. 
através do cruzamento de informações existentes no Banco de Dados. - 
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Transporte de madeira: 

O controle e fiscalização do transporte de madeira dar-se-á através dos desmatamentos autori2:ados 
e das madeiras oriundas de áreas de Plano de Manejo Florestal sustentado e das ATPF (Autorização de 
Transporte de Produtos Florestais). Encontrada madeira sem A TPF, será efetuada sua apreensão na 
mesma na delegacia mais próxima. com averiguação de sua origem e adoção das medidas legais cabíveis 
Para tomar mais efetivo o sistema de controle de transnorre de madeira no "corredor madeireiro" 
Para/Tocantins. sera adquirido um "traiher .. que se deslocara com uma equipe de fiscais ao longo da 
fronteira tocantina dos dois estados, com estacionamentos periódicos nos pontos mais importantes desse 
corredor. Será desenvolvido trabalho de articulação entre NA TUF.A TINS/SECT AM, com vistas ao 
estabelecimento de procêdimentos para a ação conjunta nessa fronteira, pelo qual a fiscalização e controle 
de desmaíamentos, queimadas e outras atividades e empreendimentos serão também otimizados 

r Controle das serrarias: 

,-_ 

r 

r- 

Identificação de todas as serrarias na Área Prioritária., através do Sistema Integrado de Fiscalização por 
R~ para efetivação do controle de registros e licenças de funcionamento, bem como dos estoques e 
consumo/produção local e regional de madeira. Desta forma, serão coibidos a exploração, .o comércio e o 
beneflciamento ilegais de produtos· e subprodutos florestais. identificando e fiscalizando na Área 
Prioritária os agentes fornecedores. extratores. transportadores. processadores e comerciantes de madeira. 
Este processo estará em permanente execução. objetivando a alimentação do Banco de Dados 
Ambientais, relativamente a capacidade de beneficiamento de madeira instalada na região e, por 
conseguinte, ao poder de transformação florestal da atividade madeireira regional. 

3. 1.5 - Fiscalizar e controlar as atividades de licenciamento ambiental 

-- 

Objetiva a identificação, o cadastramento, a fiscalização e o controle das atividades passíveis de 
licenciamento ambieatal 

Deda a grande extensio territorial do Estado e o generalizado desinteresse dos responsáveis pelos 
empreendimentos econômicos em regularizar e informar-se junto ao NATIJRATINS sobre o 
licenciamento ambiental previsto em lei. para as diversas atividades modificadoras do meio-ambiente, é 
necessário colocar esses empreendimentos sob a fiscalização e controle direto do órgão. Para tanto, será 
asegurado através do SIFRO a identificação dos empreendimentos irregulares, com advert&icia e 
respectivos autos de infração. quando for o caso, para que a atividade se regularize junto ao 
NATURATINS. Os empreendimentos que não tomarem as providências para sua regularização serão 
identificados pelo Banco de Dados, que repassará a informação para as equipes de campo do sistema de 
rotas, as quais tomarão as medidas necessárias à interrupção das atividades irregulares. As empresas 
regularizadas passarão por um processo de monitoramento a ser efetuado pela sede do NATURATINS, 
juntamente com os núcleos regionais do órgão. No curso das ações, o SIFRO divulgará, através de 
material produzido na Atividade 3.2. I, os tipos de empreendimento passiveis de licenciamento ambiental 
e os procedimentos a serem adotados para sua regularização. 

r- 
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Há carências em todos os níveis, quanto à conscientízação ambiental, na região do Bico do 
Papagaio. A precariedade das condições básicas de sobrevivência, aliada ao isolamento em que vive 
grande parte de sua população e o baixo nível de educação fonnal ali verificados, estão a exigir 
criatividade na adoção de uma estratégia que viabilize um trabalho efetivo de conscientização ambiental 
nessa Área Prioritária. 

'\o PGA..L fazem parte dessa estratégia os projetos-piloto propostos na componente Promoção do 
vlaneo Sustentavel dos Recursos '\aturais. cuia efetividade guarda correspondência com o nível de 
retorno económico e social cas auvinades produuv as contempladas. tenco em vista a dimensão ambiental 
a elas inerentes, como sejam o extrativismo nos babaçuais, os sistemas de produção agro-florestais e a 
apicultura, entre outros. ,bqui, a conscienrizaçâo ambiental se faz na aprendizagem resultante do 
confronto das demandas de acessibilidade aos recursos naturais, requeridas pela necessidade de 
sobrevivência, com as de manutenção/enriquecimento do potencial produtivo das bases dos recursos 
explorados. Embora de aplicação ma.is restrita, no âmbito· do Projeto, e de mais longa maturação, esta 
iniciativa produz resultados duradouros., uma vez que a manutenção dos recursos colocadas em uso 
confunde-se com o próprio processo de produção, dualidade de rara verificação nas atividades produtivas 
convencionais. Dados esses aspectos. são ações de caráter mais vertical, que avançam horizontalmente de 
forma progressiva. 

De outra pane, estão as atividades de alcance essencialmente horizontal, cuja verticalização se 
dará ao longo do tempo; desde que não sofram solução de continuidade Estas atividades têm maior peso 
no Prc-e:o, porque mais compatíveis com seus objenvos, sendo por ele atendidas de forma plena. 

A complementaridade verificada entre essas duas vertentes propende a assegurar maior efetividade 
ao processo de conscientização ambiental, por possibilitar a participação social pelo lado da demanda da 
população local, e não apenas pelo interesse do Estado em viabilizar a gestão pretendida. 

3.2.1- Implementar serviços integrados de orientação e consciemização ambiental 

Esta atividade visa o desenvolvimento de serviços integrados de educação ambiental, através da 
articulação das ações básicas institucionais e da organização social, na busca de um novo patamar na 
relaçio ~ ambi~ na n:siJo do Bico do Papagaio. 

Historicamente, o papel das instituições governamentais e da sociedade organiz.ada no processo de 
desenvolvimento da Área Prioritária, como de resto na Amazônia, não tem sido desempenhado de forma a 
articular as capacidades institucionais e da iniciativa privada, no sentido da sustentabilidade da atividade 
produriva. Isto, em razão, principelmente, de as atrit,uições especfficas de cada instincia smm cumpiidas 
sem integração, e muitas vezes de forma antagônica com as demais ações em desenvolvimento na área. 
Falta interatividade nas ações - em alguns casos até mesmo intra-institucionalmente - que possibilite 
conectar cada um dos papéis pelas interfaces que lhe são inerentes. Mudar de patamar significa deixar de 
atuar de forma segmentada e estanque, nas suas respectivas áreas. abrindo a atuação para um nível 
mínimo de permeabilidade com as demais instâncias, de modo a permitir a capilarização das ações, no 
processo de desenvolvimento. 

A estratégia a ser implementada na região do Bico do Papagaio, para viabilizar os serviços de 
orientação e educação ambiental, está calcada nesses pressupostos e envolve as instituições de meio 
ambiente (NATIJRATINS e IBAMA), de assistência técnica e extensão rural (RURALTINS), de gestão 
fundiária (ITERTINS e INCRA), de extensão universitária (UNITINS), da educação formal (Secretaria 
Estadual de Educação). da saúde (Secretaria Estadual de Saude e Serviço Nacional de Saúde), 
comunidades locais e entidades reoresentativas da organização social ( sindicatos. associações e 
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Duas vertentes balizarão essa estratégia, complementares entre si: uma de nível horizontal, em que 
a ação estará centrada no repasse de informações, através de uma programação regular de educação 
ambiental a cobrir toda a região e de campanhas e operações especificas, concentradas nos períodos 
críticos como os de desmatamentos, queimadas, piracema etc. Aqui, a ação dar-se-á, principalmente, com 
o concurso do NATURATINS, IBAMA e CIPAMA, que já atuarão de forma integrada no Sistema 
Integrado de Fiscalização e Controle por Rotas. meio pelo qual essas ações serão desenvolvidas. A 
concretização desta vertente dar-se-a pela implementação de um olano de trabalho interinstitucional para 
a região. coordenado pelo Setor de Educação Ambiental do \A fL'RA. TI~S, no âmbito do SIFRO. Nesse 
plano, as atividades de educação ambiental incorporarão informações básicas sobre processos produtivos, 
de transformação e outros [Qrmas de uso dos recursos naturais mais compatíveis com os pressupostos de 
sustentabilidade, a exemplo da agricultura permanente, da reciclagem de materiais e do manejo de corpos 
hídricos nas cidades etc., num esforço de levar à prática os princípios teórico-conceituais relativos à 
questão ambiental, usualmente repassados através de palestras, aulas, projeções de vídeos e outras formas 
empregadas na difusão desses princípios. Para implementação desses novos componentes da educação 
ambiental, a equipe passará por um treinamento específico nas áreas de desenvolvimento agro-ambiental 
e ecologia da saúde 

A outra vertente, de cunho mais vertical, concretiza atividades de educação e orientação através da 
assistência técnica e da extensão rural, -~m .~!~~~~~- 9P~. ~ ~- de fomeruo agropecuário, de gestão. 
fundiiria; é'"'~dt? 'serviços · sóeiais, 'junto •. aos· produtores. lideranças e proprietários e suas entidades 
representativ as, nas comunidades locais. assentamenros agncoJas e propriedades rurais assistidas. 

Em sua ação regular, o RURAL TINS, em trabalho integrado com o NATURA TINS, a Secretaria 
de Estado da Agricultura e o INCRA, realizará encontros junto ás comunidades rurais e assentamentos da 
Área Prioritária, para levantamento dos problemas e demandas da atividade agrícola relacionadas com o 
meio-ambiente, objetivando orientar u atividades de assistência técnica para o desenvolvimento agro 
ambiental. Paralelamente, e também de forma integrada, passará a orientar os produtores, colonos e 
proprietários no z.oneameato da •midade produtiva, .tequando a atividade ecooômica à capacidade e-, 
da terra; no gerenciamento e manejo de bacias fluviais e lacustres em nível de município; no emprego de 
técnicas menos impactantes do ponto de vista ambiental; na identificação de formas de manejo que 
por,,,cialimn a capacidade produtiva das bases de recursos; na implantação, averbação e 
desenvolvimento das reservas legais, incluindo o retorno econômico como atributo da ação 
preservacionista nessas áreas. Nas atividades de extensão propriamente. os trabalhos serão desenvolvidos 
com a L~1Tr.-.:S e as Secretarias de Estado da Saúde e de Educação, na integração de ações com 
COIIYel gência pera as questões sócio-ambientai. 

De material informativo a dar suporte às ações a serem desenvolvidas, o Projeto financiará a 
produção de cartilhas e cartazes, que abordarão os temas de maior interesse da gestão ambientai como o 
desmatamento, queimadas e defeso. 

3.2.2 - Estimular a averbação das Reservas Lega,s 

Visa a criação de condições favoráveis à averbação das áreas de reserva legal nas propriedades 
,...... privadas. 
,..... É flagrante o descumprimento da Legislação Ambiental básica, na Área Prioritária. A não· 
r- manutenção de 50% das propriedades sob cobertura arbórea (Lei 4771/65, artigo 44) • que visa assegurar 
,...._ a preservação ambiental de pane das propriedades privadas. com proibição de corte raso e 

obrigatoriedade de averbação da reserva - aliada à frazilidade da maíoria dos solos e ao avanço de frentes 
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conseguido equacionar. Além das medidas coibítívas, uma forma importante de vencer esse desafio é 
criar estímulos à averbação das áreas reservadas. 

O PGA! estimulará a averbação das reservas legais pelos proprietarios rurais tendo como 
estratégia urna ação articuladora das instituições envolvidas e o esclarecimento sobre as alternativas 
econômicas que podem ser desenvolvidas nessas áreas. 

As ações pontuais do processo de integração viabilizado pelo PGAI somarão esforços no sentido 
de garantir o estimulo aos proprietarios rurais para averbar as reservas legais de seus imóveis Em um 
pnrneiro momento. sera desenvolvido através do SIFRO um intenso trabalho de divulgação da 
oorigatonedade legal e vantagens da averbação das reservas. O publico alvo deste trabalho de 
consciemização são os J>$UenOs, médios e grandes proprietários rurais, que, através da distribuição de 
"folders" e cartazes explicativos e da realização de reuniões nos sindicatos rurais e associações de 
produtores nos assentamentos, serão informados da necessidade de promover a averbação e dos 
procedimentos a ser seguidos, uma vez que a averbação das reservas legais será exigida como pré 
requisito para as licenças de desmatamento. 

Para incorporar as atividades de averbação e manutenção das reservas legais ao "modus operandi" 
das atividades econômicas predominantes na região, é imprescindível articular a existência dessas áreas 
com as finalidades económicas da propriedade privada. um atributo típico da produção e da acumulação 
capitalistas. Manter desvinculadas a conservação ~ a .. preservação ambiemais.das,atí-vidades produtivas, na .k 

~ ••• • ••••.• ,· " ••• , •••••••• :;r •• - • • "-• • ' 
' pn)priemde, é inSisfff 'iio equivoco de que essas áreas serão mantidas e preservadas por força da lei, pura 
e simplesmente, postura que não tem \ iabihzado o cumprimento do Código Florestal. na região e 
produzido resultados pífios quanto ao percentual e qualidade das reservas existentes na Área Prioritária. 
Neste sentido, o serviço de extensão rural, através do RURAL TINS, desenvolverá, no âmbito da 
componente de Manejo Sustentável dos Recursos Naturais, um sistemático trabalho de infonnaçio junto 
aos proprietários e produtore.1 rurais, sobre as possibilidades de obter-se retomo econômico com essas 
áreas, a partir de atividades compatíveis com seus objetivos e estatutos legais. Dentre elas, o 
enriquecimento das re1aVU com espéáes florestais rmdeilliras, eldl'ltMs e fiudllt9 ~ a 
produção de plantas ornamentais e medicinais, a apicultura e a criação de pequenos animais. O 
enriquecimento bem conduzido das reservas também as tomará mais eficazes como prestadoras de 
serviços ambientais - banco de sementes de espécies madeireiras nobres ou de espécies florestais já raras 
na região, por exemplo. As espécies frutíferas, extrativas, ornamentais e medicinais funcionarão como 
fonte primária de renda, podendo as primeiras viabilizar a criação de pequenos animais e servir de pasto 
apícola na produção de mel, bem como concorrer para a recomposição da fauna silvestre, que vem 
perdendo grandes íreas de seu ~ mtural na regilo, nestas últimas três décadas, valom.ando, assim, 
a propriedade. 

Como reforço à operacionalização desse processo, será produzido material promocional, como 
vídeos e álbuns seriados, para realizações de palestras e seminários junto às prefeituras e organizações 
representativas do setor rural. 

Pela ação integrada das instituições participantes. o Projeto facilitará o procedimento de 
averbação, principalmente na discriminação e documentação da área averbada, utilizando para tanto a 
infra-estrutura do INCRA e ITER. Tr-J'S. órgãos com grande experiência na demarcação e caracterização 
das áreas particulares e assentamentos rurais. Nesse trabalho de parceria, as reservas legais de 
propriedades acima de quatro módulos funcionais serão estabelecidas no próprio processo de 
regularização fundiária. O apoio logístico ao ITER TINS e INCRA para atender solicitações de 
caracterização de área de reserva legal será suprido pelo SIFRO 

Finalmente. pretende-se estimular os grandes proprietários rurais no reconhecimento da sua 
' - ,. - - .• ' . . - - --. - - - - ,-, ' - . . - . - - - - - . - . . ' ! • • - . - .-i . • 
~· r ~·-..:-~ ~- :-,_·~::; ._ ,--'···'"~·-'· __ ;-~·-····~--·~· .,.:..- . .:.. 1r-...1, ·'J L-,,uL •.• auo as mesmasprerrogauvas 
existentes nas RPPN, o Projeto, através dos órgãos ambientais nele envolvidos, gestionará junto às 
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instâncias de governo responsáveis pela normatizaçio do Imposto Territorial Rural, no sentido de isentar 
ou reduzir suas alíquotas para áreas de reserva JegaJ averbadas. 

J. 2. 3 - Criar e manter linha Verde 

" ·- -, 

Visa ao atendimento. pelo :SATl 'R:\ TI~S. das denuncias de irregularidades e demandas de 
informações da população. na area de me.c-arnbie-v e 

Em vista da carência de meios de comurucação e do baixo poder aquisitivo de grande parte da 
população do Estado e sua extensão territorial, é muito restrito o uso do telefone para encaminhamento de 
denúncias ou de solicittção de informações sobre as questões ambientais. Diante disso, é de grande 
relevância a aquisição e implantação de linha DOO tipo 0800, para atender a essa demanda da sociedade 
e tomar mais efetiva a ação integrada no processo de gestão do meio-ambiente. 

Serio adquiridas três linhas telefônicas (mínimo exigido pela concessionária para a instalação do 
sistema), com divulgação do serviço através da mídia e cartazes. 

A operacionalização da Linha Verde será da responsabilidade do NATURA TINS, que empregará 
seu quadro técnico na implementação do serviço, não implicando contratações, criação de novos cargos, 
nem implantação de infra-estrutura adicional à já existente no órgão. Técnicos do Instituto serão 
capacitados par~. ç_ ~~~IPP,~M.P. dessa. . função. . 0-tr-einameRto ··fflll\-se-4 · no 1BAMA · de' Brasiliá,' ·na ·· 
Oüvidoria da lnsiituição. Em principio, serão treinados dois técnicos. que funcionarão como agentes 
multiplicadores da metodologia. Esse serviço podera ser ampliado no futuro, resultando num.a possível 
ouvidoria, se as demandas verificadas justificarem a criação de uma instância dessa natureza. 

Para a região do Bico do Papagaio, a Linha Verde desempenhará um papel fundamental como 
mecanismo da participação social no processo da gestão integrada do meio-ambiente, bem assim na 
articuJaçio do Sistema de Controle e Fiscalização por Rotas, reduzindo drasticamente o tempo 
transcorrido entre uma denuncia e a ação institucional em nível local. O repasse das denúncias para as 
equipes de campo dar-IH m rímo~ depois de ripida 8\'lliaçlo interna me sua comi~'Tlle rm 
nível de prioridade no contexto em que são verificadas. O esforço a ser empreendido estará voltado para o 
ateocfüueoto das demandu • populaçio,, de modo •••••••. • demíncias. o mm pmximo poamf do 
tempo real - 2 dias, no máximo - t com vistas a tomar efetivo e consequente todo o sistema de controle e 
fiscalização. 

3. 2 . ./ - Esamular a criação dos Conselhos M1111iClpalS de Desenvolvilaento S"*""1llo 

A política ambiental do Tocantins, como de resto da grande maiona dos demais estados 
brasileiros, está centralizada na esfera das administrações federal e estadual, cujas ações de planejamento 
e implementação resultam pouco efetivas nos níveis local e municipal. 

Apesar dos esforços governamentais em estabelecer diretrizes e estratégias para a gestão do meio 
ambiente, há necessidade de descentralizar o poder de decisão para o nível municipal, viabilizando maior 
participação da comunidade no processo de gestão integrada. Essa descentralização começa a ser 
implementada no âmbito do Projeto, pela integração das prefeituras municipais e ONGs locais no 
monitoramento e controle previstos. 

A gestão participativa é o único meio capaz de prover sustentabilidade social e política ao PG~ 
estabelecendo as premissas e criando condições básicas para o reordenamento territorial e o 
desenvolvimento sustentado da região. Para que a participação social efetivamente aconteça. no entanto. é 

; ~· d d -, •. ; r.' .:. ~d,"'---:, - _é_ ··7- -0 ~ t rr·· dos nnn- ---· · '"lr f-il-~;:i- • :\.·d - - prec.s0 que a SOLJe a e e~, •... ,a .,.·),: ,e. _ • .:. ,,. a ,. ·-· _ :!'.,:: · ::- ,C' .. •,• · _ ~ ~- ·'·- . ~.~ ~, o. ,e:. ,~::- , . 1 e~ nc• 
::·.:.";, .•• ;:,,1v .úau0 0 baixo ill\. e, ce organização geraimeme venticado em ruvel local, essa motivação 
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muitas vezes tem de ser estimulada a partir da criação de um fato que galvanize o interesse da maioria. A 
criação de uma instância apropriada para canaliz~ção das questões mais relevantes para desenvolvimento 
municipal, constitui um fato estimulador dessa motivação, que o Projeto pretende implementar através 
dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentado-COMDESUs. 

Os COMDESUs terão a função de congregar a comunidade, através de suas instituições 
representativas. e o poder público municipal, na busca de soluções próprias para os problemas locais e 
articulação de políticas públicas consentâneas com os interesses do município. conectando as questões 
arnbrentais com o desenvolvirnerno socio-econórruco \1a1s do que pensar estratégias para o 
desenvolvimento ambiental propnamente, esses conselhos buscarão viabilizar e monitorar políticas 
públicas e projetos privados nos quais a dimensão ambiental seja o pressuposto do desenvolvimento. Sua 
ação vai além do papel reservado aos Conselhos Municipais de Meio-Ambiente, abrindo perspectivas 
para a participação nas decisões que dizem respeito às políticas de desenvolvimento do município, sendo 
os Planos Municipais de Desenvolvimento o instrumento mais importante de concretmção e avanço· das 
propostas produzidas no âmbito dos COMDESUs. Para o embasamento técnico de suas propostas, esses 
conselhos contarão com a assessoria dos Grupos de Trabalho Interinstitucíona.is de Apoio às Ações de 
Desenvolvimento Sustentáveis-G'Is-Sus, também previstos no Projeto. 

Sete municípios com mais de 10.000 habitantes foram selecionados para criação de Conselhos 
Municipais de Desenvolvimento Sustentado - COMDESCs. São eles. Araguarins, Araguaína, 
Augustinópolis, Sítio Novo do Tocantins, Tocanrinópolis. Xambioá e Wanderlândia. No processo de 
consolidação dos CO\fDESts nesses murucrpios sera estabelecido intercâmbio com os demais 
municípios da região. com vistas à sua criação no maior número deles 

Para estimular a criação e apoiar os COMDESU's será contratado um consultor jurídico com 
experiência em conselhos municipais, que atuará juntamente com os GTs-Sus da região. Inicialmente, 
serão realizadas quatro dias de encontro por rnuniápio~ com o envolvimento da comuni~ liden.nças e 
autoridades locais, dando início ao processo de criação dos conselhos. Nesse trabalho serão repassadas a 
cada conmidade iamrmções complem • ,..;m ..._ • •Jta•iwa• • r --••mpcnitl • 
dos COMDESUs, tendo em vista habilitá-las para a escolha da que assegure legitimidade ao processo e 
efetiva participação social Finda esta primeira etapa, o rnesrno coosuJtor retomará aos municípios para 
orientar a instaJaçlo dos conselhos. 

Atividades e sub-atividades associadas aos resultados esperados 3.3 

- 

A socíedade tem cobrado dos órgãos gestores do meio-ambiente medidas mais consequentes para 
os infratores da legislação ambiental, tendo em vista o grau de impunidade que persiste em relação, 
principalmente, as ações criminosas cometidas contra o patrimônio natural, a exemplo dos grandes 
desmatarnentos, retirada ilegal de madeira.. destruição de áreas protegidas e acidentes ecológicos de modo 
geral. 

É papel do Estado fiscalizar o cumprimento das leis ambientais. No entanto, muitas dessas leis 
oferecem ao infrator possibilidades de arranjos jurídicos e de contestação judicial que resultam na 
redução de sua eficácia, a ponto de não cumprir com sua função de instrumento desestimulador das 
infrações e dos crimes cometidos contra a natureza. 

- 

- 
- 
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Grande parte das mudanças necessárias à coibição efetiva das agressões sofridas pelo meio 
ambiente depende dos poderes legislativos, cabendo aos órgãos executivos o máximo de diligência na 
aplicação dos dispositivos legais disponíveis, para otimização de seus efeitos inibidores da ação nefasta. 

Nesse sentido, é imprescindível assegurar a participação do Ministério Público na implementação 
do processo de Fiscalização e Controle na Área Prioritária para garantir a otimização da aplicação da 
Legislação Ambiental. na Área Prioritária 

r: 3. 3.1- Cnar rotinas para subsidiar procedimentos puntuvos 

A atividade consiste em· criar e sistematizar roteiros para o encaminhamento dos autos de infração e 
outros documentos lavrados ou produzidos durante as ações de fiscalização, para a finalização 
administrativa e/ou judicial legalmente exigida, .assíra como possibilitar o acompanhamento do 
procedimento correspondente, durante a execução do Projeto. 

Se a punição à infração danosa ao meio ambiente for apenas administrativa, deve ser formalizado o 
processo para o seu pagamento em fase administrativa, estabelecido o seu trâmite (autuação, notificação 
para pagamento, recursos. prazos, arquivamento etc.). Quando não satisfeito o débito de forma 
espontânea, deve ser estabelecido, pormenorizadamente, os passos para o seu recebimento judicial 
(formalização do título executivo. modelo de ação executiva. competência para execução. roteiro de 
acompanhamento da ação erc.) 

Se, pela infração, além de multa administrativa, for possível a reparação do dano, além do rito anterior, 
no que concerne ao procedimento administrativo, ademais do auto de infração, deve ser lavrado auto 
circunstanciado da infração, com descrição detalhada do dano, e encaminhados ao Ministério Público, já 
com os elementos de prova colhidos, para as providências legais ( configurando o ato infração penal, o 
Minisiério Público, através do seu órgão oompeteme, irá inte.rpoc a ação penal própria, sem prejuím da 
interposição da aç.lo cível própria, para obrigar o infrator a reparar o dano, seja recompondo, 
compensando, ou indenizando). 

Pira cada possibilidade distinta de procedimento punitivo será elaborado um roteiro próprio, 
prevendo-se, inclusive, a possibilidade de instauração de inquéritos penais ou civeis, inspeções, pericias, 
verificações, com apoio dos demais órgãos envolvidos no Projeto. no sentido de levantar todos os 
elementos de prova em direito admitidos para a proposição de eventual ação judicial, quando superadas as 
possibilidades de composição, nos limites legais previstos. 

Em todos os casos, será previsto o encaminhamento dos dados da infração e do infrator para um 
cadastro estadual. o qual servirá para a análise de reincidência infracional. 

Todas as rotinas deverão ser esquematizadas e classificadas por ordem de complexidade e constar de 
manual a ser distribuído e utilizado por todos os órgãos participantes das atividades de fiscalização do 
projeto, e na sua elaboração será observada as legislações estadual e federal, inclusive com referência 
expressa das normas legais aplicáveis a cada uma 

A atividade será desenvolvida em três meses, com o auxílio dos órgãos de fiscalização envolvidos no 
Projeto. 
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3.3.2 - Promover punição administrativa e judicial dos infratores 

A atividade visa a aplicação das rotinas criadas para subsidiar os procedimentos punitivos pertinentes, 
de modo a obter a mais integral, rigorosa e efetiva punição cabível, quando por imposição legal ou por 
resistência do infrator não for possível a composição extra-judicial voltada à recuperação do dano, ou 
ainda. quando o infrator. comprovadamente não cumprir os ajustamentos celebrados, ou reincidir na 
pratica infracional 

So âmbito administrativo, caso não seja recolhida a multa até o fim do procedimento próprio, será 
interposta a ação própria para a cobrança judicial do débito, a qual ficará a cargo do Departamento 
Jurídico do Instituto NA-mRA TINS. 

No âmbito do Ministério Público, serão promovidas as notificações para uma fase de tentativa de 
ajustamento da recuperação, reparação ou compensação do dano verificado em cada caso; a qual, se 
frustrada, dará ensejo à proposição da ação civil própria Quanto à punição penal, será seguida a 
legislação penal e processual penal em vigor, tendo primordialmente como objetivo final a condenação do 
infrator em penas alternativas, que objetivem a sua conscientização e reeducação sobre a importância e a 
necessidade de proteção ao meio- ambiente. 

A Coordenadoria do Centro de- Apoio Operaoioaal das Premoterias de Justiça -do-Meie-Amui1ete, ou 
seus núcleos. promoverá o intercâmbio de informações entre os órgãos envolvidos no projeto e as 
Promotonas de Justiça do local do cano, para auxiliar na realização desta atividade, mantendo um 
cadastro de todos os procedimentos a cargo do Ministério Público 

Do mesmo modo será o elo de ligação do Ministério Público com os técnicos dos vários órgãos 
participantes do Projeto, para que seja possível o auxilio aos Promotores de Justiça, no acompanhamento 
da efetiva realização das medidas mitigadoras ou reparadoras ajustadas com os infratores, inclusive com a 
orientação e subsídios técnicos para a sua efi~. _, --·--tt'--- 

A atividade desenvolver-se-á durante toda a realização do Projeto, e envolverá, para a sua eficácia, a 
efetiva participação de todos os órgãos de fiscalização envolvidos, para o ILlpOrte técnico e probatório das 
ações do Ministério Público. 

Custos Consolidados do Sub-componente 3 

l Elemento de despesa Valores <RS) % 
1 

! Obras - . 
, Equipamentos e materiais permanentes i - . 
: Serviços de consultoria 1 56.520,00 6,5 
Pessoa física '.:.241,00 0,5 

f Pessoa jurídica 173 912,81 19,5 
Material de consumo 32.508,60 3,5 
Passagens 10 480,00 1,0 
Diárias 612.420,00 69.0 
Total 888.082.411 100,00 · 

- 
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SUB-COMPONENTE 4 - PROMOÇÃO DO MANEJO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS 
NATURAIS 
ÓRGÃO EXECUTOR: RURAL TINS 

AGÊNCIAS COLABORADORAS· NATURA TNS. UNTTTNS. Prefeitura Municipal de . Ananás. 
ASMll3IP. ABIPA., CASB e Associação dos Lavradores do Centro Zé Mulato. 

r ANTECEDENTES 

r 

,.,...., 
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As experiências em curso em algumas áreas de ocupação já consolidada ou em consolidação, na 
Amazônia, indicam tendência de evolução no sentido de um desenvolvimento econômico mais 
compatível com os requerimentos do uso sustentado dos recursos naturais. No Estado do Pará, quase cem 
anos da agricultura camponesa na Região Bragantina, quarenta anos em Torné-Açu, vinte anos em 
Parogaminas e Transamazônica, e as mais recentes iniciativas como as do RECA~Projeto de 
Reflorestamento Econômico, Consorciado e Adensado, em Rondônia, constituem embrião do que se 
poderia chamar uma culrura agricola camponesa em formação na -~~ônia. . 

No "Pará, onde são menos precárias as estatísticas a respeito, já no primeiro quinquênio da década 
de 80 as culturas perenes passaram de l 4~ ô para 2:0 "· na composição do valor da produção camponesa, 
enquanto as culturas temporárias caíram de 32% para 26%, numa tendência que corrobora a tese de um 
campesínato inovador em gestação na Amazônia. 

Verifica-se, assim, o surgimento de formas de produção agro-silvícola, porque assentadas também 
nos cultivas permanentes, hoje uma realidade entre os produtores camponeses. É a produção camponesa 
ganhando nítidos contornos agro-ambientais, fazendo-a menos homogeneizadora das bases de recursos 
que~ E todas ela$ buscando a verticalização em nível local, para paotir maior. ~ a 
seus principais produtos, num mercado cada vez mais competitivo, e assegurar a continuidade de 
modernização de seus processo produtivos. 
Na contraparte, os extrativistas slo "cada vez mais" silvi-agríeolas, buscando na agricultura o 
complemento de renda que não conseguem na produção obtida somente a partir da natureza originária - 
ou que o valor da produção extrativa não permite - por comportar a atividade extrativa processos que 
simplificam o ecossistema. No caso do extrativismo nos babaçuais, a política de governo vigente para o 
setor (n,duçio de tarifas de importação de óleos vegetais) tem levado ao aviltmnulto dos preços do óleo de 
babaçu, desestimulando a sua extração e produzindo rápidas mudanças no perfil da produção extrativa 
regional 

As mudanças "evolutivas" desses dois segmentos camponeses mostram clara convergência em 
direção à auto-sustentabilidade, na medida em que um deles. o agrícola, torna-se mais complexo pela 
heterogeneização secundária do ecossistema, enquanto o outro, o extrativo, se simplifica pela 
homogeneização secundária da natureza originária. O primeiro evoluindo no sentido de aproximar-se das 
condições naturais predominantes. ou seja. do ecossistema florestal. e o segundo mantendo-as, mas 
incorporando sistemas de produção do primeiro, lhes assegurando melhores condições para sua 
sustentação econômica. O encontro desses dois "movimentos", opostos na forma de intervir, mas 
convergentes quanto à maximização do uso da "natureza conservada", constitui uma via auto-sustentada 
de desenvolvimento agrícola para a região - a primeira. registre-se. surgida desde a inserção da economia 
amazônica no mercado mundial. 

\f~1;:\.1 e"'"':....~ •. : . .:~t3 ,: .. _'2 .. :;~~..3 ::--:;:-:;. __ - ·- - _..__. .. ·;::=_: _ _._ ':'.:..:. :-:ào se t\.~:1~ilJ ciaramerue 
em áreas como o Bico do Papagaio, onde a atividade produtiva depende essencialmente da apropriacão e 
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uso extensivo de recursos primários, em face do atual nível de desenvolvimento de sua economia não 
demandar tecnologias mais avançadas para sua reprodução. Ao contrário, a região constitui hoje 
importante mercado consumidor para as áreas onde a modernização dos processos produtivos já está em 
curso - na Amazônia ou fora dela. 

A análise de aspectos como a localização geográfica e as características das bases de recursos 
naturais predominantes na Área Prioritaria. também ajudam a explicar porque os processos produtivos na 
recião apresentam perfil diferente do verificado em outras áreas amazônicas 
- Localizada na "porta de entrada .. da Arnazórua Onental, o Bico do Papagaio tem cumprido o papel 

de "área-tampão" de um trecho importante da porção oriental da floresta amazônica - 500 Km ao ,longo 
da fronteira ToeamiJl8.Part~, sofrendo enorme pressão das frentes de ocupação econômica e demográfica 
vindas do Sul e do Nordeste; possui bases de recursos naturais muito precárias do ponto de vista da 
produção econômica, com predomínio de cerrados, solos muito pobres e pouca disponibilidade de água 
de superficie em sua região interior, e é "corredor" de exportação do Pará e do Projeto Carajás, em 
particular, o que tem induzido a implantação e modernização de infraestrutura de transporte como a 
abertura e pavimentação de rodovias, implantação da hidrovia Araguaia-Tocantins e construção da 
ferrovia Norte-Sul que mais e mais potencializam impactos negativos sobre o meio-ambiente na região. 

De outra pane, é a região mais populosa do Tocantins, apresentando uma das maiores densidades 
populacionais da Amazônia - mais de 9 hab/Km2 -, com o mais alto jndicede analfabetismo do Estado 
(em tomo de 400/o da população acima da idade escolar), onde a renda ''per capita" não alcança USS 
500 00. ano. e a taxa de desocupação nos municípios e assustadora, não havendo numeras disponíveis a 
~~- . 

Esse contexto reclama por uma intervenção capaz de colocar a Area Prioritária num estágio mais 
próximo do verificado naquelas em que as bases para um progresso econômico mais equilibrado já 
estejam sendo estabelecidas, e daí avançar rumo ao desenvolvimento sustentado. Neste aspecto, as 
chamadas "atividades indutoras" aqui propostas representam um passo importante nessa direção, mas é 
preciso ir além, muito além do que é poaível viabiliur amwés do PGAJ,_plra qm.o IIUal p, • 11na .de 
desenvolvimento na região passe pela reorientação necessária. É imprescindível que se incorpore às 
políticas públicas o reordenamento efetivo do uso da ~ na região, baliz.ado pelo Zoneamento 
Ecológico-Econômico, sobretudo trabalhar a problemática da pecuária de corte extensiva, que pode 
liberar muita área para o desenvolvimento agro-ambiental. 

A efetividade dessas «atividades indutoras" e mesmo da gestão ambiental pretendida estará 
comprometida se as atividades econômicas com o potencial de impacto da pecuária extensiva e da 
e,q,loração madeireira nlo furem submetidas ao enquadramento e monitoramento &cultados pelo ZEE. É 
igualmente imprescindível que o Estado crie instrumentos de fomento generalizado das atividades 
produtivas que apresentam por inerência potencial conservacionista, como é o caso da pecuária intensiva, 
da atividade extrativista nos babaçuais, da apicultura, do desenvolvimento de sistemas de policultivos 
agroflorestais e da pe~ca profissional organizada, viabilizando linhas de crédito e assistência técnica 
especificas. em toda a Area Prioritária 

OBJETIVOS: Promover o manejo sustentável dos recursos naturais. na região do Bico do Papagaio. 
através da implementação de projetos-piloto que viabilizem a demonstração de resultados e sua 
reprodução em outras áreas da Área-Prioritária. 

r: 
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RESULTA.DOS ESPERADOS DO SUBCOMPONENTE 4. 

r- 

• Resultados 4.1.1 
- Incentivo ao desenvolvimento de sistemas agroflorestais; 
- Estimulo ao desenvolvimento de processos produtivos de base conservacionista. 
- Redução dos desmatamentos requeridos para a produção de subsistência: 
- Estímulo ao reflorestamento com espécies florestais nanvas: 
~ Incentivo a rmplant .. ação de pequenas agromdustrias na região. 
- Geração de emprego em nível local; 
- Melhoria da renda e das condições de vida; 
-Fixação áo·homem do campo à terra. 

• Resultados 4.1.2 
- Estimulo ao desenvolvimento da apicultura; 
- Redução das queimadas nas áreas ocupadas com a atividade apícola; 
- Integração da atividade econômica com as bases de recursos florestais; 
• Ampliação do mercado para os produtos apícolas regionais; 
- Geração de emprego em nível local; 
- Melhoria da renda e das condições de vida; 
- Fixação dó homem do campo à terra 

• Resultados 4.1.3 
- Integração da atividade extrativista. com as de cultivo, nos babaçuais da região 
( desenvolvimento agro-extrativista); 
- Aumento da biodiversidade regional; 
- Estímulo à instaJação de mini-refinarias de óleo;Incentivo à instalação de pequenas 
fábricas de ração; 
- Estimulo à prodllÇio de c;aivão a partir do coco babaçu; ,~.. . < •• "' , •• 

- Redução da pressão sobre a floresta e o cerrado para obtenção de carvão vegetal; 
- Ampliação do mercado para os sub-produtos regionais do babaçu;Geraçio de emprego em 
nível local; 
- Melhoria da renda e das condições de vida; 
- Fixação do homem do campo à terra 

{' 

r- 

•Renbdo"4.1A 
- Estímulo ao desenvolvimento da fruticultura regional. 
- Incentivo à exploração sustentada das espécies frutíferas nativas; 
- Redução dos desmatamentos e queimadas nas áreas de cerrado exploradas; 
- Estímulo à implantação de pequenas agroindústrias na região: 
- Ampliação do mercado de frutas regionais "in natura". polpas e doces. 
- Geração de emprego em ruvel local; 
- Melhoria da renda e das condições de vida. 
- Fixação do homem do campo à terra 

• Resultados 4.2.1 
- Contenção do processo de assoreamento do Ribeirão dos Porcos, no Município de 
Ananás: 
- Restabelecimento da capacidade original de suprimemo d'água do Ribeirão à cidade de 

- Reordenamento do uso das bases de recursos naturais na microbacia do mesmo ribeirão; 
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• Resultados 4.J.l 
- Melhor habilitação técnica das associações e entidades representativas dos produtores 
rurais, para participação no processo de gestão ambiental; 
- Multiplicação de conhecimentos de técnicas agro-florestais, junto aos produtores rurais; 
- Criação de condições básicas para o uso social sustentável dos recursos naturais. 
- Melhoria da renda e das condições de vida: 
-Fixação do homem do campo a terra 

• Resultados 4.3.2 
- Descengaíízação do GT-TO~ através da criação de dois Grupos de Trabalho 
Interinstitucional de Apoio às Ações de Desenvolvimento Sustentável-OTs-Sus, em 
Araguaína e Araguatins, respectivamente; 
- Incremento da capacidade técnica regional para elaboração e execução de projetos de 
desenvolvimento sustentado; 
- Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentado; 
- Estímulo aos técnicos do governo e das prefeituras para trabalhar de forma criativa as 
diferentes realidades regionais. 

• Resultado 4.3.3 . . . . .•..... ·• ... . .. . ..... 
: . ·rd'entificàção 'e Ievantamento sócio-econômico e de recursos naturais de áreas de 
babaçuais, com vistas a criação de 03 Projetos de Assentamento Agro-extrativistas; 
- Criação de 3 áreas protegidas de uso direto, numa região desprovida de Unidades de 
Conservação, 
- Fortalecimento da atividade extrativista sustentada nos babaçuais. 

r 
(' 

:· Atividades e subatividada associadas aos resultados esperados 4.1 

./. I -Difundir tecnologias apropriadas de exploração de recursos naturais 

r: 

A difusão de tecnologia apropriadas não atende apenas as demandas regionais nessa área, como a 
um dos objetivos gerais do PP-07. -- · · ··' 

Na região do Bico do Papagaio, o PGAI centrará esforços em três áreas, fundamentalmente, no 
que diz respeito à difusão de tecnologias apropriadas de exploração de seus recursos naturais: sistemas de 
produção agroflorestais, apicultura extrativismo sustentado do coco-babaçu e agroindústria de pequeno 
porte para a fruticultura regional. Todas essas ações estarão fundamentadas em estudos de mercado para 
os diferentes produtos envolvidos, também previstos no Projeto. 

São todas atividades produtivas de base conservacionista, que neste sub-componente recebem 
prioridade por constituírem as que melhor retomo podem produzir do ponto de vista da replicabilidade e 
da participação social no processo de gestão ambiental. 

4. J. l - Implantar unidades demonstrativas de Sistemas Agroflorestais 

- 1 

As florestas tropicais sempre foram vistas como fonte inesgotável de recursos Essa visão. aliada 
~- j,.... .•. ~..;,-;. .•. ~·.,- .; '.'.. ··-...:.·-·..:. •• ,..:~., ..:., t"'-:·· -::- ; ··-":-1···· -- -: -- -_· :_, ~ ·, .:...;. --- nr' ~..J·- ~.:> / ~-- 
...•. '- •••••.•..• ~- • .·- ••• - •.••••.••••• _ •.•••••••..••• ':--'-··- __ •••••.•.• • •••• ~ •••• i .J. •...• ~ •• '"' .•.. __ . ~ .• _ ""'· .••...•...•••..•.••..•...•••. -~·J t--" \. """".:>!IV u"" e~p oraçao 
desordenada, dada a inadequação dos sistemas produtivos adotados às caracreristicas naturais das áreas 

- 
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florestadas. Esse desordenamento tem levado extensões significativas dessas áreas a um avançado estado 
de degradação. 

A região do Bico do Papagaio, inserida na região pré-amazônica, tinha parte de seu território sob 
domínio da Floresta Tropical Umida propriamente, com ocorrência de espécies natiws como a 
castanheira e o mogno, de grande valor econômico e sócio-ambiental. Com as frentes de ocupação mais 
recentes, a área vem sendo submetida a um intenso e permanente processo de exploração de suas bases de 
recursos naturais. de modo particular a floresta. por possuir a mais valiosa matéria-prima regional. a 
madeira, e pela exigência da pecuaria extensiva, em franca expansão na area, por grandes extensões para 
implantação de pastagens de baixa capacidade de suporte. Ainda que em escala muito menor, a floresta 
também tem cedido espaç9. para a agricultura de subsistência e para a agricultura comercial de baixo 
níveJ tecnológico. Por esse mesmo processo, o Cerrado, que ocupa parte bastante significativa da região, 
vem sendo substituído por pastagens, agricultura de baixa renda, ou simplesmente deixado na forma de 
juquira ( capoeira), depois de algumas de suas espécies madeireiras mais importantes serem exploradas - a 
exemplo da aroeira, sob risco de desaparecer da área - e outras transformadas em carvão. 

No lugar da floresta nativa surgiram os babaçuais, cuja exploração, principalmente da amêndoa do 
coco-do-babaçu, constitui a base de sobrevivência de mais de mil famílias na região, e a mais relevante 
das atividades produtivas, do ponto de vista sócio-ambiental, dada a sustentabilidade do sistema de 
produção extrativista predominante nessas áreas. Portanto, na Área Prioritária, a expansão da "fronteira 
agrícola" não se dá de forma tão linear, como na Amazônia propriamente, onde uma vez retirada a 
floresta às populações tradicionais não resta outra alternativa senão o abandono da área. No Bico do 
Papagaio, essa expansão se dá em duas etapas. e a segunda ainda não se completou nas áreas em que as 
populações extrativistas dos babaçuais resistem às frentes de ocupação, à espera de mudanças que 
viabilizem a atividade que desenvolvem de forma sustentável, e sua permanência na região. 

Em contextos dessa naturesa, a experiência tem demonstrado que as monoculturas, de modo 
particular as anuais, não são sustentáveis, por não possibilitarem a manutenção do potencial produtivo do 
--,.pseduriodo, • contririeu vm,fl(Qtu8Nio.dnp,re de w pmprie*d •· •••• " po- 1 1b 1 •• ·· 
auto - de 2 a 3 anos - , comprometendo sua qualidade para as atividades agropecuárias e para a 
reprodução da vida humana em nível Jocal. 
Uma das possibilidades de superação e reversão desse quadro predominante na região está na adoção de 
sistemas de produção agroflorestais, hoje a mais importante alternativa em desenvolvimento na 
Amazônia, para recuperação de áreas degradadas e diversificação do uso do solo, visando melhorar sua 
capacidade produtiva. Esses sistemas constituem formas de uso e manejo do solo> pelas quais se realiza, 
111111a mesma ma., a 8S90Ciaçlo ou com6rcio de esp6cies permanentes e temporárias ou somente de 
permanentes, com ou sem animais Os componentes de um SA.F podem ser implantados de maneira 
simultânea ou numa sequência temporal pré-determinada. 

Diferentemente de outras bases específicas de recursos na Amazônia, como os seringais e os 
castanhais, os babaçuais do Bico do Papagaio e de outras regiões onde predomina essa palmeira facultam 
a introdução de cultivas em que o próprio babaçu entra como componente do sistema produtivo. Assim, 
além de promoverem a manutenção e a recuperação da cobertura arbórea. esses consórcios constituem 
alternativas econômicas para as populações tradicionais da região, assegurando a continuidade do 
extrativismo sustentado nas áreas de babaçuais. 

Uma das maiores vantagens desse sistema de produção está, precisamente, na reprodução de 
condições naturais mais próximas às da floresta heterogênea, o que lhe confere capacidade de manter 
bons níveis de produtividade e de produção. de forma sustentável 

Para mostrar as possibilidades dessa alternativa aos nrodutores e oroorietários da Área Prioritária. . ' . 
: S::t:;~-:· .. - · ·:·:t~.:: :;~ 5 !.f · ··.: ~-=-::: :: .:~~-~~-.\ ~::-:i, es Cl ;;-;,~· . .:::::.i~áo .ie cuas urudades dernonstranvas, 

,,,... em duas diferentes e representativas áreas, do ponto de vista das condições naturais predominantes no 
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Bico do Papagaio. Nessas unidades serio realizados plantios, em consorciamenro, de espécies fiutíftJU ( 
manga, caju, cupuaçu, cacau etc.), espécies florestais (ipê e mogno, entre outras), espécies adubadoras 
(leguminosas arbóreas), cultives temporários intercalares (de subsistência, basicamente) e instalação de 
colméias (criação de abelhas), em babaçuais nativos. O babaçu é a espécie comum a todos os consórcios, 
devendo ser mantidos, em média. 36 babaçueiros por hectare, o que implicará, na maioria dos casos, 
desbastes da população nativa da palmeira., para introdução das demais espécies. As componentes dos 
consorcios e o número de babaçueiros a ser mantido por unidade de área foram definidos com a 
parucipação direta das comunidades, em ruvel local. A abelha e a unica componente animal dos sistemas 
a serem implantados, constituindo pasto apícola não apenas os plantios consorciados, mas extensões 
consideráveis de vegetação no entorno das unidades demonstrativas, com reflexos importantes na 
produtividade dos ecossistemas locais. As mudas das espécies a serem trabalhadas serio produzidas nas 
comunidades locais, visando a capacitação dos trabalhadores na instalação de viveiros e no preparo e 
condução de mudas. 

Como resultados adicionais concorrentes ao atendimento dos objetivos do PGAI, o 
desenvolvimento de sistemas agroflorestais na região gera conhecimentos sobre a preservação e manejo 
sustentável dos babaçuais - a mais representativa especificidade regional -, com envolvimento e 
participação das populações extrativistas, servindo de parâmetro para reprodução da iniciativa em outras 
áreas de características similares às do Bico do Papagaio, bem como introduz princípios de 
desenvolvimento agro-ambiental entre técnicos e produtores da região. · · · 
. Ao todo. serão implantados 04 ( quatro J tipos de consórcios e associações de plantas, perfazendo 20 
(vinte) hectares de cultivos. A condução dos consórcios será da responsabilidade das entidades 
representativas locais, com a assistência técnica do RliRALTINS, a quem caberá a atribuição de capacitar 
os técnicos que se envolverão no processo e os membros das comunidades que receberão as unidades 
demonstlativas. 

Uma das áreas que receberão os consórcios é a Comunidade de Sete Barracas, no Município de 
Sio Mis11cl, JoceliPdo .oa região oeu•rrail1t..-oade u oondiç,õM.dicfiti mt EMlt rs· fllÁlii-dla- •.. -~ - 
do semi-árido. Ali, a UD terá 10 hectares e estará constituído de um único tipo de consórcio: manga, cajú 
e algaroba (espécies ~vas), arroz, feijão, mandioca e outras espécies como~ abacaxi, mamão 
etc: (espécies tempoJáilas), nos- dois- primeiros anos. a- sistema se completa com a introduçlo da 
apicultura. O babaçu já existente será raleado de forma que se aproxime do espaçamento necessário para 
instalação das outras culturas. A manga e o caju comporão o sistema com o objetivo de prover melhor 
sustentação econômica para as famílias envolvidas, e a algaroba entra como espécie adubadora por ser 
wm leguminosa que se ·adapta bem n condiç6es mcais; além-de-fbmeca madeira de boa-qualidade e-se 
prestar como ração animal. As culturas temporárias servirão de suporte à subsistência das famílias nos 
dois primeiros anos do cultivo e produção de excedentes para amortização dos custos de implantação e 
manutenção dos consórcios, importante do ponto de vista da sustentabilidade financeira da atividade. 

O sistema será conduzido por 15 familias, das quais 9 irão trabalhar nos cultives e na coleta do 
coco babaçu, e as 6 outras na apicultura para produção de mel e pólen. :Sa estruturação do consórcio, o 
espaçamento do babaçu, já existente na área, será aleatório. permanecendo em tomo 36 plantas por 
hectare: a manga e o caju estarão espaçados em l O m entre linhas e 30 m entre individues da mesma 
espécie, perfazendo 33 plantas de cada fruteira, e o espaçamento da algaroba será de 30 m entre plantas, 
com 12 por hectare, num total de 1. 130 árvores. O consórcio receberá, ainda, 36 colmeias. 

A outra área a receber os consórcios é a Comunidade do Centro do Zé Mulato, no municipio de 
Esperanrina. localizado no extremo oeste da Área Prioritária. onde predominavam formações florestais 
tipicamente amazônicas. com ocorrências naturais de espécies como a castanha-do-Brasil. o cupuaçu e o 

- 
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Três diferentes consórcios serão desenvolvidos pela comunidade, em área contígua de 1 O hectares, 
constituídos de espécies frutíferas e madeireiras, em meio ao babaçual, com a integração da apicultura aos 
sistemas, num total de 36 colméias. A produção de me! e de outros subprodutos da apicultura visa 
aumentar a rentabilidade econômica dos consórcios e a produtividade dos cultives, aJém de potencializar a 
redução das queimadas locais, pela necessidade de manutenção dos pastos apícolas naturais. Ao todo, 16 
familias estarão envolvidas na atividade. das quais I O trabalharão nos cultives e na coleta do coco babaçu 
e as 6 restantes na criação de abelhas r: 

Consorcio Babaçu r Cupuaçu r Bacaba x Caju x f ngá: esta associação será implantada numa área de 3,5 
ha, que conterá um total d~S 13 plantas. O babaçuaJ será raleado, com manutenção de 36 babaçueiros por 
hectare e introdução das demais espécies no espaçamento de 10 m x 30 m para o cupuaçu, bacaba e cajú, 
perfazendo 33 plantas de cada espécie/ha. O ingá entrará no sistema. como planta adubadora, no 
espaçamento de 30 m x 30 m (11 plantaslha). A banana e culturas intercalares de subsistência também 
fazem parte do consórcio. A banana entra como componente temporário para sombreamento do cupuaçu, 
dunmtc os 2 primeiros anos do consórcio, na proporção de 2 bananeiras para cada cova de cupuaçu ou 
230 plantas, no total. 

Consórcio Babaçu x Bacuri x Ipê x Mogno x Paricá x Ingá: este consorcio ocupará 4 ha. com predomínio 
de espécies madeireiras, em babaçual, num totaJ de 4.616 plantas. O bacuri, o ipê, o mogno e o paricá 
serão plantados no espaçamento de 3m x 12 rn, com 272 piantasha de cada espécie. O ingá entra no 
sistema com espaçamento de 18 m x 18 m (30 plantaslha). O bacuri, além de frutífera., também produz 
boa madeira. e o paricá é uma especie nativa de crescimento rápido, que produz madeira leve, muito 
utilizada na confecção de caixas para embalagens. r: 

r· 

Consórcio Babaçu x Cacau x Açai x Pupunha: esta associação será na implantada em 2,5 ha, com 
espéçiel.iuaifens. também •.vea de b&baça •• 1. JlllD total de 3.065 planta O Cllalll _. plaOdn•a no 
espaçamento de 3 m x 3 m, totalizando 1. 090 plantaslha. O açaí e a pupunha terão espaçamento de 14 m x 
14 m, com 50 plantaslba. de cada espécie. Além das culturas temporárias de subsistência, esta unidade 
__._. 2.180 pés de banana para sombreamento do cacau, dunmte os dois primeiros anos do cultivo, 
numa proporção de 2 bananeiras para cada cova de cacaueiro . 

.J. J. 2 -Aportar apoio ao desenvolvi me mo da apicultura na Area Prioritária 

A apicultura vem demonstrando ser uma atividade de grande importância sócio-ambiental e 
econômica para a região amazônica, em face da dualidade que apresenta ao depender da manutenção das 
bases de recursos (ínclusive as florestais) em que se insere, para bem produzir, e de a partir dela obter-se 
produtos de alto valor nutritivo e de propriedades medicinais comprovadas. com bom valor de mercado. 
De outra pane, a apicultura pode ser desenvolvida em propriedade de quaisquer escala e tamanho - da 
familiar à empresarial; sob qualquer forma de gestão - da individual à comunitária, e a partir de qualquer 
nível de capitalização do empreendedor Dadas essas suas características. a apicultura é uma das 
atividades produtivas que o PGA! do Tocantins pretende incentivar como forma de potencializar a gestão 
ambiental integrada no Estado. 

Para completar o quadro de adequabilidades descrito, as condições climáticas predominantes na 
Amazônia e na região do Bico do Papagaio. onde a inexistência de período frio possibilita produção 
continuada de mel ao longo do ano. são r-uito favoráveis '.!C' ,:e5em·oh imento da apicultura em nível 
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Dentre os sub-produtos possíveis na atividade, destacam-se o mel, a própolis, o pólen, o veneno 
(apitoxina), a geléia reaJ e a cera, o que assegura ao apicultor a diversificação de sua produção, em 
conformidade com as demandas do mercado. São produtos de baixa perecibilidade e de boa aceitação, 
tanto nos mercados regional e nacional, como no externo, dados os diferentes fins a que se prestam. como 
o emprego do mel, geléia real e pólen como complemento alimentar, da própolis como antibiótico natural 
e da apitoxina na medicina para tratamento de reumatismos. 

~o contexto sócio-ambiental. a atividade desempenha um papel fundamental no controle de 
queimadas e desrnatarnentos, por constiturrern a floresta e o cerrado os principais pastos apícolas 
disporuveis na região, sabidamente as formações florestais que produzem mel de qualidade superior. Os 
desmatamentos e as queimadas, causadores do empobrecimento ou desaparecimento desses pastos, 
provocam o enxameamenio das colônias, ou seja, a fuga dos enxames das caixas em que se encon~ 
alojados, em busca de alimento e de sítios mais apropriados ao seu desenvolvimento, coisa que na Atea 
Prioritária é cada vez mais difícil encontrar. Neste sentido, os apicultores têm necessidade de preservar a 
vegetação nativa, e até mesmo de enriquecê-la, no intuito de obterem uma produção maximizada ao longo 
do ano. Por outro lado, as abelhas são os principais agentes polinizadores de um grande IJÚJJlero de 
plantas, podendo ainda ser associadas às espécies frutíferas com ótimos resultados, como no caso dos 
consórcios agroflorestais que serão desenvolvidos no âmbito do Projeto. Assim, além do retomo 
econômico que possibilita, a apicultura potencializa a produção de outras atividades. No mais, a utilização 
dos produtos apícolas melhora significativamente a qualidade da dieta das famílias rurais, cujas condições 
de vida normalmente são precárias. resultando em maiores possibilidades de fixação dos produtores na 
terra, com ganhos para o processo de gestão ambiental integrada. 

Por ser atividade praticamente sem riscos, de baixo investimento, rápido retorno de capital e de 
bom potencial conservacionista, a apicultura é tida pelos produtores como alternativa até mesmo para a 
pecuária extensiva, responsável por grande parte dos desmatamentos e queimadas na região, se 
considerada sua sustentabilidade e o fato de poder coexistir com outras atividades produtivas num mesmo 
esoa(X). $-- H ~....,_~, 

A Área Prioritária já conta com um importante nível de organização entre os apicuhores, que 
reivindicam apoio à atividade para torná-la mais abrangente entre os produtores ~ e de maior alcance 
geográfico. Uma irudncia representativa desses trabalhadores, a Associação dos Apicultores do Bico do 
Papagaio-ABIP A, criada por iniciativa dos próprios apicultores, vem desenvolvendo importante trabalho 
de organização na área, possuindo 360 associados. distribuídos pelos municípios de São Miguel, Sítio 
Novo, Axixa, Praia Norte, Sampaio, Buriti, Esperantina e Carrasco Bonito, numa extensão de 2.211 km~. 
Metade desses associados são apicultores efetivamente, estando a outra nlellde * espa a'9e apaltJ t~nic(f·· 
e financeiro para passar a sê-lo. Os I 80 produtores já atendidos possuem.. aproximadamente, 2.000 
colméias, produzindo 2 toneladas de mel/ano, para uma demanda de mercado de 6 a 7 toneladas anuais. 
Para levar essa produção ao nível desejável, não basta fomentar a produção regional, senão realizar 
estudos básicos sobre o calendário da flora apícola e espécies de abelhas nativas, na região, bem como 
conhecer o mercado para os subprodutos da apicultura e capacitar técnicos e produtores interessados na 
atividade. De outra parte, como cada colmeia explora uma area de raio aproximado de 500 m, o que 
equivale a 75 hectares, as duas mil colméias em produção "pastam" numa área equivalente a 150 mil 
hectares, ou 5% da Área Prioritária, o que denota a importância de a atividade apícola vir a ser 
potencializada num programa de gestão ambiental. 

Considerados os aspectos referidos, o PGAI no Tocantins vai apoiar os apicultores da região do 
Bico do Papagaio. com \ isras a promover o desenvolvimento sustentado na área de abrangência da 
ABIPA.. tendo corno base a implementação de uma unidade de estudos experimentais direcionada a 

:'.:. ~ :·;:: ;,:~ .: ..: ;-- • _ ': .: ,, :: :- e.: •• "' ~ :>:::: .. .. .. =-· _: .::~ _.:._:;:.: ?1. c,,icJ.; ,..: ? ::.:- ~ o anngimenro desse objetivo, 
serão desenvolvidas as seguintes ações: a) realização de estudos locais e regional sobre espécies de - 
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abelhas nativas e seus inimigos naturais, pasto apícola e suas potencialidades de produ~o; b) realivição 
de estudos de demanda, estrutura e forma de comercialização dos produtos apícolas na Area Prioritária e 
outras regiões consumidoras; e) -introdução de novas técnicas de manejo e de aproveitamento das bases 
de recursos naturais disponíveis; d) capacitação de técnicos e produtores nas áreas de apicultura 
propriamente dita, comercialização e gestão da atividade; e) promoção de intercâmbio de experiências 
com outros produtores locais e de outros estados. com tradição na area, f) implantação de 4 áreas-piloto 
para realização de estudos de campo. produção e envase de mel e pólen. secagem de pólen e produção de 
extrato de propolis :'\esta ultima ação. todo o material a ser repassado pelo Projeto as familias, através da 
ABIP A, como caixas para as colméias, ferramentas, roupa apropriada etc., será ressarcido à Associação 
na forma de produtos apícolas, que comercializados possibilitarão a produção de mais material para 
fomento da atividade junto a novos produtores e associados. Desta forma, os recursos carreados pelo 
Projeto para o fomento da atividade propriamente funcionarão como capital "semente", a partir do qual 
todos os produtores interessados na apicultura serão financiados - em princípio, a cada ano e meio será 
possível atender a um número de novos apicultores igual aos inicialmente atendidos pelo Projeto. 

Como resultados desse apoio, são previstos a redução dos desmatamentos e queimadas numa 
extensão de 2.500 km2, área de abrangência mínima que passa a ter a atividade apícola com o apoio do 
Projeto; incremento da produção de mel em 2 t/ano e de própolis, pólen e cera, na região; a adesão 
imediata de pelo menos 50 novos produtores à atividade apícola, e melhoria da qualidade de vida dos 
produtores de economia de base familiar. 

-1.1.3 - Realizar estudo de mercado e de adaptação de tecnologias de transformação do babaçu 

r, 

É função do Estado viabilizar a preservação do meio-ambiente, orientando o uso do potencial 
produtivo das riquezas naturais, sem comprometer as bases de recursos disponíveis. Derrubar a mata 
natural, principalmente para implantação de pastagens extensivas, é hábito arraigado entre os 
proJJrie*ios e produtons da Álea .Prierit.-ia, que deYe ..- reorientado na viabi1i2IÇ,io de 8IMdldes mais 
compatíveis com as potencialidades da região e menos impactantes do ponto de vista ambiental. 

A natureza brindou a região do Bico do Papagaio com uma palmeira, o babaçu {Orbig,o,a 
spenciosa), de grande valor econômico e distribuída por 14.000 km2 de seu território, da qual dependem 
milhares de pessoas, especialmente mulheres na coleta e quebra do coco, para extração e venda de alguns 
de seus derivados - o óleo da amêndoa. principalmente>. realizadas de modo rudimentar e muito pouco 
rentável. 

Considerando essa especificidade regional, a atividade busca identificar tecnologias que possam 
ser adaptadas localmente para obtenção do carvão do coco do babaçu, farinha do mesocarpo, óleo, torta, 
uso do pericarpo e produção de artesanato da folha e de outras partes do baoaçueiro. Este trabalho deverá 
ser desenvolvido em parceria com a l)NlTrNS, que está implantando uma unidade-piloto de 
transformação do babaçu, através de um projeto fiannciado pelo C~'Pq. 

Propõe, também, realizar estudo de mercado para esses subprodutos. com vistas a detectar os 
requisitos mínimos de qualidade, quantidade e preços, bem como para identificar os fornecedores. 
consumidores. concorrentes e prováveis pomos de estrangulamento na sua comercialização. 

Em última instância, a atividade visa ao aumento e diversificação da renda das populações locais, 
agregando valor e buscando ampliar o mercado de um produto da maior importância do ponto de vista 
sócio-ambiental na região, sem alterar ainda mais a paisagem natural. 

A pesquisa de mercado acontecera simultaneamente com as visitas às unidades industriais e em 
articulação com a atividade de estudo de mercado para frutas --;:-i natura" re~io;..:.is e polpas e doces 
,· ::- : . ~, ~ .: ~ ..:.:-: . - .i~s~.:~ ::....._: _ .. ·-· · . .- c.: :-:: ~ :-.: , • ) : _ º i:--.2.; •• a .-\:é.1 ?; ,ur.~.1,,á, .:i;..::..i. a imporrancia ua rruncunura 
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regional como alternativa econômica para as populações extranvrstas e meio de viabilizar o uso 
sustentado da terra na região. Para atendimento das demandas que lhe são específicas, o estudo de 
mercado dos derivados de babaçu incluirá outros estados da região e mesmo outras regiões do país, como 
o Centro Oeste e Nordeste. O casamento dessas diferentes atividades possibilitará a integração de estudos 
correlatos sobre a problemática regiona], criando condições mais adequadas para o trabalho técnico 
multidisciplinar e iruennsntucional. alem de viabilizar a participação social e redução dos custos 
financeiros envolvidos 

Todas as ações desta am idace serão coordenadas pelo Grupo de Trabalho e executadas pelo 
RURAL TrNS, através de seu quadro de técnicos, composto de economistas, engenheiros agrônomos, 
engenheiros florestais, administradores de empresa, sociólogos e assistentes sociais com a participação da 
comunidade envolvida. [)a equipe de estudos fará parte um representante das comunídades locais, 
indicado por suas entidades representativas. 

. . A participação social dar-se-á nu diversas fases do projeto, princípalmente-através da ASMUBIP 
Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais do Bico do Papagaio, da Secretaria do CNS-Conselho 
Nacional dos Seringueiros, dos sindicatos e associações locais. O concurso dessas diferentes instâncias 
representativas assegurará a adequada compatibilização das tecnologias disponíveis com as demandas 
sócio-econômicas das populações locais. 
As avaliações intermediárias sobre '? andamento da atividade ficarão a cargo do Grupo de Trabalho e das 
comunidades envolvidas . 

,,..... 
.J. J . ./ - Realizar estudo de mercado e de adaptação de tecnologias para mdustrialização de 
frutas regionais 

Esta atividade consiste no levantamento de informações sobre os mercados regional e nacional 
para as frutas nativas e cultivadas "in natura" da Área Prioritária, bem como de seus derivados, através da 
identificação das formas mais apropriadas para comumo, do levantamento doa pn,oo, m6dios praticedos, 
dos requisitos mínimos de quantidade e qualidade de cada produto. Visa, ainda, conhecer a estrutura e 
organização da comercialização, identificando os fornecedores, consumidores, concorrentes e pontos de 
estrangulamento no comércio regional das diferentes espécies. Propõe, também, a implantação de uma 
unidade-piloto de produção de polpas e doces de frutas regionais. 

Subsidiáriamente, objetiva identificar o volume da produção regional de frutas, por espécie. a 
organização da produção e a estrutura de escoamento da mesma, as principais áreas produtoras e as 
espécies com maior potencial de cultivo na região. 

Na região do Bico do Papagaio. como em geral no Estado do Tocantins. os agricultores de base 
familiar têm renda muito baixa e nível de capitalização insignificante. Ao mesmo tempo, há uma 
subutilização dos recursos humanos em boa parte do ano, com altíssimo índice de desocupação na área, 
devido à sazonalidade das atividades agrícolas e à falta de alternativas econômicas para o setor. 

É proposta do ~ATCRATINS e seus parceiros potencializar atividades produtivas de base 
conservacionista, no âmbito do PGAl, de modo a adequar, sempre que possível, a gestão do meio 
ambiente com a criação de oportunidades de emprego e aumento da renda na Área Prioritária. No caso da 
fruticultura, pretende-se aliar a produção nativa com a de cultivo, tomado-a uma alternativa econômica de 
base sustentável para as populações locais, através da complementaridade entre a produção extrativista e a 
produção oriunda de plantios em sistemas agroflorestais, nos moldes propostos neste componente. 
Disseminados os consórcios agrofloresrais e atingido seu patamar esravel de produção, a pressão hoje 
exercida pelo mercado e pelas populações locais sobre os estoques naturais de frutas na região será em 
:n:.::ro re~:....::::::. ::-_-::,:'.'::·:, . .: . ..: · . .: .. :~·;:..::e::.:;;· :~:.:s:-r~o e, a.um-:r.:v· cesses escoqu~s. Sununanearnente, a 
agregação de valor a essa produção permitirá não apenas o aumento da renda familiar dos produtores da - 
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região, como a redução da demanda ;,or novas áreas para os cultivas de subsistência, cujo excedente 
garante parte substancial da renda atuaumente obtida na propriedade familiar. A fabrica•piloto de polpas e 
doces de frutas da região, a ser implantada pelo Projeto, servirá corno laboratório para ajustar as 
informações de mercado levantadas peào estudo, tendo em vista sua replicabilidade na Área Prioritária e 
no Estado. 
O estudo será realizado por equipe -:::ultidiscíplinar do RCRAL Tf\'S Essa equipe será integrada. 
tambem. por um representante das : - --· .. midades locais. ~ ser indicado pelas próprias comunidade 
atraves de suas c:-,:idades ce represerr.i.ção. Os trabalhos ce levantamento acontecerão durante os três 
primeiros meses de vigência do Projete .. e serão coordenados pelo Grupo de Trabalho, com participação 
da comunidade envolvida, através de sea representante na equipe de estudo. Como no caso do estudo de 
mercado do babaçu, a partiêi'pação social dar-se-á nas diversas fases do projeto, principalmente através da 
ASMUBIP-Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais do Bico do Papagaio. da Secretaria do CNS 
-Conselhe Nacional dos Seringueiros, .:ias sindicatos e associações locais, para assegurar a adequada · · 
avaliação das informações levantadas frente às demandas sócio econômicas das populações locais. 
As avaliações intermediárias sobre o anciamento da atividade ficarão a cargo do Grupo de Trabalho e das 
comunidades envolvidas. 
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Atividades e subatividades associadas a.os resultados esperado! 4.2 
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r: 4.2 - Implementar medidas mitigadoras na microbacia do Ribeirão dos Porcos, no Município de Ananás 
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A região do Bico do Papagaio apresenta uma enorme demanda nesta área, em face da variedade de 
desvios ambientais a ser corrigidos no atual processo de ocupação de seu espaço, que somente o manejo 
adequado de suas rnicrobacras pode viabilizar 

O uso inadequado dos solos. grande parte dos quais com limitações tisicas e de fertilidade natural, 
a retirada da cobertura florestal desses solos de forma indiscriminada, e a incorporação de áreas inaptas 
pela atividade agropecuária, são fatores concorrentes para o empobrecimento das bases de recursos da 
região, com destaque para a redução de seu potencial produtivo e perda de vazão e da qualidade da água 
de superfície, um recurso escasso em sua área interior. 

Não bastasse essa demanda, o Bstadodo Tocantins, coma todos os demais estados da Federação, é 
também alcançado pela Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, pela qual a gestão dos recursos hídricos deve integrar-se à gestão ambiental. 

Dada a necessidade de implementação de um processo de âmbito estadual, que culmine com o 
estabelecimento do Sistema de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas. no Estado, previsto na mesma lei 
que dispõe sobre a gestão dos recursos hídricos, o PGAI desenvolverá um projeto-piloto no Município de 
Ananás, onde é critica o quadro de disponibilidade de água de superfície para a população urbana. 
visando o intercâmbio dessa experiência com outros mumcipios e a sua reprodução na Área Prioritária . 

../. 2.1 - Implantar medidas de curto-prazo para contenção do processo de assoreamento do Ribeirão dos 
Porcos e planejar o manejo de sua microbacia 

A região do Bico do Papagaio enfrenta sérios problemas decorrentes do uso desordenado de seus 
recursos naturais. Dentre eles, o que mais aflise u prefeituras locais é a reduç.io do wilMlll e• perda• 
qualidade da água de superficie que abastece grande parte dos municípios da área, alguns dos quais já 
trabalhando no limite da capacidade dos seus mananciais. 

Um dos casos mais críticos é o de Ananás, município localizado no oeste da Área Prioritária, cuja 
sede municipal é cortada por um córrego, o Ribeirão dos Porcos, única fonte supridora do sistema de 
abastecimento de água local, afetado por um tal nível de degradação. causado principalmente pelo 
assoreamento de seu leito. que a cidade corre o risco de ficar sem agua num futuro muito próximo. 
Apesar de premida pela necessidade de superar esse problema no curto prazo, a atual administraçlo 
municipal está consciente de que sua solução definitiva passa pela compatibilização da exploração 
agropecuária, principal atividade desenvolvida na bacia do ribeirão. com a capacidade de suporte dos 
recursos naturais incorporados ao processo produtivo, de modo particular dos solos predominantes na 
área. arenosos em sua quase totalidade. Isso significa que o uso do solo na rnicrobacia continuará sendo 
permitido, até porque nosso modelo econômico não possibilita outras alternativas. mas de modo a obter 
se maior produtividade das atividades predominantes, como a pecuária extensiva e a agricultura de 
subsistência. com menor impacto ambiental. 

Informações básicas sobre a microbacia: 
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Localização: 

42Km 

i 
1 

Darrinnpolis 

Topografia: relevo ondulado a fortemente ondulado; altitude de 220m. 
Solos: predominantemente arenosos. 
Recursos Hídricos· o Ribeirão dos Porcos possui vários tributários na área ~ ser trabalhada; apresenta 
uma vazão superficial de 6,9 Km de comprimento, com densidade de drenagem em tomo de 0,0138 
Km/ha e sujeita a enchentes. 
Precipitação: média anual de 1700 mm, com chuvas intensas de 125 a 150 mm/24 h. 
Temperatura: média anual de 26°C, sendo de 38° C a média das máximas e de 22ºC a média das mínimas. 
Umidade Relativa do Ar: alta no período chuvoso, entre 75% à 80'% e relativamente baixo no período 
seco, em torno de 50%. 
Vegetação: predomínio de cerrado. com babaçuais intercalados Das espécies vegetais nativas propícias 
para o reflorestamento predominam o tamboril, caju-de-janeiro. jatobá, bacuri, fava-de-bolota, mogno . 

r 

. ~ . ; 

caja e mga. 
Ocupação e uso da terra: pastagens de uso extensivo e agricultura de subsistência, sem adoção de práticas 
conservacionistas, com degradação das matas ciliares e assoreamento do ribeirão; pequenas olarias, sem 
planejamento do barreiro. 
Visitado por uma equipe do Grupo de Trabalho do PGAI, o município possui~~~ quatro ~~.em 
processo de degradação, cada qual num estágio diferente de assoreamento e perda gradativa de seu nível 
de base. Além deste, outros municípios têm demandas emergenciais na área de gerenciamento de bacias, 
mas dados os objetivos do PG~ apenas Ananás será atendido pelo Projeto, em &ce da urg&lcia ditada 
pela situação do Ribeirão dos Porcos. 
Ainda assim, o manejo dessa microbacia se justifica pelo grande alcance social e importância ambiental 
para o município, e pelo fato de prestar-se como unidade demonstrativa de sistemas produtivos mais 
próximos do uso sustentável dos recursos naturais, orientados J>lll~amemo.da micrgkrli1 . 

Para implementação do manejo, será criada uma instância representativa das comunidades 
(inclusive urbanas), dos proprietários de terras e empreendedores locais e do governo municipal. Essa 
instância, que poderá ser instituída nos moldes de um Conselho de Administração, realizará a integração 
participativa dos diferentes atores e interessados na recuperação da microbacia. Como atividades suporte 
à execução da proposta, serão realizados duas palestras para envolver a comunidade no processo e um 
curso para capacitação de técnicos da equipe permanente e da comunidade em gerenciamento de 
microbacia. 

As avaliações ocorrerão permanentemente com participação da equipe multidisciplinar 
permanente, de membros da comunidade e do GT-TO. 

A estratégia a ser adotada prevê ações de curto prazo, visando dar encaminhamento às questões 
mais prementes. e medidas de mais longo prazo. na busca da reversão dos principais processos de 
degradação em curso na bacia, como os desmatarnentos. as queimadas e o uso inapropriado dos solos As 
ações de CUrTf'I '"''"'°'70 são -~-=- ">,~t.:.r -~-.,,---~--;~1.:. -.1.,.,.:.,~ -· ·.,. ,--~~0nr0 _.,.....,.,,,.i;., ""e a ecuice .:. .•• :l..,. ••.• ~~ .• - •..•.•.•. 1....._..l-,.l .••. "' ,._,_ •• ~ ,_, •... • •...... _.... ~ .~ ..•.•• ,1... .••..••. ~r-._.._..~\... ~,_. •...• r-- .•.. L 

vrupv ce uaoa.no reaiizou em campo, enquanto as de medro prazo serão implementadas a partir da 
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elaboração de um Plano de Manejo da Microbacia, a ser executado com recursos de outras fontes. A área 
a ser trabalhada com ações de curto está à montante da Rodovia T0-276, nas proximidades da cidade de 
Ananás- TO. num trecho de 2 km que inclui o ponto de captação de água da sede municipal. 

O RURAL TINS - instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins, órgão gestor da 
assistência técnica e extensão rural no Estado e integrante do Grupo de Trabalho do PGAI-Tocantins. 
ficou com a responsabilidade maior de acompanhar as ações de curto prazo e elaborar o Plano de Manejo 
a ser executado na área. em consonância com a Legislação Ambiental. vgente na Resolução 001. de ~3 de 
Janeiro de 1986. do co:,....A_MA - Conselho Nacional do Meio Ambiente e na Lei 291/91, que dispõe sobre 
a Política de Meio Ambiente do Estado do Tocantins. 

O principal resultado a ser alcançado nas ações de curto prazo é a desaceleração do processo de 
assore.arnento do ribeírãÕ,compreendendo as seguintes metas: a) construção de 30 km de terraços de base 
larga, em 120 ha. de áreas ocupadas pela agropecuária e agricultura de subsistência; b) correção dos 120 

. ha. a ser trabalhados; e) Recomposição da mata ciliar, numa faixa de 2,0 Km de comprimento por 32 m de 
largura, de cada lado do ribeirão, num total de 12 ha., i) implantação de viveiro para produção de mudas, 
em área disponibilizada pela Prefeitura, ii) produção de 14.000 mudas de espécies florestais nativas 
(tamboril, caju-de-janeiro, cachamora, axixá, bacuri, ingá etc) e frutíferas (amora, abacate, jenipapo, jaca 
e goiaba, entre outras), 12 mil das quais para recomposição da mata ciliar, 500 para o reflorestamento de 
barreiros e I.500 para reposição de perdas (100/o), iii) plantio de 12.000 mudas, no espaçamento de 3 m x 3 
m) e iv) implantação de 5,0 km de cerca de proteção, incluindo os corredores de acesso do gado a 
bebedouros. f) reflorestamento de 5.000 m= de barreiros (areas de retirada de barro pelas olarias locais): i) 
plantio de 500 mudas e ii) manutenção do plantio A assistência tecnica será prestada pelo escritório local 
do RL:RALTINS e os serviços de viveiro estarão sob a responsabilidade da Prefeitura, que colocará 01 
funcionário à disposição do Projeto, a ser treinado para esse fim. 

Importante: as ações de recomposição da mata ciliar poderão ser desenvolvidas em parceria com os 
madeireiros do município, que têm reposição florestal a ser feita, em cumprimento à legislação 
ambiental. Â PrefeStura JoQ1 .fará geslÕl8· junto aos emprelÍTÍOI do setor~ pera Wlbim.ar essa 
iniciativa, de todo benéfica do ponto de ambiental e de participação dos agentes. 
As medidas de médio prazo incluem: a) diagnóstico tisico, sócio-econômico e ambieotakia micro 

bacia do Ribeirão dos Porcos e b) planejamento da mícrobacia do ribeirão. 
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Atividades e subattvidades associadas aos resultados esperadOJ 4.3 

4.3- Propiciar assistência técnica às atividades produtivas de base conservacionista 

r· 

Em contraposição aos problemas ambientais que apresenta, a região do Bico do Papagaio possui 
grande potenci :11 para estabelecer :! e :,,.,r:.:f çr,e, }:- .: ~!e::~ ~:·.:-: a le\ .1,.3 .:-· ao reordenamento do uso de seus 
recursos naturais Aiern de abrigar uma população tradicional, de experiência secular no manejo 
sustentado de babaçuais, a região conta com uma população camponesa que se mostra alinhada com a 
tendência em curso na AI®,zônia de tomar mais permanente sua agricultura. 

Embora não seja visível os resultados dessa tendência, é possível perceber a disposição 
generalizada de conhecer novos processos e novas formas de produzir, em busca de alternativas 
econômicas mais rentáveis e mais condizentes com as condições locais - tnais sustentáveis, em suma. O 
problema é que essa disposição em experimentar o novo e o mais adequado do ponto de vista ambiental 
não está sendo acompanhada pelo acesso à tecnologia e à assistência técnica necessárias às mudanças 
anunciadas. 

Nesse sentido, o Projeto está buscando suprir a demanda regional por assistência técnica 
agroflorestal, a partir de experiências-piloto que venham a reproduzir-se na Área Prioritaria, 
potencializando as atividades de base conservacionistas já desenvolvidas na região e introduzindo 
cultives e processo produtivos mais compativers com as condições naturaís ali predominantes e 
viabilizadoras da melhoria das condições locais de vida. 

.. 

r: 4. 3. J - Aportar apoio técnico agroflorestal às associações de produtores rurais 

O sistema de extensão rural e assistência técnica oficial do Estado do Tocantins, gestionado pelo 
RURALTINS, prioriza o atendimento ao produtor da agricultura fiuniliar e suu o~ 
representativas. Palco de muitas lutas pela posse da terra, a região do Bico do Papagaio possui hoje um 
grande número de assentamentos e comunidades rurais, onde a r.arâlcia por seMÇOS públicos essem:iaís é 
bastante acentuada, uma vez que grande parte dessas comunidades pouco é beneficiada pela ação das 
políticas públicas no Estado. 
Submetida a um processo de expansão em que predominam a pecuária extensiva a exploração madeireira 
desordenada e a agricultura de baixo nível tecnológico, a região vem sofrendo ao longo de sua ocupaç.io 
intensa degradação de suas bases de recursos, com prejuízo para a capacidade produtiva dos solos e perda 
de grande parte da cobertura florestal nativa. 
Nesse quadro de carências e de degradação ambiental, o serviço de extensão rural tem um importante 
papel a desempenhar junto às comunidades rurais e está procurando direcionar sua ação para a criação de 
condições básicas voltadas ao desenvolvimento de sistemas de produção mais compatíveis com as 
demandas por sustentabilidade e reordenamento do processo de ocupação da região. 
Baseando sua atuação em um modelo construtivista., no qual a unidade familiar e suas entidades 
representativas participam como sujeito de todo o processo de prestação da assistência técnica, nesta 
atividade o RURAL TINS priorizará o desenvolvimento de policultivos permanentes. através da difusão 
de sistemas agroflorestais; a recuperação de áreas degradadas, por meio do reflorestamento com espécies 
madeireiras, extrativas e frutíferas nativas: a criação/ampliação de reservas legais. pela implantação de 
agroflorestas de uso rnultiplo, a recomposição de matas ciliares, a difusão de técnicas de uso e 
conservação do solo. r elo mareio a.::eou2.20 de ,..-:icrnba::ias etc e ~=-·:--io a outras atividades de base 
_._:;-..::..:::-. ""~·~;·.:::.~à. 1..-~ .::.: .i: •.. ;.u, .,;;p,11 .. ;..:, a~;,C,êlfüí.i a exemp.o aa apicultura, da pecuaria intensiva etc. 

.,... 
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Quanto às entidades representativas a serem diretamente assistidas na região, o RURALTINS dará 
prioridade àquelas inseridas em sua área de atuação e que já apresentam nível de organização capaz de 
viabilizar a multiplicação desses esforços junto às comunidades locais. 

Comunidades a serem assistidas 

. ,1unicipio 
1 Comunidade ~úmero de Area 

famílias (ha) 
ARAGUATINS Ouro Verde 111 5.571 .,_. 

Santa Cruz 236 10.278 
Trecho Seco 021 801 

ff AGUATINS · · São Jorze 051 ·}.981 · 
SAMPAIO Cupim 063 5.365 
ESPERANTINA Tobasa 055 1.553 

Mulatos 075 2.900 
Esperantina 054 2.715 

PRAIA NORTE Camarão II 137 4.274 · · 
Total .803 35.438 

... , 

4.3.2 - Criar Grupos de Trabalho Imerinsmucionats de Apoio às Ações de Desenvolvimento 
Sustentável-GT-Sus 

r: 

Estão na orfAêm da proposição desta atividade a experi~a acumulada pelo Grupo de Trabalho 
técnico e interinstitucional constituído para elaborar o PGAI e a demanda dos poderes públicos estaduaJ e 
municipal por uma instância que venha a trabalhar mais especificamente as questões f'âlCÍOllldU com o 
desenvolvimento sustentado. 

A oportunidade de trabalhar de forma integrada no âmbito do Grupo de Trabalho do PGAI ressaltou a 
necessidade de contar-se com uma equipe interinstitucional para pensar as diferentes realidades regionais 
do Estado e formular propostas c.ompatíveis...SW! o desenvolvi~-~ado. Com c.aráter de fórum 
permanente de assessoria ao SEPLAN-SisfêmâEstadual de Planejamento e Meio-Ambiente, o GT-TO 
seguirá atuando com suas funções ampliadas, descentralizando suas ações, através da criação de dois 
grupos de trabalho em nível regional, sediados em Araguaina e Araguatins, respectivamente, onde a 
maioria das instituições do GT-TO têm escritórios locais. O GT viabilizará ua descentralização apoiando a 
criação desses grupos, a eles prestando assessoria na condução dos trabalhos em nível local e nos 
encaminhamentos junto ao órgão central de planejamento e outras instâncias de governo. Além das 
instituições-membros atuais. os grupos regionais serão constituídos também pelas prefeituras e pelas 
entidades representativas e O~Gs locais. 

Principais atribuições dos GTs-Sus: 
Assessorar os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentado das áreas prioritárias do 
PGAJ na elaboração e discussão de projetos de desenvolvimento concorrentes à implementação 
das propostas recnicas do ZEE . 
Apoiar C' desenvolvirnen:r das ativ :.ja.:e, ~r0i'.:~,·. e:, d·:> ':':::~e ccnservacionista nas diferentes 
rcg1vcS 00 Estaco, 

.- 

r 
.,..... .- 'º:; 
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.,.... nessas áreas. 
~ . ~--······· :, ., .•• I?~ ,?!l~~.J~!Wt:~.~W9 !~~m j4 r~ferj,pQ, QP~Ãiagnó.stioo sobrea ~~·~Ja ·infrae~· d~~· ·•-"·-'~ 

- transporte está sendo implantada na região, com forte poder de potencialização de impactos negativos 
.,.... sobre o meio-ambiente regional, tendo em vista a economia de escala que essa infraestrutura viabilizará. 

A par desses dois aspectos, a Área Prioritária não possui nenhuma Unidade de Conservação e 
tampouco um programa mínimo de mitigação desses impactos, nem ao menos nas áreas de influência 
mais direta dessa infraestrutura em implantação. A Reserva Extrativista do Extremo Norte do Tocantins, 
criada em 1992, pelo IBAMA, na região de Carrasco Bonito, terminou não se viabilizando, por ter 
caducado o decreto de sua criação. 

Desprovida de áreas protegidas peJo E~ eo mesmo tempo cm Cf111D poaui w popldaçlo 
extrativista organizada. com enormes demandas na área fundiária, para garantir o acesso à terra e, por 
conseguinte ao coco babaçu, assegurando a continuidade do extrativismo sustentável nela 
tradicionalmente desenvolvido, a Área Prioritária reúne todos os pré-requisitos para ver transformadas em 
Projetos de Assentamento Extrativista, uma boa pane de seus babaçuais. Dentre esses pré-requisitos, está 
a disposição da Superintendência do INCRA no Tocantins, em vir a criar esses projetos na região, no 
âmbito do PGAI, em parceria com os órgãos de meio-ambiente. 

Os PAEs são um instrumento de Reforma ~a, pelo quaJ "ireas dotadas de riql1eus"b.bativas 
são destinadas às populações que as ocupam ou venham a ocupá-las, nelas desenvolvendo atividades 
economicamente viáveis e ecologicamente sustentáveis" (Portaria INCRA nº 627, de 30.07.87). 
Conceitualmente semelhante à Reserva Extrativista. a modalidade de assentamento extrativista visa 

.- assegurar às populações tradicionais o usufruto das bases de recursos naturais que utilizam, 
permanecendo a terra sob domínio da União; bem como a assistência técnica e o acesso à tecnologia para 

.,..... melhoria da produtividade de seus sistemas de produção e introdução de novos processos produtivos que 
levem à modernização de sua atividade. 

O processo de criação de P AEs na região do Bico do Papagaio será consideravelmente facilitado 
r, pela existência de terras devolutas sob domínio de babaçuais. Além disso, o bom nível de organização dos 
r trabalhadores extrativista na área, de modo particular das Mulheres Quebradeiras do Coco Babaçu, 
r: assegura legitimidade ao processo e garante participação efetiva na sua implementação. Inicialmente, 

serão realizadas gestões junto ao IB .\.\fA. com vistas a recuperar informações e dados sobre a área da ex· 
r 

r 

,,.... 

r· 

r· 

r· 
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Levantar e sistematizar as experiências agro-ecológicas, em nível de propriedade, em 
desenvolvimento no Estado; 
Divulgar e reproduzir as experiências agro-ecológicas estudadas nos assentamentos rurais, em 
parceria com o INCRA e junto a comunidades de produtores; 
Elaborar projetos para apresentação junto aos diferentes programas e fontes financiadoras de 
desenvolvimento ambiental 

./. 3. 3 ~ Reatear levantamentos basices em areas selecionadas para criação de Projetos de 
Assentamento Agro-extrattvista-P. AEs 

A Área Prioritárii". possui grande potenciaJ extrativista. Em torno de 40%, de seu território 
correspondem a áreas de ocorrência natural de babaçuais, onde vivem mais de mil famílias tirando seu 

. sustento da, quebra e venda do coco babaçu. · Esse número de famílias só não é maior em face das 
dificuldades de acesso às palmeiras, impostas pelos que têm domínio sobre as terras da região - nem 
sempre proprietários, mas que exercem efetivo controle sobre grande parte dos babaçuais ali existentes. É 
de se prever que a garantia de posse da terra nos babaçuais possibilitara a reintrodução de muitas famílias 
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Durante a vigência do PG AI deverão ser criados pelo menos três P AEs na Área Prioritária, a partir 
dos trabalhos de identificação de áreas e levantamentos de recursos naturais e sócio-econômicos nas áreas 
selecionadas, a ser realizados pelo INCRA e NATURATINS, em conjunto com as entidades 
representativas dos trabalhadores extrativistas da região. Antecipando alguns critérios básicos a ser 
considerados na identificação dessas áreas, serão priorizados a) a demanda efetiva da comunidade local 
pela criação do PAE. b) o nível de organização da comunidade. e) pressão sobre o babaçual, d) conflito 
pela posse da terra 

Lma vez cnados, as etapas de implantação e desenvolvimento desses projetos deverão ser 
implementadas também através da parceria já estabelecida entre o INCRA e o NATURATINS na fase de 
formulação do PGAI. .,_... 

· Custos Consolidados do Sub-compon·eote 4 · 

Elemento de despesa Valora (RS) % 

Obras 2.250,00 0,5 
Equipamentos e materiais permanentes 56.465,00 17.0 
i.Serviçosde..coDSUltoria · - -, ,, · ••·· --~·~,·· · · .. ,·- .... · ... ,. ' .·· Í3.800,00 ······,to ..... 
t Pessoa física 29.000,00 9,0 
· Pessoa jurídica 35 250,00 11.0 
· Material de consumo 73.608,00 22,5 
Passa2ens 11.200,0C 3,5 
Diárias 106.095,0C 32.5 
Total 327.668,00 100,00 

-. ,-, .. .. . ... 
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-· r: 
/"'· SUB-COMPONENTE 5. ESTRUTURAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES EXECUTORAS DO PGA! 

ANTECEDE~TES 

r: O Estado do Tocanuns nestes uiumo::. anos vem passanco por um processo de estruturação em 
suas diversas instâncias institucionais de gerenciamento do Estado. Muitos avanços foram alcançados na 
esfera estadual, sendo necessário, agora, atender às demandas regionais, para que a presença do Estado se 
faça nos níveis local e münícipa! seja mais efetiva. Os órgãos de meio-ambiente também estio sendo 
interiorizados, com o objetivo de efetivar suas ações em todo o Estado Esta experiência vem mostrando 
resultados satisfatórios, a exemplo dos núcleos d.o NATI)RATINS e do IBAMAjá instalados no intmor. r- 

OBJETIVOS: Adequar a infraestrutura das instituições executoras do PGAI para o desempenho de suas 
atribuições no âmbito do Projeto. 

RESULTADOS ESPERADOS DO SlJB..COMPOm:NTE 5 
•• t • •• • • • • • , - 

•.·· 
J •••••• ,, \• 

_, ... __ •.. - ••• • • ~ • w ~ • 
,• . 

r: 

Resultado 5.1.1 
- Superação das deficiências operacionais de locomoção dos órgãos executores, na Área 
Prioritária. 
Resultado 5.1.2 
- Su_peração das deficiências de infraestrutura técnica dos núcleos regionais dos órgãos executores, 
na Area Prioritária. 
Resultado 5.1.3 
- Integração físico-logística dos diferentes órgãos executores, através da estruturação de centros 
regionais multi-institucionais de apoio operacional. 
ResaJtadOI 5.1 .. 4 
- Intercâmbio de informações e repasse de denúncias em tempo real, entre as equipes de campo 
responsáveis pela fiscalização da Área Prioritária e entre estas e os núcleos regionais do 
;'JA rt 'RA rrxs. 
Mai;or efetividade das ações planejadas de cootroie e ti1e1liuolo. .-........,., ·· ~ 
Resultado 5.2.l 
- Capacitação do pessoal técnico do NATURATINS, IBAMA, RURALTINS, SETO, SEPLAN 
em análise de EIA/RIMA. 
Resultado 5.2.2 
- Capacitação do pessoal do Laboratório Ambiental do NATURATINS em monitoramento 
ambiental de corpos d'água. 
Resultado 5.2.3 
- Capacitação do pessoal do NATURATINS, IBAMA, CIPAMA e RURALTINS em 
monitoramento de áreas desmatadas. 
Resultado S.2.4 

Capacitação do pessoal do ~ATVRA TI)."S e CIPA.\L\ em planejamento e execução de ações 
relacionadas com o controle ambiental das atividades de mineração . 

- 
r· 

(' 
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Resultado S.l.5 
- Capacitação do pessoal do NATURA TINS, IBAMA e CIP AMA em planejamento e execução 
de ações relacionadas com o controle ambiental das atividades de infra-estrutura. 
Resultado S.2.6 
- Capacitação do pessoal do NATURATINS, IBAMA, RURALTINS e CIPAMA em atividades 
relacionadas com o controle ambiental das atividades agropecuárias e florestais 
Result ado 5.2. 7 
C apacuaçâo de agentes comurutarios, extensionistas do Rl:RAL TINS e técnicos das Prefeituras 
em atividades de proteção ambiental, através da introdução ao Direito Ambiental, Ação Civil 
Pública, EIA!RIMA, Audiências Públicas, ZEE, Fiscalização e Qualidade da Água. 
Resultadc 5 • .2.8 ._. 
- Capacitação em Legislação Ambiental do Estado do Tocantins dos técnicos do NATIJRATINS, 
IBAMA, RURALTINS, CIP~ Ministério Públice, SEPLAN, INC~ ITERTINS, SETO 
(Unidade Ambiental). 
ResuJtado S.l.9 
- Atualização em Direito Ambiental dos Promotores de Justiça, Delegados de Polícia, 
Procuradores de Estado e Assessores Jurídicos dos órgãos que estão ligados, direta ou 
indiretamente. à questão ambiental. . ... .... . .- ..... , ·-· ". .. . • ... .. .... - ... , .~ .. - ..... · · · 
·Ré:nilbdó's:}."1 (} ·· ·· · · ·· · · · 
- Atualização dos agentes do SIFRO em Fiscalização ambiental. 
Resultado 5.2.11 
- Capacitação de técnico do Laboratório Ambiental do NATURATINS em técnica de análise de 
solo. 
Resultado 5.l.12 
- Capacitação do pessoal técnico do Laboratório do NATURATINS em metodologia e processos 
búicoa de funcionamento de um .laboratório de análises ambientais. 
Resultado 5.2.13 
~ Habilitação de fiscais e técnicos do SJFRO e Prefeituras para o trabalho de fiscalização e 
controle de desmatamento na região do Projeto. 
Resultado S.l.14 
- Capacitação de técnicos do NATURATINS. IBAMA, RURALTINS e Prefeituras na elaboração 
de Planos de Manejo e Metodologia de Inventário Florestal. 
Ra lf_.&11! 
- Capacitação de técnicos do NATURATINS e IBAMA em planejamento de atividades 
compatíveis com os objetivos das Unidades de Conservação e gestão dessas unidades. 
Resultado 5.2.16 
-Capacitação de técnicos do RURAL TINS, NATURA TINS, IBAMA, Prefeituras e membros das 
Associações de Produtores Rurais em sistemas de manejo voltados para a recuperação de áreas 
degradadas. 
Resultado 5.2.17 
- Capacitação de técnicos do NATURATINS e SEPLAN em Sensoriamento Remoto e Análise e 
Interpretação de Imagens Digitais. 
Resultado 5.2.18 
-- Capacitação de técnicos do \: A TCRA. rr-,;-s e SEPL:\ __ , em Operação dos Sistemas ERSRI 
(ARC-fNFO. ARC--\.1EW e ERDAS) 

r: 
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Resululdo S.l.19 
- Capacitação de técnicos de Educação Ambiental do NA TIJRA TINS, ffiAMA, CIP AMA e 
RURAL TINS em planejamento das atividades de Educação Ambiental. 
Resultado 5 . .2 • .20 
- Ampliação dos conhecimentos de técnicos do NATURATINS, IBAMA.,RURALTINS e 
CIP A. \1A sobre a biodiversidade no contexto das areas Indígenas 
Resultados 5.2.2 I 
- Treinamento dos tecrucos de Centro üe Processamento de Dados do 1'iATLRATINS, na área de 
informática, em face das demandas do PGAI. 
Resultados 5.22 
- Capacitação dos policiais florestais para o desempenho de suas atribuições no âmbito do Projeto 

ATIVIDADES POR RESULTADO 

,,... Atividades e sub-atividades associadas aos resultados esperados 5.1 

r. 

5.1 Adequar as condições fisico-operacionais das agências envolvidas 

··· · ·, ~--- As·· ações· .. previstas objêtívàm . ·dotár ás ·agên~i~. r~po~sáveis. pela execução do PGAI de 
infraestrutura técnica e operacional adequada ao cumprimento de suas ambuições no âmbito do Projeto. 
Estruturadas. estas instituições viabilizarão melhor interatividade entre as agências cooperantes nas ações 
integradas a ser desenvolvidas. 

A necessidade de estruturação é função das demandas geradas pelo PGA!, estando previstas a 
aquisição de equipamentos de locomoção e de instrumental técnico específico, e a estruturação das bases 
fisicas dos núcleos regionais e do sistema de comunicação na Área Prioritária. 

Embora trate objetivamente de apoio material u ~ eowhidu, a~ delta 
atividade está articulada com as demandas operacionais dos demais componentes do PGAI, e sua 
viabilização é condição básica para a efetividade esperada das ações propostas. 

~- .... 

r· 

r- 5.1.1. Adquirir equipamentos de locomoção 

r: 

Visa suprir as deficiências operacionais de locomoção na Area Prioritária, vis-à-vis as demandas 
identificadas e as atividades previstas pelo Projeto. Os fflCU1os e baid'W'lerem adquirtb poSS1l>t1itarlo 
as ações do SIFRO, as atividades de monitoramento e o atendimento de denúncias através da Linha Verde 
e de outras formas de comunicação entre a sociedade e o OEMA. Quando houver necessidade de 
mobilização de equipes da capital, as atividades de monitoramento, em suas várias frentes de atuação, 
serão apoiadas por veículo específico. Serão beneficiadas, ainda. as promotorias públicas de Araguaína e 
Araguatins, nas demandas próprias da área ambientaL que darão suporte às demais promotorias da Área 
Prioritária. A quantificação, localização e justificativa dos equipamentos de locomoção estão descritos no 
detalhamento dos custos do Projeto r· 

r: 5.1.2. Adquirir instrumentai técnico especifico 

Trata-se da montagem da infraestrutura técnica dos núcleos regionais das agências ainda não 
,- presentes na região e readequação daquelas já em operação. em vista de suas deficiências operacionais 
r: :'::-::-,2 :1:-e2 0::- ~<:-:: · -- •, -~=·: ·~:: , ~--~}.:, .:.:;_-.;:.:...:e~ ~,:;:: :::::;:-,;..;.; pc:::,ar:ê:-.:e, as equipes da SIFRO com 
.- material acessório necessário para as missões de controle. fiscaliz.ação e atividades de educação 

'1'1 



PGAI-TO 

ambiental; as equipes de monitoramento instrumentalizadas conforme estabelecido nas atividades 
específicas; as promotorias equipadas de forma a possibilitar maior agilidade nos processos formalizados 
na área ambiental, e os escritórios de extensão atendidos com infraestrutura técnica adequada para atuar 
nos projetos de manejo sustentado e aportar apoio às ações ligadas ao monitoramento. 

5.1.3. Implantar bases fistcas tntegradas na região 

,,,-.. 

:\ viabilização das ações na Area Príontana do Bico do Papagaio esta diretamente ligada à 
presença sistemática das agencias envolvidas no Projeto, por constituírem ponto de referência no 
atendimento das demandas ambientais na região. O processo de interiorização dos órgãos ligados ao 
meio-ambiente já vem mostrando resultados significativos na participação da comunidade, iniciativa 
privada e poder público municipal. Termos de cooperação vêm sendo estabelecidos com prefeituras, 
cooperativas, comunidades indígenas e empresários rurais, objetivando desenvolver ações em comum na 
área ambiental. Para garantir o máximo de eficiência aos pontos de apoio das ações do PGAI e dar inicio 
ao processo de interiorização, serão construídas sedes nas cidades de Araguatins e Araguaína, núcleos 
referenciais na Área Prioritária. A escolha destas cidades está ligada à sua central posição geográfica nas 
duas áreas cobertas pela SIFRO. às maiores demandas ambientais a1i verificadas e, principalmente, à sua 
condição de centros capazes de dar suporte operacional _ao Projeto _ f· •• • • •• • · 

Na cidade ·de Aràguatins será "montado um complexo das principais agências envolvidas no 
Proj etc, constituído de uma sede de 3 60 rn- onde funcionarão o NATURA TINS, o CIP AMA, a 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA. o IBA\fA e o RURAL TINS, além do GT-TO e do GTs-Sus, que também 
contarão com espaço físico de apoio as suas ações. As instalações dessas instâncias serão individuais e 
demais dependências de uso comum. 

Esta experiência-piloto tem por objetivo integrar não apenas as ações, mas também aproximar 
fisicamente diferentes instituições e técnicos envolvidos no Projeto, criando condições logísticas para a 
participação social. Esta integração fisica refletirá m meiol" integnçio opll'IICional das aon-, na 
ampliação das discussões e maior legitimidade das deliberações sobre as demandas sócio-ambientais da 
região. 

Na cidade de Araguaína, a sede local do NATURATINS abrigará um núcleo com uma área de 120 
rn', que será o centro articulador das outras agências já sediadas na cidade. Neste núcleo funcionará ainda 
o centro de comunicação e o G'Is-Sus da região de abrangência de Araguaína 

- 

5.1.4 -Montar estnlblra imtitucional de cm,rmfcação para o Bico do Par,awio 

O objetivo desta atividade é o de garantir melhor interação das ações do SIFRO, 
na região, reduzindo o tempo transcorrido entre a detecção do desvio ambiental e a ação voltada à sua 
correção. O sistema a ser implantado permitirá a troca de informações em tempo real entre as equipes de 
campo. viabilizando maior eficiência da fiscalização nas rotas pré-estabelecidas. A Linha Verde suprirá os 
núcleos de informações e denúncias no planejamento das ações, e o sistema de comunicação entre os 

,,,.... núcleos e o SIFRO as condições de atender, em tempo quase real, as demandas emergenciais por 
r· fiscalização, provendo de maior efetividade as ações planejadas e o aparato e processos tecnológicos 
,.,...., disponíveis no Projeto. 

r- 
.-· 
r· 
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Atividades e sub-atividades usociadu aos resultados esperados 5.2 

r 5.2 -Capacitar quadros técnicos das instituições envolvidas 
r, 

5.2. l~ Capacitar pessoal em Análise de EIA/RIMA 

Ministrar curso de capacitação Dara o pessoal técnico do ~ .\ Tl, rRA TNS. TBA\L\.. RCRAL TNS. 
SETO. SEPL\_ \; em analise de EIA Rl\1.~ de acordo com a Legislação Ambiental vigente. Técnicos 
treinados: 20 (4 de cada órgão). Carga horária prevista: 40 horas/aula. 

5.2.2- Capacitar pessoal em Monitoramento da Água 

Ministrar curso de capacitação para o pessoal do Laboratório Ambiental do NATURATINS em 
monitoramento ambiental dos corpos d'água, de acordo com a Legislação Ambiental vigente. Carga 
horária prevista: 40 horas. Técnicos treinados: 3 

5.2.3- Atualizar pessoal em Monitoramento de Desmatamento e Queimadas 

,,--.... ....•.. • •• • • ~ •• , • : '\ • ~ .rr • .., p • , •• , ' ., • • •• ~. • ••• • • \ 4•• .·, ~- "'· • • • • ,., • •• • .••• •• • •• • •• , ,. , , , " • 

··-' · -:·- Mtnistrat cursodê àtuáliia:çâo para o pessoal do NATURA TINS, IBAMA, CIP AMA e 
Rl 'R.AL TNS em monitoramento de Desmatamento e Queimadas, de acordo com o previsto na 
Legislação Ambiental vigente. Técnicos treinados. 40 ( 10 técnicos de cada órgão). Carga horária 
prevista: 60 horas/aula. 

r: 5.2.4- Capacitar pessoal em controle de atividades de mineração 

Ministrar curso de capacitação para o pessolli do NATURATINS e CIPAMA em planej..-., e 
execução de ações relacionadas com o controle ambiental das atividades de mineração, a ser 
desenvolvidos de acordo com a política ambiental estabelecida pelo Governo Estadual, com u diretriw 
do NAruR.ATINS e observância da Legislação Ambiental vigente. O curso deverá cobrir as seguintes 
atividades: a) desenvolvimento de análises, estudos e vistorias técnicas, visando subsidiar o licenciamento 
preventivo e corretivo; b) fiscalização sistemática: e) pericias técnicas; d) vistorias técnicas em 
atendimento às denúncias. T écnicos treinados. 20 ( l O de cada órgão). Carga horária prevista: 40 horas. 

5.::.5- Capacitar pessoal em fiscalização das atividades de infra-estrutura - 
Ministrar curso de capacitação para o pessoal do !'.-ATURA. TINS. IBAMA e CIP A.MA em 

planejamento e execução de ações relacionadas com o controle ambiental das atividades de infra 
estrutura de acordo com a Política Ambiental estabelecida pelo CONAMA e as diretrizes do 
~ATURATINS, com observància da Legislação Ambiental vigente. Técnicos treinados: 30 (10 de cada 
órgão). Carga horária prevista: 40 horas/aula 

- 5.1.6- Capacitar pessoal em controle de atividades agropecuárias e florestais 

Ministrar curso de capacitação para o pessoal do ~ A TL RA. TP.\S, IBAMA, RlJRALTINS e 
C'IPAMA em atividades relacionadas corri C' controle ambiental das atividades agropecuarias e florestais . 

. :.::-,,::,:- .:'·--:·:: ?··· ~.: ~.:··:.-:~:: .. :: ~. ~.:: ;:;;.:· ('..J.' .. '....'.:.-...:: ou e.nzes do >. . .\TLR..\Tl~S, com 

!'.! IIY 
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observância da Legislação Ambiental vigente. Técnicos treinados: 40 (10 de cada órgão). Carga horária 
prevista: 40 horas/aula. 

5.2. 7- Capacitar pessoal sobre instrumentos de proteção ambiental ao alcance do cidadão 

Ministrar dois cursos de capacitação para agentes comunitários. extensionistas do RURAL TP.\IS e 
técnicos das Prefeituras em atividades de proteção ambiental. através da introdução ao Direito Ambiental. 
Ação Civi' Publica. EI...\JRL\1.-\. Audiências Públicas, ZEE, Fiscalização e Qualidade da Água. Pessoal 
treinados: 60. Carga horária prevista: 60 horas/aula x 2 turmas = 120 horas. Os cursos serão realizados em 
Araguaína e Araguatins., respectivamente, 

5.2.8- Capacitar pessoal em Legislação Ambiental do Estado do Tocantins 

Ministrar curso sobre Legislação Ambiental no Estado do Tocantins para técnicos do 
NATURATINS, m~ RURALTINS, CIP~ Ministério Público, SEPLAN, INCRA, ITERTINS, 
SETO (Unidade Ambiental). Conteúdo programático: Legislação Federal (Lei 6938/81), Legislação 
Estadual, Ação Civil Pública., Tutela Jurisdicional do Meio Ambiente, Ação de Controle, Licenciamento, 
Sanções etc. Serão abordados também aspectos técnicos relacionados cpm .q ~co~u.oJ.ç .. Q~ .. ~ps .• ,,A. •• · 

---ambi~s·d& uso' dcr·sort( d2CêxtJaçSõ'vegéfat' -~~.a; pêsêâ' e -das âiividades 'minerais, bem como 
sobre o planejamento e execução de ações relacionadas com o controle ambiental das atividades de infra 
estrutura. Técnicos capacitados: 80 (10 do NATlMTINS. 10 do CIPAMA. 10 do RURALTINS. 05 do 
INC~ 04 do ITERTINS, 05 do Ministério Público, 03 da SEIO, 03 SEPLAN, 10 do IBAMA). Tempo 
estimado: 80 horas/aula. 

,--.. 5.2.9-Atualizar pessoal em Direito Ambiental 

Realiz.ar seminário de atualização em Direito Ambiental para Promotores de Justiça, Delegados de 
Policia, Procuradores de Estado e Assessores Jurídicos dos órgãos que estio lipdos, direta ou 
indiretamente, à questão ambiental. Visa atualizar estes profissionais quanto à Legíslaçlo Ambiental e 
motivá-los a participar na implementação das ações de controle ambiental do Bico do Papagaio. É um 
evento diferenciado, destinado a um público específico e deverá ser realizado em Palmas para cerca de 50 
participantes. Carga horária prevista: 20 horas/aula. Número de consultores: 02. 

5. 2. 10 - Atualizar pessoal em Fiscalização Ambiental 

Ministrar 02 cursos prático para os fiscais do SIFRO, com o intuito de otimizar o Sistema 
Integrado de Fiscalização e Controle por Rotas proposto no PGAl. Esses cursos serão realizados em 
Araguaina e Araguatins, sedes do SIFRO na região. Carga horária prevista. 20 h/aula x 2 cursos == 40 
horas/aula. Pessoal Treinado: 40 (15 do CIPAMA, 15 do IBAMA e 15 do NATURATINS). 

,,._ 5.2.11- Viabilizar estágio do pessoal técnico do NATURAllNS em Análise de Solos 

Treinar técnico do Laboratório Ambiental do NATIJRATINS em técnica de análise de solo. 
Técnico capacitado· 1 Tempo de duração 30 dias 

l 1 • 
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5. 2.12- Capacitar pessoal em normalização, padronização e manutenção básica de laboratórios 

,,-. Ministrar curso para pessoal técnico do Laboratório do NATURATINS em metodologia e 
r, processos básicos de funcionamento de um laboratório. Carga horária: 40 h/aula. Técnicos capacitados: 6 

5. :!. I 3- Capacitar pessoal em Mediçâo e ldenttficação de Madeira 

r: 
Ministrar 02 cursos para habilitação de fiscais e técnicos do SIFRO e Prefeituras para o trabalho 

de fiscalização e controle de desmatamento na região do Projeto. Carga horária: 40 horas x 2 turmas = 80 
horas. Técnicos capacitados: 36. 

5.2.14- Capacitar pessoal em Manejo e Inventário Florestais 

Ministrar curso para técnicos do NATURATINS, IBAMA, RURALTINS e Prefeituras na 
elaboração de Planos de Manejo e Metodologia de Inventário Florestal. Carga horária: 60 horas/aula. 
Técnicos capacitados: 20. : 

• . .. ·, . ., ""· . ,. ~. ·.. ·••• i f""· •••••• ""' ..•.• • ••••• ;. : ••• , \ • ac •• • • •• • •• t .- •••• - • ••• ~~ ••••• ••• - ••• , ••••••• ,,..... · ., .... ,., s.rss: ·Càjxíéftalpeiiõà1em. GésiJd de Unidades de Conservação 
I""' - Ministrar curso de capacitação para técnicos do NATURA TINS e IBAMA em planejamento de 

atividades compatíveis com os objetivos das Unidades de Conservação e gestão dessas unidades na 
Região do Bico do Papagaio. Carga horária: 40 horas/aula. Tecnicos treinados: 10 ( S de cada órgão). 

5.2./6-Capacitar pessoal em Recuperação de Áreas Degradadas 

Ministrar curso de capacitação para técnicos do RURALTINS, NATURATINS, IBAMA, 
Prefeituras e membros das Associações de Produtores .Rw-ais em sistemas de manejo voltados para a 
recuperação de áreas degradadas. Tecnicos capacitados: 30. Carga botaria: 40 horas/aula. 

5.2. 17- Capacitar pessoal em Sensortamento Remoto e Análise e Interpretação de Imagens Digitais. 

Ministrar ano de capacitação para técnicos do NATURATINS e SEPLAN envolvidos no 
Monitoramento Ambiental e no ZEE, para a plena utilização das técnicas de sensoriamento remoto e 
geoprocessamento. Técnicos capacitados: 3. Carga Horária: 40 horas/aula. r 

,,-. 5.2.18- Capacitar pessoal em Operação dos Sistemas ERSRI (ARC-INFO, ARC-HEWe ERDAS) 

,,... 

Ministrar curso de capacitação para técnicos do NATURATINS e do SEPLAN envolvidos no 
Monitoramento Ambiental e no ZEE. para a otimização do uso dos recursos de informáticas 
disponibilizados pelo Projeto para os trabalhos a ser desenvolvidos nas áreas de sensoriamento remoto e 
geoprocessarnento aplicadas na região do Bico do Papagaio. Técnicos treinados: 3. Carga horária: 120 
horas/ aula. 

(' 

r: - 
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5. 2.19- Capacitar pessoal em Planejamento da Educaçõo Ambiental 

Ministrar curso de capacitação para técnicos de Educação Ambiental do NATURA TINS, IBAMA, 
CIP AMA e RURAL TINS em planejamento das atividades de Educação Ambiental. Técnicos 
capacitados: 1 S. Carga horaria: 40 horas/ aula. 

5 2 ,20. Ampliar conhecimentos do pessoal sobre a biodiversidade no contexto da problemática indígena 

r: Realizar oficina sobre biodiversidade, tendo como referência o manejo sustentado dos recursos 
naturais nas áreas indígenas para técnicos do NATURATINS, IBAMA, RURALTINS e CIPAM.A, tendo 
em vista as demandas "Hã Educação Ambiental nesse tema. Carga horária: 40 horas/aula. Técnicos 
treinados: 15. 

r: 5. 2.21 - Treinar pessoal na área de informática, em face das demandas do PGA! 

Ministrar 03 cursos de operação de softwares a ser empregados no desenvolvimento do Projeto, 
para os técnicos em processamento de dados dos órgãos executores . 

.,.,..... ... . ~ ... ~· ...••• ., ~.... "'-·Jt-...,' ·.-: .. ···"*""'"\4-• \, . . ... . Ji.,, ..•••. ~ .•.. ·.-:..,, \~ ...•...•.••....... , ..• , ,. . 
,-, .•.••. ··-'.··'5:2'.21·-:'Capilldfar<Fcõtitf,igêitiê'aíi"t!!fiÃMÀ para o desenvolvimento de suas atribuições no âmbito do 
r- PGA! 

Ministrar curso de especialização ambiental de 786 horas para 40 soldados da CIP AMA 

Custos Consolidados do Sub-componente5 

,,... 

Elemento de despesa V atores (RS) o/o 

Obras 184.000.0C 15.0 .... . entos e materiais ~ · · 790.llO,OC 63,0 es 
Serviços de consultoria 82.000,00 6,5 
Pessoa física 8 400.00 0,5 

1 Pessoa jundica i 15.300.0C 1.5 
Material de consumo 60.550,0C 5,0 
[Passagens 58 000,00 4,5 
Diárias ' 51.162,00 4,0 

) Total 1.249.522,00 100,0 

,..... 

VI. ESVOLVBfEXTO ~STITL"CIO~AL 

Entidades executoras e de apoio 

:-,ia execução do PG:\.I teremos entidades que receberão recursos diretamente para desenvolver suas 

ennziades de apoio, oescntas na analise de envolvimento. 

,- 
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r. 
NATURATINS - Instituto Natureza do Tocantins, é o órgão estadual responsável pela execução 

da Política Estadual de Meio Ambiente. Ao NATURA TINS caberá também a responsabilidade da 
coordenação geral do PGAI, através do Grupo de Trabalho e Unidade de Apoio, celebrando convênios 
com as demais entidades executoras e entidades parncipes. como as prefeituras, organizações não 
governamentais e organizações representativa. r: 

SEPLAN - Sistema Estadual de Planejamento e Meio Ambiente deverá, através de todos os dados 
do diagnóstico do ZEE, desenvolver estudos para subsidiar o a gestão integrada do projeto, na Região do 
Bico do Papagaio.eio Ambfonte, de Recursos Naturais e de Desenvolvimento Sustentável, a realização do 
Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual e o gerenciamento da Política de Recursos Hídricos, de 
garantir o fluxo de informações e participar na definição de políticas ambientais para o Estadual· e . 
municípios. 

r: 
mAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/SUPES-TO 

é responsável por operacionalizar os planos, programas e projetos em sua área de atuação, sendo que no 
projeto será um parceiro inte~ado jun~p ~os prlão~ QQ. ~~.~--- ...• · .•• . .-., . . .. . '# .•.. ·,... . · .•. ,,•J ''-'• ..•• ,..,.. .••.• --,: •.• 

•..;,•••· •, !;., ~ V· -w ,,t•-1it· •--:" •• ., . ~·.t. ••. . ..• ? ••••• ,. • ..,, ' • r'# ••• r .... 
,,,,.... O Ministério Público do Estado do Tocantins , através das 11 Promotorias de Justiça instaladas na 

região de execução do projeto. dará apoio jurídico necessário às questões ambientais, instaurando 
inquéritos civis e públicos e acompanhamento de processos. Será o responsável pelas rotinas que 
subsidiarão os procedimentos punitivos. 

r, 

RURAL TINS - Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins é a instituição 
pública responsável pela assiJtência técnica e extensio rural no Estado. Tem como função coariJuir para 
a autopromoção dos produtos rurais, com prioridade para o agricultor de base familiar, através de um 
processo permanente de educação informal, assessoramento e assistência técnica. Será o fomentador do 
manejo sustentado na irea prioritária através da execuçlo do POAI. 

,,,.... 

CIP A.\fA - A Companhia Independente de Polícia Militar Ambiental é o órgão da Polícia Militar 
responsável pelo policiamento ostensivo, preventivo e/c,u repressivo visando o cumprimento dos 
dispositivos constitucionais e legais, para proteção e a conservação do meio ambiente. Sua estruturação 
no Bico do Papagaio na execução do sub-componente de controle e fiscalização permitirá efetivar sua 
atuação no Estado. 

»< 
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ENTIDADE REaJRSOS~ 
EXECllfORA Locados I>Upom• Necasários 

PGAI 
Nava.sins 
Unidade de Apoio Todo& Perito do SFRN e 

02TNM 
Dimoria Executiva . Tempo parcial 

• Coord. de Fiscalização \ Tempo parcial 
, Eng. Agrónomo. 15 fiscais. 

r- 

. Coord, Licenciamento \ U.1 Eng. Agrónomo. 01 Eng. Florestal, 01 Técmco em Tempo parcial TNS 
· Ambiental Saneamento. O J Técnico em Agropecuária 
Coord. Qualidade 02 F.ng. F1oresw, OI F.ng. Agrõnomo, 02 Assistentes Tempo Parcial TNS 
An:oeutal ~ 02 Técuic:o em labor.Uório, o l Técnica em 

Saoeamenro. o 1 Analisa de Reausos Natunus. 
Núcleo de Ataguatim OITNS (selecionado e em fase de contrataÇ.1o). 03 Todos 

Técnicos Agrlcolas (sdecíonado e cm fase de . . 
OOlltJ8laÇto) 

Núcleo de Araguaina OJTNS (sclccioaado e em fale de contmlÇto), 02 Todos 
Técnicos Agrlcolas (sdecionado e em fase de . . 

SEPLAN 
1 Diretoria de Zoneamento 02 Arquitetos, OI Geólogo. 01 Sociólo~, , , '.'>.' . ,J'Q(pS.. , .•. , . .('.onsult.grespr .... 
tsuHpEOEalnômim ·· · ·· ·.MnMfíMd:ia;'Oll3ít''~Õl ... ·:··'de .. ~ . mdeesbldo 

Sistema. 01 Técnico em Informática 01 Eng. 

1 1 Diretoria de Política. e 
Ambiental 
02 Eng. Civil. 02 Eng. Agrônomo. OI Eng. Florestal. Todos 

· Gestão Ambiental o l Geólogo, O l EconotmStl, O l Eng. AmbientaJ, O l 
Analistl de Sistemas 

mAMA 
Sede 05 Téalicos em Colonização, 05 motoristas, 03 Eng. Tempo parcial 

Agrônomos. 02 Técnicos em As9UJJ06 Educacionais, 
OS ~clel>eht~ 01 Geógraft, 
01 Técoico em Assuntos E.ducaciooais, 01 Técnico 

POCOF Aragnarins em CoionR:açio, 01 AfP* de .Dcfm .F1oraà1. OJ Toem 
AfP* Atlrteie+e nho 

fOCOf' A 03 Aeemes de defesa Florestal T<Xb; 
CIPAMA 
Comando 01 Major. OI Capitães. 04 Tenentes. 06 Sargentos. 9 l Tempo parcial 1 Oos.: os policiais 

l~Ncdo Sol<iados 1 mililares da áRa 
OI Tmmte, °' Smga-. 19 Soldados Tocbs prioritária podeaã, 

; ser acionados 

! 1 
sempre que 
necessários 

! Ministéno Público 
1 Centro de Apoio O l Promotor de Justiça Assistentes Administrativos Todos 
i Operacmnal 
1 ~~rias na área I J Promotores de Jnsnça 14 Assistentes Tempo parcial 
1 onorrtana administrativos ' i 
'RURALTINS 
Palmas 10 Eng. Agrônomos. o J Eng. florestal, o J Tempo parcial 

ZOotecnisfa, O 1 Economista, O 1 sociólogo, O 1 Eng. 
De Pesca. 06 Veterinários. 07 Téc. Agrícolas e 04 

' -~ ~ ~ - 

•••••• ,;. I&. 

,,... 

- - Escritorios Municiparsnz' 1 02 Veterinários. 04 Eng. Agrónomos. 07 Téc I Todos 
r-- - --- -------~~?~ l.1~ :~ S< ~ -· ~ ="-~- -------------------------------_; 
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a) Consistência com os objetivos do Subprograma de Política de Recursos Naturais 

O objetivo geral do SPR.i\: é propiciar o uso sustentável dos recursos naturais e contribuir para a 
definição e implementação de um adequado modelo de gestão ambiental integrado para a Amazónia 
Legal. Já o PGAI, em sintonia com os principais problemas identificados na região, tem como objetivo 
geral utilizar adequadamente os recursos naturais da Área Prioritária, através da gestão ambiental 
integrada e do apoio às- atividades produtivas de base conservacionista. Seus sub-Componentes, 
atividades e sub-atividades estão articulados com os objetivos específicos do SPRN, consubstanciando a 
replicabiJidade requerida pela proposta do PP.-07, conforme cotejo apresentado no quadro a seguir. 

Objetivos Específicos do SPRN 
Implementação integrada das 
atividades de Gestão ambiental 

••• ,, ..•••••••••• "'• ••••. s. .~ .,1. ~ ••• ,. •••.. 

- Implantar Plano de Ação Integrada de Monitoramento; 
- Estabelecer parcerias nas ações de monitoramento; 

. - Implantar Sistema Integrado de Fiscalização e Controle 

·I ~=!~p~~c~~, ~ ·p~~~ri~:·d:s ór~ãos ·~~;~:res; 
! - Implementar serviços integrados de orientação e conscientização 
ambiental . 

·-· 
- Capacitar quadros técnicos das instituições envolvidas; 
- Implantar sistema de geoprocessamento e seosoriamcnto 
remoto; 
- Implantar bases tisicas integradas na regjig; . ,.,,...._. ~ 
- Montar infi'aetrutura de comunicação para as instituições 
executaras. 
- ~ 1 ,. Banco de Dados Ambieotlis; 
- Implantar Sistema Integrado de Fiscalização e Controle 
Ambiental 
- Criar Grupos de Trabalho lnrerinstitucionais de Apoio às Ações 
àe De11m.ioivimento Susem..-..GTs-Sus. 
- Implantar Plano de Ação Integrada de Monitoramento; 

! - Estabelecer parcerias nas ações de monitoramento; 
/ - Implantar Sistema Integrado de Fiscalização e Controle 
j Ambiental; 
: - Definir competências e parcerias dos órgãos fiscalizadores; 
1 

- Implementar serviços integrados de orientação e conscienrização 
ambiental .. 
- Criar Grupos de Trabalho Interinstitucionais de Apoio às Ações 
de Desenvolvimento Sustentado-GTs-Sus; 

: - Implantar Balcão de Atendimento do Banco de de Dados 
! Ambientais - 

l...,,, 

Fortalecimento dos órgãos 
estaduais de meio ambiente 

Apoio à desoeotrafiuçlo do 
gerenciamento ambiental 

1 
Integração das diversas 

! entidades ambientais ao nível 
, estadual com setores públicos e 
í privados 
f 
í 

Difundir a temática ambiental, 
· de forma a viabilizar 
entendimento e a participação da 
sociedade 

r: 
r: 
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b) Consistência do PGAI com o Plano Estadual Ambiental 

O Projeto de Gestão Ambiental Integrada constitui a etapa inicial do processo de implantação do 
Plano Estadual Ambiental, na qual estarão sendo executadas as diretrizes do Plano em consonância com 
os objetivos do SPRN. A implementação da gestão ambiental integrada na região do Bico do Papagaio 
implica colocar em prática as estratégias estabelecidas no PEA. conciliando os componentes do PGAI 
com as áreas temáticas e as diretrizes do PEA __ conforme apresentado a seguir 

,-· 

(' ·-. . .... ~~ . ' . . •.. ·.~ •• t ,.. '" ••.• · I •••••• ••,• • .,, r ,-.f••••o1• ••• ,... • , 'f 

("', 

r 
r 
,,.... 

r 
r: 
r: 
r: 
r 
0 
r: 
r: 
,.... 
r 
r 
r 
r 
r: 

1 r> 
r- 



) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ~)) ,)))'))))1) ))) ))))1 
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reasTemáticas/Diretrizes do PEA 

Atividades do PGAI ts Temáticas 
- .• 
- 

ração inadequada de recursos 
- Realizar estudos flsico-bíor ícos e s6cio-econômicos; tais 
- Implantar Plano de Ação integrada #e Monitoramento; 
- Implantar Plano de ação integrada de Controle e Fiscalizaçãn; 
- Desenvolver programas par a a co~ientização ambiental~ 
- Difundir tecnologias apropriadas d~exploração de recursos naturais, 
- Implementar programas de manejo ~e microbacias hidrográficas; ·- 
- Propiciar assi•ência técnica às atividades de base conservácionista ação inadequada de recursos 
- Implantar Plano de Ação integrada ~e Monitoramento; ICOS 

- Implantar Plano de ação integrada~ Controle e Fiscalização; 
- Desenvolver programas 2am a consêicntiza~ão ambiental. ação inadequada de recursos minerais 
- Realizar estudos fisico-bióticos e sópio-econômicos; 
- Implantar Plano de Ação integrada de Monitoramento; .. 
- Implantar Plano de ação integrada de Controle e Fiscalização· .ção agropecuária 
- Realizar estudos fisico-bióricos e sóçio-econômicos; 
- Monitorar a implementação das diretrizes do ZEE 
- Implantar Plano de Ação integrada 4e Monitoramento, 
- Implantar Plano de ação integrada da Controle e Fiscalização; 
- Difundir tecnologias apropriadas de exploração de recursos narurai-, 
- Propiciar assistência técnica às atividades de base conservacionista tento urbano industrial 
- Realizar estudos físico-bióticos e sóc_io-econômicos~ 
- Monitorar a implementação das diretrizes do ZEE; 
- Implantar Plano de ação integrada d~ Controle e Fiscalização; 
- Desenvolver PC'O~ramas para a cnnscientiza_ç!o ambiental. ·ialidades em ecoturismo 
- Realizar estudos fisico-bióticos e sóclo-econômicos; \ ação da biodiversidade 
- Implantar Plano de Ação integrada d~ Monitoremenm, 

.. - Monitorar a iJJIJ)lementação das diretrizes do ZEE; 
' - Implantar Plano de ação integrada de]Controle e Fiscalização; 1 

- Imolementar Pl'Owamas de manejo de microbacias hidrográficas. 
' 
~ 
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·~-~-----------------~---------------------..----------------------~--------------~---~-----------------------------------------------, - D11, 'trizes 
~----------~------,.-----------------~--t-------~----~~-------------------:-~----~------:------------------------- A pe ·, ICiçoamento e fortalecimento da base - Implantar sistema de georeferenciainento e sensoriamento remoto; 

instu uciona] - Criar Centro de Informações ambie~tais do Tocantins; 
- Assegurar punição aos infratores da legislação ambíental~ 
- Adequar as condições físico-operacionais das instituições envolvidas, 
- Caoacitar auadros técnicos das institúicões envolvidas. Suskntabilidade financeira e incentivos 

gov.- namentais 

Aud11Dria Ambiental 

- I mplantar Plano de Ação integrada de Monitoramento; 
- Implantar Plano de ação integrada de Controle e FiscalizaçÍo; 
- Ade uer as condi ões tisico-o erac·onais das institui ·ões envolvidas 

--------f - Implantar Plano de Ação integrada de Monitoramento; 
- Implantar Plano de ação integrada~ Controle e Fiscaliz.ação; 
- Assegurar punição aos infratores da"'fogislação ambiental; 
- Caoacitar auadros técnicos das i nstituicões envolvidas. 

Leg,•,lação Ambiental 

Lice11\·íamento Ambiental 
- Criar Centro de Informações Ambiejitais do Tocantins; 
- Asseaurar punícão aos infratores da!euislacão ambiental. 
- Criar Centro de Informações Ambientais do Tocantins; 
- Implantar Plano de ação integrada d~ Controle e Fiscalização; 
- Ca acitar uadros técnicos das insti i ões envolvidas. 

< Jrdmummto Florestal - Realizar estudos fisico-bióticos e sooio-econômicos; 
- Criar Centro de Informações Ambientais do Tocantins; 
- Implantar Plano de Ação integrada de Monitoramento; 
- Implantar Plano de ação integrada de Controle e Fiscalização; 
- Desenvolver programas para a conso}entização ambiental; 
- Difundir tecnologias apropriadas de ~xploração de recursos naturais, 
- Ca acitar u os técnicos das instittai ões envolvidas. 

Moni11,-ramento, controle e fiscalização ' - Realizar estudos fisico-bióticos e sóéio-econômicos; 
- Criar Centro de Informações Ambientais do Tocantins; 
- lmpl~ Plano de Ação integrada d~ Monitoramento; 
- Imolantar Plano de acão inteR:rada d~Controle e Fiscalizacao. 
- Desenvolver programas para a conscientização ambiental; 
- Difundir tecnologias apropriadas de ~xploração de recursos naturaís, 
- Implementar programas de manejo d~. microbacias hidrográficas. 
- Caoacitar ouadros técnicos das instittiicões envolvidas. 

Educação Ambiental 
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Desrn volvimento científico e tecnológico 2.1, 4.1, 4.2, S.2 .~ ,,. 

- Criar Centro de lnfonnações Ambi'°tais do Tocantins; 
- Difundir tecnologias apropriadas d~exploração de recursos naturai ..•. 
- Implementar programas de manejo ife microbacias hidrográficas; 
- Capacitar quadros técnicos das instfuições envolvidas. mento Ecológico Econômico 1. 1, 1.2, l.3,2.1, 2.3 . 

,!< ,._ 

- Implantar sistema de georeferenciaipento e sensoriamento remoto; 
- Promover eventos e divulgação do~~rodutos do ZEE; t - Realizar estudos tisico-bióticos e sifio-econõmicos; 
- Criar Centro de Informações Ambifitais do Tocantins; 
- Monitorar a iml!lementa~ão das dir rizes do ZEE. 

> sustentável dos recursos naturais :e 1.3, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 i 
- Realiz.ar estudos flsico-bióticos e só.cio-econômicos; 
- Desenvolver programas para a cons9jentizaçlo ambiental; 
- Difundir tecnologias apropriadas de:exploraçlo de recursos naturais. 
- Implementar programas de manejo 4e microbacias hidrográficas~ 
- Pro_Qiciar assistência técnica às atividades produtivas de base conser vacionista . • 
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e) A participação dos segmentos sociais interessados na gestão ambiental na Área Prioritária e nos temas 
escolhidos 

O Projeto busca atender às demandas regionais na área de meio-ambiente, em consonância com os 
problemas identificados a partir de consulta direta à sociedade local, através de encontros e visitas 
realizados na etapa de levantamentos basicos subsidiários do Projeto Um grande seminário foi realizado 
em T ocantinopolis. um importante centro da Area prioritária, para informar os segmentos sociais 
organizados sobre os objetivos do Projeto, cotejando-os com os anseios da sociedade regional, o que 
resultou na identificação dos principais problemas ambientais vivenciados na região e priorização dos 
temas a ser trabalhados. Dêntre eles, o apoio às atividades de manejo sustentado, uma demanda legítima 
até então não contemplada objetivamente pela proposta. 

Definidas as linhas gerais do Projeto, uma equipe do GT- TO deslocou-se em visita a vários 
municípios e comunidades da Área Prioritária, para detalhamento das demandas na sub-componente de 
manejo sustentado. Essas visitas também permitiram levar informação sobre o Projeto a comunidades 
remotas da região, bem como mobilizar suas entidades representativas no sentido do aporte de 
experiências locais introduzi.das na proposta 

,_ _ Em~-º~ª.,~imJt.~d~ ~-1~ ,inS~!~J!~e .. ~~~~i-~.9~?JJ~,ua:,.-,icu.a~ãG-~nrempa~e·-· -~ ·~·- 
,....., ... ,.,~·:fttmüt~··êfo 'ProJef:o /01 6astante para assegurar a identificação de um conjunto de problemas 
,- representativos do contexto regional. Para torna-la representativa também na etapa de execução, 

mecanismos de incentivo á participação estão sendo criados no âmbito das diferentes atividades. É o que 
visam as iniciativas de aponar apoio a criação de Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentado, 
na região; o estabelecimento de parcerias com as entidades representativas dos trabalhadores na 
implementação dos projetos-piloto de desenvolvimento de sistemas agroflorestais, apicultura, estudos de 
mercado de produtos regionais; a implementação de um plano específico e diferenciado de educação 
ambiental, através do qual o n:puae de informações búicas sobre o ~ afiado à prítica de 
atividades preservacionistas, e da assistência técnica agrotlorestaJ às associações de produtores, 
habilitando os trabalhadores a melhor relacionar as atividades produtivas com o meio-ambiente e daí • 
sua participação mais efetiva no controle das políticas públicas e ações do setor privado, na região. 

A descentralização das ações de meio-ambiente para o município também é um importante fator 
de estimulo à participação social, na medida em que ela é acompanhada da transferência de poder de 
decisão dos níveis federal e estadual para o municipal, fazendo mais próximos os diferentes atores do 
processo de desenvolvimento. r- 

- 

r= 

r>. d) Contribuição à tomada de consciência, pela população, da necessidade de adoção de política de gestão 
ambiental 

Como referido no pressuposto anterior. é incipiente e localizada a organização social na Área 
Prioritária, destacando-se entre os segmentos organizados os trabalhadores extrativistas dos babaçuaís, 
cujo atual nível de organização, forjado em décadas de luta pela garantia de acesso à terra e aos palmeiras 
da região, tem possibilitado mais efetiva participação no processo de formulação e desenvolvimento de 
políticas públicas para a área, ou, ao menos, algum controle sobre as iniciativas que afetam seus 
interesses. 

Grande parte da população regional tem conhecimento de causa bastante para embasar mudança 
_... de patamar no processo de desenvolvimento regional. mas tem faltado articulação entre os diferentes 

·:· .r e s ::.. 0: :.~j:.:.:: :,-::..,~e se.-,: . .:'..: O -ç:::.:-:~:;c. .::..:: ?,0jet.; em esnrn...ar a parucipação social nos distintos 
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Dadas as dificuldades estruturais de priorização do área ambiental mencionadas, a implementação 
do PGAI no Tocantins provê os governos estadual e federal de condições básicas para o desenvolvimento 
da gestão ambiental, em vários aspectos. Entre eles: 

i) Faculta maior interatividade entre os órgãos ambientais, num Estado ainda em construção, 
onde as limitações tisicas forjaram formas de atuação individuais e pouco integradas • 
neste caso, a arti~~!~o yr~. P., 'iWf.fi .!Q_el.9. ~~Q~Y~ Q.pr~d.Cl.gestio~& ex:emplo- .·· r . . ... . • •••• , ...• tt• ~ • . •• ,,-- ... ~: · ,,,.,.. ., .. _. ··· ··· · ·-·~ctc.r~ ê oo Sl:FftO, vi 1hza a integração das diferentes instituições executoras do 
Projeto. 
Incorpora as instâncias locais ao processo de gestão e promove maior proximidade dos 
órgãos federais e estaduais envolvidos na execução do Projeto, pela descentralização das 
ações de monitoramento e controle para o âmbito municipal, e pela capacitação especifica 
dos quadros técnicos na área ambiental, e 
Fortalece a ação preventiva, através da educação ambiental permanente, reduzindo os 
desvios ambientais e tomando mu efetivas as ações institucionais• tll*lo. 
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níveis e dimensões da proposta, contribui para viabilizar essa articulação, na medida que representa uma 
possibilidade concreta de mediação dos diferentes interesses alcançados pelos objetivos da gestão 
ambiental na região do Bico do Papagaio. 

Nesse aspecto, o PGAI é o instrumento mais apropriado ao ordenamento do uso dos recursos 
naturais na Área Prioritária, por partir de pressupostos como a participação social e a negociação de 
diretrizes. para a mudança de patamar requerida pelo processo de desenvolvimento. Certamente não é 
automática a contribuição da proposta à teimada de consciência sobre a importância da adoção de política 
de gestão ambiental na região. Para vrabrhza-la, e fundamental que o Projeto atenda aos pressupostos 
estabelecidos em parceria com a sociedade local. 

e) Contribuição para apeneiçoar os procedimentos da gestão ambiental no âmbito do Estado 

Ü) 

üi) 

f) Replícabilidade 

- 

A concepção de Projeto adotada para a região do Bico do Papagaio está baseada nas condições 
ambientais e sociais da Áiea Prioritária, visando atender às demandas locais. No entanto, o modelo 
proposto fundamentou-se na capacidade organizacional das instituições em promover a gestão ambiental 
intqp1lda. Vmto que o modelo de geltlo está referido num plano macro e que as peculiaridades Ido 
tratadas de forma espacialmente localizadas, a possibilidade de reproduzir as propostas de estruturação e 
operacionalização da gestão ambiental integrada é perfeitamente possíveis para as outras áreas 
prioritárias e demais regiões do Estado, já identificadas pelo ZEE. Neste caso, dois aspectos imponantes 
devem ser considerados na reprodução do modelo-piloto do PGAI. O primeiro guarda relação direta com 
a realidade local e o segundo com os resultados trabalhados pelo GT !TO, no processo de monitoria e 
avaliação deste Projeto. 

São pressupostos da replicabilidade da Gestão Ambiental Integrada em todo Estado a capacidade 
de articular o PGAI com as diferenças regionais do Estado, a sensibilidade de adotar os modelos testados 
e corrigidos em outras áreas e a coerência de implementar as diretrizes do ZEE. O processo de 
interiorização das agências ambientais já foi iniciado através dos Núcleos Regionais do NATURATINS e 
IBA_\IA sediados em Palrneirópolis. Lagoa da Confusão, Caseara, Formoso do Araguaia e Gurupi, 
estando prevista a implantação dos núcleos regionais em todas as IO regiões do Estado. até o final de 
: .::.:. ç. a.:::-: :: :· CIP .: ~\ f \. ~0:--:: ~ r :-.::c:s~,·· .:: :: :-:: . :: :.,=e::: ~, ;;:·;:~ ... _. '1 ~t a:c.;-iera a todo Estado. :\este 
particular, o Subprograma de Política de Recursos Naturais constitui instrumento fundamenta] para a 
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implantação de um modelo-piloto de gestão ambiental, através do desenvolvimento das potencialidades 
próprias do Estado e da adoção de experiências cujos resultados tenham sido mais significativos para 
Amazônia Legal. 

Do ponto de vista do manejo sustentável dos recursos naturais, o PGAI apresenta nível de 
replicabilidade correspondente ao que a região tem de demandas em comum com as demais regiões do 
Estado e da Amazônia. e às tecnologias disporuveis no setor Neste sentido. registre-se que os produtores 
camponeses da região seguem a tendência verificada entre os produtores das áreas de ocupação ja 
consoiidada na região amazónica de ampliar o segmento agncola de cultivos permanentes, mais 
compatível com o desenvolvimento sustentado, em detrimento da agricultura de subsistência tradicional, 
de maior impacto sobre as bases de recursos. Há portanto, um nível de sintonia entre o local e o regional, 
que atende ao pressupostode replicabilidade que o Projeto deve apresentar. De outro lado, essas mesmas 
demandas por atividades mais compatíveis com o desenvolvimento ambiental também levaram à geração 
de técnicas e processos de produção aplicáveis no universo amazônico, de modo a possibilitar a viabilizar 
e difundir as experiências a ser desenvolvidas na região do Bico do Papagaio. Além de promoverem 
mudança de patamar no processo de desenvolvimento regional, essas experiências regionais certamente 
irão enriquecer os conhecimentos agro-ambientais já acumulados na Amazônia. 

- _g) ~til~ .• çã~. ~~-esfJ;~-~ ~~v~~9.'l~ ~w~.~.IJ~·P.llbJi~~Jlio-j~eatais•na-execuçãe'da·· •.;. ... 
' .... ~àtffi'ruides programadas 

- 

-· 

Os esforços compartilhados serão utilizados na otimização do processo de gestão, através da 
capacitação técnica, da estruturação de centros de integração interinstitucionais na região e da montagem 
de um sistema de apoio logístico de transporte e comunicação às ações de controle e fiscalização, 
especificamente. 

Essas iniciativas conformam uma estratégia cujo objetivo é promover maior efetividade desses 
esforços em nível local, tendo por pressupostos a descentnliz.açã e a perticipeçlo IOClial. &te é um 
aspecto de grande relevância da proposta, por tratar da superação das limitações interpostas entre o 
conhecimento técnico e o aparato tecnológico disponíveis para detecção dos desvios ambientais e as 
açaes que visam a sua correção. 

Essa efetividade é medida pelo tempo gasto entre a detecção do problema ambiental e a medida 
adotada para sua solução. No caso da Amazônia, particularmente. os resultados conseguidos na correção 
dos desvios detectados estão muito longe de corresponder aos avanços verificados nos métodos de 
sensoriamento e de elaboração dos dados necessários ao monitoramento ambiental. Como consequ~cia. 
na região os problemas ambientais têm evoluído na ordem inversa desses avanços. 

A Área Prioritária do Bico do Papagaio não é exceção a essa regra, e o Projeto propõe fazer com 
que a ação em nível local se aproxime ao máximo do tempo real, fazendo com que o esforço 
compartilhado resulte na efetividade esperada de um processo integrado de gestão ambientaJ. 

vm, SUSTENTABil,IDADE QUANDO DA CONCLUSÃO DO PROJETO 

/'"' 

r- Sustentabilidade Institucional 

Como definido no Manual Operacional. os critérios de sustentabilidade institucional da proposta 
estão noneados pelo fortalecimento. transparência e flexibilidade institucionais. considerados no corpo do 
:)1' ... -v: •, -\ t'"'"'I •.. T'·-::: T" 1 ~ -.,,')i o~..;,~, ....,,...,,-r:i.ri .:; ,~ ,-_:.1"1 ~ - ,- ._ •. - .• _~ --- ~j-=.,,"' -i_"'I ..•. tã • ·-r d - . ·é'.· L. ,_ . .:.- l:,._ .•... ~ •.. ,~ .. o. -" .• ··- . __ .. .. . _, .- v ..••.. =e::, ao tnte.:::-' a a 1.,0mo o urr: 
todo esta na perspectiva de se alcançar o sucesso na sua implementação. 
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O PGAI garantirá a primeira etapa de fortalecimento institucional das agências cooperantes na 
gestão ambiental na região do Bico do Papagaio, com a interiorização das ações inerentes ao 
monitoramento, controle e manejo sustentado. Além de viabilizar sua instalação e operacionalização, em 
nível locai o PGAI garantirá a consolidação do fortalecimento institucionaJ à medida que a comunidade 
consiga verificar os resultados alcançados pelo Projeto em sua região, seja pela melhoria das condições 
ambientais. seja pela possibilidade de ganho em qualidade de vida. Estes reflexos deverão ser sentidos 
naturalmente ao longo da execução da proposta. visto o sistema de divulgação e de ajustamento a ser 
adotado no processo de monitona e avaliação. Neste sentido, o verdadeiro fortalecimento está mais 
relacionado com a auto-afirmação das instituições, através do retomo que suas ações produzirão do ponto 
de vista do seu papel e importância no processo de gestão. 

A consolidação das instituições passa necessariamente por essa auto -afirmação, na qual o 
aumento da demanda de trabalho gerada pelo próprio Projeto faz com que se busque adequação às novas 
realidades, através do ajustamento organizacional de seus quadros, infra-estrutura e modernização nos 
sistemas gerenciais adotados, este sim será o grande desafio gerado pelo PGAI. Esse ajustamento não 
consistirá apenas na consolidação do fortaJecimento institucional, mas, principalmente, na sua 
manutenção e atualização frente aos novos desafios sócio-ambientais da Amazônia Legal. 

As instituições deverão estar prontas e flexíveis no sentido de adequar suas ações, em face de 
~ .. , .. Pr:~r~vei~--~~~~ a .~':?.!!t:r~~ •. ~~~~J .. e?'~!,lçjp ,çio .. P~P,jet~•: t~. ~o.prmcipio.báaico •~9â<>- · · · .. · 
r · 1 d'o's ol>Jetrvos e metas a serem alcançadas. Outro condicionante unportante para o fortalecimento 
,-. institucional, e até mesmo para a flexibilização ao longo do processo, esta relacionada com a mudança de 
,-.. paradigmas das instituições, pela qual a visão unilateral de suas atribuições legais devem abrir-se para as 

dimensões sócio-econômicos e ambientais das questões para as quais suas atividades estejam 
direcionadas. O ZEE terá papel fundamental nesse processo. 

Da participação da comunidade e do poder publico municipal na condução do PGAI não resultará 
apenas o fortalecimento das instituições, mas, 
principalmente na consolidaçio de 111& capacidlde de gerir seus .recunos Dlllnis. Daí a impordncia da 
descentralização das questões ambientais para o nível municipal, a será viabilizada pelo Projeto. 
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,,..... Sustentabilidade Financeira 

.•..... A condição satisfatória de sustentabilidade financeira é a de que uma vez :findados os recursos 
orçamentários do Subprograma de Polftica de Recursos Naturais, as ações desenvolvidas ao longo do 
PGAI tenham continuidade. No primeiro momento do Projeto. a garantia de toda a infra-estrutura 
necessária para a operacionalização das atividades permite uma sustentabilidade institucional que 
minimizará seus custos operacionais de manutenção. Como e comum na maioria dos OEMA 's, existem 
mecanismos legais que viabilizam a sustentabilidade financeira no que refere-se a manutenção dos 
mesmos. No caso do Tocantins, a Lei 261/91, que dispõe sobre a Política Ambienta! do Estado, prevê em 
seu art." 71 o Fundo Único de Meio Ambiente do Estado do Tocantins -FUNATINS, cujos recursos são 
destinados exclusivamente à execução das ações ligadas à Política Ambiental. Neste sentido, um dos 
mecanismos de viabilização da sustentabilidade financeira do Projeto está diretamente relacionada com a 
capacidade de aumento da arrecadação das instituições, no que o PGAI permitirá a desconcentração das 
ações e. por conseguinte, no aumento do número de licenciamentos e multas resultantes das ações de 
fiscalização. 

- Outro aspecto importante do Projeto está nas negociações em concentrar as arrecadações oriundas 
,.,...... .: ,: 5 1.: <': :· ;-:.~ t: recu~~ ... : ~ . .; .. - ??(; - :: ~::.:,ç F ... ;:..;0 L ;:; ~0 ao Es:~,.;0, e:\ Hâ.J.1uv que:: a arrecadação seJa 
,,.., pulverizada. Centralizando a arrecadação em nível estadual, o objetivo é fortalecer as instituições e a 

. .,~ 
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região geradora dos recursos. Para viabilizar esta esttatégia, secá encaminhada proposta ao CO~ no 
sentido de assegurar a aplicação de 500/o dos recursos gerados no âmbito do PGAI na própria Area 
Prioritária, sendo que 2001. seria empregado no fomento de atividades ligadas ao manejo sustentável, com 
os GTs-Sus e Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável responsáveis pela elaboração de 
projetos junto à comunidade, o GT/fO como banca de avaliação e o COEMA-TO responsável pela 
aprovação dos projetos Estes projetos deverão multiplicar as experiências aprovadas na região em termos 
de sustentabilidade e envolvimento da comunidade Para manutenção da estrutura montada pelo PGAI 
senarn utilizados os 300 o restantes para região. O restante dos recursos garantiriam as atividades-meio das 
instituições participes, ou seja, a reposição de equipamentos, capacitação e reciclagem dos recursos 
humanos, manutenção dos laboratórios de informática, geoprocessamento e análises ambientais, e 
melhoria da qualidade de atêndimento dos serviços prestados pelo OEMA. 

Além dos recursos do FUNA TINS. o Projeto buscará. através .dos Conselhos Municipais de 
Desenvolvimento Sustentável e dos GTs-Sus, outras fontes de recursos para financiar ações ligadas ao 
meio-ambiente, em níveis local e municipal, para elaboração de projetos que tenham condições de ser 
aprovados pelos financiadores. Como proposto para alguns dos projetos de manejo sustentáve~ serão 
incorporadas as ações de fomento que possíbi1item o auto- financiamento, tendo em vista atender ao 
máximo de beneficiários no universo trabalhado na região. 

A ação do Ministério Público terá pape! .µJQ4&wentaj. na efetiY,Bção de\,sançõa econômicaràs ••· .•. ,. 
i~ ambientais, além de promover os ajustamentos de conduta dos infratores, possibilitando a 
recuperação do dano ambiental, ate mesmo com atividades sustentáveis. Neste espírito de tomar a 
comunidade também executora de ações que visem a proteção ambiental, com retomo econômico, serão 
estimuladas parcerias entre os órgãos fiscalizadores e a iniciativa privada, para ações em conjuntas de 
proteção ambiental e fomento ao manejo sustentado. Este tipo de parceria permitirá aumentar a área 
geográfica de atuação e ao mesmo tempo diminuir os custos operacionais para este fim. 

A médio e longo prazos, o ZEE permitirá que as diversas instituições financiadoras possam 
direcionar u'a maior soma de recunos para projetos pmdutiw,s ·e de fbmento ao pellUeDO e micro 
proprietário, como é o caso do BASA e SUDAM. O planejamento estratégico para a região será o 
primem> passo para que se inicie o processo de fortalecimento estNtUrll e finlnc:eiro • mtmidpios_ 
fueado com que estes nlo dependam única e exclusivamente dos recursos oriundos do Fundo de 
Participação do Municípios. r- 

- 

- 
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IX. CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DE USOS E FONTES 

Croaograma Físico-Ymanceiro Consolidado 

r: 

N• ! Atnidad6/ ! r ANO ! r'ANO .rANO TOTAL J 
1 Sub-atividades i 1 

-· . :.. ...•. .• - . 
r.í lmp!mur -- ôe 18'.040,00 .Q.065,88 226.Jes,N 

gi,,opo-.......,,e ~o 
rcaclO - 

1..2 Promova- evaitos e ciwJga,:lo doe 54.5M,St 71.!61.!I 1lU96.,ll8 
oro<bo dos ZFL 

l.J Rob.zar c:sudos lbico-bilxioos e tóQo- -.m,ee 1'5.7.cz,,e '52.174,11 
~ 

u ~ de c:sudol ~cose ~ .. .., .•. 
~ 

2.J Oiar caia-o de Infcnnações 17~00 71!i81,#J 10.1'2.0I 1STJ7lJJIII 
AmbiCIIJlais do T(Qd.lQs 

2.2 Jnipl.anl.w Plallo de Açio luu!grada de lfUS7,90 2&2S7,IIO 2325',08 ~ ..• ,,, .. ~- ~Z'~ . - a..··-· ,t J._. .,,4.. 4' ~ •.••.. ~. "' I • ~!·· .. ~· •• •: J, • ~- . . ..,,, ....•. 
·u ...._. isip~das S8.88U8 13.738,98 5UOM 7t.7'73.18 

diráliz.es do ZEE 
~-!::~ -·,__.,z: ~~ ,,-~ ~- ~'::1"'=' ~-., ... ..-. - 
3.1 hnpbrnar Pl3mo de Ação ~da de 315.,444.,00 ZOJ.?M.00 197.'.'!U,OO 717.0IZ,OO 

Cocttole e Fi.sah.z,,,:,io Ammmta.l 
J.l Dr.soivolvcr ~ J*ll l ll5.MIAI ZI 312,lllt JI.J72,88 ~· - ambit.ma1 
l.J A•III ,-jçlo-Üúrm· r1S12,III 5.la,11 5352M 3U'7',II 

-_•.i.:.;,.• • 
.;._.1:.·:....-.,: -~ -· ... • l -~·..:: •• : • :·"'"'. ~~ •.·' ••• .. - . - , ' 

.. ~ .•. - ... ~--•-- 

..... , 

r: 

r- 

,-.., . . .. 

137.261,19 9.ffl.11 11.117,lt 216.7,0,81 --- •••••••• •••• 
47.177,00 ll.234,88 112'.U,88 71."5,0& 

CUlftll de bae 
ia 

- - - - - . - - - - ·~ -· . - . - . ·- -· •.•. ,:::=-..-'!l:~-:.'cl ..•. ":'.m._.. ...... -· .. . - - -- 
UI ..W.,.-• " ••• 1flioD. •••••• 
5.21 

q>enci<maÍs das ~ênáas envolvidas 
Capacur quadros teeucos das j 14-0. 70,l,00 j 65.259,001 l 4.500.00 1 220.<(Q,OO 

inmnnções eavolvidas 

TotaJ 1 2.550.022,91 1 1.065.876.SO [ 366.230.00 I 3.982.129,41 

r: 

r· 

- 
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Cro 1wgn11111 Ffsico-l<'inanrtfro • Ano t 

Advldadell 
Sub-ad\'idades 

NATURATINS CIPAMA IBAMA ,; RURALTINS MP TOTAL 

tM.040,00 ~ 

Cria, , ,1111<> de lnforma',)Õet 
Amt,, "'""do J <IUlllllina 
lmp1.,,., "-l'hm,, de A~o Integrada de ll.372.00 6.NS!,00 
Mocni1 11nc'T1\o -,. 
~I ,1;11 a m~llc!ITICl!lBç:lo das to.000,80 1 10.000..001 
direir, , ·, do / t-:E 

t7S..U,.OO 

1ll,: -·· lmpl.11,1.11 
Cont,,,r,._,. 
J)esc,,'. ,1 

l'lw10 de ~o Integrada de - - - 194,607. 62.697,00 SIJ.140,11) JtS.4,U,00 
Fis,11liaclo Ambie111~1 .. 

43.!IU,II - - .., 1uognu1111a para • 4:t.416,fO Á l!."40.41 
lação mnbia11al . 

11 punrçã (} AOI infratorc~ da •, - 
27.611.00 17.672,00 

amb1.:nt11l l 

'~·'.:~ 'i li ~r . ,",., . . . i ;· Jf 1 .,~t··::·1· ,,, .. JfilSJíll ,,. ,1 ' ! 1 ;e ;:;lij·> ' ·:',..f· ,., ·~ '• 
~ '' : 1 : 1 ,..~ +i' ' • ,.r, 

h:<--rtol,,gjaa •propri1do11 de 
) 

137.1~,00 IJ7.l6',00 
,1,, de rc.:urlOI naturais 
111 ur progran111 de rnan ~, ,, de 

'. 
38.780,00 38.710 

·1,11 h1<ltu..r6ficaa . 
«KsÍklência lémioe à8 :u.090,11 : U.087,00 47,177.(IO 

·, produtivas de baao .· 
~~nni!llo ' '!'~· .. , \ \ ~'h . ,: ; ~.' i·· til .•. '• ·iJ9~1; . 1 '·~' . , t /i - ,' 1'.:. t. ,, qt,• •.. 1 ,, 

f ,: . j!, ' ' ~· {f'1 ~i· ~ 

... ..-.~~..t.. __ ,.__ â-·- 

JtS.4,U,00 

JSl.l90M 101.M&,80 112.4111,00 

Total 
·r :: 

140.7GJ,OO 

6S9.77l,81 927.802,10 170.262,00 196.27~,00J 311.Sll,OO 143.627,00 140,703.00 l l.551.· 91 

? 
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Crouograma Físico-Financeiro - Ano 2 

Advldadell 
1 

NATURATfNS 1 SEPLANI CIPAMAI IDA~ 1 RURAL TINS 1 MP DRD 1 TOTAL Suh-athidade11 <fonte) 
~"·.v·~-; ,· =u--- 

42.065,09 ---- - •, 41Al6S.OO 
' ·- 

7U6la : 11.Mt.!O 

165.742,00 ' 1'5.741.00 

,0.967,00 

·m;damaw, : 1 
L 1 1 ' 1 

--"1~441 ,H 
<-'ria1 1 , utrn de: lnfomtal,lÕca 1 7Z.S0l,,GO 1 1 r 1 1 1 71..!0t,00 Amb» "'·''" do Toa111llín1 
lmpl"", _,, l'lww de A.ç!o lntegrnda de 2U72,61 1 1 6.Ntf:.,.W 1 1 J 1 1&.1!7.00 Mon,1, ,11,,.,11<, 

--·~11, 1,11 J unp lcmentação dss 13.730,001 r ; l 1 1 1 ll.730.00 diri:u, , ·, do /J,_J, _:, -~i•,• 
lml'l ,ntur l'l,u10 de Ação lntc~·,rada de 12.941.-1 1 62.691 ,00 1 ~.HD,Wj 1 1 1 20J.7MAIO 1 -nrrole e Fi11:1liza o A1nh1ailsl 

1 >dN"'' rnlver programa~ para. a 18.381,., 1 1 :-1 1 1 1 JIUG.00 o.>11HCÍentiza!1!0 arn hientn 1 
A , 1·urar p1u1içilo aos infi'Htor-ea da! 

1 
l 1 · 1 

1 
!.JSJ,00 l 

1 
~.00 iiiiiº ambienta] 

·,· .1-· )' !!t~Mr:~ ,\1ilii,.1t , 4'MM, Jêl •. ~».Bfimll·, i: 15i·t_ (( 
·,, l'J 

-..:: -- 
Difun.111 1,-~11,1log1as apropriadn» de 
'.~' 1 , ,, '. de 1 ~c·urso, nalurarn 
hnplc,,, 1,1.,r r1111grama de mancj» de 

~ 1 

JO.MI0,001 ! 1 10..500.00 m1a-ol<1, '·" h1.!1<> ficas 
~ 1 ,1 ., ,ai8IL'll<-1A técnica às 8.7:'14,001 1 1 ·~ utividud.·, produtivas de baeo 

.J'-,.1( 

~ 
11raa 

Adciqu.'11 ~: cxind1~ füico- 
•f«aL''""~11e das agtnciu mvolv1da• 
Capal.011,11 IJU8d.-OI téaJtCOH daa 1 1 6!.259.001 &JB.00 inetilu11;,1,.,. envolvid •• ' 

Total 289.631,00 4~.S66,!8 tl.297,00 68.62!'i,OO 78.546.00 I 8.9S2,001 6S.lS9,00 l t-069.876,50 
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Cronograma Físico.f'inanceiro. Ano 3 

Y' Atividade!!/ 
S11b·atlvfd1des 

NATURATINS SEPL.\N CIPAMA IBAMA I RURAL TINS MP DfU) 
(fonte) 

TOTAL 
l(l""it 

Pr,,,,.,:,a- c\c11toa e divulga,;ãn dos 
r ••. t"'" Jo.i / EE 

R-;;;,1, .;,, llll(mlos tlaico-bi6tic.1tt e 1o.'>do- 

11·•,,r ~~ ·ili·:· ,ftfüY,}lW.t :·:'~·- :li~; 
Cn .• , , ,11tro de lnfonnaÇÕes 
Au,t , , 111.ií, do Tocantins 
lni1·I •111,1r l'\111111 do Ação lntc·grada J., 
Mn11,11,u1c:utn I j 
M,,,,1::ntr H Írnplcmc:nt4ç.iO da, 1 10.726,a)O r J4.JJJ,001 1 

~~'':~•do /.EE . ,·,,ifi!a!II 

11UOUO 

6.-+)I 
1 

·! 1 ll.lM,00 

-- !15.CMJ,00 

1 1~ 6J-'97,001 ~N.t.40,001 1 H7.794,00 

11.l'Tl,OO 

~tl 1 s.m.oo 

11.371,00 

'"·1•l •• ,1tar Plano do Açlo lnt.:grada d" 
• «ntrole e Píacaliza~o ·\mbio:ttttl 

l).:,u1 volver programas pera • 
•. ,inaciernb:açlo ambienta! 

,·gurn1 punição aoR infratores <IH 
Jegjalação ambiC:t~I h>llfl'lf>ii 

Ad"11o,,r as ,:ondições flstco 
!:!:·' · , , •1ais das 11glltci11a Q11101 vidas 

Cap.,, 11.u quadros t6au.:us da~ 
~, ,,~1,\.:~ cnv,,lvidea 

Total 

Oi!,,» \11 lc~,,oh,gia. apropriu,las de 
!, ,, ., ~ ,lo de rl!cunoa natur11,s 

lmpl 111,,ita, programa do mant:JO de 
mi,, .. 1,,1< ru h11lro"''-~cas 

J .•••• l.7M.l)O 

144.490,00 44.425,00 66.291,00 68.<,z~,~ 18.941,00 8.9~1.00 t4.~.oo l 366.llO.OO 

IJJ 
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r: X. MONITORIA E AVALIAÇÃO 

,r 

O modelo-piloto apresentado pejo PGAI., para a gestão ambiental integrada no Bico c1> Papagaio, 
constituirá um processo dinâmico cuja análise de viabilidade deve ser intrinsica à sua própia estrutura. 
Essa análise refere-se ao monitoramento dos indicadores de desempenho apresentados. que. aliado ao 
acompanhamento emprrico dos reflexos produzídos pelas ações em desenvolvimento, permitira identificar 
as dificuldades e acenos da proposta frente aos objeuv os e resultados esperados. Neste sentido, a 
experiência adquirida pelo GT rro na elaboração do PGAI deverá ser capitalizada na monitoria e 
avaliação da proposta. 

O Plano de Ativiltades constitui referência indicativa do monitoramento e avaliação a serem 
implementados pelo GT/TO e instrumento auxiliar de gerenciamento do Projeto, pelo qual é possível 
ainda, definir os tipos de informação a ser coletados. a periodicidade de averiguação ·âos indicador~ o 
encaminhamento e diagnóstico dos resultados obtidos, as causas de prováveis desvios e as propostas para 
sua correção. 

O GT/TO terá a função de acompanhar, através de vistorias na Área Prioritária, o processo de 
operacionalização do Projeto nas frentes de execução, além de indicar os ajustes necessários para o bom 
desempenho das atividades integradas. Estas visitas .se~ehi~d~.para .! r~iu,çij9 ~~~_.de. , .... 

' .. ~ trahalbo com os parceiros, pata estabefêó« ~ás QUê le· .. ,. ·a eieêuçãÕ satisfatória da pmposta, bem 
como para a identificação de eventuais novas demandas As ações do GT-TO na Área prioritária serão 
apoiadas pelo PGAl _., .- 

Outro aspecto fundamental do Projeto está na divulgação dos resultados obtidos na SIR execução, 
junto aos executores, ao COEMA/TO, às prefeituras municipais, à sociedade civil orgmizada e à 
conmidade em geral. Esta divulgação dar-se-á através da distribuição- de informativos na região~ 
especialmente produzidos para esse fim, e encaminhamento de relatórios aos dirigentes dis entidades 
participantes e ao COEMA/TO. O GT/IO ))OC*á formaliur junto w dirigentes de w illltiauíç6es 
membros, através dos respectivos representantes no Grupo, a necessidade de proceder a eventuais 
adequações das equipes técnicas, com vistas ao bom desempenho do PGAI. 

r 

r: 

,,.... 

XI. INDICADORES DE DESEMPENHO E IMPACTO 

r· SUB-COMPONENTE 1 • ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 

Indicadores l. l. l 

Adquiridos os seguintes equipamentos e software para o Laboratório de Geoprocessamento e 
Sensoriamento Remoto da SEPLAN/DZE, até o 6º mês de vigência do projeto: OlGPS com precisão 
igual ou inferior de 30 cm, 02 monitores de vídeo de 21 polegadas SVGA, O 1 microcomputador 
Pentium MMX 200 MHz~ 01 Macintosh; 02 Notebook; OI impressora laser colorida; 01 traçador 
gráfico jato de tinta; 02 Nobreak de 1.0 KV A; 01 mesa digitalizadora tamanho Al; OI linha telefônica 
para dedicação exclusiva ao NÓ da Rede Nacional de Sensoriamento Remoto; 01 PC ARC/INFO NT: 
OI AR.CVIEW Nl'; OI EASI!PACE IPKS (comendo os modulos kernel, imageworks, gcpworks, 
xpace. image processing. geornetric correcrion. vectcr utilires. GTS links. multilaver modelling. 

- 
------ --~~~--------- 
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frequency transforms, ace image mapping) e 03 módulos do PC TIN (módulo para geração de modelos 
numéricos e de elevação do PC ARC/INFO). 

Indicadores 1.1.2 
Implantado o banco de dados tisico-bióticos e sócioeconôrnicos em ARC/INFO, ARCVIEW e 

ORACLE no SEPLA~/DZE até o 6° mês do 2º ano de vigência do projeto. 

Indicadores l .1.3 

Produzidas as macros de vulnerabilidade das paisagens à erosão, potencialidade social e de 
outras pertinentes ao projeto ZEE nos software ARC/INFO e ARCVIEW até o 5° mês do r ano ae 
vigência do projeto. 

Indicadores 1.2.1 
Realizados dois seminários com a sociedade civil organizada em duas cidades da área prioritária 

(Tocantinópolis ou Araguaína e Araguatins), sendo um no 6º do 1° ano de vigência do projeto e outro 
no 5 ° mês do 'r ano de vigência do projeto. 

('""- 

- Indicadores 1.2 • .2 
- .. , ... ::.-. ~·- ... Reali~ttês-wa'~·· iaknOio'~-OS-~"'liàiioos'do'SEPUN'iõm~é.,de· 

outros OEMA, s com interface com o ZEE. na cidade de Palmas. dois no :O e ~ mês do l O ano de 
vigência do projeto e outro no 4º mês do Z? ano de vigência do projeto. 

r: 

,r- 

- 
r: 
r 

r: 

Indicadores 1.2.3 
Impressas 300 (trezentas) cópias em glossy ftlm das cartas de vulnerabilidade de paisagens à 

erosão, potencialidade social, de subsídio à gestão do território e de textos até o 6° mês do 'J! ano de 
vigência do projeto; 

Impressas 500 (quinhentas) cópias em papel sulfite de cada um dos temas: geologia; 
geomorfologia; solos; aptidão agrícola; adequação de uso da terra; cobertura e uso da terra; 
vulnerabilidade de paisagens à erosão; potencialidade social e subsidio à gestão do território até o 6° 
mês do Z' ano de vigência do projeto. 

Indicadores 1.3.1 

Elaborada a carta de geok,gía na cala 1:250.000 equmllentes à parte dos Mllt ITZ., 173, 199~ 
200, 226/227, 252/253 incluídos na área prioritária até 9° mês de vigência do projeto e 

Disponível o relatório técnico de geologia no 9" mês de vigência do projeto. 
Indicadores 1.3.2 

Elaborada a carta de geornorfologia na escala l · ~50 000 equivalentes à parte dos MIR 172, 1 73, 
199, 200, 226/227, 252/253 incluídos na área prioritária até o 9° mês de vigência do projeto e 

Disponível o relatório técnico de geomorfologia no 9° mês de vigência do projeto. 
Indicadores 1.3.3 

Elaboradas as cartas de solos e aptidão agrícola das terras na escala 1..250.000 equivalentes à 
parte dos MIR 17':., 173, 199, 200, 226/227, .252/253 incluídos na área prioritária até o l 1º mês de 
vigência do projeto e 



r 
Indicadores 1.3.6 .• . .1 • l• •• '. • " ~ .··,' .••••• ~ r•t' ..•• ,._. •.•. - ..•••..•. ; ··:~.A 'u •., ,, .,_ .: ••• , •,_,. .•••••• ' •• ,. •••••• ::, ·- ••• r- ......• · • ....- •. ·.a,I\.:., •••.••..•••.• 1 ••.• •,:,,:t ·- ~ ...•... ~....... . , . , . . 

I""'- - Elaborada a carta de adequação de uso das terras na escala 1 :250.000 equivalente à parte dos 
MIR 172, 173, 199, 200, 226/227. 2521253 incluídos na área prioritária até o 4º mês do 2° ano de 
vigência do projeto e 

Disponível o relatório técnico de adequação de uso das terras no 4° mês do Zo ano de vigência 
do projeto. 

r: 
r 
r 

r 

r 

r> 

r 

r> 

r: 

r: 

r 

r: 

r 

r: 

r 
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Disponível o relatório técnico de solos e aptidão agrícola das terras no 11° mês de vigência do 
projeto. 

Indicadores 1.3.4 
Elaborada a carta de vulnerabilidade de paisagens à erosão na escala 1:250.000 equivalentes à 

parte dos \fiR 17:. 173. 199. :;oo. 226/227, 252/253 incluídos na área prioritária até o 2° mês do ':t 
ano de vigência do projeto e 

Disponível o relatório técnico de vulnerabilidade de paisagem à erosão até o término do '!' ano 
de vigência do projeto. 

lndiadores 1.3.S 
Elaborada a carta de cobertura e uso da terra para a série 1992 - 1997, parte na escala 1:250.000 

(equivalentes à parte dos MIR 172. 173, 199, 200, 226/227, 252/253 incluídos na área prioritária) e 
parte na escala 1 : 100. 000 ( áreas especiais) entre o até o 'r mês do 'Z' ano de vigência do projeto e 

Disponível o relatório técnico de cobertura e uso da terra - 1992-1997 no 'l!' mês do 'l' ano de 
vigência do projeto. 

lndicadons 1.3. 7 
Elaborada a carta potencialidade social na escala 1:250.000 equivalente à parte dos MIR. 1n 

l 73, 199, 200, 226/227, 2521253 incluídos na área prioritária até o 4° mês do '2!' ano de vigência do 
projeto e 

Disponível o relatório técnico de potencialidade social no 4° mês do '!' ano de vigência do 
projeto. 

IDdbdores 1.3.8 

Realizados estudos sobre economia regional até o l O mês do '2:' ano de vigência do projeto. 
Disponível o relatório técnico sobre economia regional no l O mês do Z' ano de vigência do 

projeto. 
Indicadores 1.4.1 

Elaborada a carta síntese de subsidio à gestão do território na escala 1:250.000 equivalente à 
parte dos IvllR 172, 173, 199. 200, 226i227, 252/253 incluídos na área prioritária até o 6° mês do ')! 
ano de vigência do projeto e 

Disponível o relatório técnico de subsídio à gestão do território no 6° mês do 2° ano de vigência 
do projeto. 



PGAJ.TO 

lndiadores 1.4.2 

Normatizado o ZEE e implantado o sistema de Atestado de Enquadramento de Atividades até 7° 
mês do 'r ano de vigência do projeto. 

Indicadores 1.4.J 

Implantado o ZEE na area prioritaria ate o T' rnes do :" de , rgéncia do projeto. 

SUB-COMPONENTE 2"'::'MONITORAMENTO AMBIENTAL r· 
Iadícaderes 2.1 
• Criado o Centro de Informação Ambiental para o Estado do Tocantins, na Diretoria de Gestão e Política 
Ambiental DP A/SEPLAN, ate o final do 2° ano de vigência do Projeto. 

Indicadores 2.1. l 
- hnplantado o Banco de Dados Ambientais, na Diretoria de Gestão e Política Ambiental 

,.,... DPA/SEPLAN, até o final do lº ano do Proj~o... . .. . . ·« •. , ~, .•••.... ,.,-:. -·~~-.~·1 · .,.... ; , .••.... "'-. ·~ ·:· ·. 
- • ·~ •••••.••. 1'4. ~14•,,_._.,.,.1w-..#· ··-~v~· .. ., 1•·· "•!'' •••.••• ,./ · · · • , n.-·~ .~~ .. '41'.,c<wf'·--·· .. . . 

- Instaladas e interligadas 11 (onze) estações de trabalho (''Workstation --), até o 6° mês do 2º ano 
do Projeto. 
Indicadores 2.1.J 
- Implantado o Balcão de Atendimento ao público, no SEPLAN, nos 4 primeiros meses do 'r ano 
do Projeto. 
lndiadores 2.1.4 
- Administrado e mantido o Centro de Informações Ambientais-TO~ DOl 3 anos do Projeto. 
Indicadores 2.1.5 
- Desenvolvido e implantado "software" do sistema de 
desmatamento e da fiscaliz.açio, até o final do 1 º ano do Projeto. 
Indicadores 2.2. l e 2.2.2 
- Realizada 01 vistoria conjunta NATURATINS, IBAMA e prefeituras municipais, em cada um 
dos projetos e empreendimentos agropecuários e madeireiros licenciados da região, durante os 
meses de maio a ourubro, a partir do '3° mies cio 1• 111& •yigêneia do Pn,jeto. 
- Atualizado anualmente o Mapa de Cobertura Florestal e Uso da Terra, confeccionado no âmbito 
doZEE. 
Indicadores 2.2.3 
- Localizados e mapeados os focos de queimadas na região, no l O ano de vigência do Projeto. 
- Intensificado o monitoramento das queimadas, através do SIFRO, ainda durante o período seco 
do 1° ano de vigência do Projeto, nas rotas com maior número de focos identificados. 
Indicadores 2.2.4 
- Realizada ao menos uma vistoria em cada um dos empreendimentos licenciados da região, pela 
Coordenadoria de Licenciamento Ambiental do NATURATINS, em parceria com as prefeituras 
municipais, a partir do 3° mês de vigência do Projeto. 
Indicadores 2.2.5 
- Definidos os pontos de coleta a montante e à jusante das cidades Araguatins. Ananás. Xambioá . 
•. r->:,;,c,,,-.-, T:,-·,-·:,-,,...,r,,,!' ç <;;;., •.• ,,•: : . T ... -. -" ;--~·0·-7 par~ a· a.iar o impacto .~.\ """'\ _ _.:;: - .,.. • , •..•. ~ 1.. •• • ~ ~ • . • . • - •• ..,. ~ ~ .• • - , , . . • . . -.. ,. , , , : .._ • - ~ • .L.. , (l \o ....., J. J. '4 ~ U V 

centro urbano sobre a qualidade da água do rio, no 1 º mês de vigência do Projeto. 
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- Análises bimestrais da água coletada nos pontos pré-definidos, durante os três anos do Projeto, 
para determinação dos parâmetros físicos, químicos e biológicos da água de superficie da região. 
- Cadastramento geo-referenciado das principais áreas com ocorrência de processos erosivos, até 
o final do~ ano de vigência do Projeto. 
- Difundidas técnicas e sistemas de produção mais adequados aos solos das áreas onde esses 
problemas são mais graves. pelo órgão de extensão rural e assistência técnica, através do apoio 
tecnico agroflorestal às principais associações rurais da região. a partir do 6° mês de vigência do 
Projeto 
Indicadores 2.2.6 
- Definidos critérios para apropriação das informações geradas no processo de Controle e 
Fiscalização e padronizados roteiros e formulários adequados à incorporação dessas informações 
ao sistema de Monitoramento, até o 6° mês de vigência do Projeto. 

Indicadores 2.3 
- Testadas as propostas técnicas do ZEE, nos setores agropecuário e madeireiro da região, até 6 meses do 
início de implementação do Zoneamento. 

lndiesdores 2.3.1 
- Implantado o Certificado de Enquadramento do ~ até 6 meses do início de implementação do 
Zoneamento. . . . • ...•.... ;.,. ~ ~·--" ..•..•.•. , •. ..,,.,, .. {,~ .- ..•• ,., .••... ;· ,,(; ,. , · · 

.. · ., ..... ~ -Aftafísadó~ ·doràítté'á·~~cil'dà i"GAJ~ os projetós de financiamento em tramitação nos agentes 
financiadores e nas agências de desenvolvimento, como a Sl)DAM, BASA, Banco do Brasil e 
Agência de Desenvolvimento do Tocantins. com o objetivo de avaliar as propostas do ponto de 
vista dos reflexos que produzira sobre o meio-ambiente, orientando as iniciativas empresariais no 
Estado, antes de concretizadas 
ladicadores 2.3.2 
- Elaborados os planos municipais de desenvolvimento de Araguaina e Aragua.tins até o final do z> 
IDO do Projeto; implantados os planos muaicipeis de deaeowlvimemo ele Angs.gjoa e Araguatins 
até o final do 1° semestre do 3° ano do Projeto; elaborados os planos municipais de 
desenvolvimento de Augustinópolis, Sítio Novo do Tocantins, Tocantioópolis, Xambioá e 
Wanderlândia 
até o final do l º semestre do 3º ano do Projeto; implantados os planos municipais de 
desenvolvimento Augustinópolis, Sitio Novo do Tocantins, Tocantinópolis, Xambioá e 
Wanderlàndía 
até o final do 3° ano do Proieto. 
Indicadores 2.3.3 
~ Estabelecido plano de trabalho para a operacionalização das propostas técnicas do ZEE voltadas à 
criação de Unidades de Conservação, a partir do 6° mês do inicio da implementação do ZEE. 

r 
r 
r 
r 

,,- .. 



r· 
r 
r: 

PGAJ-TO 

,r- 

Indicadores 2.3.4 
- Niveladas as atribuições do INCRA mAMA e NATURATINS, freme às diretriz.es do ZEE, 
legislação ambiental e demandas sociais por novas áreas de assentamento, até o 6° mês de 
implementação do ZEE. 
- Articuladas as equipes do RURAL TINS, do Projeto LUMIAR e dos GTs-Sus, para, com base 
nas diretrizes do ZEE. testar os modelos alternativos propostos aos sistemas de produção 
convencionais. no assentamentos já criados. até o 6° mês de implementação do ZEE. 
- Estabelecido o processo de negociação com vistas a evitar a criação de assentamentos rurais em 
áreas inadequadas do p(onto de vista ambiental, a partir do 6° mês do início do Projeto. 
- Estabelecido o processo de desenvolvimento de ahernativas agro-ambientais nos assentamentos 
já criados, a partir aõ 6° mês do início do Projeto. 

r 
r: 

r: SUBCOMPONENTE 3 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

Indicadores 3.1 ,,..._ 
- •. . - Impl~~~ ~_ist.~~ .• ~~-e.}ç C<?'!~qle .~ .• f)~~ por.~S}flW,,.-é. o 8.• de.t-.· .. :. 
r -•• •' '' ,:.>: ~ 'vigêftci11 •. do CIUJetO. , 

Indicadores 3.1.l 
- Firmados convênios e/ou termos de cooperação específicos entre o NA TIJRA TINS, IBAMA. 
CIP AMA e prefeituras municipais, para realização do trabalho integrado no âmbito do SIFRO, até 
o 6° mês do Projeto. 
- Elaborados pianos de açio conjunta dos órgãos envolvidos, até o 6° mês do Projeto. 
• Adotado guia único de autuação, até o '1' mês do Projeto. 
llldicadwa 3.1..2 
- Efetivado intercâmbio técnico-institucional do NATURATINS com os OEMAS dos estados do 
Pará, São Paulo~ Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná, para subsidiar o estabeJecimeato de 
critérios e procedimentos técnicos de ajustamento dos valores da licenças e multas ambientais, 
até o 6° mês de vigência do Projeto. 
- Estabelecidos os critérios e procedimentos técnicos de ajustamento dos valores das licenças e 
multas ambientais, até o '1' mês de vigência do Projeto . 
.ladicadenl 11.l 
- Intensificados o controle e a fiscalização das queimadas, ainda durante o período seco do 1 º ano 
de vigência do Projeto, nas rotas com maior número de focos identificados. 
- Localizadas e plotadas, de forma sistemática e durante toda a vigência do Projeto, as áreas de 
maior ocorrência de crimes contra a fauna, bem como identificados os períodos de maior 
intensidade dessas ocorrências. a partir das demandas de fiscaliz.ação pelas comunidades, das 
denúncias feitas através da Linha Verde, dos resultados indicativos do Banco de Dados e das 
observações locais dos agentes do SIFRO. 
- Realizadas 02 operações específicas de fiscalização da fauna, nas rotas com maior ocorrência 
desses crimes, nos períodos que as informações disponíveis indicarem como os mais críticos, 
durante todo o Projeto. 
- Identificadas as áreas e pomos críticos de pesca predatória na região, com ênfase na piracema, 
até o 3° mês do Projeto 
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- Estabelecida parceria com as colônias de pescadores das rotas que apresentam maioe ocorrência 
de pesca predatória, para viabiliz.ar a gestão integrada e sistemática da atividade pesqueira, até o 6° 
mês do Projeto. 
- Desenvolvida operação permanente de informação educativa e fiscalização nas rotas com maior 
ocorrência de pesca predatória, em parceria com as colônias de pescadores da região, nos períodos 
que as informações disponíveis indicarem como os mais críticos. durante todo o Projeto. 

Indicadores 3.1.4 
~ Intensificados o controle e a fiscalização dos desmatarnentos, nos meses de maio a outubro, nas 
rotas com remanescentes de Floresta Tropical Ú mida, localizadas principalmente na região do 
Médio Araguaia, durante toda a vigência do Projeto .. 
- Realizados 02 sobrevôos por mês, no período de abril a setembro, nas áreas com remanescentes 
de Floresta Tropical Úmida, para localização dos desmatamentos nessas áreas e apoio às ações 
específicas do SIFRO, durante o 1° ano de vigência do Projeto. 
- Adquirido e instalado, até o 6° mês do Projeto, em pontos estratégicos do "corredor madeireiro" 
Parálfocantins, no lado tocantinense da região fronteiriça dos dois estados. um ''trailler" com uma 
equipe de fiscais, para fiscalização e controle do transporte de madeira na região, durante toda a 

• A • d p • vtgenc1a O rojeto. . ~ ··~ ,.L.,,. .•...•..•... ,:.,,.. •. ...•. , .. '•, o',• • •••• • •, ••• ,. ' •• ~ •.••• 

.•. ·~- ~do'! 'jn&eêfünêntêjs··ae·açãÔ conjunta dos OEMAS do Tocantins e Pará, de controle e 
fiscalização do "corredor madeireiro", ate o final do 1 o ano do Projeto. 
- Identificadas todas as serrarias na Área Prioritária. através do SIFRO, até o final do lº ano do 
Projeto. 
- Efetivado o controle de registros e licenças de funcionamento das serrarias, até o final do 1° ano 
de vigência do Projeto. 
- Indicadores 3.1.5 
• Produmo e distnDuído material informativo (l.000 '1blders" e SOO cartues) 90brt: os tipos de 
empreendimento passíveis de licenciamento ambiental e os procedimentos a ser adotados para sua 
regulamação~ até o 4° mês do Projeto . 
• Identificadas e cadastradas todas as atividades passiveis de licenciamento ambiental, na Área 
Prioritária, até o final do 1° ano do Projeto 
- Fiscalizados e controlados as atividades passíveis de licenciamento ambiental, durante todo o 
Projeto. 
- Autuadas todas as atividades passiveis de licenciamento ambiental irregulares, cfi.irante todo o 
Projeto. 
- Interrompidas as atividades passíveis de licenciamento ambiental não regularizadas, durante 
todo o Projeto. 
Indicadores 3.2. l 
- Elaborado o plano de trabalho de educação ambiental a ser implementado no âmbito do SIFRO, 
até o 9° mês de vigência do Projeto . 
- Realizado diagnóstico sobre o uso da terra e principais problemas ambientais nas comunidades 
de Ouro Verde, Santa Cruz e Trecho Seco, no Município de Araguatins; São Jorge, em Itaguatins; 
Cupim, em Sampaio; Tobasa, Mulatos e Esperantina, em Esperantina, e Camarão II, em Praia 
Norte, até o 6º mês do Projeto; 
~ Realizados 02 diferentes cursos de capacitação na area de desenvolvimento agroflorestal, em 
cada uma das entidades representativas das comunidades assistidas. até o final do 1° ano do 
P,::-,_:c::-··. 
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- Elaborado e implantado 01 projeto agro-ambiental em cada uma das 9 com.midades, até o 6° mês 
do 'r ano do Projeto. 
Indicadores J.2.2 
- Realuado 01 seminário por ano de vigência do Projeto, num total de 03 eventos, para diw1gaçio 
da legislação específica e dos atributos da averbação de reservas legais, e identificação de formas 
de incentivo à averbação (redução de taxas e impostos etc.) 
- Produzidos e distribuídos 5 000 cartazes e "folders" explicativos das vantagens. obrigatoriedade 
legal e formas de averbação das reservas legais, a partir do 6t') mês de vigência do Projeto, durante 
todo o Projeto. 
- Instrumentalizada a averbação de reservas legais como pré-requisito para as licenças de 
desmatamento, at.éo. 9° mês de vigência do Projeto. 
- Incorporado ao serviço de extensão rural. até o 6° mês do Projeto, um sistemático trabalho de 
informação, junto aos proprietários rurais, sobre as possibilidades de obter-se retomo econômico 

r: com as reservas legais, a partir de atividades compatíveis com seus objetivos e com os estatutos 
r> legais que sobre elas dispõem. 
r- Indicadores 3.2.3 
_ -Adquirida e instalada a Linha Verde, no NATURATINS, até o 6° mês de vigência do projeto. 

-Treinados 02 técnicos do NATURATINS, na Ouvidoria.do.lBAMA, em Brasília; sté.o 6° mês de 
r, ·, '' , .. ~,. ··-vf~adilPrõjêtó.' · , .. ,: · ,... · , ·. . . 
,-.. - Divulgados os serviços da Linha Verde, através da midia e distribuição de cartazes, durante todo 
,,...... o I O mês de funcionamento da linha e no mês de maio do '? e 3º anos do Projeto 

Indicadores 3.2.4 
- Criados os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentado dos municípios de Araguatins, 
~ Augustinópolis, Sítio Novo do Toc.antins, Tocantinópolis, Xambioá e Wanderlindia, 
até o final do Projeto. 
llldieadera 3.3.1 
- Criados e sistematizados roteiros para o encaminhamento dos autos de infração e outros 
documentos lavrados ou produzidos durante as ações de fiscalização> até o '3° 811k do ~ para 
a ftnam.açlo administrativa e/ou judicial legalmente exigida, para possibilitar o acompanflamento 
do procedimento correspondente .• durante a execução do Projeto, inclusive visando a interposição 
da ação cível própria, para obrigar o infrator a reparar o dano. 
Iadícadom 3.J.2 
- Adotados roteiros para subsidiar os procedimentos punitivos, a partir do 4° mês de vigência do 
Projeto 

r 

r 

r 

SUB-COMPONENTE 4 - PROMOÇÃO DO MA.l\/'EJO SUSTENTAVEL DOS RECUROS 
NATI}RAIS 

- 
Indicadores 4.1.1 
Implantadas duas Unidades Demonstrativas de quatro diferentes tipos de sistemas 
agrotlorestais, num total de 20 ha: uma de l O ha, na Comunidade de Sete Barracas, no 
Município de São Miguel do Tocantins e outra também de I O ha. na Comunidade do Centro do 
Zé Mulato. Municipio de Esperannna, ate o final do 6ºmês do '? ano do Projeto. 
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ladiadom 4.1.l 
- Realizados estudos, até o final do ~ ano do Projeto, sobre espécies de abelhas nativas e seus 
inimigos naturais, pasto apícola e suas potencialidades de produção, nos municípios de São 
Migue~ Sítio Novo, Axixá, Praia Norte, Sampaio, Buriti, Esperantina e Carrasco Bonito, numa 
extensão de, aproximadamente, de 2.200 km1, em parceria com a ABIPA-Associaçio dos 
Apicultores do Bico do Papagaio. 
- Realizado estudo de mercado. no 1° ano do Projeto. de produtos apícolas em níveis local e 
regional e pane do .\ordeste e Centro, em parcena com a ABIP A 
- Capacitados 20 técnicos e 40 produtores membros da ABIP A na área de apicultura propriamente 
dita, comercialização de produtos apícolas e gestão da atividade, até o final do 3° ano do Projeto. 
- Implantadas 4 árw-piloto - O l em cada um dos municípios de São Miguel, Sampaio, Axixá e 
Buriti e junto a produtores membros da ABIPA -, até o final do 3º ano do Projeto, para realização 
de estudos de campo, produção e envase de mel e pólen, secagem de pólen e produção de extrato 
de própolis. 
Indicadores 4.1.J 
- Realizado estudo de mercado e de adaptação de tecnologias de transformação do coco babaçu, até 
o final do ~ ano do Projeto. 
Indicadores 4.1.4 . . . . • •. . . . . . • . , .. . .. .. . ,, .. . . .. • , .. , ,. · .. ~ -- 

"'. -· Réàlizaéfo êstúdo de ... mercado de-~frutas ·~~onais "in natura". polpas e doces, no 1° ano do 
Projeto 
Indicadores 4.2.l 
- Recompostos 2 Km de mata-ciliar do Ribeirão dos Porcos, no Município de Ananás, à montante 
da sede municipal, até final do 'l:' ano do Projeto. 

- Construídos 30 km de terraços de base larga, em curva de nível. numa faixa de 2 km x 1 km, 
ao.longo do mesmo trecho de mata-ciliar recomposta, até o final do 1 ° ano do Projeto. 

- Realizada calagem de 120 ha de tarru na wxa oede serio construídos os •••• cos. até o ~ mil 
do Projeto. 
- Reflorestados de 5.000 m2 de barreiros (áreas de retirada de barro pejas olarias locais1 
localmdos na mesma microbacia, até o final do 1° ano do Projeto. 
- Elaborado Projeto-Piloto de Manejo da Microbacia do Ribeirão dos Porcos, até o 6º mês do 
Projeto. 
Indicadores 4.3.l 
- Realindo diagnóstico sobre o U90 da terra e principais problemas ambientais nas comunidades 
de Ouro Verde. Santa Cruz e Trecho Seco, no Município de Araguatins; São Jorge, em Itaguatins; 
Cupim, em Sampaio; Tobasa, Mulatos e Esperantina, em Esperantina, e Camarão Il, em Praia 
Norte, até o 6º mês do Projeto; 
- Realizados 02 diferentes cursos de capacitação na área de desenvolvimento agroflorestal, em 
cada uma das entidades representativas das comunidades assistidas. durante o 1° ano do Projeto; 
- Elaborado e implantado O l projeto agro-ambiental em cada uma das 9 comunidades. até o 6º mês 
do 2º ano do Projeto 
Indicadores 4.3.2 
Criados 02 Grupos de Trabalho Interinstitucionais de Apoio às Ações de Desenvolvimento 
Sustentável-GTs-Sus, em Araguaina e Araguatins, respectivamente, até o 6° mês do 'r ano do 
Projeto 

I -: 



r: 
r 
r 

r: 
r 

r· 

r 

,-.. 
,- .... ,. - r: 
r 
,,.... 

r 
r 
,- 
r: 

r: 

r 
,..... 

r· 

PGAI-TO 

ladicadores 4.3.J 
~ Selecionadas 03 áreas de babaçuais e realizados os respectivos levantamentos sócio-econômicos 
e de recursos naturais, até o 5° mês do Projeto, com vistas à criação de Projetos de Assentamento 
Agro-extrativistas. 

SUB-COMP0'1E~TE 5. ESTRL TCRAÇ Ao DAS NSTITL lÇÕES EXECL 'TOR:\S DO PGAl 

Indicadores 5. l.1 
- Adquiridos 13 veículos utilitários tracionados, sendo 11 com cabine dupla e 02 com cabine 
simples, e 7 barcos de alumínio de 6m, equipados com motor de 25 HP, até o 6° mês de vigência 
do Projeto. .,... .. 
Iadieaderes 5.1.2 
- Adquiridos 02 sistemas de medição GPS geodésico, com estação base e estação móvel, com pós 
processador, até o 5º mês de vigência do Projeto. 
- Adquiridos 06 sistemas de medição topográfica GPS, até o 5º mês de vigência do Projeto. 
- Adquiridos 15 computadores Pentium PR0-200, com 64 Mb RAM, placa fax-modem 33.6 
KBPS, Windows 97, HD 4.0 GB (SCCn, monitor de l ?", kit multimídia, impressora a jato de 
tinta, no break e estabilizador de 1? -~V:'\ até _o-~º ryi~~ devigência ~9 fg>j~.9.-.< , . • . . 

. ·.;'i\dquiridos 06 binócu)ós, até o' ff mês do Projeto . 
Indicadores 5.1.3 
- Construída a Base Física Multinstitucional de Araguatins, até o final o 6° mês do 2° ano do 
Projeto. 
Indicadores 5.1.4 
- Adquiridas e instaladas 02 estações estacionárias completas de rádio HF /SSB, até o 4° mês do 

Projeto. 
- Adquiridas e instaladas 08 estações móveis completa HF/SSP> até o 4° mês do Projeto. 

Adquiridos e instalados 16 "Walk-talking", até o 4° mês do Projeto. 
Indicadores 5..2.l 
• Ministrado ano de capacitaçio de 40 horas para 04 técnicos do NATIJRATINS> 04 do 
IBAMA, 04 do RURAL TINS, 04 da SETO e 04 do SEPLAN em análise de EIA/RIMA, no 6° mês 
do 1 ° ano do Projeto. 
Indicadores 5.2.2 
- Ministrado ano de ~ de 40 loru p1111 03 téalioos do uboratório Ambiealll do 
NATUR.A.TINS, em monitoramento ambiental dos corpos d'água, no 3° mês do 'l' ano do Projeto. 
Indicadores 5.2.3 
- Ministrado curso de atualização de 60 horas para 10 técnicos do NATURATINS, 10 do IBAMA, 
1 O do CIP AMA e 1 O do RURAL TINS em monitoramento de desmatamento e queimadas, ate o 7' 
mês do 1 º ano do Projeto 
Indicadores 5.2.4 
- Ministrado curso de capacitação de 40 horas para l O técnicos do NATURA. TINS e 1 O do 
CIP AMA em planejamento e execução de ações relacionadas com o controle ambiental das 
atividades de mineração, no 'Z' mês do 2° ano do Projeto. 
Indicadores 5.2.5 
- Ministrado curso de capacitação de 40 horas para 1 O técnicos do :'.'J'ATUR.ATINS, 1 O do IBAl\.fA 
e 10 do CfPA,\fA em planejamento e execução de ações relacionadas com o controle ambiental 
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Indadores 5.2.6 
- Ministrado curso de capacitação de 40 horas para 10 técnicos do NATURATJNS, 10 do 
IBAMA. 10 do RURALTINS e 10 do CIPAMA em atividades relacionadas com o controle 
ambiental das atividades agropecuárias e florestais. no 1 e, mês do 1° ano do Projeto. 
Indicadores 5.2. 7 
~ Ministrados dois cursos de capacitação de 60 horas cada para agentes comunitários, 
extensionistas do RUR:\L Tr--iS e técnicos das Prefeituras. num total de 60 treinandos, em 
atividades de proteção arnbrernal, atraves da introdução ao Direito Ambiental, Ação Civil Pública. 
EIAIRIMA. Audiências Públicas, ZEE, Fiscelização e Qualidade da Água, no 3° mês do 'z> ano e 
no 3° mês do 3º ano do projeto, respectivamente. 
lndiadoru S.l.8 _.. 
- Ministrado curso de 80 horas sobre Legislação Ambienta) do Estado do Tocantins para l O 
técnicos do NATURATINS, 10 do IBAMA, 10 do RURALTINS, 10 do CIP~ 05 do 
Ministério Público, 03 do SEPLAN, 05 do INCRA, 04 do ITER TINS e 03 da SETO (Setor 
Ambiental), num total de 80 treinandos, no 4º mês do 1° ano do Projeto. 
Indicadores S.2.9 
- Realizado seminário de atualização em Direito Ambiental para Promotores de Justiça, Delegados 
de Polícia, Procuradores de Estado e Assessores Jurídicos dos Qf~~ que estão.Iigados, direta.ou .. · 
híditétamem'e~ à·qu~IÕ-amõientai, 'rió , .. mbJ ·do i•ano do Projeto. . . . 
Indicadores 5.2.1 O 
- Ministrados 02 cursos práticos de atualização sobre fiscalização ambiental, de 20 horas cada. 
para 40 fiscais do SIFRO { 15 do CIP~ l 5 do IBAMA e 15 do NATURATINS ), no 2° mês do 
'r ano e no ?' mês do 3° ano do Projeto. 
.llldicadores S.2.11 
- Treinado 01 técnico do Laboratório Ambiental do NATURATINS em técnica de análise de solo, 
oo 9" mês do l º ano do Projeto. 
Indicadores 5.2.12 
- Ministrado curso de 40 horas para 06 técnicos do Laboratóáo Ambiental do NATUllATINS em 
metodologia e processos básicos de funcionamento de um laboratório ambiental, no -r mês do 1° 
ano do Projeto. 
Iadícaderes S.2.13 
- Ministrados 02 cursos de 40 horas cada para habilitação 36 de fiscais e técnicos do S1FRO e 
Prefeituras em medição e identificaçJo de madeira. no 6° tnes do t• ano e no t! mh 4d? ano do 
Projeto. 
Indicadores 5.2.14 
- Ministrado curso de 60 horas para 05 técnicos do NATURA TINS, 05 do IBAMA, 05 do 
RURAL TINS e 05 das prefeituras em elaboração de Planos de Manejo e Metodologia de 
Inventário Florestal, no 3º mês do ~ ano do Projeto. 
Indicadores 5.2.15 
- Ministrado curso de capacitação de 40 horas para 05 técnicos do NATURATINS e 05 do 
ffiAMA em planejamento de atividades compatíveis com os objetivos das Unidades de 
Conservação e gestão dessas unidades, no 6° mês do 3º ano do Projeto. 
Indicadores S.2.16 
- Ministrado curso de capacitação de 40 horas para técnicos do RCRAL TINS, do NATURATINS, 
IB .\\f l\.. Prefeituras e membros das Associações: de Produtores Rurais. num total de 3Q 

. - , ' d d 8'' . . ::-~::- . .:.:-:.::~~-;::::-;.):,is::::..:~ .i, :.:.::-.~,- , .'...:.--·::: ;.;;.:.:..:. .:::.::w;:~:.:.'t~" ce areas cegra a as, IlO - mes Clú 
1º do Projeto. 

r 
r 
r: 
r 

).U 

- 



r 
r· 
r 
r: 

PGAI-TO 

r 
,,..... 

Indicadora Ul 7 
- Ministrado curso de capacitação de 40 horas para 03 técnicos do NATIJRATINS e SEPLAN 
envolvidos no ZEE e no Monitoramento Ambiental, no 7°mês do 1° ano do Projeto. 
lnd~dores 5.2.18 
- Ministrado curso de capacitação de t 20 horas para 03 técnicos do NATURA TINS envolvidos no 
ZEE e no Monitoramento Ambiental, em Sistemas ERSR1. no Cf' més do l º ano do Projeto. 
Indicadores 5.2.19 
- Ministrado curso de capacitação de 40 horas para 15 tecnicos da área de Educação Ambiental do 
NATURA TINS, IBAMA, CIP AMA e RURAL TINS em planejamento das atividades de Educação 
Ambiental, no 11° mês do 1 º ano do Projeto. 
Indicadora s.2.20p· 
- ReaJizada oficina de 40 horas sobre biodiversidade, tendo como referência o manejo sustentado 
dos recursos naturais nas áreas indígenas, para 15 técnicos do NATURATINS, IBAMA, 
RURAL TINS e CIP AMA, no 5º mês do 'r ano do Projeto. 
ladicadom 5.2.ll 
- Ministrados 03 cursos de operação de softwares a ser empregados no desenvolvimento do 
Projeto, de 40 horas cada, para 15 técnicos em informática das instituições executaras do PGAI, 
nos 3º, 4º e 5º me~ do l~ ~no do.ProjÇ.tq. ,. ~ .. ·u·- •..... , •......•.• ~. -...> ·· ~! • ~·-····:!', ·· ·· .•. ,. ·. ·• •• ·· •·· · · · lila'lãià"óm s:2:n··· ·· ··, _.,..._ · · 
- Ministrado curso de especialização ambiental de 786 horas para 40 soldados da CIP AMA, nos 
5º. 6°, 1', 8° e~ meses do 1° ano do Projeto. 
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ANEXO 

Mapa das rotas do Sistema Integrado de Fiscalização e Controle 
por Rotas 
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