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APRESENTAÇÃO 

Desde o inicio da preparação do PGAI - MT, o GT/MT buscou desenvolver os trabalhos aplicando o 
princípio da participação e da integração entre as diversas instâncias e entidades a serem envolvidas na execução 
do projeto, para que o mesmo venha a alcançar os seus objetivos. 

Para tanto, o GT/MT contou com o apoio da coordenação do SPRN/MMA que promoveu a realização de 
duas oficinas sobre a elaboração de projetos com uso da metodologia ZOPP. Estas oficinas aconteceram em 
fevereiro e março e contaram com a participação de membros do GT/MT: FEMA, SEPLAN, lNDEA, EMPAER 
e um representante da área considerada prioritária. o Diretor de Meio Ambiente da Secretária de Agricultura 
Mineração e Meio Ambiente do Município de Juína. Diferentemente dos outros estados amazônicos, no Mato 
Grosso, estas oficinas foram realizadas com base em dados existentes sobre a região Noroeste, área prioritário do 
SPRN, tomando o exercício metodológico, prática real para a elaboração do projeto . 

.r . 
{ 

Após concluídas essas oficinas, foi convocada uma reunião do GT/MT para apresentar e debater os re 
sultados dessas oficinas, bem como estabelecer um plano de trabalho, visando a participação das entidades, pú 
blicas e privadas regionais/locais, nos seminários programados. 

f ,, 
( 
(·, 

Em 16 de abril, foí realizada uma primeira reunião regional em Juína, com a participação de autoridades 
de quatro dos cinco municípios da área prioritária, no decorrer da qual, o Secretário do Meio Ambiente do Mato 
Grosso expôs aos presentes a finalidade e os objetivos do projeto e a intenção da FEMA de elaborá-lo em estreita 
articulação com os governos municipais e os diversos setores da sociedade regional. 

Uma estratégia de mobilização foi então acordada com os secretários municipais de agricultura, para 
viabilizar a participação dos diversos segmentos de cada um dos municípios, num 1 º. seminário: lideranças das 
associações /sindicatos de trabalhadores rurais, representando os pequenos produtores e assentados; sindicato dos 
madeireiros; sindicato dos pecuaristas; índios das diversas etnias presentes na região; lideranças do executivo e 
legislativo local, ONG's ambientalistas. 

No mesmo dia, no decorrer de uma reunião previamente marcada com os representantes do setor madei 
reiro para tratar temas do seu interesse, foi também divulgado a finalidade e objetivos do PGAI e a importância 
da participação do setor na elaboração e implementação do mesmo. 

Paralelamente, no âmbito do GT/MT, foram promovidas diversas reuniões com o IBAMA, FUNAI, 
INCRA, INTERMA T, EMPAER, para assegurar uma ativa participação das suas diretorias técnicas, no l º. 
sem inário de Juína. 

Internamente, todos os Departamentos/Divisões da FEMA e da SEPLAN consolidaram os resultados das 
primeiras oficinas visando uma adequada apresentação dos seus resultados aos participantes do !º. seminário. 

O l º. seminário, realizado em Juína, em 29-30/04, reuniu cerca de 70 participantes, dos cinco municípios 
{representantes dos governos locais ~ executivo e legislativo -, lideranças dos setores de pequenos produtores, 
madeireiros e da etnia indígena Rikbaktsa, bem como de algumas ONG's ambientalistas. atuantes na região) e 
membros do GT/MT. 

O semmarto teve por objetivos: 1) nivelar conhecimentos entre os participantes a respeito do 
PGAI/SPRN-PPG7; 2) realizar o diagnóstico dos problemas e dificuldades para a gestão eficiente dos recursos 
naturais da região, bem como das possíveis alternativas de solução e dos pontos de convergência e divergência 
entre setores; 3) estabelecer bases de parceria entre diferentes instâncias e entidades a serem envolvidas no 
PGA]; 4) definir cronograma e plano de trabalho e escolher os delegados (municipais/setoriais) que participari 
am da 3a. oficina ZOPP, em Aripuanã e Curupira D' Araras. 
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A metodologia adotada neste seminário, por meio de sessões alternadas com trabalhos de grupo por seto 
res, visou novamente possibilitar a participação: dos poderes executivos/legislativos locais; pequenos produtores; 
madeireiros; índios; entidades públicas atuantes localmente; membros do GT/MT. 

A participação manteve-se alta ao longo do seminário, alcançando-se os resultados esperados. 

No período intennediário, entre o seminário de Juína e as oficinas ZOPP de Aripuanã e Curupira das 
Araras (10-14 e 16-20/06), na maioria dos municípios, as secretarias municipais promoveram reuniões setoriais 
para ampliar a discussão da proposta do PGAI. 

Na última semana de maio, a equipe da UAJMT visitou os cinco municípios da área prioritária, reunindo 
se com os delegados e com representantes dos diversos setores e autoridades locais, bem como avaliando condi 
ções operacionais existentes em termos de: recursos humanos, infra-estrutura, equipamentos. Esta viagem con 
solidou as bases para a integração entre as instâncias (estadual/ municipal) e possibilitou á UAIMT, uma maior 
compreensão da realidade regional: precariedade/criticidade da infra-estrutura (vias de acesso, energia e teleco 
municações). 

A terceira oficina ZOPP, realizada em Arípuanã, teve a participação de todos os delegados escolhidos em 
Juína, e um número de representantes indígenas das etnias Arara, Cinta Larga e Rikbaktsa, 

( 
Esta oficina possibilitou a elaboração consensual do projeto até a definição do seu Plano Operacional. 

Novamente, o grau de participação foi elevado, constante e a integração entre os participantes, singularmente 
reforçada. 

( 

Destaca-se que houve dificuldade inicial de participação e de integração das lideranças indígenas, justifi 
cada por ser a primeira vez que elas tinham a oportunidade de contribuir diretamente na elaboração de um pro 
jeto interinstirucional e inter-setorial. 

A quarta oficina ZOPP, realizada em Currupira D' Araras, completou as anteriores e comprovou a flexibi 
lidade metodológica, quando optou-se, pela redefinição das atividades do zoneamento, monitoramento, controle 
e fiscalização, adequando-as às características e aos problemas regionais. 

A versão preliminar elaborada paralelamente e logo após as 3ª e 4ª oficinas, foi discutida internamente na 
SEPLAN e FEMA. 

Esta versão do PGAI. ora apresentada aos doadores, BIRD e Ministério do Meio Ambiente, reflete todo o 
processo metodológico acima referido, confirmando as premissas de participação e integração. 

Assim, no Capítulo I, são descritas as características da região e os problemas ambientais. No Capítulo 2 
desenvolve-se o PGAI - MT: finalidade, objetivos, justificativas, metas, atividades e subatividades, arranjo ins 
titucional, recursos físicos e humanos, disponíveis e necessários, cronograma, custos e plano de monitoria. 

O Capítulo 3 apresenta os diversos atributos do projeto, e finalmente o Capítulo 4 sumariza os resultados 
esperados, ao final da implementação do PGAI. 
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1. A ÁREA PRIORITÁRIA - REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

1.1 Identificação da Área 

A área considerada prioritária para desenvolvimento das ações previstas no PGA[, 108.624, 50 km", 
aproximadamente 12% da área total do Estado, localiza-se acima do paralelo 13º. no extremo noroeste do Estado 
de Mato Grosso, e tem por limites: leste e sudeste, o Rio Juruena: norte, o Estado do Amazonas; leste, o Estado 
de Rondônia; e, sul o Município de Comodoro do próprio Estado de Mato Grosso. A Ilustração I apresenta a 
localização da área. 

A área abrange integralmente os Municípios de Juína, Juruena, Castanheira, Aripuanã e Cotriguaçu, onde 
também se localizam 9 Áreas Indígenas. 1 Unidade de Conservação Indireta - Estação Ecológica de [quê e 1 
Reserva Extrativista Estadual (vide Ilustração 2 - Região Noroeste - MT). A Tabela 1, a seguir, apresenta adis 
tribuição das terras por Município. Áreas Indígenas e Unidades de Conservação. 

Tabela 1: Distribuição das Terras por Município, Áreas Indígenas e Unidades de Conservação 
( 

Município Área Total % sobre o Áreas Indígenas .,,. sobre .a Unidade de •;. sobre a 
(km2) Total (km2) Area Mun. Conservação Área Mun. 

(km1) 

Aripuanã 65.936,90 60,70 7.372,14 11,20 . 
7 506,50 (Aripua- 
nã/Juína) 

Juína 26.529,70 24,43 1.478,36 5.57 2.000.00 7,53 

16.143,66 

(Juína/Vilhena- 60.85 
RO) 
7.520.00 (Juína, 28.34 
Sapezal, Comodo- 
ro) 

Castanheira 3.789,90 3.49 - . . - 
Juruena 3 .. 203,30 2,95 . - - . 

Cotriguaçu 9.161,70 8,43 1.691.40 18.46 . . 
Total 108.624,50 100.00 18.048.40 16.60 2.000,00 . 

23.663,66 (e/ 21.8 
outros municípios 
de MTeRO) 

I 
f 

e 
e 

\ 

' 
Fonte: FIBGE, I 996; FUNAI, Instituto Sócio-ambiental; Conselho Indigenista Missionário - CIMI/MT; Opera 
ção Anchieta - OPAN; Prefeitura Municipal de Juína, 

A população da região totalizou 66.146 habitantes em 1996. sendo que cerca de 43 % vivem em suas 
áreas urbanas e outros 57%, nas áreas rurais. 

O Município de Juina, com uma área de 26.529,70 km2, é o mais populoso (cerca de 50% da população 
da região concentra-se em seu território). E também o Município com maior parte de sua área (cerca de 60%) 
ocupada com Áreas Indígenas e Unidade de Conservação. 
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Dustraçlo 1: Estado MT. identificudo Regjlo Noroette 
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Em segundo lugar, na hierarquia, vem Aripuanã, com 24% da população total da região. A população dos 
outros três Municípios juntos somam 26% do total. (Vide Tabela 2, a seguir). 

Por sua vez, a população indígena é de 2.125 índios das etnias Cinta Larga, Araras, Enawenê-nawê, 
Rikbaktsa e Suruí. (Vide Tabela I e 3), que vivem em 41.712.06 km2. Destaca-se que parte desta área localiza-se 
no Estado de Rondônia (Município de Vilhena) e em outros Municípios do Estado de Mato Grosso, fora dos 
limites da região noroeste. 

Tabela 2: Distribuição da População por Município - 1991/96 

( 

Município População Toul População População 
Rural Urbana 

1991 1996 1991 1991 
Aripuanã 13.614 16.194 9.147 4.467 

Juína 36.581 32.420 10.759 25.822 

Castanheira 8.362 8.284 4.733 3.629 

Juruena 5.956 4.478 3.230 2.726 

Cotriguaçu . 4.770 . . 
Total 64.513 66.146 17.869 36.644 
Fonte: FJBGE ,1991/96 

( 
\ 

Tabela 3: Distribuição da População Indígena nas Áreas Indígenas, atualização 15.12.1996 
Área Indígena Município Área (Km2) Grupo Indígena População 

AI Zoró Aripuanã 3.526.00 Zoró 280 

AI Roosevelt Aripuanã (MT)/Espigão 2.308,26 Cinta Larga 304 
D'Oeste (RO) ( 1.480,00-MT) 

AI Sete de Setembro Aripuanãi MT)/Cacoal(R O) 2.481.47 Suruí 586 

( 1.146.14-MT) 

Al Arara do RIO Branco Aripuanã 1.220,00 Arara 150 

Parque Indígena Aripuanã Juina(MT)Nilhena(RO) 16.143.66 Cinta Larga 198 

AI Escondido Cotriguaçu l 691,40 Ríkbaktsa 45 

AI Serra Morena Juína 1 478,36 Cinta Larga 157 

AI Aripuanã Aripuanã/Juína 7.50650 Cinta Larga 105 

Al Enawenê-nawê Sapezal, Comodoro, Juína 7.520,00 Enawenê-nawê 300 
(MT) 

Total 18.048,40 MT 2.125 
23.663,66 (e/ outros 
municípios MTe RO) 

Fonte: FUNAI, Instituto Sócio-ambiental, Conselho Indigenista Missionário ·CIMI/MT, Operação Anchieta 
OPAN 

Ressalte-se que duas Áreas Indígenas, Japuíra, no Município de Juara e Erikbaktsa, no Município de 
Brasnorte, onde em ambas vivem índios de etnia Rikbaktsa, embora estejam fora da área escolhida · Região 
Noroeste de MT, foram consideradas no desenho do Projeto, pois, compõem o território desta etnia 
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1.2 Características Geo- Ambientais da Área 
r: As unidades geomorfológicas presentes na região são: Depressão do Norte do Mato Grosso, predomi 

nante, ocupando mais de 60% da região; Planaltos Residuais do Norte do Mato Grosso, em pequenas manchas, 
distribuídas no domínio da Depressão do Norte; Chapada dos Dardanelos, na parcela central da região; Planalto 
dos Pareeis, na porção sul da região; e, Serra da Providência em pequena parcela do extremo noroeste da região. 
A Ilustração 3, a seguir, apresenta a distribuição espacial destas unidades. 

A região tem características e potencialidades hídricas superficiais muito ricas. É drenada por um grande 
rio da Bacia Amazônica, o Rio Juruena, localizado no seu limite oriental e dois importantes afluentes do Rio 
Madeira: os rios Aripuanã e Roosevelt. 

Estes rios apresentam correntes que drenam na direção geral S-N. Seus coletores principais desenvolvem 
padrões de drenagem paralelo; nas sub-bacias, estes padrões variam em função das litologias sobre as quais se 
desenvolvem, do controle estrutural e do grau de dissecação da área. A densidade de drenagem também é variá 
vel. Nos Planaltos sedimentares, como o Pareeis e a Chapada dos Dardanelos, a densidade de drenagem é baixa. 
enquanto na Depressão do Norte podem ser observadas densidades de drenagem relativamente altas. 

Os solos de boa fertilidade (solos eutróficos) e economicamente viáveis de serem explorados (fora de 
Áreas Indígenas) perfazem um total de 4.908)0 km2. 

r Por outro lado, as Areias Quartzosas, tipo de solo que do ponto de vista ecológico não admite substitui 
ções da vegetação natural tem importantes difusões nos Municípios de Juína (3.061 km2) e Aripuanã (2.080,7 
km2). { 

Em relação as potencialidades minerais. a área tem reservas de diamante, ouro e cassiterita. Algumas 
áreas como as do Município de Juína receberam grande influência da atividade minerária, a exemplo do que se 
verificou nas bacias dos rios Vinte e Um de Abril, Cinta Larga, Vermelho, Juína-Mirim, Mureru, entre outros. 

Atualmente, o extrativismo mineral, particularmente o de diamantes, apesar da expressiva queda de pro 
dução, continua sendo praticado manualmente, semi-mecanizada e mecanizadamente. 

Quanto a cobertura vegetal, na área, predomina a Floresta Ombrófila que apresenta fitofisionomias típicas 
da denominada Floresta Ombrófila Aberta. embora ocorram núcleos de Floresta Ombrófila Densa. De ocorrência 
menor tem-se também áreas de contato destes dois tipos florestais, além de cerradões. (Vide Ilustração 4 - Co 
bertura Vegetal) 

Ressalte-se que as áreas ocupadas pela Floresta Ornbrófila Aberta, caracterizam-se pela ocorrência de 
espécies de alto valor econômico e comercial, destacando-se: o mogno, o freijó branco, o cedro, os breus, a Itaú 
ba, as faveiras, entre outras. 

Pode-se considerar que a região ainda está coberta por extensas áreas com cobertura vegetal original. A 
Tabela 4 • Desmatamentos na Região Noroeste do Estado, confirma esta informação. 

Tabela 4 - Áreas Desmatadas na Região Noroeste do Estado - (km') 
Município Areas Desmatadss, Areas Desmatadas Areas Desmaiadas Somatório das Aru Total do (%1 de Area 

até 92 93 94 Áreas Desmaiadas Muaiclpio Desmatsda 
Anpuanã l 674.39 83.51 1,17 1 759.07 65 936.90 2.66 
Juina 1.814,41 217.79 248.84 228.04 26 529.79 8.59 
Castanheira 969,20 76,62 42,26 1 088.08 3 789,90 28,7 
Juruena 324,68 J 7.71 1.92 344.31 3.203.30 10.74 
Cotriguaçu 142.81 14,56 2,35 159,72 9 161.70 1,74 
Tot:il 4 925.49 410.19 296.54 5 632.22 108.6:Z4.S0 5,18 

Fonte: SJSCOB, FEMA 
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1.3 Características Sõcíeeconômíeas - Processo de Ocupação 
(' 

O processo de ocupação da área é relativamente recente, a partir da década de 70, quando os Governos 
Federal e Estadual favoreceram a expansão da fronteira agrícola, por meio da atração de populações de outras 
regiões do Pais (principalmente Sul e Sudeste) para: Projetos Aripuanã e Juína em 1972, que foram incorporados 
ao Pólo Aripuanã: Núcleo Pioneiro de Hurnbold, hoje sede municipal de Aripuanã, sob a responsabilidade do 
CNPq; e, projetos de colonização das terras devolutas, sob os auspícios da CODEMA T. 

É, no entanto, a partir da construção da rodovia MT-319. ligação de Vilhena à Aripuanã, que se efetiva a 
ocupação da região, sendo que Juína toma-se o ponto de apoio ao fluxo migratório das regiões sul, sudeste. cen 
tro-oeste e nordeste do País. 

Ressalte-se que a CODEMA T, órgão responsável pela colonização oficial do Estado, após a aprovação do 
fNCRA, vendeu parte das terras públicas do Município de Aripuanã às colonizadoras privadas (Juruena Empre 
endimentos S.A.; INDECO; Grupo Lunardelli; entre outras), que tendo seus projetos aprovados, foram benefici 
adas pelos estímulos fiscais da SUDAM e SUDECO para ocupar áreas da região. 

r 
'C 
( 

( 

Até meados da década de 80, os lotes para assentamentos de pequenos produtores concentravam-se nas 
proximidades da malha viária e centros urbanos, onde eram cultivadas lavouras de subsistência, com alguns 
excedentes comercialíz.ados com cooperativas da região. 

De meados da década de 80 para cá, a região evidenciou um grande crescimento na área ocupada com 
lavouras e pastagens, principalmente esta última. Este período coincidiu também com o pico da imigração para a 
região. Atualmente, a área ocupada atinge 3. 772 km2, conforme pode-se verificar na Tabela 5, a seguir. 

Tabela 5: Distribuição das Terras para Atividade Agrícola e Pastagem, por Município - 1993 

e 
( 

t 
( 

Município Área Área de Bovinos Área de Área de Área de Área Ocu- 
Agríc. Pastagem cabeças Agric. de Agricultura Agricultura pada Total 
total (km2) (mil) Subsistência Comercial Industrial (km2) 
(km2) (km2) (k.m2) (km2) 

Aripuanã 24,35 716,38 71.638 8,50 8,65 2,00 740,73 

Castanheíra 34,86 926,43 92.643 3,10 23,56 0,20 961,29 

Cotriguaçu 22,70 88,00 8.800 6,00 8,70 1,00 110,70 

Juína 94,13 1.468,14 146.814 16,00 33,93 1,20 l.562,27 

Juruena 13,50 383,61 38.361 5,60 1,40 0,00 397, 11 

Total 189,54 3.582,56 358.256 39,20 76,24 4,40 3.772,JO 

Fonte: FIBGE, 1993 

As pastagens ocupam a maior área daquelas apropriadas para a produção rural. Dados de 1989 
(EMA TER-MT) indicam a existência de cerca de 1.900,00 km2 de pastagens. que em 1993 praticamente dupli 
cam chegando a 3.582.56 km'. Esta realidade tem por base o próprio processo de ocupação das propriedades: se 
inicia de modo em geral com o desmatamento de parcela da área para plantio de lavoura; que exaure o solo em 2 
ou 3 anos; e, é substituído pelo plantio do capim para pecuária; repete-se o mesmo ciclo, até que se atinja os 50% 
ou até mais da área permitida para exploração, ficando as áreas legalmente protegidas prejudicadas. 

Como caracteriza Gomes "O modelo de pecuária extensiva predominantemente na Amazônia é caracteri 
zado por pastagens mal manejadas e baixa densidade animal, menos de meio cabeça por hectare. O surgimento 
de ervas daninhas e pragas em virtude do mau manejo e da utilização de gramíneas pouco adaptadas ocasionam a 
rápida degradação desses pastos, o que tem levado a abertura de novas áreas e a altos investimentos na recupera- 
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ção das áreas já degradadas e ( aceiro para prevenção de queimadas)". Enquanto as pequenas roças de subsistên 
cia. pelo menos numa situação de baixa densidade populacional, permitem uma regeneração das florestas du 
rante os período de pressão do solo as queimadas de milhares de hectares para a conversão de floresta em pasta 
gens tem um caráter quase irreversível quanto a regeneração das características primitivas da floresta (Gomes, 
Pompa, et. alii, 1972) além de causar grandes impactos ambientais que afetam o ciclo da água, os solos, o clima 
e a biodiversidade" (p. 4. PCS/PROD.DOC/) 

Deve-se destacar ainda que mais de 20% da área, objeto do projeto, está ocupada por diferentes grupos 
indígenas que vivem em territórios oficialmente delimitados pelo Governo federal, conforme visto anterior 
mente. 

( 

Atualmente. a economia regional vem sendo sustentada principalmente pela exploração dos recursos 
florestais, madeiras de valor econômico e comercial, a exemplo do mogno e do cedro; pela produção pecuária 
bovina de forma extensiva, com um rebanho estimado em 358.256 cabeças: e, pela produção de culturas tempo 
rárias e perenes que vem ocupando uma área de 189.54 km2 (Vide Tabela 5). Esta última atividade, numa primei 
ra fase, concentrava-se nas lavouras de arroz, milho, feijão e café, e hoje vem se diversificando, ainda íncipien 
temente, com algodão, cacau, banana, cana e borracha, como pode ser observado na Tabela 6, a seguir apresen 
tada. 

f 

{ 

(· 

Tabela 6: Distribuição das Terras por Município e Lavoura (km') 

Arroz Milho Cana Algodão Feijão Mandioca Banana Café Cacau Borracha 

Aripuanã 3,20 2,00 2,00 2,00 2,50 6,00 2.50 4,00 O, 15 0,00 

Castanheira 4,00 4,00 0,20 0.60 2,50 0,60 20.96 2,00 0,00 º·ºº 
Cotriguaçu 3,00 4,00 1,00 OJO 4,00 2,00 0,30 8,00 0,10 º·ºº 
Juína 15,00 28.00 1,20 0,35 13,00 3,00 2,75 30,00 0,75 0,08 

Juruena 3,00 3,50 0,00 0,10 1,60 4,00 0,30 1,00 º·ºº 0,00 

Total 28,20 41,50 4,40 3,35 23,60 15,60 26,81 45,00 1,00 0,08 

( Fonte: FIBGE, 1993 

Deve-se considerar também a exploração de jazidas minerais. principalmente diamante (Município de 
Juina), ouro e cassiterita (Município de Aripuanã), 

Em Juina, por exemplo, a partir do ano de 1987, houve a expansão das atividades de mineração de dia 
mantes, bem como a expansão das áreas de pastagem. Especialmente a atividade minerária atraiu para o Municí 
pio uma grande leva de garimpeiros e compradores, bem como provocou uma sensível mudança nos hábitos 
sociais e nos modelos de produção: houve abandono de áreas de assentamento. compra destas áreas por fazendei 
ros e implantação da pecuária extensiva. 

Entretanto, a característica imediatista da atividade minerária e a evolução crescente do nível de mecani 
zação concorreram para a exaustão dos depósitos superficiais da região. Neste sentido, a inviabilidade de se 
lavrar depósitos cada vez mais profundos e a queda dos preços no mercado interno resultaram no arrefecimento 
temporário da atividade na região e abandono de áreas de mineração já bastante degradadas. 

1.4 Problemas Ambientais 

A seguir são caracterizados os problemas ambientais mais relevantes da região noroeste indicados pelos 
representantes das comunidades que participaram da elaboração da proposta do PGA( - MT. 
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1.4.l Problemas ambientais relacionados à atividade madeireira 

O sistema de exploração da madeira na área vem reproduzindo modelo não sustentado, que ocorreu no 
restante do País, apesar de todo o arcabouço legal, instituído mais recentemente. 

O sistema atual de exploração da madeira aproveita aproximadamente 20% do volume total existente na 
floresta. Permanece a exploração de poucas espécies, por desconhecimento da utilização/emprego das demais 
pelo próprio mercado consumidor, embora já se verifique um início tímido de uso da madeira branca. 

A tecnologia utilizada pelas indústrias madeireiras segue na sua grande maioria obsoleta. A falsa visão de 
um potencial inesgotável na região e os baixos preços auferidos pelos proprietários da terra. vem gerando des 
perdícios no processo de industrialização, com perdas que alcançam as vezes 55%, devido principalmente ao 
baixo aproveitamento de resíduos e subprodutos. 

A indústria madeireira, especialmente as serrarias, explorando seletivamente a madeira, tem apresentado 
comportamento itinerante, deslocando-se sempre na busca de novas áreas com abundância de madeira de valor 
econômico e comercial. Neste processo, onde a compensação econômica é o fator principal, tem-se arriscado a 
perda de sustentabilidade da atividade em decorrência da exaustão do recurso na região. f 

( 

r 
O Quadro I a seguir sumariza os principais problemas e impactos relacionados à atividade madeireira a 

partir de suas características. 

CARACTERISTICAS 
Quadro 1: Problemas Ambientais Relacionados À Atividade Madeireira 

PROBLEMAS IMPACTOS 
- Percentual significativo de madeireiras 

não licenciadas. Apenas 51 estão em 
processo de licenciamento; 

- dependência de florestas nativas ( rnaté 
ria-prima de origem não sustentada); 

- caráter itinerante, principalmente das 
madeireiras Destaca-se que a própria 
situação econômica vem mudando a 
visão das grandes madeireiras, que vêm 
se fixando mais definitivamente. As 
pequenas madeireiras são eliminadas 
no processo, seja por terem sido insta· 
!adas para apenas desmatar área(s) de 
fazenda (do próprio proprietário), seja 
pelo porte não competitivo para o mer 
cado; 

- atraso tecnológico (investimentos 
pequenos ou nulos em pesquisa): 

- reposição florestal incipiente, algumas 
vezes aphcados em outras áreas: 

- descumprimento da legislação florestal 
vigente (Planos de Manejo): 

- baixo aproveitamento de resíduos e 
subprodutos. Os resíduos, quando utili 
zados, destinam-se à geração de ener 
gia e à agricultura 

• Carência de mão-de-obra, que formada 
pelas próprias indústrias, perpetua ví 
cios e erros: 

• dificuldade de aceitação pelo mercado 
de espécies menos conhecidas/ pouca 
ou nenhuma divulgação das proprieda 
des menos conhecidas; 

- indefinição de política ambiental regi 
onal e de regulamentação da legislação 
existente quanto ao manejo e reposição 
florestal: 

- inexistência de política florestal con 
sistente no Estado; 

- carência de recursos iniciais pi im 
plantação de tecnologias de utilização 
de resíduos e subprodutos da madeira; 

- falta de capacitação. orientação e re 
cursos para agregar valor às madeiras 
brancas; 

- falta de organização do setor madeirei 
ro na região, que em decorrência do 
baixo estímulo do mercado e alto custo 
do frete, não melhora a qualidade dos 
produtos que oferece e consequente 
mente não investe em inovações tec 
nológicas 

• Perda/redução da cobertura e da diver 
sidade florestal; 

- alteração da dinâmica de regeneração 
das diversas espécies florestais; 

- risco de extinção de espécies florestais 
de valor econômico e comercial, prin 
cipalrnente pela atuação das pequenas 
madeireiras e pelo fazendei 
ro/rnadeireiro: 

- exploração ilegal de madeira em Áreas 
Indígenas, aliada a inadequada e inefi 
ciente vigilância e fiscalização; 

- danos às árvores adjacentes pelo ar 
raste e por tratores e veículos, princi 
palmente quando é realizado por pe 
quenas madeireiras e "pica-paus" (to 
reiros): 

- desperdício de matéria-prima na explo 
ração e industrialização; 

- instalação de processos erosivos, perda 
de nutrientes e alteração da estrutura 
dos solos. quando aliada a derrubada 
agropecuária. por iniciativa do fazen 
deiro-madeireiro; 

- desmoralização dos órgãos fiscalizado 
res, pelas denúncias de corrupção de 
fiscais. 

A magnitude destes impactos depende das condições particulares de cada área (solo, topografia. tipologia 
florestal, densidade, diversidade de espécie vegetal e fauna) e de cada madeireira (recursos humanos, econômi 
cos e tecnológicos). 

Vale observar ainda a discriminação da categoria seringueira. que vem pleiteando a implantação de uma 
Reserva Extrativista - RESEX Guariba. A demora de regulamentação da área pleiteada vem pondo em risco seu 
potencial e vocação extrativista. 
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1.4.2 Problemas ambientais relacionados aos assentamentos rurais 

O atual sistema de assentamento rural na área reproduziu e segue reproduzindo modelo não sustentado, 
que ocorreu no restante do Pais, apesar das inúmeras avaliações e críticas que se fizeram e que mostraram a 
insustentabilidade do mesmo. 

Os assentamentos rurais da região noroeste de Mato Grosso, como já mencionado, foram implantados 
pela iniciativa privada e pelo Poder Público Federal e Estadual. Os assentamentos mais antigos da região noro 
este estão concentrados nos Municípios de Aripuanã (Rondolândia, AR-2. Gleba Sete de Setembro, Guariba e 
Lontra) e Juína (Núcleo Terra Roxa e Vila Filadélfia). 

Mais recentemente, foram implantados ou estão em processe, de implantação, assentamentos em: Aripua 
nã (Colníza); Cotriguaçu (Nova Esperança, Nova União, Bela Visita, pelo INCRA); Juruena (existe pendência 
junto ao Banco do Brasil de área da Colonizadora Juruena para assentamento de aproximadamente 700 famílias, 
já cadastradas); Juína (Gleba Iracema, também pelo INCRA); Castanheira (Fazenda Enco/invadida), Estas áreas 
estão sendo ocupadas, na sua maioria, por famílias da própria região e do vizinho Estado de Rondônia. 

Os assentamentos foram implantados e vêm sendo implantados em diferentes ambientes florestais. Estão 
concentrados em terras originalmente cobertas pela Floresta Ombrõfila Tropical Aberta, onde predominam os 
solos Podzólicos Vermelho Amarelos, os Latossolos Vermelho Amarelos distróficos e a Terra Roxa. 

f . Os pequenos produtores praticaram, num primeiro momento, a agricultura de subsistência/lavoura branca, 
comercializando o excedente. Em Juína progrediu também a lavoura do café. Dados não oficiais indicam que em 
1988, neste município, existiam 10 milhões de pés de café, reduzidas a 3 milhões ao final do período garimpeiro. 
Esta redução deveu-se principalmente ao êxodo das áreas de assentamento provocado direta e indiretamente pela 
atividade garimpeira do diamante, a partir de 1987: mudança de atividade. lavoura para garimpo, e a incidência 
da malária, que nos anos de I 990 e 92 atingiu mensalmente 10% da população. A atividade garimpeira além de 
ter provocado mudanças nos modelos de produção. veio transformar hábitos sociais das comunidades locais. A 
partir de 199 t, a atividade garimpeira começa a ter expressiva queda de produção, devido a escassez de áreas, os 
baixos preços e alto índice de garimpeiros infectados pela malária. Há um movimento de retomo às áreas de 
assentamento, bem como às áreas urbanas. 

O êxodo das áreas de assentamento deveu-se também a baixa rentabilidade econômica das culturas de 
subsistência, aliada em muitos casos às formas rudimentares de exploração e ao alto custo do frete. O abandono 
e/ou venda das propriedades tendem a concentrar a terra na mão de poucos, reforçando sua utilização com a 
pecuária extensiva. 

Somam-se a isto os seguintes fatores: a reprodução (cultural) de experiências de outras áreas de frontei 
ra agrícola; o desmatamento da área para configurar posse da terra; o desconhecimento das características da 
região e de tecnologias apropriadas de manejo do solo e dos recursos florestais; o menor risco e garantia de li 
quidez associada a atividade pecuária. 

O retomo às áreas rurais esteve/está aliado em algumas delas (principalmente do Município de Juína) a 
busca de novas alternativas que visem substituir as lavouras tradicionais por lavouras perenes como o café, gua 
raná, frutas tropicais e reflorestamento. Exemplo disto, é o número de pés de café que voltou a aumentar para 8 
milhões. 

O Quadro 2 a seguir sumariza os principais problemas e impactos relacionados aos assentamentos rurais a 
partir de suas características. 
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CARACTERISTICAS 

Quadro 2: Problemas Ambientais Relacionados Aos Assentamentos Rurais 

IMPACTOS PROBLEMAS 
• Falta de critérios para escolha das áreas 
de assentamento, por parte dos órgãos 
oficiais; 

• mal planejamento das áreas (inexistên 
eia de zoneamento que subsidie o pla 
nejamento). 

• carência de assistência técnica afiada a 
falta de técnicos e infra-estrutura nos 
órgãos públicos da região, 

• carência de infra-estrutura (falta de 
estradas para escoamento da produção, 
de energia elétrica; entre outras); 

• falta de preparação prévia dos colonos 
selecionados para ocupação das áreas 
de assentamento. 

· Morosidade e/ou falta de regularização 
fundiána: 

- reduzida conscientização ambiental; 
• dificuldade de acesso aos recursos para 
financiamento de custeias e/ou mves 
umentos, 

- desmatamentos sucessivos das proprie 
dades sem planejamento de uso do 
solo: 

• desrespeito das áreas de preservação 
permanente e reserva legal. muitas ve 
zes por desconhecimento das leis vi 
gentes; 

- desconhecimento da capacidade de uso 
e ocupação do solo; 

• desconhecimento do potencial dos 
recursos naturais regionais e conse 
qüente uso irracional destes recursos. 

- Perda da biodiversidade. pelo desma 
tamento e sucessivas derrubadas, inclu 
sive de reservas legais: 

• instalação de processos erosivos e de 
assoreamento de cursos d'água pelo 
desmatamento e queimadas indiscrimi 
nados: 

. alto índice de rotatividade de famílias. 
pois elas abandonam as áreas, pelos 
fatores conjunturais e estruturais; 

- degradação sócio-ambiental principal 
mente pelo abandono de parcelas de 
áreas de assentamento. 

1.4.3 Problemas ambientais relacionados à exploração mineral 

A característica imediatista da atividade e a evolução crescente do nível de mecanização concorreram 
para a exaustão dos depósitos superficiais, tanto de ouro (Aripuanã e Juruena) como de diamantes (Juína). 

Além disto, como afirmado anteriormente, a inviabilidade de se lavrar depósitos cada vez mais profundos 
e a queda dos preços no mercado interno resultaram em um cenário de decadência econômica e social na região 
noroeste. 

Atualmente, o garimpeiro não dispõe de capacidade financeira para investir em tecnologia apropriada 
tendo em vista a adequada exploração de depósitos profundos. Neste sentido, vêm sendo aplicadas metodologias 
de lavra e tratamentos de alto risco, antieconómicas e irracionais. 

As limitações ao aproveitamento racional destes depósitos por garimpeiros ou pequenas mineradoras se 
devem basicamente as condições geológicas, hidrogeológicas e geomecânicas dos maciços, além da carência de 
infra-estrutura (energia elétrica) e de recursos humanos (mão-de-obra especializada). 

Destaca-se, entretanto, que vêm se instalando na região duas grandes mineradoras a UGM Mineradora e a 
Rio Taboco Mineradora que estão ainda em fase de pesquisa de 33 minérios. 

O Quadro a seguir sumariza os principais problemas e impactos relacionados à atividade minerária a 
partir de suas características. 
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Quadro 3: Problemas Ambientais Relacionados Às Atividade Mineradora 
CARACTERJSTICAS PROBLEMAS IMPACTOS 
• Ausência de planejamento da 
atividade; 

· ausência de regularização e 
monitoramento da atividade. 

· exploração desordenada. 
irracional. antieconómica e 
predatória. devido às limita· 
ções econômicas: 

. carência de infra-estrutura 
( falta de energia elétrica); 

• falta de conscrennzação 
ambiental dos mineradores e 
garimpeiros. 

· Inexistência de políticas públicas; 
- indefinição de programas, metas e ações governamentais: 
· desarticulação e choques de competências entre órgãos, 
• desestruturação dos órgãos gestores competentes; 
• interesse de alguns grupos econômicos que ganham com a 
desorganização: 

· inexistência de critérios técnicos e/ou legais que permitam 
diferenciar os diversos agentes envolvidos com a atividade 
(operário do garimpo, ganrnpeiro, empresário de garimpo, 
dono de garimpo ), 

• inexistência de políticas para transformação da atividade, 
favorecendo o surgimento do pequeno minerador: 

- edição de regulamentos e leis confusas e dissociadas do 
contexto e realidade regional; 

- ICMS de apenas 1%, com pagamento a 30 dias, favore 
cendo ao não pagamento do mesmo. enquanto para outras 
atividades é de l 7o/o. com pagamento adiantado. Assim, o 
Município fica extremamente prejudicado, tendo como 
legado/obrigação o atendimento das necessidades da po 
pulação garimpeira sem praticamente aufenr receita ad 
vinda da atividade. 

• Contaminação de nascentes e 
rios, principalmente o Rio Ju 
ruena, 

• assoreamento dos cursos 
d'água, Anpuanã, Juína e 
Cinta Larga; 

- expressivos movimentos 
m igratórios, pnncipalmente 
no período áureo da atividade. 
inviabilizando qualquer inici 
ativa de regularização e orga 
nização; 

- desestruturação da economia 
local; 

• depreciação do patrimônio 
mineral; 
decadência sócio-econômica 
após o ciclo econômico. 

( 

1.4.4 Problemas ambientais relacionados às Áreas Indígenas - AI's 

As Áreas Indígenas localizadas na região podem ser assim caracterizadas: 

Área Indígena Escondido 

Localizada no Município de Corriguaçu é habitada pela etnia Rikbaktsa (canoeiro), com população 
de 45 índios que vivem numa área de 1.691,40 km2. A assistência do Posto Indígena Rikbaktsa, ju 
risdicionado ao Núcleo de Apoio de Juína-FUNAI em fase de estruturação, é precária. Foi demarca· 
da pela Portaria Ministerial 569 de 1992. Esta A.L encontra-se isolada do sistema viário principal, 
entretanto, ocorrem atividades de extrativismo mineral em sua divisa meridional. Além disto, vem 
sofrendo pressões da ocupação por projetos de colonização, como também de madeireiras, especi 
almente em seus limites sul e oeste. A Associação ASSIRJ é representante destes índios. 

Área Indígena ~ Enawené nawê 

Localizada nos municípios de Sapezal, Comodoro e Juína no Estado de Mato Grosso, a margem di 
reita do Rio Juruena, tem uma população em torno de 300 índios. O grupo vem sendo assistido pela 
OPAN- Operação Amazônia nativa. A AI é contígua a outras áreas indígenas, havendo áreas restri 
tas com ocupação agropecuária junto a seu limite meridional. Há informações de atividades garim 
peiras junto a rodovia MT-319, limite oeste da AI., bem como de invasão de posseiros. Esta Área 
Indígena foi homologada pelo Decreto s/n de 02 de outubro de 1996. 

Área Indígena Serra Morena e Parque indígena de Aripuanã 

A primeira A.J. está localizada no Município de Juína, limitada ao norte pela AI. Aripuanã, a oeste 
pelo Rio Tenente Marques, a leste pelo Rio Aripuanã, ao sul, parcialmente, pela MT-319. Tem uma 
população de 157 índios. Próxima aos limites norte e sudeste da AI ocorrem esparsas áreas de ocu 
pação agropecuária e, ao sul atividades de exploração mineraL Há notícias de intensa exploração 
madeireira na AI. 

A segunda AI ocupa áreas dos municípios de Juína e Vilhena/Rô, com população estimada de 233 índi 
os. Os limites do parque sofrem pressões das áreas de ocupação agropecuária, havendo ainda a ex- 
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ploração da extração madeireira e a presença de atividades de mineração em garimpos de ouro e cas 
siterita, nos Municípios de Juina e Castanheira. que vem comprometendo a qualidade das águas do 
Rio Aripuanã, bem como alguns de seus afluentes. 

Ambas áreas estão habitadas pela etnia Cinta Larga, que tem precária assistência da Administração Re 
gional de Cacoal/RO e Núcleo de Apoio de Juína. Ambas as Al's têm acesso pelo Município de Juí 
na. 

A AI Serra Morena foi homologada/regularizada pelo Decreto 98.824/90; CRI 41255 em 08.03 .90 e 
SPU 001 em 11.03.90. 

Por sua vez, o Parque Indígena Aripuanã foi homologado/regularizado pelo Decreto 98417 de 20.11.89; 
CRI 3 I 351 em 05.11 .87 (Juína/MT); CRJ 4146 em 2 I .1 I .88 (Vilhena/RO); SPU em 06.11.87 (MT); 
e, SPU 1011389 em 29.07.88 (RO). 

A Associação Indígena Pamaré é representativa destes índios. 

( 
- Área Indígena Arara do Rio Branco e Área Anpuanã 

As duas áreas indígenas localizam-se no Município de Aripuanã. 

A primeira etnia Arara tem população de aproximadamente 150 índios; ocupam território, a pouco 
demarcado oficialmente; e, tem parca assistência do PIN Arara, jurisdicionado ao Núcleo de Apoio 
de Juína. Apresenta em seu limite sudeste, pressões de ocupação agropecuária, bem como de ativi 
dades de extrativismo mineral. Há informações de extração clandestina de madeira, especialmente 
nos limites a leste e oeste, assim como de invasões por posseiros. 

Não conta com rodovias de acesso, dispondo com maior proximidade das estradas que servem à 
sede do Município de Aripuanã (MT -420 e MT-208). 

A segunda área é ocupada pela etnia Cinta-Larga com população de 137 índios. Ocupa áreas dos 
municípios de Aripuanã e Juína, Os índios são assistidos precariamente pela Administração Regio 
nal de Cacoal/Rô, Núcleo de Apoio de Juína e pela Prefeitura de Aripuanã (assistência médica). 

Esta AI vem sofrendo pressões decorrentes da ocupação do seu entorno: extração da madeira. assim 
como de atividades mineradoras (cassiterita e garimpos de ouro) em diversos pontos e especialmente 
junto aos limites leste, que vêm gerando assoreamento e poluição do Rio Aripuanã e alguns afluen 
tes. Destaca-se que ha requenmento de alvará de pesquisa mineral em território da AI, como tam 
bém estão planejados Usina Hidrelétrica e rodovias (BR-174 e MT·3 l l ). 

Ambas as áreas têm acesso pelo Município de Aripuanã, 

A Ar Arara do Rio Branco foi demarcada pela Portaria Ministerial 569/92 e a AI Aripuanã já foi 
homologada e regularizada pelo Decreto 375 de 24.12.91; CRJ 46.633 em 22.01.92; CRI 46634 em 
22.01.92 e SPU 12 em 25.01.94. 

- Área Indígena Roosevelt 

A Área Indígena localiza-se nos municípios de Aripuanã, Pimenta Bueno e Espigão D'Oeste. os dois 
últunos no Estado de Rondônia. É limitada a oeste e noroeste pela AI Zoró e a leste pela AI Aripua 
nã, tendo ao norte o Rio Roosevelt. Em termos de acesso, a área é isolada. 

A área é ocupada pela etnia Cinta-Larga e tem população de 337 índios. A assistência é realizada pela 
ADR de Cacoal/RO, porém muito precariamente. Há informações de requerimento e alvará de pes 
quisa mineral na A.!. 

A AI já foi homologada e regularizada pelo Decreto 262 de 29.10.91; CRI 1480 em 15.01.92 (Espigão 
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D'Oeste/RO; CRl 46635 em 22.01.92 (Cuiabá/Mn e CRI 2816 em 24.01.92 (Pimenta Bueno/RO). 

Os índios já tem associação que os representa. 

Área Indígena Sete de Setembro 

Esta AI está localizada nos municípios de Aripuanã, Cacoal e Espigão D'Oeste, estes dois últimos 
do Estado de Rondônia. Ocupa a extremidade sudoeste do Município de Aripuanã. Compreende, em 
sua porção central, sentido N-S, o Rio Branco e alguns de seus afluentes. tendo a AI Zoró contígua 
em seus limites nordeste e leste e, parcialmente ao noite. 

Há indícios de exploração intensiva de madeira de interesse comercial, verificando-se ainda a ocor 
rência de alvará de pesquisa mineral na A.l. 

A área é ocupada pela etnia Suruí, com uma população de 672 índios. 

Os índios são assistidos precariamente pela ADR de Cacoal, e organizaram uma associação que os 
representa, a mesma dos índios Cinta-Larga da AI Roosevelt. 

Esta AI já foi homologada e regularizada pelo Decreto 88.867/88; CRJ 544 em 18.01.84 (Caco 
al/RO); CRI 242 IS em 11.04.86 (Arípuanã); SPU em l 8. !2.86. 

- Área Indígena Zorô 

Está localizada no Município de Aripuanã, tem seu limite leste definido parcialmente pelo Rio 
Branco e pela AI Sete de Setembro, contando a oeste como limite, o Rio Roosevelt. Os limites norte 
e sul são dados por linhas secas. 

Apresenta áreas alteradas em sua porção meridional, especialmente por exploração madeireira. 
Conta também com uma estrada de acesso que cruza a AI. Existe requerimento de pesquisa mineral 
da área. Deve-se destacar ainda que ocorreram algumas invasões de posseiros e projeto de coloniza 
ção do INCRA, atualmente desintrusados dessa AI. 

É ocupada pela etnia Zoró. com 280 índios. Estes índios são assistidos precariamente pela ADR de 
Cacoal. Tem dificil acesso por Ji-Paraná/RO. 

Esta AI já foi homologada e regularizada pelo Decreto 265 de 29.10.91; CRI 31352 em 05.1 L87 e 
SPU em 06.11.87. 

O Quadro 4 a seguir apresentado sumariza os problemas e impactos ambientais na Áreas Indígenas e para 
as suas comunidades. 

Quadro 4: Problemas Ambientais Relacionados Às Áreas Indígenas 
PROBLEMAS IMPACTOS 
- Para a maioria das Al's. há falta de acesso adequado e precá- - Surgimento de novas estratégias de sobrevivência alimenta- 
ria assistência das administrações regionais da FUNAI das pnncipalrnente pelos madeireiros. garimpeiros. posseiros 
quanto à saúde. educação. implantação de roças (distribuição e fazendeiros. Estas novas estratégi as de sobrev i vên ci a se ba- 
de sementes e utensílios em período certo, etc.): seiarn em· venda ilegal do palmito, venda de madeira de va- 

- embora as diversas etnias estejam organizadas em associa- lor econômico e comercial das reservas. troca de favores en- 
ções, encontram-se ainda no início do processo de estrutura- tre índios. garimpeiros e fazendeiros. além da prostituição 
ção e, portanto, não vêm atuando de forma mais articulada, masculina: 
para reivindicação de seus direitos: - alcoolismo. que debilitando a saúde do indro, possibilita o 

- pressões de diversas ordens e atividades nos entomos das surgimento da tuberculose, sarampo, catapora. entre outras 
AI's: doenças: além da desorganização interna das comunidades: 

- invasões das AI's por posseiros. garimpeiros e madeireiros: - perda da: identidade de gerações mais novas; 
- falta de regularização fundiária de algumas Áreas Indígenas; - além disto, pode-se destacar ainda as áreas degradadas nas 
- falta de conscientização da população branca quanto a cultura AI's. seja pelo garimpo de ouro (AI Aripuanã), seja pelo 

indígena, levando ao desrespeito de suas tradições e ativida- desmatamento para a retirada da madeira ilegalmente. na- 
des, quelas ocupadas pelas etnias Zoró, Surui e Cinta-Larga. 
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1.4.5 Problemas-ambientais relacionados à atividade pecuária 

A atividade pecuária na região caracteriza-se por uma falta de opção do próprio assentado e fazendeiro, 
seja pela flutuação dos preços dos produtos agrícolas como o café, por exemplo, e pela falta de infra-estrutura 
(transporte e energia), seja pela necessidade de ocupação das terras para não configurar seu abandono, ou mes 
mo ainda por uma razão de sobrevivência. 

Além disto, para a implantação das pastagens. hã necessidade do desmatamento, que quando em áreas de 
domínio da Floresta Ombrófila Aberta. principalmente, com espécies nobres de madeira, favorecem o surgi 
mento dos chamados fazendeiros-madeireiros, que exploram a madeira com objetivo de investir na fazenda de 
gado, propriamente dita. Este desmatamento é seguido de queimada da área e que se repete anualmente, visando 
a recuperação das pastagens. 

Destaca-se que a atividade pecuária na região pode ser considerada pouco produtiva (0,0 l cabeças por ha, 
vide Tabela 4, anteriormente apresentadas), quando comparada a outras regiões do Estado. Entretanto, como o 
valor da terra é bastante baixo, a atividade ainda consegue se sustentar. 

( O Quadro 5 a seguir sumariza os principais problemas e impactos relacionados à atividade pecuária a 
partir de suas características. 

{ 

( 

Quadro 5: Problemas Ambientais Relacionados À Atividade Pecuáría 
CARACTERÍSTICAS PROBLEMAS IMPACTOS 
• Falta de planejamento de áreas (há 
pastagens em áreas declivosas favore 
cendo instai. de processos erosivos); 

- carência de assistência técnica. aliada a 
falta de técnicos e infra-estrutura nos 
órgãos públicos da região; 

- dificuldade de recursos p/ financia 
mento de custeio/investimentos; 

- carência de infra-estrutura ( falta de 
estradas p/escoarnento do gado. de uni 
dades de refrigeração - energia elétrica. 
para a incipiente produção de leite: en 
tre outras); 

- desmatarnentos de propriedades, des 
respeitando áreas de preservação per 
manente e reserva legal; 

- uso indiscriminado de agroquírnicos, 
para a implantação de pasto. 

• Desconhecrmento da capacidade de uso 
e ocupação do solo: 

• desconhecimento do potencial dos 
recursos naturais e conseqüente uso 
irracional dos mesmos; 

• queimadas anuais, descontroladas e 
indiscriminadas das áreas. 

- Instalação de processos erosivos e de 
assoreamento dos cursos d'água, dado 
os desmatamentos sucessivos e quei 
madas indiscriminadas; 

- perda da biodiversidade local pelo 
desmatamento indiscriminado, inclusi 
ve de reservas legais, e queimadas su 
cessivas; 

• áreas erodidas e cursos d' água assorea 
dos; 

• cursos d'água poluídos. 
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2 O PROJETO: PGAI - MT 
e 
n 2.' Finalidade 

,-. Contribuir para o uso sustentável dos recursos naturais da região noroeste de Mato Grosso, reduzindo os impac 
tos ambientais e sócio-econômicos decorrentes do modelo inadequado de desenvolvimento e promovendo uma 
gestão ambiental integrada e descentralizada. num esforço conjunto entre entidades governamentais e não gover 
namentais. 

2.2 Objetivos Geral e Especfficos 

Implementar Modelo de Gestão Ambiental Integrada e Desc:entralizada, na região Noroeste do Estado de 
Mato Grosso. 

Para que este objetivo geral venha a se converter em realidade, deve-se considerar os objetivos específi 
cos a serem perseguidos pelo PGAI-MT: 

l - Compatibilizar, ajustar, regulamentar e implementar a Legislação Ambiental, atendendo as caracte 
rísticas ambientais e demandas específicas da região noroeste. 

- Promover a integração eficiente entre os diferentes níveis das entidades públicas e privadas da regi 
ão, imprescindível à gestão ambiental descentralizada e integrada. 

- Estruturar fisicamente as entidades envolvidas e capacitar adequadamente os seus recursos humanos 
para viabilizar a implementação do PGAI. 

- Promover a organização dos diversos segmentos sociais e setores produtivos para assegurar a sua 
participação na implementação do PGAI. 

- Aplicar adequadamente os instrumentos de gestão ambiental (Zoneamento, monitoramento, controle 
e fiscalização numa perspectiva de educação ambiental), visando o uso sustentável dos recursos 
naturais, bem como implementar adequadamente projetos piloto produtivos e multiplicáveis. 

2.3 Justificativas para Intervenção na Área 

O modelo atual de desenvolvimento da região é inviável tanto do ponto de vista ambiental, quanto 
sócioeconômico e institucional: 

a Ambientalmente por ser uma região distante e de ocupação relativamente recente e ainda significati 
vamente preservada. Existem portanto. condições objetivas de conservação e/ou de minimização dos 
impactos ambientais negativos desde que se invista mais na gestão integrada dos recursos naturais. 

b Embora o projeto não esteja desenhado para intervir na ordem sócioeconômica prevalecente na regi 
ão, contribuirá para definir. na prática, critérios de uma nova ordem, pelo fato de envolver na sua 
execução os poderes executivos e legislativos estaduais e municipais, bem como representantes dos 
diversos segmentos da sociedade civil e setores produtivos. 

e Institucionalmente, o projeto é respaldado pelas seguintes razões: 

(i) está em conformidade com as diretrizes do PEA: 

(ii) otimiza e complementa os recursos alocados por outros projetos ambientais na região 
(PRODEAGRO, principalmente): 

(iii) inscreve-se na lógica de desconcentração das ações da FEMA (ao viabilizar as instalações 
da regional em Juina) e de descentralização da gestão ambiental (ao suscitar e possibilitar a 
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participação ativa das Secretarias Municipais de Agricultura e Meio Ambiente) 

(iv) abre a possibilidade de participação de todos os segmentos sociais e setores produtivo da 
região no projeto, implantando de fato um modelo piloto de gestão ambiental integrada e com 
partilhada, replicável á outras regiões do estado. 

2.4 Metas 

As metas, em linhas gerais. consideradas pelas diversas entidades envolvidas. para atingir os objetivos e 
executar as atividades e subatividades do PGAI são: 

- Adequar a Legislação Ambiental regulamentando o (Código Estadual e as Leis Orgânicas Munici 
pais) em função das demandas específicas da região e posteriormente, assegurando a sua aplicação. 

- Garantir a estruturação física e a capacitação dos recursos humanos das entidades envolvidas: 
FEMA, Secretarias Municipais de Agricultura, Central de Associações Indígenas e Ministério Públi 
co (80% a 100%). 

' • - Criar e tomar operativos os conselhos assessores a nível local e regional para assegurar integração 
eficiente entre as diferentes entidades envolvidas. ( 

( 
- Garantir a organização dos segmentos sociais e setores produtivos (700/o das associações setoriais 

legaliz.adas e capacitadas) para que possam participar efetivamente do PGAJ. 

- Realizar 100% dos estudos específicos em áreas críticas (entorno AI's e UC's, assentamentos rurais, 
mineração etc.), no âmbito do componente zoneamento. 

- Executar as atividades de monitoramento: 100% dos focos de queimadas e áreas desmatadas identi 
ficados e localizados a partir dos sistemas SISCOB e Sistema de Detecção de Queimadas; 100% do 
Banco de Dados implantado e sendo realímentado. 100% da rede de monitoramento da qualidade da 
água implantada e operando; 

- Executar atividades de controle e fiscalização: 40% das atividades impactantes cadastradas e licen 
ciadas até dezJ98, 70% até dezl99, 100% até dezJ2000. 

- Implementar 6 Projetos Pilotos produtivos adequadamente. 

2.5 Estratégia de Atuação - Atividades e Subativídades por componente e premissas metodológicas 

As estratégias de atuação, ou sejam. as atividades a serem realizadas. têm como pressupostos básicos os 
resultados/objetivos específicos a serem perseguidos durante todo o processo de desenvolvimento do PGAL Vale 
observar a forte relação existente entre as atividades dos diversos componentes . 

No processo de definição das atividades, foram também debatidas as premissas metodológicas de cada 
componente. 

2.5.I Componente 1 - Legislação Ambiental 

Nos últimos anos observou-se progresso notório, no Estado de Mato Grosso no que diz respeito a legisla 
ção ambiental: em 1995, a lei complementar n.? 38 de 21/1 l instituiu o Código Estadual de Meio Ambiente, 
suprindo a lacuna existente na legislação ambiental estadual. Sobre esta base. em 1996, doze Decretos de Regu 
lamentação do Código foram editados, destacando-se dentre outros o credenciamento de fiscais voluntários e o 
Cadastro de infratores. Destaca-se ainda a criação da Câmara Técnica da Legislação Ambiental. 

Em 1997. está previsto a regulamentação da competência do Estado para a fiscalização e licenciamento 
florestal (até hoje exercido, precariamente pelo IBAMA) bem como a implementação e regulamentação de dois 
sistemas estaduais: Recursos Hídricos e Unidades de Conservação. 
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No âmbito do PGAI, o componente de Legislação propõe-se assegurar que na suplementação e regula 
mentação do Código Ambiental, sejam prioriz.adas as demandas especificas da região Noroeste, observada a 
prévia compatibilização com a legislação federal vigente (ex. exploração florestal). 

Por outro lado, o sucesso do Projeto está discretamente relacionado à descentralização da gestão ambi 
ental integrada, a qual requer a participação dos municípios da região e tornam-se mandatórias a revisão e poste 
rior regulamentação dos capítulos referente ao meio ambiente das Leis Orgânicas Municipais - LOM's. 

Premissas Metodológicas - Componente 1 

- A revisão da legislação ambiental deverá ser realizada a partir de problemas ambientais emergentes 
na região e demandas setoriais específicas que vêm tolhendo ou restringindo ações alternativas que 
dêem sustentabilidade sócioeconômica à região. 

- Em todas as etapas, a divulgação, o debate das propostas e a participação das entidades públicas e 
privadas são demandatórias. 

( 
.( 
(. 

- Somente as mudanças consensuais deverão compor as minutas finais de regulamentação do Código 
Ambiental e LOM's . 

( 

- No caso de haver mudanças, de ordem técnica/jurídica. estas deverão requerer novos entendimentos 
com as entidades envolvidas. 

- Os mecanismos para a aplicação dos instrumentos jurídicos deverá ser trabalhado a partir de cenári 
os viáveis para a região, negociados e consensuais entre as partes envolvidas. 

O Quadro a seguir apresenta as atividades e subatividades programadas para o Componente Legislação 
Ambiental. 

Quadro 6: COMPONENTE 1 • Legislação Ambiental 
ATIVIDADE SUBA TIVIDADE 

J Compatibilizar as Legis 
lações Ambientais Exis 
tentes 

1.1 Identificar os pontos conflitantes e:n.tre as legislações ambientais (federal e estadual), 
objetivando conservar os atributos e atender as demandas específicas da região. 

l.2 Proceder à compatibilização requerida pelos diversos segmentos sociais e setores 
produtivos correspondentes. 

1.3 Assessorar os municípios na revisão dos capítulos das Leis Orgânicas Municipais 
LOM's que tratam do meio ambiente. 

1 .4 Reformular os referidos capítulos das LOM's para ampliar e/ou melhor especificar a 
participação das entidades municipais na gestão ambiental descentralizada. 

1.5 Debater as propostas de modificações das LOM's com os diversos segmentos sociais 
e setores produtivos da região para assegurar a sua aplicabilidade e entendimento 
pela sociedade local. 

2 Agilizar a aprovação das 
minutas de revi 
são/compatibilização e de 
regulamentação da legis 
lação ambiental junto às 
instâncias competentes 

2.1 Elaborar minutas de regulamentação do Código Ambiental Estadual para atender as 
questões ambientais prioritárias da região noroeste e promover um seminário regio 
nal para debate destas minutas. 

2.2 Encaminhar as propostas finais das minutas de regulamentação do Código Ambien 
tal às instâncias competentes. 

2.3 Encaminhar propostas finais das minutas de mudanças necessárias nos capítulos que 
tratam do meio ambiente das LO~f's, tendo em vista sua aplicabilidade nos Municí 
pios da região noroeste. 

2.4 Elaborar a proposta de regulamentação dos capítulos referentes ao meio ambiente 
das LOM's. 

2.5 Encaminhar as propostas finais de regulamentação aos Poderes Executivos locais 

3 Implementar as Legisla 
ções Ambientais 

3.1 Definir mecanismos que possibilitem a implementação dos instrumentos legais 
3.2 Divulgar a legislação ambiental e os mecanismos para sua implementação na região 

noroeste, por meio dos diversos meios de comunicação e de eventos específicos. 
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2.S.2 Componente 2 • Integração Interinstitucional 

.-- 

Partindo-se da experiência dos diversos CONDEMA's criados no Estado, quando poucos foram efetiva 
mente implementados, considerou-se a ampliação de competência dos CMDR's - Conselhos Municipais de Des 
envolvimento Rural já existentes, a forma mais viável para a região noroeste. Assim, os CMDR's ampliados 
deverão se utilizar dos escassos recursos humanos disponíveis, ao mesmo tempo que se evitará superposição de 
funções. 

r ~ 
1 1 ,, 

Premissas Metodológicas - Componente 2 

- A articulação institucional (Municípios/Região/Estado) entre as diversas entidades envolvidas na 
execução do PGAI é desejável e indispensável para o alcance dos objetivos do projeto. 

( 
;, 

- A ampliação de competência e a restruturação de Conselhos de Desenvolvimento Rural nos Municí 
pios envolvidos dará maior autonomia às decisões rotineiras para a realização das atividades previs 
tas do PGAJ, e neste sentido tomam-se peças institucionais indispensáveis. 

r 
Da mesma forma, a criação de 3 instâncias (Conselhos de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 
a nível municipal, Conselho Regional do PGAI e Representação do último no GT/MD, possibilitará 
uma efetiva integração Municípios/Região/Poder Estadual. 

- As avaliações semestrais deverão ser realiz.adas com a participação dos diversos segmentos sociais e 
setores produtivos da região. 

- Em todas as atividades, o envolvimento/participação das entidades públicas e privadas coexecutoras 
do projeto é demandatória. 
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O Quadro a seguir apresenta as atividades e subatividades programadas para o Componente Integração 
Interinstitucional. 

Quadro 7: COMPONENTE 2 - Integração lnterinstitucional 

e 
(í 

ATIVIDADE SUBA TIVIDADE 
l Promover a articulação 1.1 Constituir Comissão Provisória de articulação do PGA! 
política-institucional para 
a Gestão Ambiental lote- 
grada 

2 Definir as atribuições e 2.1 Realizar reuniões com as entidades envolvidas no PGAI, definindo atribuições e 
competências das entida- competências das mesmas no processo de execução do programa 
des públius e privadas 2.2 Firmar Termo de Compromisso entre as diversas entidades envolvidas, definindo 
envolvidas na execução do suas atribuições e competências para a execução do PGAI 
PGAI 

3 Divulgar o Termo de 3.1 Elaborar material informativo (boletins, folders, cartazes) 
Compromisso e as atrí- 3.2 Promover eventos de divulgação (visitas/reuniões com comunidades, encontros, 
buições e competências seminários, programas de rádio) 
das entidades executoras 
doPGAI 

4 Ampliar a representatí- 4.1 Identificar entidades não representadas nos Conselhos Municipais de Desenvolvi- 
vidade dos Conselhos rnento Rural e que têm atuação ligada ao meio ambiente, direta e indiretamente 
Municipais de Deseovol- 4.2 Estabelecer critérios de participação das entidades que deverão compor cada um dos 
vimento Rural para atua- CMDR, para assegurar representatividade dos diversos segmentos sociais e setores 
ção em meio ambiente produtivos 

4.3 Propor aos Poderes Executivos Municipais as alterações necessárias na composição 
dos conselhos 

4.4 Ampliar as competências e composição dos novos conselhos e constituí-los 
4.5 Adequar regimentos internos dos CMDR's à novas competências e composição 

5 Criar Conselho Regional 5.1 Estabelecer critérios para a composição do Conselho Regional do PGAI 
do PGAI, representativo 5.2 Constituir o Conselho Regional 
dos cinco Municípios e dos 

5.3 Elaborar Regimento Interno e Estatuto do Conselho Regional do PGA! diversos setores econômi- 
cose sociais 

6 Incluir a representação 6.1 Propor alteração no Decreto de criação do GT/MT para redução do número de enti- 
do Conselho Regional do dades participantes e para inclusão de representantes do Conselho Regional do 
PGAI no GT/MT (Grupo PGAI/Munícípios 
de Trabalho lnterinstítu- 
cional) 

7 Assessorar a execução 7.1 Realizar reuniões dos CMDR's 
do PGAI de forma iate- 7.2 Realizar reuniões do Conselho Regional do PGA! para acompanhamento do Projeto 
grada 

7.3 Realizar reuniões do GT1MT. 
8 Avaliar semestralmente 8.1 Promover semestralmente encontro com as entidades coexecutoras e envolvidas, 

os relatórios apresentados para avaliação do PGA! 
peloGT/MT 8.2 Recomendar as medidas necessárias para proceder aos ajustes do PGAI decorrente 

das/as avaliaçâotões) semestrais. 
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2.5.3 Componente 3 - Estruturação Física e Capacitação de Recursos Humanos 
(' 

n As atuais condições operacionais das Secretarias Municipais de Agricultura e Meio Ambiente são ex 
tremamente precárias em função das próprias restrições orçamentárias das Prefeituras. O projeto deverá assegu 
rar a estas secretarias, sedes próprias, meios de transporte e de comunicação mínimos sem os quais suas efetivas 
participações no projeto seriam gravemente comprometidas. 

A mesma situação observa-se na Central de Associações Indígenas, que no momento, não dispõe de 
sede própria nem conta com qualquer apoio da FUNAI. Dado o papel fundamental de articulação inter-étnica 
para o projeto, também esta central precisa de sede própria e contar com equipamentos mínimos. 

A FEMA precisa estruturar sua sede regional de Juina e instalar o sistema integrado de informações 
ambientais, fundamental para aplicação dos instrumentos de gestão. 

Por sua vez, a SEPLAN precisa contar com bases cartográficas para efetivar o Zoneamento das Áreas 
Críticas - ZAC. 

( 
finalmente, todas as entidades envolvidas precisam ser capacitadas para trabalhar uma perspectiva inte 

grada e inovadora de gestão ambiental compartilhada. 
.. 
\. 

A capacitação dos recursos humanos atenderá as demandas específicas de cada entidade ou de várias em 
conjunto, de acordo com o grau de especialização dos temas abordados e o perfil dos participantes. 

Premissas Metodológicas 

- Necessidade de criação de condições mínimas de trabalho para a execução das atividades e subativi 
dades dos Componentes. 

- A capacitação e/ou reciclagem de recursos humanos das entidades coexecutoras é necessária não só 
para executar com eficiência as atividades programadas como para desenvolvê-las de forma descen 
tralizada, integrada e participativa. requerendo portanto um tipo diferenciado de capacitação em ser 
viço. 

O Quadro a seguir apresenta as atividades e subatividades programadas para o Componente Estruturação 
Física e Capacitação de Recursos Humanos. 

Quadro 8: COMPONENTE 3 - Estruturação Física e Capacitação de Recursos Humanos 
ATIVIDADE SUBA TIVlDADE 

l Estruturar flsieamente 1.1 Construir a sede regional da FEMA-MT, das Secretarias Municipais e da Central das 

as instituições envolvidas Associações Indígenas 

no projeto 1.2 Adquirir equipamentos e materiais necessários, conforme necessidades identificadas 
nas Secretarias Municipais, FE:,.,fA. Ministério Público e Central das Associações 
Indígenas 

1 .3 Dotar as Secretarias Municipais e a Central das Associações Indígenas de recursos 
humanos adicionais, via convênios ou terceirização 

2 Promover a capacitação 2.1 Capacitar os recursos humanos das Secretanas Municipais e da Central das Associa- 

das entidades governa- 
ções Indígenas 

mentais e não governa- 2.2 Capacitar técnicos da FEMA. da SEPLAN e Ministério Público 
mentais 
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2.5.4 Componente 4 - Organização e Participação de Setores Sociais e Produtivos 

A gestão ambiental integrada da região noroeste requer necessariamente o envolvimento dos diversos 
segmentos sociais (indígenas, ribeirinhos, colonos, população urbana), bem como dos diversos setores produti 
vos presentes. 

Tal participação passa pelo reforço à organização das diversas associações representativas desses seg 
mentos sociais e setoriais. Por meio dessas, pode-se esperar o envolvimento da população da região no projeto e 
a médio e longo prazos, a continuidade e sustentabilidade do projeto. 

Premissas Metodológicas 

- Necessidade de oferecer condições mínimas para possibilitar uma efetiva participação dos diversos 
segmentos sociais e setores produtivos no PGAI. 

Necessidade de assegurar a continuidade da participação dos setores no PGAJ. 
( 

.- 
-;_ - Estabelecer efetivo relacionamento entre segmentos sociais, setores produtivos e Poder Público para 

avaliação periódica das informações ambientais da região e tomada de decisões quanto ao trata 
mento a ser dado aos problemas ambientais existentes ou previsíveis. 

O Quadro a seguir apresenta as atividades e subatividades programadas para o Componente Organização 
e Participação dos Setores Sociais e Produtivos. 

Quadro 9: COMPONENTE 4 - Organização e Participação Dos Setores Sociais E Produtivos 
ATIVIDADE SUBATIVIDADE 

1 Definir mecanismos de 1.1 Efetivar o levantamento das associações existentes em cada município por segmento 
organização/participação social e por segmento produti~o 
dos diversos setores soei- 1.2 Sistematizar e analisar os dados levantados para elaborar o diagnóstico das associa- 
ais e produtivos no PGAI ções existentes 

1.3 Com base nos resultados do diagnóstico, elaborar o plano regional de capacitação 
das associações, por segmento social e.ou setor produtivo. 

2 Capacitar lideranças 2.1 Realizar dois seminários de capacitação de lideranças das associações de pequenos 
para implementação da produtores rurais e/ou assentados 
Gestão Ambiental inte- 2.2 Capacitar lideranças indígenas das diversas etnias presentes na região 
grada 2.3 Promover seminários com lideranças do entorno de Áreas Indígenas 

2.4 Capacitar as lideranças do setor madeireiro e de outros setores produtivos 
2.5 Prestar assessorias específicas às diversas associações (para legalização das suas 

atividades, jurídica/contábil, para elaboração de projetos e acesso às fontes de recur- 
sos), fortalecendo-as 

3 Promover a organização 3.1 Identificar setores que ainda não estão participando do processo, visando a sua parti- 
dos demais setores produ- cipação no PGA! (indústria moveleira, turismo, pecuaristas, garimpeiros) 
tivos 3.2 Reforçar a organização dos referidos setores 

4 Promover a integração 4.1 Realizar Seminários Regionais, intra e inter setoríais de troca de experiências e 
regional entre associações avaliação de desempenho dos diversos setores 
dos diversos setores 
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2.5.5 Componente 5 - Aplicação de Instrumento de Gestão Ambiental - Zoneamento 

O Zoneamento do Estado vem sendo elaborado com recursos do PRODEAGRO, na escala 1 :250.000. 
Este zoneamento deverá fornecer as bases técnicas para a elaboração de políticas públicas adequadas às diferen 
tes regiões, possibilitando a otimização do uso destes espaços e de seus recursos naturais. 

Por outro lado, através do PGAJ o Zoneamento da região noroeste deverá permitir o aprofundamento dos estu 
dos, direcionados às demandas prioritárias, definidas em conjunto Estado.Enudades Municipais e Regionais, 
tomando por base as informações do Diagnóstico Sócioeconôrnico Ecológico/MI. 

O relacionamento SEPLANIFEMA deverá ser reforçado para expandir os resultados do ZSEE e do Zone 
amento de Áreas Críticas - ZAC, ao conjunto dos setores sociais e econômicos envolvidos no PGAJ. 

Premissas Metodolôgicas: 

( 

e 

Assegurar melhores bases de conhecimento para a ocupação e uso adequado de áreas de Assenta 
mentos Rurais, entorno de Áreas Indígenas e entorno de Unidades de Conservação. 

- Possibilitar às entidades públicas e privadas da região o acesso aos resultados do ZSEE. 

Aplicar os conhecimentos oriundos do ZSEE ao planejamento de áreas críticas. 

- Estabelecer critérios e dar base para o planejamento e recuperação de áreas de Assentamentos Ru 
rais. 

- Estabelecer diretrizes e critérios viáveis para a exploração mineral e florestal. 

Assegurar melhores condições para o monitoramento, controle e fiscalização das Áreas de Assenta 
mento Rural, entorno de Áreas Indígenas, áreas de exploração mineral e de exploração florestal. 

O Quadro a seguir apresenta as atividades e subatívidades programadas para o Componente Aplicação de 
Instrumentos de Gestão Ambiental - Zoneamento. 
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ATIVIDADE 
Quadro 10: COMPONENTE 5. Aplicação De Instrumentos De Gestão Ambiental - Zoneamento 

SUBA TIVIDADE 
1 Estabelecer processo de 
comunicaçio permanente 
entre as prefeituras dos 
Municípios da Regiio Noro 
este e a Coordenaçlo do 
ZSEE/SEPLAN 

2 Mapear as áreu disponí 
veis, com potencial para as 
sentamentos rurais na regi 
lo noroeste/MT 

1 1 Criar mecanismos de acompanhamento pelas Prefeituras e entidades da Região, nos 
trabalhos em elaboração do ZSEE. escala 1 :2S0.000. 

1.2 Divulgar os resultados do ZSEE (diagnóstico e zoneamento} ás Prefeituras e entidades 
organizadas da região 

2. 1 Definir as áreas disponíveis para assentamento rural na região 
2 2 Realizar estudo de reconhecimento. nas áreas indicadas com potencial para assentamento. 
2.3 Elaborar e plotar mapas e relatórios técnicos analíticos das áreas selecionadas. 

( 

3 Elaborar e plotar a Base 
Cartográfica para estudos 
específicos em áreas críticas 

4 Elaborar plano de orde 
namento do entorno das 
áreas indígenas e de Unida 
de Conservaçlo na Regilo 
Noroeste/MT 

3.1 Elaborar a base cartográfica na escala 1: 100.000 e l :25.000 

4.1 Definir metodologia/procedimentos. para elaboração do plano de ordenamento. 
4.2 Promover a participação das comunidades indígenas e ocupantes das áreas de entorno em 

todas as fases de trabalho. 
4.3 Caracterizar as áreas no contexto regional e específico. utilizando informações geradas 

pelo DSEE na escala 1 :250.000 
4.4 Realizar Levantamento de Dados Primários. 
4.5 Sistematizar e analisar as informações levantadas em campo. 
4.6 Elaborar e plotar mapas. cartogramas temáticos, de síntese e relatórios analíticos. 

5 Elaborar Zoneamento 
Étno Ambiental em duas 
áreas pilotos. 

5 l Definir uma metodologia/procedimentos técnicos operacionais para o Zoneamento pro- 
posto. 

5.2 Promover a participação da comunidade indígena em todas as fases do trabalho 
5 3 Caracterizar a área utilizando informações disponíveis no DSEE. escala 1 :250.000 
5.4 Realizar os levantamentos de dados primários 
5 5 Sistematizar e analisar os dados levantados 
5.6 Elaborar mapas e relatórios técnicos analíticos. 

6 Definir e aplicar os mo 
delos de estudo para duas 
áreas de assentamento (ocu 
pada e não ocupada) na re 
gião noroeste, indicada pela 
atividade2 

6 l Definir metodologia e procedimentos metodológicos específicos para o estudo proposto. 
6.2 Promover a participação dos assentados e/ou candidatos em todas as fases do trabalho. 
6.3 Caracterizar a área no contexto regional. utilizando as informações do Diagnóstico Sócio- 

econômico Ecológico. na escala 1.250.000 
6 4 Realizar trabalhos de campo nas áreas 
6.5 Sistematizar e analisar os dados levantados 
6.6 Elaborar e plotar mapas, cartograrnas e relatórios temáticos e de síntese da área estuda. 
6. 7 Elaborar projetos de uso e manejo sustentado para as propriedades. 
6.8 Estabelecer formas de organização comunitária para viabilização do uso sustentado da 

área de estudo. 
7 Estabelecer critérios para 
o Planejamento e controle 
de produção mineral nos 
municípios de .Jufna e Ari 
puanã. 

7 1 Avaliar os Estudos efetuados no DSEE quanto a exploração mineral na região noroeste 
7.2 Realizar levantamento de informações cadastrais das atividades de exploração mineral. 

junto a FEMA e DNPM. 
7 3 Realizar levantamento de dados e informações referentes a produção mineral dos municí 

pios de Juína e Aripuanã, 
7 4 Elaborar e piorar mapas das áreas em exploração e respectivo relatório técnico 

8 Caracterizar a estrutura 
de remanescentes florestais 
em diferentes estádios su 
cessionais para manejo flo 
restal na esc. 1:100.000 

8.1 Avaliar os estudos efetuados no DSEE quanto á estrutura dos remanescente florestais da 
região N oroeste/MT 

8.2 Definir metodologia e procedimentos operacionais. 
8.3 Interpretar e identificar as áreas a serem amostradas 
8 4 Realizar o lev antamento de dados primános. 
8. 5 Identificar as espécies levantadas 
8.6 Sistematizar e analisar os dados levantados 
8. 7 Identificar as áreas para exploração florestal, bem como indicar as áreas frágeis 
8.8 Elaborar e plotar mapas e relatórios técnicos analíticos 
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2.5.6 Componente 6 - Aplicação de Instrumento de Gestão Ambiental - Monitoramento 

O monitoramento reúne um conjunto de atividades para acompanhar e subsidiar avaliações das modifica 
ções e transformações que ocorrem no meio ambiente dado as atividades antrópicas. 

A FEMA já vem monitorando desmatarnentos e focos de queimada por meio de dois sistemas: Projeto 
S!SCOB e Sistema de Detecção de Queimadas. A operação destes sistemas necessita ser aprimorada, e para o 
caso da região noroeste do Estado, dirigida aos aspectos mais relevantes e críticos. 

De outra parte, a implantação de Banco de Dados, é fundamental para que os dados do monitoramento 
sejam armazenados e trabalhados, mostrando tendências e projeções, essenciais ao planejamento e tomada de 
decisões. 

Premissas Metodológicas - Componente 6 

( 
A metodologia a ser utilizada nas diversas atividades e subatividades deverá partir das seguintes 
premissas: 

Assegurar Monitoramento dos desmatamentos, corte seletivo da madeira, queimadas, qualidade da 
água e hidrosedimentologia, condições climáticas, como base para atuação efetiva e eficiente da fis 
calização e controle. 

- Assegurar base de dados para os demais parceiros e para o planejamento adequado das áreas e ativi 
dades econômicas. 

- Assegurar a capacitação dos recursos humanos para operação dos equipamentos de monitoramento e 
do banco de dados. 

O Quadro a seguir apresenta as atividades e subatividades programadas para o Componente Aplicação de Ins 
trumentos de Gestão Ambiental - Monitoramento. 
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(' 

[) 

ATIVIDADES 
Quadro 11: COMPONENTE 6 - Aplicação De Instrumentos De Gestão Ambiental - Monitoramento 

SUBATIVIDADES 
de infor-1 l. l Realizar diagnóstíco das necessidades-do SistemàSIIRNOIMT e avaliar características 
para a dos sistemas de informações dos parceiros potenciais(INCRA. INTERMA T,FUNAI. 
SIIR - SEPLAN) 

1 2 Elaborar projetos para aquisição de software. hardware e montagem de rede estendida 
para a implantação do SIIRNO/MT. 

1.3 Adquirir software e hardware: 

1.4 Realizar instalação de software, hardware e montagem da rede: 

1.5 Realizar as mudanças dos sistemas atualmente utilizados pela FEMA (Sistema de Moni 
toramento da Cobertura Vegetal do Estado - SISCOB). aportados nos programas desen 
volvidos pelo INPE (SITIM/SGI), para os sistemas utilizados pela FEMA/PCBAP: 

1.6 Elaborar o projeto Lógico-Conceituai e o Projeto Fisico da base de dados do 
SIIRNO/MT; 

1. 7 Implantar a base de dados do SIIRNO/MT, integrada ao sistema de informação da 
FEMA; 

1.8 Alimentar a base de dados periodicamente com os dados e informações do monitora 
mento. fiscalização, controle. gestão territorial e outros dados/informações levantados 
pelos parceiros; 

1.9 Elaborar e implementar projeto para atualização/consulta à base de dados do 
SIIRNO/MT: 

1.1 O Avaliar periodicamente o projeto SIIR-NO/MT e implementar os ajustes necessários; 

1-Montu o slstema 
maçlo interligadas 
região Noroeste - 
NO/MT 

( 

( 

2-Estabelecer plano de ação 
integrada de monitoramen 
to (água, cobertura vegetal e 
queimadas). 

2.1 Realizar caracterização dos recursos hídricos da Região Noroeste 

2.2 Realizar monitoramento dos principais recursos hídricos da região 
2 3 Elaborar mapa hidrogeoambiental de Anpuanã (aqüífero de recarga) 

2.4 Desenvolver metodologia apropriada para a aplicação de técnicas de S.R. na região 
NO/MT, visando o monrtoramento dos recursos naturais 

2.5 Atualizar os dados sobre a cobertura vegetal da região NO/MT 

2.6 Monitorar e identificar novas áreas de corte seletivo a partir do mapeamento realizado 
pela SEPLA~ (ZAC) 

2. 7 Identificar diariamente os focos de queimadas no período de junho a novembro e elaborar 
relatórios para fiscalização/educação ambiental 

2.8 Integrar as informações de monitoramento 

3-Implementar plano de ca 
pacitação técnica para os 
envolvidos na área de moni 
toramento para plena ope 
racionalização e utiliução 
das técnicas de sensoria 
mento remoto e geoproces 
samento aplicadas na região 
NO/MT 

3. 1 Curso de Sensoríamento Remoto 
3.2 Curso de Análise e mrerpretação de imagens digitais 

3 .3 Curso de Geoprocessamento avançado 

3.4 Curso de Cartografia avançada 

3 5 Curso de Uso de GPS Topográfico e Geodésico 

J 6 Curso de Análise e valorização de Unidades Ambientais 

3 7 Curso de Operação dos Sistemas ERSRl (ARC-rNFO, ARC-V[EW e ERDAS) 

3.8 Curso de Implantação e Gerenciamento de Redes Computacionais 

3.9 Curso de Inglês Técnico 
3.10 Curso de utilização do sistema SGl:AMB (IBAMA) 

3.11 Curso de sistemas de gerencrarnento ele banco de dados 
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2.S. 7 Componente 7 - Aplicação de Instrumento de Gestão Ambiental - Controle 

r O controle reúne um conjunto de subatividades tendo em vista o licenciamento de atividades que vêm 
sendo desenvolvidas na região. 

A FEMA deverá contar para tanto com o apoio e colaboração das Prefeituras Municipais da região, atra 
vés de suas secretarias da agricultura. 

A implantação do sistema de controle deverá subsidiar as ações de fiscalização {Componente 8), toman 
do-as mais eficientes e profícuas. 

Premissas Metodolôgicas - Componente 7 

A metodologia a ser utilizada nas diversas subatividades deverá partir das seguintes premissas: 

- r 
Assegurar por meio de seminários e campanhas educativas a participação das entidades públicas e o 
apoio de setores organizados da sociedade civil no controle/licenciamento ambiental das atividades 
econômicas de exploração dos recursos naturais da região noroeste. 

Assegurar a capacitação dos recursos humanos para a implementação do controle efetivo dos recur 
sos naturais. 

O Quadro a seguir apresenta as atividades e subatividades programadas para o Componente Aplicação de Ins 
trumentos de Gestão Ambiental - Controle. 

Quadro 12: COMPONENTE 7 - Aplicação De Instrumentos De Cestão Ambiental - Controle 
ATIVIDADES SUBA TIVIDADES 

{ l-Elaborar e implementar 
Plano Regional de Con 
trole Ambiental com a 
participação das entidades 
da região noroeste 

.I Realizar seminários com as Prefeituras Municipais para informar sobre os procedi 
mentos de cadastramento, licenciamento, fiscalização e pré-requisitos de licencia 
mento para fornecer Alvará de Funcionamento 

.2 Firmar convênios com as Prefeituras Municipais para: implantar e implementar 
protocolo da FEMA em cada Município; realizar vistorias conjuntas; executar o Li 
cenciamento Ambiental; expedir alvará (Prefeituras), tendo por base o licenciamento 
ambiental; e, realizar cadastramento de atividades ( Prefeituras ) 

.3 Realizar campanhas educativas para conscientizar a população sobre a necessidade do 
licenciamento ambiental 

.4 Vistoriar as atividades poluidoras/degradadoras com base no cadastramento ambien 
tal, notificando-as a providenciar o licenciamento 

.5 Vistoriar as atividades em processo de licenciamento para a emissão de licença 
ambiental (LP, LI, LO, LAU) 

.6 Realizar vistorias para monitoramento das atividades licenciadas 

. 7 Repassar para o SLAP e para o Banco de Dados de monitoramento da FEMA, as 
informações do Cadastramento e Licenciamento 
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2.S.8 Componente 8 - Aplicação de Instrumento de Gestão Ambiental - Fiscalização 
,·- 

Este componente reúne um conjunto de subatívidades tendo em vista a fiscalização das atividades que 
vêm sendo desenvolvidas na região. 

A FEMA deverá contar para tanto, também, com o apoio e colaboração das Prefeituras Municipais da 
região. através de suas secretarias da agricultura. 

A implantação do sistema de fiscalização deverá subsidiar as ações de fiscalização (Componente 8), tor 
nando-as mais eficientes e profícuas. 

Premissas Metodológicas - Componente 7 

A metodologia a ser utilizada nas diversas subatividades deverá partir das seguintes premissas: 

Assegurar por meio de seminários e campanhas educativas a participação das entidades públicas e o 
apoio de setores organizados da sociedade civil no controle/licenciamento ambiental das atividades 
econômicas de exploração dos recursos naturais da região noroeste. 

Assegurar a capacitação dos recursos humanos para a implementação do controle efetivo dos recur 
sos naturais. 

O Quadro a seguir apresenta as atividades e subatividades programadas para o Componente Aplicação de Ins 
trumentos de Gestão Ambiental - fiscalização. 

I. 
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ATlVIDADES 
Quadro 13: COMPONENTE 8 -Aplicação De Instrumentos De Gestão Ambiental - Fiscalização 

SUBATlVIDADES 
1 Estabelecer e implantar 

plano de açlo integrado 
de fiscalização para des 
matamento, queimadas e 
atividades poluidoras / 
degradadoras 

1.1 Definir os critérios e procedimentos de fiscalização integrada para a região noroeste 
1 2 Estabelecer articulação com o componente monitoramento para a obtenção de dados que 

subsidiarão a fiscalização e retomo de dados. pós-fiscalização 

2 Fiscalizar desmatamento 2 1 Realizar campanhas de conscientização da população sobre desmatamento (práticas e 
impactos ambientais) 

2.2 Categorizar os desrnatarnentos, plotando-os em mapas. elegendo prioridades para fiscali 
zação. de acordo com a dimensão e tipo de ilegalidade (AJ's, UC's, reservas legais etc.) 

2.3 Realizar fiscalização integrada com equipes coordenadas pela FEMA e com a participa 
ção do: IBAMA, FUNAL Polícia Florestal. EMPAER, INDEA Prefeituras Municipais, 
CMDR. ONG's, entre outras 

2.4 Acompanhar processos técnicos e administrativos gerados pela fiscalização 
3 Fiscalizar queimadas 3.1 Realizar campanhas de consciennzação sobre a prática de queimadas junto ás comunida 

des, impactos ambientais decorrentes. razões da obngatoriedade de autonzação etc. 
3 2 Disponibilizar diariamente informações sobre localização de queimadas do satélite 

NOAAIINPE às equipes de campo e às Prefeituras 
3.3 Realizar fiscalização integrada com equipes coordenadas pela FEMA e com a participa 

ção da: EMPAER. INDEA. IBAMA. Polícia Florestal. Secretarias Municipais, Associa 
ções. JUV AM- Justiça Volante Ambiental. etc. 

4 Fiscalizar as áreas Indíge 
nas e Unidades de Con 
servação 

4.1 Realizar reaviventação das picadas do perímetro das Als para viabilizar a vigilância 
pelos Índios e fiscalização pela FUNAJ. Policia Federal 

4.2 Executar vigilância nas AI's e nos entomos das mesmas. pelas associações indígenas e 
comunidades das diversas etnias em convênio com a FEMA 

4.3 Realizar campanhas de conscientização sobre as restrições de uso das UC's de uso direto. 
áreas do entorno de AI's e Unidades de Conservação de uso indireto 

4.4 Idennficar e Categorizar os conflitos ambientais em AI's e UC's, por meio do SISCOB 
e/ou denúncias 

4.5 Realizar fiscalização integradas no entorno de AI's e UC's. com equipes coordenadas 
pela FEMA e em parceria com. EMPAER. Polícia Federal. INDEA. CMDR. Prefeituras 
Municipais, etc. 

5 Fiscalizar assentamentos , 5.1 Identificar junto ao INCRA. INTERMAT e SEPLAN áreas de: futuros assentamentos; 
rurais assentamentos ocupados irregularmente. assentamentos de ocupação antiga 

5.2 Informar a Câmara Técnica de Assentamento do INTERMAT e INCRA que a partir da 
aprovação do PGA!, CMDR 's da região noroeste, juntamente com a FEMA, participarão 
da definição de diretrizes para escolha de área, elaboração dos projetos de assentamento 
na região e critérios de seleção dos assentáveis 

5 3 Realizar campanhas de conscientização dos assentamento quanto à importància do uso 
racional dos recursos naturais e das práticas de conservação 

5 4 Realizar fiscalização integrada dos assentamentos coordenada pela FEMA e com a parti 
cipação de: CMDR 's associações. Prefeituras Munrcipais, Polícia Florestal 

6 Fiscalizar demais ativida 
des poluidoras I degrada 
doras 

6.1 Realizar fiscalização integrada em período de defeso (piracema) 
6.2 Realizar campanhas de conscientização sobre piracema pesca e caça predatórias e demais 

atividades degradadoras e poluidoras do meio ambiente 
6.3 Reforçar a fiscalização de rotina de pesca e caça predatória com o apoio das Secretarias 

Municipais de Agricultura 
6.4 Descentralizar gradativamente a fiscalização de rotina e fiscais locais sob orientação da 

FEMA 
6.5 Alimentar o SLAP e o Banco de Dados da FEMA com informações geradas pela fiscali 

zação 
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2.S.9 Componente 9 - Projetos Pilotos 

A conservação e o uso racional dos recursos naturais da região noroeste pressupõem a adoção de novos 
modelos de desenvolvimento pelas comunidades locais, as quais devido as restrições a elas imposta, tem na 
exploração inadequada dos recursos naturais seu meio de sobrevivência. 

Desta forma, as entidades representadas nas diversas oficinas e seminários realizados para a elaboração 
do PGA! entendem não ser possível uma proposta de gestão ambiental integrada. assrmilável pela população, 
sem que lhe ofereçam oportunidades para transformar atividades predominantemente predatórias em atividades 
ambientalmente sustentadas. 

Partindo do princípio de que a gestão ambiental integrada não deve decorrer exclusivamente de medidas 
impostas pelo Estado, mas sim de uma proposta assumida de forma conjunta entre Estado e sociedade civil, 
pode-se afirmar que o êxito da implantação do PGA[ estará diretamente relacionado a implantação de Projetos 
Pilotos Produtivos, considerados instrumentos determinantes do grau de envolvimento das comunidades locais. 

Os projetos apresentados a seguir têm caráter regional, propõem orientar atividades econômicas que. até o 
momento vêm sendo praticadas na região sem cuidados ambientais. São também demonstrativos, podendo ser 
replicáveis em outros locais na região. Neste sentido, podem contribuir, ainda que modestamente, para o deline 
amento de modelos que visem o desenvolvimento sustentável. 

Dos 6 projetos apresentados, três procuram atender demandas de pequenos produtores, de assentamentos 
rurais, em estágios diferentes de desenvolvimento (em implantação. em consolidação e abandono) e com deman 
das também diferenciadas, em termos de alternativas tecnológicas; dois outros propõem o manejo da exploração 
e posterior processamento de castanhais e palmito nativo; e, finalmente o último trata da utilização de resíduos 
de madeira como adubo orgânico a ser comercializado/distribuído na própria região. 

Dois outros projetos regionais foram também apresentados: um deles visava a complementação da 
identificação de espécies com potencial farmacológica, e um outro a aplicação de tecnologia para melhor uso da 
madeira. Porém, apesar significativa contribuição que poderiam dar ao desenvolvimento de região, não foram 
considerados em função dos escassos recursos financeiros a serem alocados no PGA[-MT. 

O Quadro a seguir apresenta as atividades e subatividades programadas para esses projetos pilotos 
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Projeto 

Quadru 14: < 'OM l'ON l~NTE 9 - Projetos Pilotos 

P ro1,011 ente 
1 Evploração racional e 
processamento do açaí 
pelas cornumdadcs da et 
nia Rikbaktsa 

Associação Indígena 
Rikbaktsa - ASSlRI 

População 
Todas as pessoas da 
etnia em 950 índios 
(aproximadamente 190 
famílias) 

Justificativa 
A pauperrzação da etnia, decorrente 
das pressões do entorno das Als e 
das gradanvas mudanças de hábitos 
fazem com que os índios Rrkbaktsa, 
que até hoje se recusar um a perrmtir a 
retirada de madeira do seu território, 
estejam imciando um processo ina 
dequado de extração e venda de 
palnuto nativo, com vistas a melhoria 
de suas condições de sobrevivência 

Objetivos 
1 Ordenar a exploração de palmito, para assegurar a 
conservação da espécie 

2 Escolher áreas para o replantio e/ou adensamento da 
espécie 

3 Capacitar índios, tanto para manej o sustentável do 
palmito nativo, como p/ o replantio. 

4 Comprar e instalar equipamentos para processar 
palnuto na própria aldeia 

5 Capacitar índios para processamento e venda coleti 
va do palmito. 

G Fixar a população Jovem nas aldet JS. 
2 Consórcro agroflorestal 

cm assentamento rural 
consolidado - Arrpuanã 

Associação dos produ 
tores do Projeto Lontra - 
Anpuanã 

Aproximadamente 100 
famílias 

Os produtores assentados no projeto 
Lontra, Já bastante consolidado, 
adotaram até recentemente modelos 
tradicronars de exploração seguindo o 
ciclo da derrubada, plantio de cultu 
ras de subsistência, gradativamente 
substituídas por pastagens para pecu 
árra leiteira 
O tamanho dos lotes ( 100 ha) fez 
com que o modelo de exploração 
adotado se esgotasse rapidamente, 
exigindo dos produtores assentados 
uma mudança de modelo 

l Implantar cultivos perenes de espécies adaptadas à 
região, que além de recompor a cobertura vegetal, se 
constituam em fonte de renda. 

2 Diversificar as espécies, visando m ax imiruzar o uso 
da mão-de-obra, adequando-a ao calendário das es 
pécies. 

3 Adotar espécies com retorno econô rn rco a curto, 
médio e longo prazos, que assegurem rendas ao lon 
go do tempo e tomem os produtos menos vulneráveis 
às variações de preços do mercado 

OBS. Entre as espécies propostas, cnconn am-se. as do 
tipo florestal (pau-rosa e teca); as frutifcras (pupunha, 
castanheira, banana e açaí) Ressalte-se que os associa 
dos Já estão orgarnzados para procura das sementes e 
implantação de viveiro, para poder trucrar a implanta 
ção Já cm 1998 

3 Recuperação de áreas 
degradas com sistemas 
agroflorcstal-Castanherra 

Cornurududcs de assen 
tamento antigo, com 
áreas degradadoras 

Aproximadamente l 30 
famílias 

Por falta de sustcntabihdadc econô 
rruca, as famílias deste assentamento 
vivem atualmente de empreitadas nas 
fazendas de pecuána da região. 
Quando conseguem permanecer na 
área, trabalham com lavoura branca 
para sobrevivência, Parcelas das 
propnedades encontram-se abando 
nadas com capoeira rala ou até sem 
qualquer cobertura. 

1 Recuperar as áreas degradadas com cultivo em 
sistema agroflorestal, propiciando aos assentados al 
ternativa permanente de geração de renda. 

2 Evitar novos desmatamcntos na área para implanta 
ção da lavoura branca. 

3 Assistir os assentados na implantação de culnvos em 
sistema agroflorestal 

4 Possibilitar a fixação da comunída de em bases mais 
sólidas. 
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Projeto 
Quadro 14: COMPONENTE 9 - Projetos Pilotos (continuação) 

População 
4 Exploração agroflorcstal 

planejada cm áreas de 
novos assentamentos 
Cotnguaçu 

5 Extração de Castanha do 
Brasil com bencficra 
rnento e comercialização 
Juruena 

6 Utilização de Resíduos 
de Madeira como adubo 
orgânico para cultivo, cm 
pequenas propriedades - 
Juína. 

Proponente 
Associação Bela Vista 

Associação dos Produ 
tores Rurais do Municí 
pio de Jurucna 
AD EJ U R 

Pequenos produtores 
rurais - Juína 

Aproxrrnadamcnte 160 
famílias numa primeira 
fase, podendo se esten 
der para uma área de 
100 000 ha, envolvendo 
cerca de 1 500 famílias 

Aproximadamente 80 
famílias 

Aproximadamente 150 
famíhas 

Justificativa 

O entorno da zona urbana de Juina é 
ocupado por inúmeras pequenas 
propriedades onde é cultivado o café, 
frutíferas, guaraná, pupunha, entre 
outras. Tendo em vista a ausência de 
fontes de matéria orgânica na área, 
verifica-se uma utilização crescente 
de agroqulrmcos. Em decorrência da 
alta incidência de chuvas este manejo 
vem ocasionando a poluição dos 
solos e cursos d' água. 

Objetivos 
l Criar novo conceito de exploração dos recursos 
naturais cm áreas de novos assentamentos, substrtu 
indo formas tradicionais de ocupação do solo (derru 
bada seguida de queimada) por outras mais adequa 
das, como o manejo florestal 

2 Assessorar os novos assentados no planejamento de 
alternativas diversificadas do uso do solo, desde a 
fase mic1a\ de ocupação dos lotes implantando cultu 
ras de retorno e com buixo impacto ambiental. 

3 Aumentar os conhecimentos dos assentados possi 
bilitundo-lhcs planejamento global das propriedades, 
pma um melhor aproveitamento individual e coletivo 
dos créditos PROCERA, concedidos pelo iNCRA 

4 Com base na experiência do projct o, sugerir critérios 
e revisão das Dirctnzes Básicas do INCRA e 
INTERMAT, pata novos assentamentos 

1 Criar novas alternativas de renda e 0111 menor im 
pacto ambiental. 

2 Reduzir a ação antrópica sobre a e obcrtura vegetal 
do Município de Juruena. 

3 Incentivar o extrativismo da castanha nativa, como 
fonte de renda. 

4 Desenvolver técnica de beneficiamento e de comer 
crahzação do produto. 

1 Ehrnmar scrragens dos pátios das mudcirerras quei 
madas, dando destino sustentável a parte dos resídu 
os. 

2 Contribuir para a recomposição da fertilidade do 
solo. 

3 Reduzir o custo da produção. 
4 Dirrunurr poluição do ar, decorrente de queimada de 

resíduos nas áreas de concentração das madeiras 
5 Drmmurr a população dos cursos d' água 
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2.6 Gestão Institucional e Estrutura do Projeto 

O caráter piloto do projeto, a sua localização em uma região predeterminada, a sua intencionalidade de 
promover o desenvolvimento e implantação de um modelo de gestão ambiental, decentralizada e compartilhada 
levaram a uma proposta de gestão institucional bastante inovadora, como explicitado a seguir. 

Na perspectiva nacional, verticalizada, o PGAI/MT insere-se no Subprograma de Política de Recursos 
Nacionais do PPG7, em igualdade de condições com projetos similares dos outros Estados Amazônicos. Sua 
aprovação. bem como suas normas de execução estão condicionadas ao cumprimento de Diretrizes emanadas da 
Coordenação Geral do PPG7, da Secretaria Técnica do SPRN/MMA. dos países doadores e do BIRD. 

Esta relação vertical traz. por sua vez, ganhos oriundos de experiências vividas nos outros Subprogramas 
desenvolvidos no âmbito do PPG7 e da relação interestadual possibilitada pelo GTTP/SPRN. 

"1 
A nível estadual. a gestão do PGA! adquire uma dimensão horizontal, compartilhada através do GT!MT. 

Desde a sua criação em 18/01/96, até o presente momento, o GT.'MT é constituído por 14 entidades estaduais e 
federais, que direta ou indiretamente, exercem um papel na gestão ambiental do Estado . 

•• Contudo, o elevado número de entidades participantes vem reduzindo a agilidade requerida do GT/MT, 
coordenador do PGAI. Além do mais, o seu Decreto de Criação não previa a representação dos municípios da 
região prioritária. Por estas duas razões, deverá ser alterada a composição do GT, para incluir exclusivamente as 
entidades coexecutoras diretas do PGAI: FEMA. SEPLAN, Secretaria Estadual de Agricultura. IBAMA e um 
representante dos Municípios da Região (rotativo). As outras entidades indiretamente envolvidas serão convoca 
das pelo GT/MT toda vez que for necessário, tendo em vista a execução do projeto. 

Ainda a nível estadual. vale destacar a integração intersecretarial FEMA/SEPLAN que vem se reforçando 
na fase de preparação do projeto e deverá ser formalizada e consolidada ao longo da execução do projeto, em 
função da estreita relação existente entre as atividades propostas por ambas as instituições no PGA! e do seu 
rebatímento a nível local, na descentralização da gestão ambiental. Esta integração operacional FEMA/SEPLAN, 
pioneira no Estado, poderá a seguir, ser ampliada à outras regiões do Estado. 

A maior alteração da proposta de gestão institucional situa-se porém ao nível regional e local. Desde a 
fase inicial de elaboração do projeto, a FEMA procurou viabilizar a participação não só do poder executivo local 
(representado pelo Secretário Municipal de Agricultura de Juína), como também de representantes dos diversos 
segmentos sociais (inclusive indígena, geralmente tratado separadamente) e dos setores produtivos. 

A resposta dessas entidades foi imediata e constante, levando o projeto ao seu perfil atual, elaborado e 
consensual entre todas as partes, bem como na definição das suas instâncias de representação colegiada. 

2.6.1 Proposta de Gestão do PGAI 

Do resultado desses debates, configurou-se a nível do Estado. a seguinte proposta de Gestão: 

O GT/MT mantém a sua função coordenadora. porém esta função no PGA!. emana de uma representação 
mais ampla das entidades da região. seja consultivª' por meio dos CMDR's e Conselho Regional que exercem 
um papel assessor (Conselheiros) e controlador (Avaliadores) das decisões tomadas pelo GT. seja executiva, por 
meio das Secretarias Municipais (e da Central de Associações Indígenas) que tem assento no próprio GT. 

A UA/SPRNIMT (a ser ampliada tão logo esteja aprovado o PGA!), compete os papéis de: 
a) apoiar o próprio GTIMT: 

b) executar as decisões tomadas pelo GT/MT; 

e) mobilizar as entidades diretamente envolvidas na execução (estaduais, regionais e locais); 

d) articular com as entidades (federais e estaduais) indiretamente envolvidas no PGA! e com a 
Secretaria técnica do SPRN/PPG7/MMA; 
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e) convocar as reuniões periódicas do GT e do Conselho Regional; 

f) administrar os recursos do projeto e dos convênios conforme acordado com o MMA; 

g)consolidar a(s) programaçãoíões); 

h) efetivar a Monitoria e Avaliação, submetendo os seus resultados ao Conselho Regional, 
GT/MTe MMA. 

Vale finalmente observar que as atividades a serem realizadas pela FEMA e SEPLAN estarão a cargo das 
próprias equipes técmcas hoje existentes, com o reforço ocasional de serviços terceinzados ( com exceção na 
FEMA regional de Juína, o qual requer contratação de novos técnicos). Ambas as mstituições entendem que as 
atividades programadas no PGA!, requerem fundamentalmente uma nova abordagem técnica e/ou metodológica 
que possa ser assimilada pelo corpo técnico já disponível desde que assegurada a devida capacitação. 

Finalmente, dado que o PGAI não deverá oferecer estímulo para levar e manter, na região noroeste, um 
elevado número de técnicos de nível superior, o projeto deverá inovar ao investir maciçamente na capacitação 
dos escassos recursos humanos disponíveis, potencializando a capacidade institucional tanto do poder executivo 
local quanto das lideranças dos diversos segmentos sociais e setores produtivos. ambas motivadas para tal. 

Essa experiência, sem dúvida também será pioneira, pois se bem sucedida, como tudo indica até o mo. 
mento, poderá ser replicada a outras regiões do Estado. Além disto, o envolvimento das própnas lideranças da 
região constitui a maior garantia de sustentabilidade institucional do PGAI. 

A Ilustração 5, a seguir apresentada exemplifica a proposta de gestão para o PGAI-MT. 

2. 6.2 Entidades Executoras e de Apoio 

Entidades executoras do projeto e membros do GT 

- FEMA · Fundação Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso estará a frente da coorde 
nação do PGAL participando ativamente da sua execução e capacitando os parceiros regionais para 
assegurar uma gradativa descentralização do processo de gestão ambiental. 

- SEPLAN - Secretaria de Planejamento do Estado de Mato Grosso, deverá, a partir dos dados do dia 
gnóstico do ZSEE/MT, desenvolver estudos de Áreas Críticas, bem como subsidiar o planejamen 
to/redirecionamento das diversas atividades produtivas. Nesta perspectiva, a SEPLAN fornecerá ao 
projeto a base para a implantação do processo de gestão integrada da região. 

- Secretarias Municipais de Agncultura de Aripuanã, Juína, Castanheira, Juruena e Cotriguaçu, com 
apoio da correspondente Secretaria Estadual. deverão a partir da capacitação de técnicos e de dota 
ção de recursos humanos, em parceria com a FEMA, assumir funções descentralizadas de controle e 
fiscalização ambiental, a nível local. 

- A Central das Associações Indígenas, que reunirá as diversas associações das etnias da região noro 
este, deverá em parcena com a FEMA. a partir de capacitação de seus recursos humanos, empreen 
der a vigilância interna, dos perímetros e entornas das Áreas Indígenas da região noroeste, bem 
como efetivar a reaviventação dos limites das Als. 
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ILUSTRAÇÃO 5: GESTÃO PARA O PGAl~MT. 
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- Entidades representativas dos segmentos sociais e setores produtivos participação nos Conselhos 
de Desenvolvimento Rural de cada um dos Municípios, bem como do Conselho Regional, dando su 
gestões no planejamento e execução das atividades de zoneamento, controle, fiscalização e refor 
çando o processo de educação ambiental a nível das suas associações. 

- IBAMA apoiará o processo de descentralização de suas ações para a FEMA e facilitará o acesso aos 
dados relativos às atividades que lhes são próprias: licenciamento ambiental de indústrias madeirei 
ras e de reforma de pastagens: projetos de reflorestamento e PrFJ' s: de produtos florestais não ma 
deiráveis e de desrnatamentos: acompanhamento de vistorias de planos de manejo florestal. 

Entidades de apoio ao projeto 

- fNTERMAT e INCRA deverão facilitar à FEMA o acesso a dados cadastrais da região, para ali 
mentar a base geográfica do Monitoramento e da Fiscalização; participarão do processo de discus 
são do planejamento e/ou recuperação de assentamentos rurais, de definição de critérios ambientais, 
do planejamento de novos assentamentos na região noroeste do Estado. cujas áreas deverão ser defi 
nidas pela SEPLAN, conforme resultados do DSEE/ZSEE. 

- FUNAI/CAIEMT apoiarão as Associações Indígenas no processo de capacitação de seus recursos 
humanos e na vigilância das AI's. 

- DNPM e MET AMA T deverão apoiar a SEPLAN e FEMA, fornecendo dados sobre as áreas de pes 
quisa e lavra na região, do andamento dos processos, e na fiscalização da atividade minerária. 

- EMPAER e INDEA deverão apoiar a FEMA e as Secretarias da Agricultura dos Municípios na fis 
calização preventiva (educação ambiental), capacitando e acompanhando a implantação de formas 
alternativas de manejo do solo e dos recursos florestais, e de técnicas agrícolas e agroflorestais. 

- Batalhão da Polícia Florestal apoiará as atividades de fiscalização da FEMA. 

- Ministério Público/Curadoria do Meio Ambiente de Juína apoiarão as entidades, Prefeituras e a pró 
pria FEMA. movendo ações que se fizerem necessárias à defesa do meio ambiente, seja de proteção, 
prevenção ou reparação de danos. 

2. 7 Recursos Físicos e Humanos dos Principais Executores 

2. 7.1 Recursos Humanos Disponíveis e Necessários 

O Quadro 15 a seguir apresentado explicita a situação das entidades executoras do PGAI~MT em termos 
da disponibilidade atual e perfil dos seus recursos humanos. exclusivamente técnicos; quais ficarão disponíveis 
para integrar o projeto; e. quantos são ainda necessános. 

2.7.2 Equipamentos e Instalações Disponíveis e Necessários 

O Quadro 16 apresenta a situação das instalações atuais e solicitações de novas construções, enquanto os 
Quadros 17 e 18, construídos com a mesma lógica dos anteriores. especificam separadamente a disponibilidade 
atual de equipamentos e as demandas necessárias para a execução do projeto, por entidade executora. 
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Quadro 15: Recursos Humanos - Disponíveis e Necessários 

ENTlDAl>l-: EXECUTORA 
RECURSOS HUMANOS 

Disponlveis - Lotados Disponlveis para o Neccu6rios 
PGAI 

FllNDAÇAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 
)- Unidade de Apoio 01 Eng• Sanitarista, OI Engº Agrônomo, OI Administrâêlor OI TNS na área técnica com experiência em execução de 

Empresas. 01 Apoio Administrativo Todos projeto. 01 TNM na área adm/flnancejru 
Coordenadoria de Pesq11isa e Plauejamento 
Ambiental (CPPA)FEMA/SEDE 
)" Divisão de Pesquisa Ambiental 03 Eng.º Florestais, 02 Geólogos, 03 Téc. Florestais, 01 Indefinido O l TNS com capacidade para acompanhar os projetos pilotos 

Bióloga produtivos 
)" Oi visão de Planejamento e Laboratório de OI Eng.ºCivil, 02 Desenhistas, 03 Biólogos, OI Geólogo, Todos Reforço de Consultoria p/ montagem do SIIR/NO/MT -x- 

Geoprocessamento 02 Assistentes Administrativos 
} Divisão de Gestão de Recursos Hídricos OI Geólogo, 02 Eng.º Sanitaristas, OI Secretána Todos 
} Divisão de Laboratório Flsi- OI Qulmíco, 06 Técnicos nível médío(laboratorista e Todosüempo parcial) 

co/Quimico/Biológico coletores). OI aux i I i ar, OI Assist. Administrativo 
)., Dlvisàu de l".ducaçi\o Ambiental O l Eng.• Sanitarisla, 03 Pedagogos, OI Historiadora, O 1 

Eng.º Agrônomo, 02 Técnicos nível médio Todosüernpo parcial) ,.. Di visãn de Unidade de Conservação 02 Biólogas, 03 Técn. Florestais, OI Historiadora, OI 
Geóloga. 01 Bacharel Letras, OI Eng," Agrônomo, OJ Ass. Indefinido 
Adm .• OI Arquit , OI Técnico Contábil 

Coordenadoria de Monitorização e Controle 
Ambiental (CMCA) IIEMA/SEDE ,.. Div1stlo (]ç Atividades Agropecuárias. OI IJiólogu. 02 Fng.º Agrônomos. 05 Eng " Florestais. OI Todus(lc1111,o purcial) •)(• 

Florcstars, l'c~ca e Fauna Técnico Agropecuária 
)., Divisão de Atividades de Projetos de Infra- OI Eng.º Quimice, 04 Eng." Sanitaristas. 01 Eng.º Civil. OI Tudos(tcmpo parcial) -)(- 

estrutura Técnico nível médio 
)., Divisão de Atividades de Indústrias e OI Eng." Qulmico, 04 Eng." Sanitaristas, OI Eng° Civil. OI Tudosücmpo parcial) -x- 

Serviços Técnico nível médio 
),, Divbao de Mineração 06 Geólogos. 04 Eng." Florestais, 01 Téc. nlv. médio Indefinido •}(- 

} llnjdadc Regional de Apoio 110 Eco- -x- Cnncursudos à serem 02 Engº Florestais, 02 Tecnico-Agrfc, 02 Técnicos-Adrn , 01 
desenvolvimento (ll.R)- JU(NA contratados Auxiliar Adm. 

SECRETARIA DE ESTADO DE PL.\NEJAMENTO E COORDENAÇAO GERAL-SEPLAN/MT 
)- Equipe de Zoneamento 04 Geólogos, 03 Eng.º Agrônomos, OI Eng.º Agrônomo e 

Geólogo, OI Geólogo, OI Eng.º Civil. OI Biólogo, 04 Todos (tempo parcial) Consultores - 1 por cada área de estudo 
Economistas, 02 Eng," Sanitaristas, 02 Adm. Empresas, OI 
Advogado e Engº Agronôrno, 01 Técn. em Contabilidade, 
OI Engº Cartógrafo 
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Quadro 15: Recursos Humanos - Disponlveis e Necessários (continuação) 

ENTIDADE EXECUTORA 
RECURSOS HUMANOS 

Dísponfvels - Lotados Disponlveis para Necessários 
o PGAI 

Prefeitura Municipal de Julna 02 Técnico agrícola, OI Eng.º Florestal, O 1 
)" Secretaria Municipal de Agricultu- Eng.º Agrícola, 02 Técnicos nível médio, 02 Todos • 

ra, Mineração e Meio Ambiente Técnicos nível básico, 07 auxiliares 
Prefeitura Municipal de Castanheira 
>-' Secretaria Municipal de Agricultu- 02 Técnicos nfvel médio( INDEA), 01 Técnico Todos • 

ra e Meio Ambiente Agrícola ( EMPAER) 
Prefeitura Municipal de Cotriguaçu 
>-' Secretaria Municpal de Agricultura O 1 Técnico nlvel básico, OI Técnico nível Su- Todos • 

perior, OI Técnico nlvel médio 
Prefeitura Municipal de Juruena Todos 
)" Secretaria Municipal de Agricultu- OI Eng." agrônomo, OI Técnico nível médio • 

ra (EMPAER), 01 Técnico nível médio (ATER) 
Prefeitura Municipal de Aripuanã 
:,.. Secretaria Municipal de Agricultu- 02 Técnicos nível médio, OI Técnico Agrícola Todos • 

ra, Indústria, Comércio e Turismo 
Central das Associações Indígenas Presidente (da Etnia Rikbatsa) com participa- Todos 

ção de outras associações e de assessores não 
indígenas 

Ministério Público (Jufna) Todos 

PIV's - Postos indígenas de Vigilfin- Indígenas das respectivas associações Todos -x~ 
eia 

• Terceirizar (por tempo determinado e necessário) OI equipe multidisciplinar para prestar assessoria à todas Secretarias dos municlpios, inclusive à Central de 
Associações lndlgenas, e participar do processo de capacitação dos componentes 3 e 4 
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Quadro 16: Instalações - Disponíveis e Necessárias 

ENTIDADE EXECUTORA RECURSOSDEINSTALAÇAO 
DISPONIVEIS NECESSARIOS 

FUNDAÇAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 
Unidade de Apoio-UA/SPRN/PPG7 OI Sala de aproximadamente 24 m2 OI Sala de 40 m2 

Coordenadoria de Pesquisa e Planejamento Ambi- 
ental CPPA}-FEMA/SEDE ,. Divisão de Pesquisa Ambiental OI Sala 
:,.. Divisão de Planejamento Ambiental e Laboratório 04 Salas 

de Geoprocessamento 
),. Divisão de Gestão de Recursos Hídricos OI Sala 16 m2 ,.. Divisão de Laboratório Ftsico/Químico/Biológico 05 salas-setor fís .• qufm., 03salas· rnicrobiol., 03 salas-campo, 

OI sala- pesticidas, 04 salas -setor Adrn, O l sala-copa - to- 
tal:450m1• 

),. Divisão de Educação Ambiental OI sala 20 m2 ,;. - Divisão de Unidade de Conservação 01 Sala - 
Coordenadoria de Monitorização e Controle ambi- 
ental (CMCA}-FEMA/SEDE 
)ó> Divisão de Atividades Agropecuárias Florestais, 01 sala 50 m2 

Pesca e Fauna ,. Divisão de Atividades de Projetos de Infra. 01 sala 16 m2 

estrutura 
:,.. Divisão de Atividades de Indústrias e Serviços 01 sala 14 m2 

y Divisão de Atividades de Mineração OI sala 18 m2 ,. Unidade Regional ao Ecodesenvolvimento UR - Construção em Alvenaria com 200 
JUÍNA m> 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO GERAL 
)o' Equipe de Zoneamento 

44 



.. .. 
PGAI-MT 

Quadro 16: Instalações - Disponíveis e Necessários ( continuação) 

ENTIDADE EXECUTORA RECURSOSDEINSTALAÇAO 
DISPONIVEIS NECESSARIOS 

Prefeitura Municipal de Juína Construção mista em Alvenaria e Madeira - 03 Salas de 25 m2 

,. Secretaria Municipal de Agricultura, Mineração e (recepção, cadastro e gabinete), 01 Sala de 04 m2 (banheiro), 01 Construção em Alvenaria com 11 O 
Meio Ambiente Sala de 12 m2 ( copa). Essas Instalações estão sendo cedidas para m2 

uso temporário pela CODEMA T. 
Prefeitura Municipal de Castanheira 
,. Secretaria Municipal de Agricultura 02 Salas 09 m2 de madeira onde funciona (EMPAER e Secretaria Construção em Alvenaria com 

Municipal de Agricultura) 110 n12 

-Prel'eitura Municipal de Cotriguaçu ,. Secretaria Municipal de Agricultura 01 Sala 16 m-, 01 Sala 12 m2 - onde funcionam(Secretaria Muni- Construção em Alvenaria com 11 O 
cipal de Agricultura/lNDEA/EMP AER/Junta Serviço Mili- m' 
tar/Posto de Identificação 

Prefeitura Municipal de Juruena 
r: Secretaria Municipal de Agricultura Prédio Alugado sem estrutura necessána onde funcionam Centro Construção em Alvenaria com 110 

de Abastecimento da Prefeitura, Associação, EMPAER m2 
Prefeitura Municipal de Aripuanã 
)"' Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, O 1 Sala 30 m2 alugada Construção em Alvenaria com 11 O 

Comércio Turismo e Mineração m' 
Central de Associações Indígenas 01 Sala pequena em conjunto com a Associação da Etnia Cinta Construção em Alvenaria com 90 

Larga m2 
Não há necessidade de base tisica, , Postos Indígenas de Vigilância - PIV's -- Sem base fisica pois os postos de vigilância são 
móveis (Barcos e Automóveis) 

Ministério Público (Juína) O 1 sala com 24 m2 -X- 
--- 
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Quadro 17: Equipamentos Disponíveis 

ENTIDADE EXECUTORA: RECURSOS DE EQUIPAMENTOS DISPONiVEIS 

Unidade de Apoio UA-SPRN/PPG7 OI Computador, O\ Impressora, OI Fax, OI Telefone 
----- 
Coordenadoria de Pesquisa e P)anejamento Ambiental 
(CPPA)- FEMA/SEDK ,. Divisão de Pesquisa Ambiental O\ Telefone, 01 Micro 486, 01 Impressora, 01 Notebook, OI TV, 01 Vídeo Cassete, OI Filmadora, 

OI GPS, OI Binóculo 
~ Divisão de Planejamento e Laboratório de Geoprocessamento 02 Telefones, 09 Micros, 03 Impressoras, OI Ploter, OI GPS, 03 Mesas de Luz 
' Divisão de Gestão de Recursos Hldricos OI Telefone, OI Computador, 01 Impressora ,, ,. Divião de Laboratório Físico/Qulrnico/Biológico Laboratório Completo para análises. 
;.. Divisão de Educação Ambiental 01 Telefone, 02 Micros, 01 Impressora, OI TV, OI Vídeo. ,. Divisão de Unidade de Conservação OI Telefone, OI Micro 486, OI Impressora 
Coordenadoria de Monitorização e Controle Ambiental 
(CMCA)- FEMA/SEDE 
}.- Divisão de Atividades Agropecuárias, Florestais, Pesca e 02 Computadores, OI Impressoras, 01 Telefone 

Fauna 
}.- Divisão de Atividades de Projetos de Infra-estrutura O l Computador, OI Impressora, O 1 Telefone ,. Divisão de Atividades de Indústrias e Serviços OI Telefone, O 1 Computador, OI Impressora 
}.- Divisão de Mineração 01 Telefone, Ol Computador, OI Impressora 
Unidade Regional de Apoio ao Ecodesenvolvimento (UR) -x- 
.JllÍNA 
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - 
SEPLAN 
)" Equipe de Zoneamento 06 Computadores, 05 Impressoras jato tinta, 02 Impressoras Laser, OI Ploter, O 1 Scanner Ao, O 1 

Scanner A4, 02 GPS, 01 Conjunto de GPS Ashtech XlGPPS 
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Quadro 17: Equipamentos Disponíveis (continuação) 

ENTIDADE EXECUTORA RECURSOS DE EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS 

Prefeitura Municipal de Juína 
;..- Secretaria Municipal de Agricultura, Mineração e Meio Am- r 06 escrivaninhas, 12 cadeiras, 01 arquivo de aço, 01 balcão, 02 estantes de madeira, 01 ramal tele- 

biente fônico, 02 máquinas datilográficas. 
Prefeitura Municipal de Castanheira 
:,.. Secretaria Municipal de Agricultura [ 01 Ramal telefônico, 01 escrivaninha, 01 máquina datilográfica, 01 arquivo de aço. 
Prefeitura Municipal de Cotriguaçu 
,..- Secretaria Municipal de Agricultura 101 Máquina de Datilografia, 02 Arquivos de aço, 01 Armário, 01 Mesa, 04 Cadeiras 
Prefeitura Municipal de Juruena 
~ Secretaria Municipal de Agricultura j Não há equipamentos exclusivos, é usado em conjunto com outras Secretarias. 

t-= -- ···- Prefeitura Municipal de Aripuanã 
,- Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio j 01 Máquina de Datilografia, 01 TV, 01 Vídeo Cassete, 02 Escrivaninhas, 01 Ramal Telefônico 

Turismo e Mineração 
Central de Associações Indígenas 
};- PIV's - Postos Indígenas de Vigilância \ Não há, pois são postos móveis 
Ministério Público -JUlN A 
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Quadro 18: Equipamentos Necessários 
EQllf PAMENTOS QTDF. U.R. ARIP. JUR. JUINA CAST COTR C.A.I. PIVS M.P. f'EMA/UA 
DESCRIÇAO 
[uyota Cabine Dupla e/ carroc. completa c/ guincho, ar, direção, 10 OI Ol OI OI OI OI OI -X- -X- 03 

4x4 - 
Barco de alumínio d motor de popa 40 IIP OI OI ·X- -X· -X- ·X· ·X- ·X· -X· -X- 
Bmco de alumlnio e/ motor de popa 2S HP 08 02 Ol 01 -X- ·X- -X· 02 02 -X- 
( 'arreta p/ barco 09 03 01 01 -X- -X- -X- 02 02 -X· 
Rádio multitrequencial e/ acessórios completo-fixo 09 OI ·X· -X- -X· -X· -X- OI 07 -X- 
Rádio multifrequencial cJ acessórios completo-móvel 09 OI -X- -X- -X- ·X- -X- 01 07 ·X- 
Computador Pentium 200 c/ multimldia e fax-modem 09 OI 01 OI OI OI OI OI -X· 01 Ol 
lrnpress.jaio de tinta color cl02 cartuchos simultãneos,c/8ppm e 720 08 OI 01 OI OI 01 OI OI ·X· OI 
drr 
lrnpressora Matricial (80 colunas} OI ·X· -X- ·X- -X- -X- ·X- -X- -X- OI 
No-hrcak estabilizado de 02 K VA 07 OI OI Ol Ol OI OI OI -X- -X- 
No-breu], estabihzado de OI K VA OI -X- -X- -X- -X· -X· -X- -X- -X· OI 
arqu ivo de aço e/ 4 gavetas 14 02 02 02 02 02 02 02 -X- -X- 
Fstante de aço 03 02 ·X· ·X- -X- ·X· -X- 01 -X- ·X- 
Mc~a pi compmaüor e/ altura de teclado ajustâvel 09 OI Oi OI OI OI OI OI -X- OI OI 
Mesa p/ impressora 09 OI OI Ol OI OI OI OI ·X· OI OI 
Mesa d 03 gavetas 09 05 ·X- -X- -X- ·X· ·X- 04 -X· ·X- 
Mesa pi Reunião OI OI -X- -X- -X- -X- -X- -X· -X- -X- 
Cadeira giratória e/ altura ajustável 08 Ol OI OI 01 OI OI 01 ·X- 01 
Cade ira de palhinha 27 15 -X- -X- -X- -X- -X- 12 -X- -X- 
Aparelho Telefone OI Oi -X- -X- ·X· ·X· ·X- -X· -X- -X- 
F 1lmadnra e/ zoom semi-profissional 08 OI OI OI OI OI OI OI ·X· OI 
Máquin» fotográf 35 mm com zoom automát. e lente de 30 a 70 cm 08 Ol OI Ol OI OI OI Ol -X- 01 
Televisão 20 polegadas colorida e/ controle remoto 08 01 OI OI OI OI OI OI -X- OI 
Vídeo cassete 4 cabeças e/ controle remoto 08 OI OI Ol OI OI OI OI -X- OI 
F,1x-modem e/ cortador automático, Secretária Eletrônica, discagem 08 01 OI OI OI OI OI 01 ·X· 01 
por um loque, viva voz 
Retroprojetor OI OI -X- -X- ·X- -X· -X- ·X- -X- ·X- 
Ar ,;ooúicíonado 18000 BTUs 09 03 01 OI OI OI OI OI ·X· -X- 
Ar condicionado 12000 BTUs OI ·X· -X- -X- ·X· -X· -X· -X· -X- OI 
Ar condicionado 10000 BTUs OI ·X- ·X· -X- -X- -X- -X- -X- -X- Ol 
Geladeira OI Ol ·X· ·X- -X· ·X· -X- O! -X- -X· 
F1igão 4 bocas 02 OI -X- -X· -X- -X- -X- OI -X- -X- 
Sofà OI OI -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- 
Armário de Copa OI OI -X- ·X- -X- -X- ·X- -X· -X· -X· 
Bebedouro 02 Oi -X- -X- -X· -X- -X- 01 ·X- -X- 
GPS Garmim 95 07 03 -X- -X- -X- -X- ·X· 02 02 -X- 
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Quadro 18: Equipamentos- Necessários (continuação) 

EQUIPAMENTOS. Descrição QTDE U.R. ARIP. JUR. JUINA CAST. COTR. C.A.I. PIVS M.P. FEMA/ 
U.A. Bateria p/ placa solar 16 -X- -X- -X- -X- -X- -X- 16 -X- -X- 

Placa solar 08 -X- -X- -X- -X- -X- -X- 08 -X- -X- 
Grampeador 01 01 -X-- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- Furador de papel OI 01 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- 
Lupa de Aumento 04 04 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- 
Scanner de mesa color p/ Comp. 01 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- 01 
EQUIPAMENTOS PARA SEPLAN/MT 
DESCRIÇAO(Quantidade) 
Bússola Brunton (02); GPS (11); Altímetro Barométrico (05); Máquina Fotográfica (09); Filmadora (câmara de vídeo JVC GR-AX827 zoom 14.x lente l-2 (02); Clinômetro 
(02); Trena 10 m (03); Enxadão (01); Faca (OI); Pá reta (01); Peneira {OI); Trado (01); Escala de cor (01); Anel de Amostra Indeformada (01); Peagâmetro (01); Disco de 
Transparência (OI); Termômetro para ar e água (O 1 ); Molinete (O 1 ); Pluviômetro (04); Medidor de OD (OI); Régua limimétrica (04); Psicrômetro asmann (OI); Termômetro de 
solo (05); Escada de Corda (O 1 ); Enxada (O 1 ); Lupa (02); Fita métrica (02); Corda e/ cinto de lona (09); Binóculo (OI); Tesoura Poda (01 ); Prensa (O 1 ); Estufa (OI); Corda - 
30 m (O 1 ); Facão (01 ); Rede de neblina (02); Camburões (02); Bandeja de Alunínio (02); Bandeja de Alumínio (05); Vidros para acondicionamento (200). 
QTDE - Quantidade; U.R. - Unidade Regional da FEMA em Juína; ARIP. - Aripuanã; JUR. - Juruena; CAST- Castanheira; COTR. - Cotriguaçu; C.A.I. - Central de Asso 
ciuções indígenas; PIV's - Postos lndigenas de Vigilâncias; M.P. - Ministério Público 
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2.8 Custos das Atividades 

Os custos relativos às obras, equipamentos e material permanente (EQ/M.P.), serviços de consultoria (S.CONS.), diárias, material de consumo (M.CONS.), passagens 
{PASSAG.), Serviço de Terceiros Pessoa Física (S.T.P.F) e Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica (S.T.P.J) estão especificados por atividades na Tabela 7 a seguir. Na seqüên 
eia, apresenta-se a Tabela 8, onde os custos estão resumidos por componente. 

Tabela 7: Custos Estimados por Componentes e Atividades 
VALORES EM REAIS 

('01\ll'ON!-;NTE 1 - U:GISI.AÇAO AIHIUENTAL OBRAS F.Q.tl\1.P. S.('.ONS. DIARIAS M.CONS. PASSA(;. s.r.e.r, S.'l'.P.J. TOTAL 

Atividade 1 - Compatibilizar as Lcgislaçill:s Ambientais existentes. -0- -0- 18.000,00 4 500,00 2.500,00 13.880,00 1.500,00 22 940,00 63.320,00 
Atividade 2 - Dinamizar a aprovação das minutas de revi- -0- -0- 18.000,00 -0- 1.500,00 6.480,00 1.500,00 8 100,00 35 S80,00 
são/compatibilização e de regulamentação da legislação ambiental 
Atividade 3 - Implementar as Legislações Ambientais -0- -0- ·O- 2.700,00 500,00 3.240,00 -0- 5 000.00 1 l 440,00 

TOTAl. DO ('OMPONENTE .o. -0- 36.000,00 7.200,00 4.500,00 23.600,00 J.000,00 36.040,00 tl0.340,00 
COI\IPONENTE 2 - INTEGRAÇAO INTERINSTITLJClONAL OBRAS EQ./M.P. S.CONS. DIARlAS M.CONS. PASSAG. S.T.P.F. S.T.P.J. TOTAL 

/\ tivrdade 1 - Promover a articulação po!llica-institucional para a ·O- -0- -0- 13.440,00 -0- 11.760,00 -0- -0- 25 200,00 
Gestão Ambiental 
Aliví,lndc 2 - l>c:finir atribuições e competênclas das entidades públicas -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- .{). -0- 
e privadas envolvidas na execução do PGA! 
Atividade 3 - Divulgar o Termo de Acordo e as atribuições e competên- -0- -0- -0- 6.240,00 l 000,00 -0- -0- 7 300,00 14.540,00 
e ias das entidades executoras do PGAI. 
Atividade 4 - Ampliar a representação dos Conselhos Municipais de -0- -0- 7.000.00 -0- 500,00 900,00 -0- 500,00 8 900,00 
Desenvolvimento Rural p/ atuação em Meio Ambiente 
Atividade 5 - Criar Conselho Regional do PGAI, representantes dos 5 -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 
municípios e dos diversos setores econômicos e sociais 
Alividade 6 - Incluir a representação do Cons.Reg .. do PGAI no GT/MT -0- -0- ·O- 8.910,00 -0- 17.820,00 -0- -0- 26.730,00 
Auvidade 7 - Asses. A execução do PGA! de forma integrada por meio -0- -0- -0- 13.350,00 -0- 18.300,00 -0- 500,00 32 150,00 
de! reuniões mensais do (MDR 's bimestrais do Conselho Regional e 
1 rimestrais do GT/MT 
Atividade 8 - Avaliar semestralmente os relatórios apresentados pelo -0- -0- -0- -0- -0- -0- ·O- -0- -0- 
<.iT/MI' 
TOTAL DO COMPONENTE -0- -0- 7.000,00 41.940,00 UI00,00 48.780,00 -0- 8.J00.00 107.520,00 
C'OJ\ll'ONENTE J - ESTRUTURAÇAO FlSICA E OBRAS EQ./M.P. S.CONS. OIARIAS M,CONS. PASSAG. S.T.P.F, S.T.P.J. TOTAL 
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
A tividade l - Estruturar fisicamente as instituições. Envolv. no projeto 336.000,00 748.333,30 -0- -0- 132.699,90 -0- -0- 136 910,00 1JS3943,20 
Atividade 2 - Promover a capacitação das entidades Governamentais e -0- -0- 20 000.00 38 610,00 4.500,00 55 400.00 -0- 91.804,00 210 314,00 
não Governamentais 
TOTAi. DO COMl'ONt:NTE 336.000,00 748.JJJ,30 20.000Jl(I 38.610,00 137.199,90 SS.400,00 -0- 228.714,00 J.564.257,20 
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Tabela 7: Custos Estimados por Componentes e Atividades (continuação) 
VALORES EM REAIS 

COMPONENTE 4 - ORGANIZAÇAO DA PARTICIPAÇAO DE OBRAS EQ./M.P. S.CONS. OIARIAS M.CONS. PASSAG. S.T.P.F. S.T.P.J. TOTAL 
SEGMENTOS SOCIAIS E SETORES PRODUTIVOS 
Auvidade l - Definir mecanismos de organização.particlpaçãn dos ·O- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 
diversos segmentos sociais e setores produtivos no PGAI 
Atividade 2 - Capacuar lideranças para implementação da Gestão -0- -0- 94.300,00 -0- 27.000,00 62 580,00 -0- 143.310,00 327.190,00 
Ambiental integrada 
Atividade 3 - Promover a organização dos demais segmentos setores -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 
soe ia is e setores produtivos 
Auvulude 4 - Promover a integração regional entre associações dos -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 
d ivcrsos setores 
TOTAL DO COMPONENTE -0- -0- 94.300,00 -0- 27.000,00 62.580,00 -0- 143.310,00 327.190,00 
COMPONENTE 5 - APLICAÇAO DE INSTRUMENTOS DE OBRAS EQ./M.P. S.CONS. DIARIAS M.CONS. PASSAG. S.T.P.F. S.T.P.J. TOTAL 
l,F.STÃO AMBJENTAl, - ZONEAMENTO 
Atividade l -Estabelecer um processo de comunicação permanente -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 
entre: as prefeituras dos Municípios da Região Noroeste e a coordenação 
do ZSEEJSEPLAN 
Atividade 2-Mapear as áreas disponíveis com potencial para assenta- -0- -0- 12.880,00 3 t.550,00 3.342,00 3 100,00 -0- 3.840,00 54.712,00 
mente rural na Região Noroeste/ MT. 
Anvidade 3- Elaborar e Plotar a Base Cartográfica para os estudos -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 321.000,00 321.000,00 
específicos em áreas críticas. 
Atividade 4 ·- Elaborar Plano para ordenamento do entorno das áreas -0- -0- 13.260,00 27.900,00 5.418,00 2 100,00 -0- 1.800,00 50.478,00 
indígenas e de Unidades de Conservação na Região Noroeste I MT 
Atividade 5 - Elaborar Zon. Etna-Ambiental em duas áreas pilotos -0- -0- 33.400,00 96 400,00 18.324,00 11.540,00 9 000,00 17 500,00 186164,00 
Atividade 6 - Definir e aplicai modelos de estudo para duas áreas de -0- -0- 88.100,00 128.640,00 21.295,00 15.540,00 5.250,00 32.384,00 291.209,00 
assentamento (ocupada e não ocupada) na Região Noroeste, mdicada 
pela atividade 2. 
Auvidade 7 - Estabelecer cntérios para o Planejamento e Controle de -0- -0- 17 600,00 19 800,00 3.954,00 3.000,00 -0- 4 100,00 48.454,00 
produção mineral nos municípros de Juína e Anpuanã 
A t1 vulade- 8 - Caracterizar a esti utura de remanescentes florestais em -0- -0- 82.460,00 35.200,00 7.296,00 23.750,00 -0- 2.400,00 151.106,00 
di fei entes estágios sucessionais para fins de manejo florestal na escala 
1·100.000 
TOTAL DO COMPONENTE -0- -0- 247.700,00 339.490,00 59.629,00 59.030,00 14.250,00 383.024,00 1.103.123,00 
COMPONENTE 6 - APLICAÇAO DE INSTRUMENTOS DE OBRAS EQ./M.P. S.CONS. DIARIAS M.CONS. PASSAG. S.T.P.F. S.T,P.J. TOTAL 
GESTÃO AMBIENTAL- MONITORAMENTO 
Auvidade 1 - Montaro sistema de mforrn interligada p/ regrão noroeste -0- 80.000,00 80.000,00 29.800,00 -0- 11 000,00 1.000,00 521.600,00 723 400,00 
Atividade 2 - Estabelecer plano de ação mtegrada de monitoramento .Q. 58 600,00 l02Jll,OO 63.860,00 39.000,00 8.400,00 -0- 197.292,00 469 4(,3,00 
( água, cobertura vegetal e queimadas) 
A11v1d.1dc 3 - lrnplern plano de cap. téc. para os envolv. na área de -0- -0- 67.400,00 -0- 1 000,00 4 900,00 -0- 44.900,00 1l8200,00 
rnonit . para plena operacion. e utihz. das téc. de sensor. remoto e geop 
uphc. na região noroeste de M. Grosso 
TOTAL DO COMPONENTE -0- 138.600,00 249.711,00 93.660,00 40.000,00 24.300,00 1.000,00 763.792,00 t.311.063,00 
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Tabela 7: Custos Estimados por Componentes e Atividades (continuação) 

VALORES EM REAIS 
COMPONENTE 7 - APLICA('AO DE INSTRUMENTOS DE OBRAS EQ./M.P. S.CONS. DIA RIAS M.CONS. PASSAG. S.T.P.f. S.T.P . .1. TOTAL 
GJ<:STÁO AMBIENTAL- CONTROLE 
Atividade 1 - Elaborar e implementar plano regional de controle arnbi- -0- -0- -0- 214.990,00 29.800,00 4.920,00 -0- 15.278,40 264.988,40 
..:nlal com participação das entidades da região 
Atividade 2 - Repassar para divisão de geoprocessamento da FEMA as -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 
mli,rmnçõcs do cudustromento e Hcencíamemu para o banco de dadlls do 
monüoramemo 
TOTAL DO COMPONENTE -0- -0- -0- 214.990,00 29.800,00 4.920,00 -0- 15.278,40 264.988,40 
CO!\ll'ONENTE 8 - APLICAÇAO DE INSTRUMENTOS DE OBRAS EQ./M.P. S.CONS. DIARIAS M.CONS. PASSAG. S.T.P.F. S.T.P.J. TOTAL 
GES'J'ÃO AMBIENTAL- FISCALIZAÇÃO 
Atividade t - Estab e impl. plano de ;içào integ. de fiscaliz. ri desmat. -0- -0- -0- 1.365,00 300,00 3.780.,00 -0- l.120,00 6.565,00 
(corte raso e sel.), queim., ativ. pol./dcgrad (miner., garimpo, ind., 
infmes\ afrv agropec .. pesca e caça 
Atividade 2 - Fiscalizar desmatamentos -0- -0- -0- 255.150,00 36.000,00 -0- -0- 99.700,00 390.850,00 
Atividade 3 - Fiscalizar queimadas -0- -0- -0- 129.600,00 18.000,00 -0- -0- 9000,00 156.600,00 
Atividade 4 - Fiscalizar as áreas indlgenas e unidades de conservação -0- -0- -0- 136800,00 142.400,00 1.800,00 -0- 10 800,00 291.800,00 
Atividade 5 - Fiscalizar assentamentos rurais -0- -0- -0- 129.600,00 18.000,00 -0- -0- 9000,00 IS6.600,00 
Atividade 6 - Fiscalizar demais atividades poluidoras/degradadoras ·O- -O· -0- 291.600,00 43.200,00 -0- -0- 21.600,00 356.400,00 
Atividade 7 - Repassar para a divisão de geoprocessamento (DGEO) da -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 
l· loM A, as informações obtidas nas fiscalizações realizadas 
TOTAL DO COMPONENTE -0- -0- -0- 944.l lS,00 257.900,00 5.580,00 -0- 151.120,00 1.358.815,00 
('01\1PONENTE 9- PROJETOS PILOTOS OBRAS EQ./M.P. S.CONS. DIARIAS M.CONS. PASSAG. S.T.P.F. S.T.P.J. TOTAl. 
Atividade 1 - Elaborar e implantar projeto piloto - exploração racional e 
processamento do açaí pelas comunidades da etnia RIKBAKTSA 
Atividade 2 - Elaborar e implantar projeto piloto - consórcio agroflo- 
restai em assentamento rural consolidado - Arípuanã 
Auvidade 3 - Elaborar e implantar projeto piloto - exploração agroâo- 
restal planejada em áreas de novos assentamentos - Cotriguaçu 
Aliv idade 4 - Elaborar e implantar projeto piloto - recuperação de áreas 
degradadas com sistema agroflorestal - Castanheira 
Atividade 5 - Elaborar e implantar projeto pi1010 - extração de Casta- 
uha-do-Brasil com beneficiamento e comercializaçêo -Juruena 
Atividade 6 - Elaborar e implantar projeto piloto - utilização de resíduos 
de madeira como adubo orgânico. 
-l"OTAI. DO COMPONENTE 100.000,00 200.000,00 -0- 56.366,00 100.000,00 28.183,66 50.000,00 100.000,00 '34.549,66 
C'Ol\trONENTE I O- AVALIAÇAO E MONITORIA OBRAS EQ./M.P. S.CONS. DIARIAS M.CONS. PASSAG. S.T.P.F. S.T.P.J. TOTAL 
Atividade l - Realizar Monitoria e Avaliação do Projeto de Gestão -0- -0- 28.000,00 75 600,00 19.800,00 46.000,00 -0- 28.800,00 198.200,00 
Amh lentai. dur1111tc B sua execução 
TOTAL DO COMPONENTE -0- -0- 28.000,00 75.600,00 19.800,00 46.000,00 -0- 28.800,00 198.200,00 
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Tabela 8: Resumo dos Custos Estimados por Componentes 

VALORES EM REAIS 

COMPONENTES OBRAS EQ./M.P. S.CONS. 1 DIÁRIAS I M.CONS, 1 PASSAG. 1 S.T.P.F. 1 S.T.P.J. 1 TOTAL 

COMPONENTE 1 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 
-0- -0- 36.000,00 [ 7.200,001 4.500,00 ! 23.600,001 3.000,00 1 36.040,00 [ 110.340,00 

COMPONENTE 2 INTEGRAÇÃO INTERINSTlTUCIONAL 
-0- -0- 7.000,00 1 41.940,00 1 1.500,00 1 48.780,00 1 -0- 1 8.300.00 1 107.520,00 

COMPONENTE 3 ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E CAPACITAÇÃO 
R. HlfMANOS 

336.000,00 748.333,30 20.000,00 38.610,00 137.199,90 55.400,00 -0- 228.714,00 l 1.564.257,20 

COMPONENTE 4 ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE 
S~::TORES SOCIAIS E PRODUTIVOS 

-0- -0- 94.300,00 -0- 27.000,00 62.580,00 -0- 143.310,()(fl 327.190,00 

COMPONENTE 5APLICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE 
GESTÃO AMBIENTAL - ZONEAMENTO DE ÁRl!:AS 
CRÍTICAS 

-0- -0- 247.700,00 [ 339.490,00 59.629,00 59.030,00 14.250,0oi-383.024,00 [ 1.103.123,00 

('Ol\ll'ONENTE 6 APLICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE 
GESTÃO AMBIENTAL- MONITORAMENTO 

-0- 138.600,00 [-249.711,00 93.660,00 40.000,00 24.300,00 1.000,00T-763.792,00] 1.311.063,00 

COMPONENTE 7 APLICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE 
GESTÃO AMBIENTAL- CONTROLE 

-0- -0- -0- 214.990,00 29.800,00 4.920,00 -0- 15.278,40 [ 264.988,40 

COMPONENTE 8 APLICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE 
m::STÃO AMBIF.:NTAL- FISCALIZAÇÃO 

-0- -0- -0- 944.115,00 1 257.900,00 5.580,00 -0- 151.220,00 1 1.358.815,00 

{'OMPONENTF. - 9 PROJETOS PILOTOS 
100.000,00 1 200.000,00 -0- 56.366,00 [ 100.000,00 28.183,66 j 50.000,00 100.000,00 1 634.549,66 

COMPONENTE - 10 AVALIAÇAO E MONITORIA 
-0- 1 -0- 28.000,00 75,600,00 1 19.800,00 46.000,00 1 -0- 28.800,00 1 198.200,00 

TOTAL GERAL 436.000,00 1 1.086.933,301 682.711,00 l !.811.971,00 [ 677.328,90 1 358.373,66 68.250,00 1 1.858.478,40 1 6.980.046,26 
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2.9 Cronograma Físico e Financeiro 

A seguir se detalha por componente e respectivas atividades o cronograma físico-financeiro 

Cronograma Físico/Financeiro de Execução 

1.997 1.998 l.999 2000 
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 

COMPONENTE l - t.EGISl.,\('Â.0 AMBIENTAL 
TOTAL 1 li Ili IV 1 li Ili IV 1 li Ili IV 1 li Ili IV 

ATIVll)ADE 1 - Compatibilizar as legislações ambientais existentes 63 320,00 
ATIV[l)ADE 2 - Dinamitar a aprovação das mínutas de revi- 35.580,00 
sãn/compalibilização e de regulamentação da legislação ambiental 
A'IWIIMDE J - Implementar as legislações ambientais existentes 11.440,00 
TOTAL 110.340,00 

COMPONENTE l - lNTEGRAÇÃ.O INTERINSTITllCIONAL 
TOTAL 1 li Ili IV l li Ili IV 1 li Ili IV 1 li Ili IV 

ATIVIDADE J - Promover a articulação politica-inslitucional para a 25.200,00 
Gestão Ambiental Integrada 
A'I IVIDAOE 2 - Definir as atribuições e competências das entidades -0- 
públicas e privadas envolvidas na execução do PGAI 
ATIVIDADE 3 - Oi,iulgaro Termo de Compromisso e as atribuições e 14.540,00 
competências das entidades executoras do PGAJ 
A"I IVIDADE 4 - Ampliar a representatividade dos Conselhos Munici- 8.900,00 
pai, de l lesenvolYimcn10 Rural para atuação em Meio Ambiente 
A 1 IVIDADE 5 - Criar Conselho Regional do PGA!, representauvc dos -0- 
cinco munrclpios e dos diversos setores econômicos e sociais 
ATIVIDADE 6- Incluir a representação do Conselho Regional do 26 730,00 
l'(iAI no <iT/MT (Grupo de Trabalho lnterinstitucionel) 
ATIVIDADE 7 - Assessorar a execução do PGAI de forma integrada, 32 150,00 
por meio de reuniões mensais dos CMDR's; bimestrais <lo Conselho 
Regional. e trimestrais do GT/MT 
A"I IVIDAl>E 8-Avaliar semestralmente os relatórios apresentados -0- 
peloO'r 
TOTAL 107.520,00 
COMPONENTE J - ESTRUTURAÇAO FISICA E TOTAL 1 li Ili IV l li ili IV 1 li Ili IV 1 li Ili IV 
CAPACITAÇÃO l)E RECURSOS HUMANOS 
ATIVIDADE 1 - Estruturar fisicamente as instituições envolvidas no 1.353.943,20 
proJcln 
ATIVIDAOE 2 - Promover a capacitação das entidades governamentais 210.314,00 
e não governamentais 
TOTAL 1,S64,257,20 
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Cronograma Físico/Financeiro de Execução (continuação) 
1 997 1.998 1.999 2.000 

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 
COMPONENTE 4 - ORGANIZAÇAO DA PARTICIPAÇAO DE TOTAL I II Ili IV 1 II li[ IV 1 II lJI IV I II IIl IV 
SEGJ\,rnNTOS SOCIAIS E SETORES PRODUTIVOS 
A l IVIDADE 1 - Definir mecanismos de orgamzação/participação dos ·Ü· 
diversos segmentos sociais e setores produtivos no POAI 
AI IVIl)ADE 2 - Capacitar lideranças para implementação da Gestão 327.190,00 
Ambiental integrada 
A ri VIDA DE J - Promover a organização de demais segmentos sociais ·O· 
AI IVIDADE 4-- Promover a integração regional entre associações dos ·Ü· 
d1n·1s," setores 
TOTAi. 32'7.190,00 
COMPONENTE 5 - APLICAÇAO DE INSTRUMENTOS DE TOTAL 1 li Ili JV 1 li Ili IV 1 II III IV 1 I[ II[ IV 
GESTÃO AMBIENTAL - ZONEAMENTO 
ATIVIDADE 1 - Estabelecer processo de comunicação permanente .Q. 

entre as Mumcipalidadcs da Região e a coordenação do ZSEE/SEPLAN 
ATIVIDADE 2 - Mapear as áreas disponíveis com potencial para 54.712,00 
assentamento rural na Região Noroeste/MT 
A"I IV!DADE 3 - Elaborar e plotar a Base Cartográfica para os estudos 321.000,00 
específicos em áreas críticas 
ATIVIDADE 4 - Elaborar plano para ordenamento do entorno das áreas 50 478,00 
mdigenus e de Unidades de Conservação na Região Noroeste/Ml' 
ATIVIDADE 5 - Elaborar zoneamento Etna-Ambiental em duas áreas 186.164,00 
pilotos 
ATIVIDADE ó - Definir e aplicar modelos de estudo p/ 2 áreas de 291.209,00 
assentamento (ocupada e não ocupada) da Região, indicada p/ atividade 
2 
ATIVIDADE 7 - Estabelecer critérios para o planejamento e controle de 48.454,00 
produção nuneral nos municípios de Juína e Aripuanã 
A"I IVIDADE 8 =Caracterizar a estrutura de remanescentes florestais em \Sl.106,00 
diferentes estágios sucessionais para fins de manejo florestal na escala 
1.100.000 
TOTAL 1.103.123,00 
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Cronograma Físico/Financeiro de Execução (continuação) 
1.997 1.998 1.999 2.000 

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 
('01\tl'ONENTE 6 - APLICAÇAO DE INSTRUMENTOS DE TOTAL 1 li Ili IV 1 li Ili IV 1 li Ili IV J li Ili IV 
GESTÃO AMBIENTAL- MONITORAMENTO 
A l'I V]l)ADE 1 - Implantar sistema de infonuação interligada para a 723.400,00 
região noroeste 
ATIVIDADE 2 - Estabelecer e implantar plano de ação integrada de 469.463,00 
nmnitoramcnto (água, sedimentos, cobertura vegetal e queimadas) 
ATIVIDADE 3 - Implementar plano de capacitação técnica para os 118.200,00 
envolvidos, nu área especifica do monitoramento para plena operaciona- 
li1a1·ao e utillzação das técnicas de S.R e geoprncessamento, aplicadas 
na região noroeste 
TOTAi. l.311.063,00 
COMPONENTE 7 - APLICAÇAO DE INSTRUMENTOS DE TOTAL 1 li Ili IV 1 li Ili IV 1 I[ Ili IV 1 li Ili IV 
Gt:STÁO Al\lBIENTAL- CONTROLE 
ATIVIDADE \ - Elaborar e implementar plano regional de controle 264.988,40 
ambiental com a participação das entidades da região noroeste 
ATIVIDADE 2 - Repassar para o SLAP e a divisão de geoprocessa- 
mcnto da FF.MA, as informações do cadastramento e licenciamento para -0- 
o banco de dados do monitoramento 
TOTAi, 164.988,40 
COMPONENTE 8 - APLICAÇAO DE INSTRUMENTOS DE TOTAL 1 li III IV 1 li Ili IV 1 li Ili IV 1 li Ili IV 
GESTÃO AMBIENTAL- FISCALIZAÇÃO 
ATIVIDADE 1 - Estabelecer e implantar plano de ação integrada de 
flscalízação para desmatamento, queimadas, atividades poluído- 6.565,00 
tas/degradadoras 
A l lVlD/\1>1: 2 -Fiscalizar desmutamentns 390.850,00 

ATIVIDADE 3 - Fiscalizar queimadas 156.600,00 

ATIVIDADE 4 - Fiscalizar as Áreas indígenas e unidades de Conserva- 291.800,00 
ção 

ATIVIDADE 5 - Fiscalizar assentamentos rurais 156.600,00 

ATIVIDADE 6- Fiscalizar demais atividades poluidoras/degradadoras 356.400,00 

ATIVIDADE 7 - Repassar para a divisão de geoprocessamento (DGEO) -0- 
da l'EMA. as informações obtidas nas fiscalizações realizadas 
TOTAi. 1.358.815,00 
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Cronograma Físico/Financeiro de Execução (continuação) 
t 997 1.998 1.999 2.000 

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 
TOTAL 1 li Ili IV 1 ll Ili IV 1 II m IV 1 li Ili IV 

COMPONENTE 9- PROJETOS PILOTOS 

ATIVIDADE l - Elaborar e implantar projeto piloto - exploração 
racional e processamento do açaí pelas comunidades da etnia 
RIKBAKTSA 
ATIVIDADE 2 - Elaborar e implantar projeto piloto - consórcio agro- 
llorestal cm assentamento rural consolidado - Aripuanã 
A l"IVlDADE 3 - Elaborar e implantar projeto piloto - exploração 
agroflorcstal planejada em áreas de novos assentamentos - Cotriguaçu 
ATIVIDADE 4 - Elaborar e implantar projeto piloto - recuperação de 
áreas degradadas com sistema agroflorestal -- Castanheira 
ATIVIDADE 5 - Elaborar e implantar projeto piloto - extração de 
Castanha do Brasil com beneficiamento e comercialização - Juruena 
ATIVIDADE 6 - Elaborar e implantar projeto piloto - utilização de 
resíduos de madeira e/adubo org. p/ cultivo, em peq. propriedades - 
Juína 
TOTAi. 634.549,66 

COMPONENTE 10- AVALIAÇÃO E MONITORIA 
TOTAL 1 ll ]]] IV 1 ]] III IV I II UI IV I li Ili IV 

ATIVIDADE l - Realizar Monitoria e Avaliação do Projeto de Gestão 198.200,00 
Ambiento], durante a sua execução 
TOTAL DO COMPONENTE 198.200,00 
TOTAL GERAL 6.980.046,26 
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2.10 Plano de Monitoria e Avaliaçlo 

A avaliação tem por finalidade o redirecionamento das estratégias e/ou desenho do PGAI, e deverá ser 
feita: 

.. - - continuamente, baseada na consolidação anual de informações geradas pelos diversos componentes, 
interna ao PGAI e diretamente relacionada ao alcance dos objetivos e resultados esperados; 

- a meio termo, para ajustar o planejamento do projeto, adequar diretrizes, instrumentos, procedimentos 
e atividades; 

- ao final do PGA), realizada preferencialmente por consultoria externa seis meses antes do último de 
sembolso do projeto, visa consolidar as avaliações anteriores; avaliar todas as atividades do PGAI; 
apontar a qualidade e o desempenho dos componentes. bem corno o nível de alcance dos objetivos 
propostos. 

A monitoria do PGA], por sua vez é instrumento gerencial que possibilita a identificação de entraves do 
projeto, quanto a sua natureza e causas, ao longo da execução do projeto. Envolve atividades de controle de 
qualidade e geração de informações relativas a cada um dos componentes, respectivas atividades e metas. 

O Quadro 19 a seguir definem por componente/atividade os indicadores que deverão ser avaliados. 
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Quadro 19: Indicadores propostos para Monitoria e Avaliação 

COMPONENTE MONITORIA 
AVALIAÇÃO 1 l,e~ish1çAo ambiental- 

1.1 Aspectos conflitantes entre legislação ambiental fodernl e estadual identificados e 1- % de leis e decretos aprovados pelo Legislativo e sancionados pelo 
ajustados/compatibilizados. Executivo 

1.2 Código Ambiental Estadual revistos (nos aspectos supracitados): 

1.2.1 Minutas de regulamentação do Código Ambiental Estadual (por tipo de de- , - % de regulamentações do Código Ambiental 
manda): elaboradas, encaminhadas, aprovadas, divulgadas e implementadas. 

1.3 Capltulos referentes ao Meio Ambiente das Leis Orgânicas Municipais - LOM's, 
revistas: 

1.3.1 Minutas de reformulação das Leis Orgânicas Municipais - LOM's: elaboradas, 
encaminhadas, aprovadas, divulgadas, implementadas, apresentadas e debati 
das com diferentes segmentos sociais e setores produtivos 

- Capitulas referentes ao Meio Ambiente das LOM's revistos, aprovados, 
regulamentados, divulgados e aplicados 

2- Integração interinstitucional 2.1 Comissão provisória de articulação do PGAI constituída. 
2.2 Atribuições e competências das entidades envolvidas definidas. 
2.3 Termos de Compromisso das entidades envolvidas assinados e divulgados. 
2.4 CMDR 's ampliados e representativos (5). 

2.5 Conselho Regional do PGAI com critérios de composição definidos: constituldo, 
regimentado e instalado. 

2.6 Decreto de constituição do GT/MT, alterado e composição ajustada. 

- Conceitos de desconcentração e descentralização assimilados 
- Grau de cumprimento dos Compromissos assumidos pelas entidades 
- Desempenho dos CMDR's no tocante à gestão ambiental 
- Grau de representatividade do Conselho 

J - Estruturação fisica e capacita-J 3.1 Entidades estruturadas: 
ção de recursos humanos 3.1.l FEMA (sede e regional); 

3.1 2 Secretarias Municipais (5); 
3.1.3 Central de Associações lndlgenas (I); 
3.1.4 Procuradoria de Meio Ambiente regional (I); 
3 2 Capacitados todos os recursos humanos envolvidos na implementação do PGAI: 

2. 7 Conselhos operando conforme cronograma. 
2.8 PGA[ avaliado conforme cronograma. 

- Evolução da agenda do Conselho versus cronograma do PGAI 
- Incorporação dos resultados das avaliações nos ajustes de execução do 
projeto 

- Nível de adequação e uso das instalações e equipamentos proporciona 
dos pelo projeto 

3.2.1 FEMA (Coordenadorias Técnicas responsáveis pela aplicação dos instrumentos 
de gestão ambiental 

3.2.2 SEPLAN (Equipe do ZAC) 

- % dos recursos humanos de cada entidade capa<iitadalt1po de curso/ 
envolvida efetivamente na execução/adequação dos cursos à demanda 
- FEMA (diversas áreas sede e equipe regional) 

3.2 3 Secretarias Municipais (5 equipes) 1- Secretarias Municipais 

3.2.4 ~ider~nças de associações (indígenas, produtores, madeireiros, pecuaristas, - Lideranças, por tipo de associações 
gartmperros, etc} 

- SEPLAN 
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Quadro 19: Indicadores propostos para Monitoria e Avaliação (continuação) 

PGAI- MT 

COMPONENTE MONITORIA 
AVALIAÇÃO 

4 - Orgirnização e participação de 
segmentos sociais e setores produ 
tivos 

4. 1 Levantamento dos diversos segmentos sociais e setores produtivos efetuado por 
município. 

4.2 Diagnóstico regional conclufdo. 
4.3 Plano de capacitação elaborado. 
4.4 Seminários realizados por segmento social e/ou setor produtivo. 
4.5 Segmentos sociais e e/ou setores produtivos não envolvidos no PGAI identifica 

dos, por municipio. 
4.6 Segmentos sociais e e/ou setores produtivos não envolvidos no PGA! mobiliza 

dos. 

4.7 Seminários de intercâmbio regional entre segmentos sociais e setores produtivos 
realizados. 

- Evolução do nível de representação dos diversos segmentos sociais e 
setores produtivos, por município. 
- N.º de associações existentes/setor e grau de organização 
- Conteúdo/metodologia dos seminários efetivados 
- N.º Seminários realizados 
- % das associações identificadas 

- % de associações mobilizadas, incorporação de outros setores ao pro 
cesso 

- Evolução da participação da sociedade ao projeto/resultados observados 
5 - Aplicação de instrumentos de 
~estilo ambiental - Zoneamento de 
Areas Criticas (ZAC) 

5.1 Mecanismos de comunicação permanente SEPLAN/Munic!pios, estabelecidos. 
Resultado do ZSEE divulgados a nlvel municipal 

5.2 Áreas potenciais para assentamentos mapeadas 
5.3 Bases cartográficas p/estudos de áreas criticas elaboradas e plotadas 
5.4 Planos de ordenamento de entorno de Áreas Indígenas elaborados 
5.5 Zoneamento étno-ambiental de 2 Áreas Indígenas elaborado 
5.6 Modelos de estudos de 2 áreas de assentamentos definidos e implementados 

5.7 Estrutura de remanescentes florestais caracterizados para fim de manejo 
6 - Aplicação de instrumentos de j 6.1 Sistema de Informação Interligado, montado na região. 
gestão ambiental - Monitoramento 

6.2 Plano de Ação Integrada de Monitoramento (água, sedimentos, cobertura vegetal 
e queimadas) estabelecido e operativo. 

6.3 Recursos humanos capacitados para monitoramento (por tipo de curso - I J 
SOS) 

- Uso das informações disponibilizadas pelos municípios e/ou entidades 
locais 
- Critérios de áreas definidos/obedecidos 
- Meios disponibilizados oportunamente 
- Áreas de entorno com ordenação 
- Participação dos indlgenas e das comunidades do entorno nos trabalhos 
( estudos e aplicação) 
- Uso dos resultados dos estudos pelas comunidades indígenas 
- Envolvimento das lideranças dos assentados na elaboração do modelo 
- Participação dos madeireiros no processo; divulgação resultados 
- Participação das entidades públicas na montagem do sistema (sede e 
região) 

- Evolução dos indicadores de monitoramento/divulgação e uso dos mes- 
mos 

cur- 1 - Adequação dos cursos às demandas da região e perfil dos treinan 
dos/resultados observados 
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Quadro 19: Indicadores propostos para Monitoria e Avaliação (continuação) 

COMPONENTE MONITORIA AVALIAÇÃO 
7 - Aplicação de instrumentos de 7.1 Seminários com as Prefeituras informando procedimentos de cadastrarnentos, - Grau de participação das prefeituras na descentralização da gestão 
gestão ambiental -Controle licenciamento e fiscalização realizado; 

7.2 Convênios firmados com as Prefeituras para descentralização das atividades de - N.º de convênios assinados/grau de cumprimento dos mesmos/qualidade 
licenciamento (protocolo, vistorias, cadastramento); da assessoria prestada pela FEMA 

7.3 Campanhas educativas sobre licenciamento ambiental realizadas; - Qualidade e acessibilidade dos meios de comunicação utilizados na 
campanhas 

7.4 Atividades poluidoras/degradadoras cadastradas, vistoriadas, notificadas, Iicenci- - Evolução do controle efetivado/tipo de atividade poluidora 
adas e monitoradas; 

8 - Aplkação de instrumentos de 8.1 Plano de Ação Integrado de Fiscalização de: desmatamento, queimadas, ativida- - % de madeireiras cadastradas/licenciadas 
gestão ambiental- Fiscalização des poluidoras, mineração, garimpo, indústrias, infra-estnnura, agropecuárias, - % de multas arrecadadas/aplicadas 

pesca e caça) estabelecidos e implantados. - % de denuncias recebidas/apuradas 
8.2 Desmatamentos fiscalizados - evolução da taxa de desmatamento 
8.3 Queimadas fiscalizadas. - % de aumento de autorizações/desmatamento 

8.4 Áreas Indígenas e Unidades de Conservação fiscalizadas. 
- Evolução do controle das queimadas por tipo de uso (pecuária. assenta- 
mento, entorno UC's/Al's etc) 

8.5 Assentamentos fiscalizados. - Evolução dos resultados da flscalização das demais atividades 
8.6 Demais atividades poluidoras (em operações de rotina e/ou emergencials) Iiscali- 

zadas, 
9- Projetos Pilotos 9.1 Seis Projetos Pilotos Produtivos implantados - Capacidade das comunidades em desenvolver os projetos, aplicar novas 

tecnologias e administrar os recursos 
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3 ATRIBUTOS GLOBAIS DO PGAI- MT 

3.1 Consistência dos Objetivos do PGAI - MT com os do SPRN-PPG7 

A Matriz (Quadro 20), a seguir apresentada, demonstra a consistência dos objetivos específicos, do PGAI 
com os objetivos do Subprograma - Política de Recursos Naturais, do próprio Programa Piloto - PPG7. 

As particularidades da região noroeste levaram a considerar objetivos específicos que possibilitassem 
definir as ações necessárias e cobrir também deficiências estruturais, para possibilitar a gestão ambiental integra 
da. 

. r A execução de atividades que consolidarão os instrumentos legais aplicáveis, necessários e articulados na 
região, nos níveis municipal, estadual e federal visam atingir o objetivo ~ Implementar Legislação Ambiental 
adequada. ~- 

r. 
-~ Para alcançar o objetivo - Integrar os diferentes níveis (municipal e estadual) envolvidos de forma efici 

ente, a organização de diversas instâncias (conselhos), nestes níveis, é requerida para assegurar que as atividades 
de gestão ambiental proposta sejam efetivadas e acompanhadas em toda a região. 

Da mesma forma, o cumprimento do terceiro objetivo - Estruturar fisicamente e capacitar os recursos 
humanos das entidades envolvidas - dará condições mínimas a estas entidades, para implementar a gestão ambi 
ental íntegrada da região. 

Ressalte-se que a região noroeste, como já mencionado. é extremamente carente de infra-estrutura de 
apoio (transporte e telecomunicações), e isto pode ser fator de inviabilização de uma gestão integrada do meio 
ambiente. 

Por essa razão, o fortalecimento das associações locais dos diversos segmentos sociais e setores produti 
vos toma-se imprescindível para assegurar a sua participação no PGAI e fazer com que também compartilhem 
ao seu nível a responsabilidade pela gestão ambiental integrada. Assim, Organizar associações locais para par 
ticipar efetivamente no processo de gestão. constitui o quarto objetivo. 

e 
L 
r- .. 

Finalmente, destaca-se o quinto objetivo - Aplicar Instrumentos de gestão (Zoneamento de Áreas Críti 
cas, Monitoramento, Controle e Fiscalização) e implementar Projetos Pilotos para o uso sustentável dos recur 
sos naturais, que poderá ser atingido, efetivamente tão somente se as condições necessárias, dadas pela imple 
mentação das atividades, que visam os demais objetivos, possibilitarem efetiva articulação entre as entidades 
executoras e de apoio quando da aplicação dos instrumentos e uma participação das entidades representativas da 
sociedade civil no processo de gestão ambiental da região. 

3.2 Consistência do PGAI- MT com o PEA - Plano Estadual Ambiental 

O PEA elaborado com base no levantamento dos principais problemas ambientais do Estado de Mato 
Grosso, define diretrizes gerais, tendo em vista a preservação, conservação e ou recuperação do meio ambiente, 
representou o marco inicial para a elaboração de um Plano de Gestão Ambiental. 

Por sua vez, a elaboração do PGAI, passou pelo mesmo processo (definição de problemas, resultados 
esperados, objetivos, atividades), focalizado para a região noroeste do Estado. 

O Quadro 21 a seguir, apresenta as diretrizes do PEA, que subsidiaram a formulação de atividades do 
PGAI. A sistematização realíz.ada mostra cada uma das diretrizes que serviram de base para as atividades defini 
das nos componentes. 
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Quadro 20: Matriz de Interrelação de Objetivos 

Super-Goa! Super-Goa! Super-Goa! 

1 Programa Piloto - PPG-7 2 Subprograma Política de Recursos Naturais- SPRN/MT 3 Projeto -de Gestão Ambiental Integrada 

Demonstrar viabilidade de harmonizar desenvolv. econômico e j Contribuir para a conservação do potencial ambiental da 
proteção do meio ambiente nas florestas tropicais região e promover o uso sustentável e racional dos seus 

recursos naturais. 

Resultados Resultados Resultados 
• Recursos genéticos das florestas tropicais, conser- • Órgãos estaduais do meio ambiente quanto a sua capacidade • Legislação ambiental adequada e implementada 

vadas de ~álise e form~ção de polltic~ de regulamentação e de ge- • Integração entre os diferentes niveis dos envolvidos, 
• Contribuição das florestas tropicais brasileiras na rencrarnento ambiental, fortalec!do~ para que desenvolvam e eficiente 

emissão de gás carbônico reduzida executem suas funções de maneira integrada; E ã fl . d h d idad 
· ' . • . . • struturaç o s1ca e e recursos umanos as enu es 

• Implementação de adequado Modelo de Gestão • Zoneam_ento e~ológtco-economico, mom~oramento, controle envolvidas que possibilite a implementação eficiente do 
Ambiental integrada para a região, definida e fiscalização implementadas de forma integrada em áreas PGA) 

prioritárias selecionadas, de maneira a minimizar e reduzir 
impactos negativos dos principais problemas ambientais 1 • 
destas áreas I 

• Descentralização do gerenciamento ambiental do nível fede- • 
ral para níveis estadual/municipal, apoiada 

• Entidades ambientais estaduais integradas c/ setores públicos 
e privados, compatibilizando polfticas públicas e viabilizando 
respostas ambientais adequadas, mediante implementação de 
modelo de gestão integrada 

• Temática ambiental difundida. p/ viabilizar entendimento e 
participação da sociedade no processo de definição da politi 
ca ambiental 

Objetivo Superior 
Demonstrar a viabilidade de harmonizar o desenvolvi 
mento econômico e a proteção do meio ambiente nas 
florestas tropicais 
Objetivo do Projeto 
Propiciar o uso sustentável dos recursos naturais 

Objetivo Superior 
Contribuir p/ uso sustentável dos recursos naturais e definição e 
implementação de modelo adequado de gestão ambiental integra 
do p/ Amazônia Legal 
Objetivo do Projeto 
Implementar adequado Modelo de Gestão Ambiental integrado 
para a Amazônia Legal 

Objetivo Superior 
Implementar adequado de Modelo de Gestão Ambiental 
integrado 

Objetivo do Projeto 
Implementar o zoneamento ecológico-econômico, monito 
ramento, controle e fiscalização integrados na região noro 
este -MT, p/ minimizar e reduzir impactos negativos dos 
principais problemas ambientais destas âreas 

Organização e participação dos setores' sociais e produ 
tivos visando a implementação do projeto 
Aplicação dos instrumentos que possibilitam o uso 
sustentável dos recursos naturais 
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Quadro 21: Aplicação das Diretrizes do PEA e Componentes do PGAI 

'~ 

Diretrizes do PEA Componentes do PGAI 
Articular e capacitar gestores com visão ambiental dos diversos órgãos governa- 2- Integração Jnterinstítucional 
mentais 3 • Estruturação e Capacitação 

4 - Organização e participação 
6. Monitoramento 

Apoiar e mcentivar práticas de manejo sustentável das florestas, bem como a reposi- 5 · Zoneamento 
ção florestal na atividade madeireira e programas agroflorestaís 8 • Fiscalização 

9 • Projetos Pilotos 
Incentivar práticas agrícolas que assegurem a sustentabilidade ecológica e econôrni- S • Zoneamento 
ca das áreas rurais 8 • Fiscalização 

9 • Projetos Pilotos 
Difundir controle ambiental nas áreas de mineração S • Zoneamento 

7 • Controle 
8 • Fiscalização 

Contribuir para a definição da política de ordenamento mineral do Estado 5 • Zoneamento 
Rediscutir e realizar o ZSEE e sua implementação como instrumento básico de pia- 5 • Zoneamento 
nejamento e desenvolvimento econômico do Estado 
Realizar campanhas de conscientização dos diversos setores da sociedade para uma 8 • Fiscalização 
convivência equilibrada com a natureza 4 - Organização e Participação 
Descentralizar e desburocratizar a gestão ambiental e incentivar a criação de setores 1 • Legislação 
ambientais nos municípios 2 • Integração lnterinstitucional 

3 · Estruturação e Capacitação 
Reestruturar o Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado 1 • Legislação 

3 • Estruturação e Capacitação 
6 - Monitoramento 
7-Controle 
8 - Fiscalização 

Desenvolver estudos de controle e monitoramento da qualidade da água no Estado 6 - Monitoramento 
Fiscalizar e controlar as atividades poluidoras 6 • Monitoramento 

7 • Controle 
Divulgar as interferências causadas pela ação do fogo, desmate e caça indiscriminada 6 • Monitoramento 

7. Controle 
8 • Fiscalização 

Estimular o envolvimento das comunidades nativas na valorização das espécies da 9 • Projetos Pilotos 
região 4 - Organização e Participação 
Fiscalizar a pesca por todo os períodos do ano 8 • Fiscalização 
Delimitar os períodos de piracema, exigindo a paralisação da pesca nesta época 1 - Legislação 

8 • Fiscalização 
Implantar escritórios de representação da FEMA em pontos estratégicos do Estado 3 . Estruturação e Capacitação 
Estimular a criação de política municipal de meio ambiente para ações supletivas à 1 - Legislação 
legislação estadual em parceria com a FEMA 
Evitar a abertura de novas áreas produtivas em solo de baixa fertilidade e inaptos S • Zoneamento 
Incentivar e valorizar os povos nativos oferecendo-lhes parceria nos trabalhos de 8 - fiscalização 
campo 5 • Organização e Participação 

(. 

e 
e 
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Quadro 21: Diretrizes do PEA e Componentes dc_, __ PGAI - (continuação) 
Diretrízes do PEA Componentes do PGAI 
Promover programa de desenvolvimento e difusão de estudos e pesquisas sobre as 9 - Projetos Pilotos 
opções econômicas/tecnológicas alternativas, auto-sustentáveis à exploração extrati- 5 • Organização e Participação 
vista e agropastoril, feita atualmente de forma inadequada e excessivamente impac- 
tante ao meio ambiente 
Incentívar e fomentar a conversão de atividade econômica em locais onde haja uma 5 - Zoneamento 
dependência da comunidade local com formas de exploração econômica dos recursos 9 - Projetos Pilotos 
naturais de forma insustentável ou predatória 4 • Organização e Participação 
Fomentar e incentivar a realização e difusão de estudos e pesquisas que visem o 9 • Projetos Pilotos 
desenvolvimento sustentado de populações locais 
Manter o Sistema de Monitoramento da Cobertura Florestal 6 - Monitoramento 
Promover campanhas de extensão rural evidenciando os prejuízos das queimadas 8 - Fiscalização 

4 - Organização e Participação 
Fomentar a utilização de técnicas agrícolas que permitam a limpeza do terreno sem o 8 - Fiscalização 
uso do fogo 9 - Projetos Pilotos 
Promover o conhecimento geológico do Estado, por meio de mapeamentos geológi- 5 - Zoneamento 
cos básicos aplicados, com manutenção de um banco de dados atualizado, contendo 7- Controle 
descrição das principais ocorrências minerais e cadastro dos empreendimentos minei- 
ros instalados no Estado 
Ajustar normas e procedimentos que permitam a regularização das atividades mine- 1 - Legislação 
radoras, criando instrumentos adequados para o manejo destes recursos, com prote- 5 - Zoneamento 
ção dos ecossistemas relevantes 
Manter o monitoramento constante da qualidade da água dos principais rios do Esta- 6 - Monitoramento 
do 

3.3 Participação dos Segmentos Sociais na Gestão Ambiental Integrada e Contribuição à Toma- 
da de Consciência pela População 

A proposta do PGAI - MT foi elaborada com a participação de entidades públicas componentes do 
GT/MT e representantes dos segmentos sociais e setores produtivos da região. O método ZOPP foi utili 
zado para a organização desta participação. 

O método permitiu: definir o quadro objeto de análise; analisar a situação problemática; identificar 
e hierarquizar os problemas; descrever a futura situação, após a solução dos problemas; identificar e hie 
rarquizar os objetivos; identificar as diferentes estratégias possíveis, tendo em vista alcançar um objetivo 
específico; selecionar a estratégia para intervenção; identificar e definir as atividades e subatividades; 
elaborar a matriz institucional; e, elaborar o plano de monitoria e avaliação. 

Três dos componentes do PGAI estão voltados a garantir a organização, participação, capacitação 
e integração das diversas entidades públicas e privadas no projeto. 

Às premissas participação/integração foram aliadas a organização (para a participação) e a capa 
citação das entidades envolvidas. A manutenção dessas 'premissas, testadas já na fase de preparação do 
PGAI, revelou-se de extrema importância para assegurar o êxito do projeto. As razões da ênfase à organi 
zação/participação/capacitação e integração das entidades são óbvias: somente com o apoio (crescente, 
formal/organizado e capacitado) das diversas instâncias e das entidades públicas, segmentos sociais e 
setores organizados produtivos poderá se esperar um incremento significativo na aplicação dos instru 
mentos de gestão ambiental; e a efetiva implantação de modelo de gestão ambiental compartilhada e 
integrada. O sucesso do projeto e a sua sustentabilidade futura dependem diretamente do grau de adesão e 
de compromisso da população da região com os seus objetivos" workshop". Esta adesão deverá também 
levar a população a adotar novo comportamento em relação ao uso dos recursos naturais (exemplo: uso de 
tecnologias menos impactantes; maior respeito as áreas de entorno de UC's e Al's etc.). 

A participação integrada deverá ser reforçada por mecanismos ágeis de comunicação entre as par 
tes (previstos no projeto) que possibilitarão negociação e consenso entre as partes e tomadas de decisões 
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que levem em consideração os pontos de vista e competências de cada entidade envolvida. Exemplos 
disto são as participações imprescindíveis das comunidades indígenas e do setor madeireiro, sem as quais 
inexistirá qualquer possibilidade de uma efetiva gestão ambiental da região. 

Finalmente, deve-se destacar ainda que o grau de participação da sociedade ao projeto depende 
também de uma melhor e necessária articulação entre as diversas instâncias (interinstitucionais e intra 
institucionais) das entidades públicas, muitas delas atuando distantes dos reais problemas da região. 

3.4 Integração entre as atividades de Zoneamento, Monitoramento, Controle e Fiscalização 

As atividades previstas no zoneamento foram elaboradas para atender diretamente as demandas 
expressas pelos representantes da região: acesso aso resultados do ZSEE (escala: 1:250.000); aplicação 
desses ao planejamento concreto de áreas críticas ( assentamentos atuais e futuros; em tomo de AI' s e 
UC's; exploração minerária em Juína e Arípuanã; manejo florestal, estudos etno-ambientais de AI's). Elas 
deverão ser realizadas em estreita associação com as entidades locais e terão rebatimento direto na área de 
monitoramento da FEMA. 

•• O Monitoramento deverá levar em consideração os indicadores dos problemas ambientais mais 
relevantes, dando base para o controle e físcalízação eficientes e descentraliz.ados. 

O Controle e a Fiscalização preventivamente e coercivamente deverão controlar e fiscalizar o uso 
dos recursos naturais, realimentando o Monitoramento e o Zoneamento. 

Os resultados da aplicação dos quatros instrumentos de gestão ambiental deverão ser constante 
mente divulgados na região, assegurando a realimentação do modelo de gestão. 

Esta evolução nos procedimentos da Gestão Ambiental das entidades executoras contribuirá mais 
efetivamente ao desenvolvimento adequado e harmônico da região noroeste. 

O fluxograma a seguir, apresenta a integração entre as diversas Linhas de Ação do PGAI-MT. 

A Ilustração 3, apresenta a integração entra os componentes do PGAI-MT . 

.. 
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Fluxograma 1: Atividades/Problemas Ambientais/ Zoneamento - Monitoramento - Controle - Fi~afü.ação 

Atividades e/ Problemas 
Ambientais Relevantes 

Fistalização 

Exploraçãe Madeireira 

Assentamentos Rurais 

Exploração Mineral 

Zoneamento 

Caracteriz. da estrutura das 
áreas florestais p/ manejo 

Indicação de áreas para 
assentamentos rurais futu 
ros 

Plano de gestão territorial 1 ~ 
de uma Área de Assenta- 
rnento, para definir critérios 

Diretrizes p/planejamento e I ~ 
controle da exploração '7' 
mineral em Município da 
região: Juína e Aripuanã 

Monitoramento 

Desmatamento nestas áreas 

- corte raso 

- corte seletivo 

Queimadas nestas áreas 

Espacialização das estrutu 
ras fundiárias das Áreas de 
Assentamento 

Desmatamento de reservas I B 
legais nas áreas de Assen 
tamento 

Focos de Queimada nas 
áreas de Assentamento 

Qualidade da Água 

Controle 

Cadastramento de madei 
reiras nos Municípios 

Controle de 
Manejo 

Planos de'~ 

Fiscalização Preventiva - 
Conscientizaçâo do setor 

Fiscalização Coercitiva 

Fiscalização Preventiva - 
Conscientização 

Fiscalização Coercitiva 

Fiscalização Preventiva - 
cónscicntiz.ação de garim 
peiros e do setor de mine 
radoras 

Fiscalização Coercitiva 

Controle dos Planos de 
Reposição 

Cadastramento das Áreas 
de Assentamento 

Controle dos EIA 's 
RlMA's p/ novos Assenta-1 B 
mentes 

Controle das Ll's e LO's 
para os novos Assenta 
mentos 

Relatórios de assistência 
técnica 

Cadastramento das ativida 
des minerárias 

Controle dos Planos de I .c:»: 
Exploração '7 

Controle dos PRADE's 

.. , 
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Fluxograma I: Atividades/Problemas Ambientais I Zoneamento - Monitoramento - Controle - Fiscalização (continuação) 

Atividades e/Problemas Zoneamento Monitoramento Controle Fiscalizaçllo 
Ambientais Relevantes 

Áreas lndigenas 
~ 

Zoneamento Étno- 
B Espacialização da estrutura 

B Cadastramento das ativida- 
B 

Vigilância das Al's e seus 
ambiental em 2 Al's (Cinta fundiária no entorno das des no entorno das Al's e perlmetros pela Associação 
Larga e Rikbaktsa) AJ'se UC's UC's Indígena 

Plano de ordenamento do Desmatamentcs Licenciamento de ativida- Fiscalização preventiva: 
entorno das Al's e lJC's des no entorno das AI 's e conscientízação dos propri- 

Queimadas UC's etários de terra no entorno 
das Al's e UC's 

Fiscalização coercitiva 

Atividade Pecuária 
~ 

(ZSEE escala 1 :250.000) B Mapa de uso do solo 
B Cadastramento da atividade B Fiscalização preventiva: 

(DSEE) conscientlzação contra 
Licenciamento de desma- queimadas e desmatamen- 

Desmatamcntos lamentos e queimadas los indiscriminados. zonas 
e áreas preferenciais pura a 

Queimadas atividade 

Qualidade da Água em 14 Fiscalização coercitiva 

pontos 

Outras atividades: pesca, . 
~ 

. 
~ 

Cadastramento das Ativi- B Fiscalização no perlodo de 
industrial, serviços, infra- ~ d ades defeso e piracema (pesca) 
estrutura 

Licenciamento Fiscalização preventiva, de 
rotina e coercitiva 

Monitoramento 
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3.5 Contribuição ao Aperfeiçoamento dos Procedimentos de Gestão Ambiental Integrada no Estado e 
Replicabilidade 

A Região Noroeste dista cerca de 1.100 km de Cuiabá; tem acesso dificultado pelas más condições das 
estradas que interligam Cuiabá à Aripuanã, Além disto, a infra-estrutura de apoio, energia e telecomunicações, é 
também bastante precária. 

Essas características requerem uma desconcentração da própria FEMA, e uma gradativa descentralização 
de parte das suas competências para o nível municipal possibilitando a gestão ambiental integrada da região. Por 
essa razão, foi previsto a capacitação de recursos humanos dos Municípios e de entidades representativas da 
sociedade civil. 

1 .., 

Essa descentralização de atividades deverá propiciar um melhor atendimento à região e poderá ser repli 
cado para outras regiões do Estado nas mesmas condições. Evidentemente, que todo o apoio deverá ser dado, por 
exemplo. pelo Monitoramento que continuará sendo efetuado pela FEMA, de maneira permanente e diária (no 
caso de queimadas). Da mesma forma, o Banco de Dados informatizado estará disponível às Prefeituras, que 
também deverão alimentá-lo com informações. 

e 
('"; 
ç, 
i: 

A possibilidade de parceria da FEMA com as Prefeituras para a fiscalização e controle, ou com a Associ 
ação Indígena para a vigilância das Al's, seus perímetros e entomos próximos, além da colaboração das demais 
entidades organizadas da sociedade civil deverá garantir um trabalho mais efetivo, eficiente e preventivo na 
região. O desenvolvimento de procedimentos para realização do trabalho em parceria deverá contribuir ao aper 
feiçoamento das instituições e demais entidades envolvidas, e da FEMA em especial. 

Da mesma forma, instrumentos de planejamento como o zoneamento, com aplicações ao monitoramento, 
controle e fiscalização poderão ser aperfeiçoados no processo, respondendo mais eficazmente aos problemas 
regionais. 

Mais especificamente, a contribuição do PGAI às linhas de ação (zoneamento, monitoramento, controle e 
fiscalização) do processo de gestão ambiental integrada podem ser assim destacadas: 

Zoneamento 

Capacitação da equipe técnica, oferecendo oportunidade de se chegar ao 3o. nível de aprofunda 
mento da Metodologia-SAE, num processo de comunicação e de apoio às entidades locais/regional; 

( 
( 
e: 

Como o zoneamento deverá estar dirigido aos problemas ambientais mais relevantes da região e ao 
monitoramento, fiscalização e controle dos mesmos, a integração de seus técnicos com os técnicos 
da FEMA poderá tomar mais eficiente o trabalho de gestão. Da mesma forma, a divulgação dos tra 
balhos, à participação e acompanhamento das Prefeituras e entidades da sociedade civil, poderá tra 
zer benefícios para ambas as partes: implementação real de propostas de planejamento, que normal 
mente servem para enfeitar prateleiras; maior direcionamento do trabalho de zoneamento para a re 
gião. 

Monitoramento 

- A implantação de Banco de Dados que deverá ser realimentado pelo zoneamento, fiscalização e con 
trole. otimizará substancialmente as atividades de monitoramento da região. 

.•... - A aplicação do SISCOB e Sistema de Monitoramento de Queimadas - ISMOQ, com o Banco de Da 
dos realimentado, dará maior eficiência ao processo de informação desta linha de ação à fiscalização e 
controle do desmatamento e queimadas . 

...•... O monitoramento deverá dar respostas mais efetivas e em um período de tempo menor para a região 
no tocante ao desmatamento de florestas. Atualmente, a metodologia utilizada para identificação do 
desmatamento é homogênea para floresta, cerrado, pantanal. 
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- O monitoramento da qualidade da água deverá ser realizado naqueles pontos onde realmente proble 
mas ambientais vêm acontecendo. Neste sentido, os investimentos em rede e o monitoramento estarão 
melhor dirigidos. 

A integração com a SEPLAN e com outras entidades executoras deverá consolidar um Banco de Da 
dos que realmente atenda as necessidades de informação sobre os problemas ambientais da região. 

Fiscalização e Controle 

- A possibilidade de poder contar com equipe de campo desconcentrada e com o apoio das Secretarias 
Municipais que conhecem a região, deverá agilizar os processos de controle e fiscalização. 

- O cadastramento das atividades deverá ser realizado pelas Prefeituras Municipais e desta maneira po 
derá abranger a totalidade das mesmas. Atualmente, por exemplo, numerosas madeireiras atuantes na 
região não cadastradas, nem licenciadas prejudicam desta forma. o controle e a fiscalização. 

( 

( 

( 
(, 

- A articulação entre Zoneamento - Monitoramento e Controle/Fiscalização define uma prática mais 
eficiente e permanente para a própria Fiscalização e Controle. 

• -.. 

Em síntese, não há dúvidas de que este conjunto de esperados nos procedimentos de gestão ambiental implicarão 
em ganho para a FEMA, SEPLAN e para a próprio região, replicáveis, posteriormente, à outras regiões do esta 
do, caracterizando-se de fato, em experiência piloto. 

,· 
\. 
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J.6 Sustentabilidade das ações propostas após a conclusão do projeto 

3.6.1 Sustentabilidade Institucional 

Pelas suas próprias características, o PGAI apresenta condições de sustentabilidade muito mais promisso 
ras de que outros projetos de gestão ambiental executados exclusivamente por entidades governamentais. Entre 
estas condições, destacam -se: 

- A desconcentração das ações da FEMA, tornando a Fundação mais próxima da realidade e das de 
mandas especificas da região. 

( 
( 

Contudo, esta desconcentração será efetiva desde que sejam lotados na regional de Juína técnicos de bom 
nível, experientes e devidamente apoiados pela sede, para assegurar a capacitação dos técnicos da 
própria região o mais rapidamente possível. 

- Desde já, é intenção firme da FEMA de viabilizar a descentraiização da gestão ambiental, , e para 
tanto vem tomando medidas que possibilitarão o gradativo repasse de parte das suas competências aos 
municípios. 

- O interesse e compromisso manifesto das Secretarias Municipais de Agricultura da região de partici 
par ativamente do projeto e de assumir as responsabilidades que lhes couberem na execução domes 
mo. 

- A participação de representantes de diversos segmentos sociais e setores produtivos na elaboração 
do projeto, dispostos a dar sua contribuição na implementação das ações propostas e na divulgação 
dos objetivos do projeto, favorecem o trabalho de educação ambiental da população da região, indis 
pensável para promover uma mudança de comportamento com relação ao meio ambiente e ampliar a 
base de sustentabilidade do projeto. 

O envolvimento das associações indígenas da região na execução direta do projeto e a inclusão da 
seus representantes, no Conselho Regional, caracterizam uma nova relação de parceria. 

71 



PGAI-MT 

('• 

- O reforço significattvo da capacidade operacional da FEMA em decorrência do aperfeiçoamento dos 
instrumentos de Monitoramento/Controle e Fiscalização e da ampliação da sua Base de Dados esten 
derá os seus beneficias muito além do prazo de vigência do projeto e para outras regiões do Estado. 

A equipe de zoneamento da SEPLAN deverá otimizar o uso dos resultados preliminares do ZSEE do 
Estado, desenvolvendo metodologias aplicadas ao planejamento de áreas e/ou setores produtivos. só 
cioeconômicos e ambientalmente críticos da região prioritária. Desta forma, a capacidade institucio 
nal da SEPLAN de responder realisticamente as demandas dessa natureza, de outras regiões do Esta· 
do, será potencializada. 

A conjunção das condições supramencionadas, somadas ainda aos mecanismos propostos de integração, 
articulação entre diversas instâncias de governo e entidades organizadas da região, já testados no decorrer da fase 
de preparação do PGA[, garantem desta forma a sustentabilidade do projeto. 

3.6.2 Sustentabilidade financeira 

~ 
\. 

e 
(· 
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Primeiramente, vale ressaltar que a FEMA vem desenvolvendo desde o início deste Governo um processo 
de modernização administrativa, por meio de várias atividades: regulamentação das leis ambientais; informatiza 
ção de suas Divisões e, capacitação de seus técnicos para a melhoria da qualidade dos serviços prestados às co 
munidades e população mato-grossense, Esta melhoria vem possibilitando a cobrança mais eficaz dos serviços 
que vem sendo prestados, o que poderá, a médio/mais longo prazo, viabilizar sua auto-sustentabilidade no que 
diz respeito ao pagamento de sua folha salarial e de despesas de custeio. 

Com relação as despesas com custeio, específicamente, está se prevendo a redução da verba governa 
mental de forma escalonada. Assim, a FEMA necessita aumentar a sua arrecadação, com aumento dos serviços 
oferecidos, como os licenciamentos de atividades e os serviços de fiscalização ambiental. O PGAI deverá cola 
borar efetivamente, neste sentido. 

,, 

Ressalte-se que nos últimos anos, aumentaram significativamente os recursos próprios de arrecadação da 
FEMA (mais do que triplicaram entre 95 e 97, sendo estimados em 17% neste último ano). 

Além dos recursos do orçamento do Estado (basicamente destinados ao pagamento da folha), a FEMA 
conta ainda com recursos de outros convênios celebrados com o Governo Federal. Até o momento, a aplicação 
de recursos do PPG7 foi mínima no Estado (apenas 0,79% da despesa total da FEMA no ano del996). 

Por sua vez. a Coordenadoria do ZSEE da SEPLAN realiza parte considerável das suas atividades com 
recursos oriundos do PRODEAGRO. O PGAI deverá otimizar a utilização destes recursos, pois os estudos que 
deverão ser financiados têm por base o ZSEE e estão voltados a responder as necessidades das comunidades 
envolvidas. 

( 
r 

As Prefeituras Municipais contam basicamente com recursos oriundos do Fundo de Participação Munici 
pal (reduzidos, em três dos cinco municípios, em decorrência da estimativa de redução populacional), do ICMS 
e, em menor escala do ISS. A nível municipal e regional, necessariamente, deverão ser analisadas outras formas 
de sustentação das atividades do projeto, antes mesmo da sua conclusão. Uma das importantes contribuições do 
PGAI consistirá em fortalecer a capacidade institucional das Prefeituras. para melhorar a arrecadação, e em apoi 
ar o processo de organização das diversas associações, para que possam ter acesso a outras fontes de recursos. 

Na realidade, as associações (sejam de pequenos produtores, indígenas ou mesmo de madeireiros), todas 
vêm passando por dificuldades econômicas, subsistindo muitas das vezes de contribuições dos próprios sócios, 
de trabalho voluntário, e, em menor escala de projetos de pequena monta, financiados por diversas fontes (entre 
elas o PDA1PPG7). 

Essa constatação poderá ser melhorada à médio prazo, quando se tomem sensíveis os resultados do pro 
cesso de organização que o PGAI está iniciando na região; a título de exemplo, associações beneficiadas para a 
implementação/implantação de projetos produtivos piloto, adquirirão maior capacidade de gerar recursos (pró 
prios) e de reinvestir em outras atividades. Por sua vez, as mesmas experiências poderão ser repetidas em outros 
locais/comunidades. 

Da mesma forma, as Municipalidades apoiadas por seus Conselhos de Desenvolvimento Rural e Meio 
Ambiente, representativos terão melhores condições de defender os interesses dos Municípios, reorientar o uso 
do orçamento municipal e pleitear recursos de outras fontes. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS 
( 

n 
4.1 Principais Impactos Ambientais Positivos Esperados 

Dentre os impactos ambientais positivos previstos pela implementação do PGAI pode-se destacar: 

- Adoção de tecnologias adequadas à vocação florestal da região, com redução de pressões sobre a 
floresta. 

- Diminuição de desmatamentos e queimadas indiscriminadas. 

- Redução de áreas com instalação de processos erosivos. 

Redução de assoreamento e poluição de cursos d'água pela atividade garimpeira e de mineração. 

( 
Participação efetiva das diversas comunidades organizadas e envolvidas no processo de gestão am 
biental, compromíssadas com o zoneamento, monitoramento, fiscalização e controle dos recursos 
naturais. ( 

( 

( 
( 

( 

Monitoramento, fiscalização e controle dos recursos naturais mais eficiente e descentralizado. 

Vigilância das Al's exercida pelas associações indígenas. 

Melhores condições de controle das atividades produtivas. 

Desconcentração da FEMA. 

Descentralização da aplicação dos instrumentos de gestão a nível Municipal com participação da so 
ciedade civil organizada, ressaltando-se a participação das nações indígenas. 

Exploração de atividades produtivas que possam sustentar a região noroeste de Mato Grosso: ma 
deireira, minerária, agropecuária e agroflorestal, mais bem planejadas e sustentadas. 

4.2 Benefícios Sócioeconômicos e Institucionais 

l 
( 

Comunidades rurais mais consolidadas em suas áreas de assentamento, pelas condições oferecidas 
pelo PGAI: zoneamento das áreas com destinação de suas reais potencialidades; monitoramento, 
fiscalização e controle mais eficientes dos recursos naturais renováveis e não renováveis; resultados 
de projetos pilotos que contribuam para auto-sustentabilidade; mudança de visão da floresta inimiga 
para floresta "sustento". 

Maior consciência da população sobre as potencialidades regionais e a necessidade de conservar o 
meio ambiente e seus recursos naturais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico das ge 
rações atuais e futuras; reforço da cidadania e do "Workshop" 

Estruturação e fortalecimento das Associações Indígenas para atuação na gestão integrada dos recur- i. 
sos naturais intra-áreas indígenas. "" 

Municipalidades fortalecidas para atuação na gestão integrada dos recursos naturais. 
l 
( - Maior sustentabilidade de atividades econômicas, tendo por base a implementação de projetos pilo 

tos de desenvolvimento sustentado. 

Minimização do isolamento administrativo a que está sujeita a região, com a presença maior do Es 
tado/canalização de recursos de órgãos financiadores. 
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Melhores condições de definição de modelo próprio de desenvolvimento sustentado da região pelas 
comunidades locais. 

- Melhoria de condições de vida para asdiversas comunidades envolvidas. 

- Maior presença do Estado na região/ minimização do isolamento administrativo. 

- Comprometimento com o projeto, por parte de todos os setores envolvidos. 

- Integração entre municípios, diversos setores e povos indígenas. 

Participação da sociedade nas decisões sobre o futuro da região. 

Organização e participação da população reforçadas. 

***** 
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SIGLAS 

) 

) 

. " 
ADEJUR -Associação dos Produtores Rurais do Município de Juruena 
ADR-Adrninistracão Regional (FUNAI) 
AI -Área Indígena 
Al's -Áreas [ndígenas 
BID - Banco lnterarnericano de Desenvolvimento 
BIRD - Banco Mundial 
CIMI/MT - Conselho lndigenista Missionário - Mato Grosso 
CNPq - Conselho Nacional de Pesquisas 
CMDR's - Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural 
CONDEMA's - Conselhos Municipais de Desenvolvimento e Meio Ambiente 
DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral 
DSEE - Diagnóstico Sócioeconômico - Ecológico 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 
EMPAER- Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural 
FEMA - Fundação Estadual do Meio Ambiente 
FIBGE - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
FUNAI - Fundação Nacional do Índio 
GT-MT- Grupo de Trabalho Interinstitucional do Estado de Mato Grosso 
GTIP/SPRN - Grupo de Trabalho Técnico Permanente/Subprograma de Política de Recursos Naturais 
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
INCRA - Instituto de Colonização de Reforma Agrária 
INDEA - Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso 
INTERMA T - Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso 
LAU - Licença Ambiental Única 
LI - Licença de Instalação 
LO- Licença de Operação 
LOM's - Leis Orgânicas Municipais 
LP - Licença Prévia 
MMA - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 
ONG's - Organizações Não Governamentais 
OPAN - Operação Anchieta 
PEA - Plano Estadual Ambiental 
PGAI-MT- Projeto de Gestão Ambiental Integrada da Região Noroeste do Estado de Mato Grosso 
PIN - Posto Indígena 
PPG7 - Programa Piloto para Proteção das Floresta Tropicais do Brasil 
PRADE - Plano de Recuperação de Área Degradada 
PRODEAGRO - Programa de Desenvolvimento Agroambiental do Estado de Mato Grosso 
RESEX - Reserva Extrativista 
RIMA- Relatório de Impacto Ambiental 
SEPLAN - Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral 
SGI - Sistema Geográfico de Informação 
SIIRNO/MT- Sistema de Informações Interligado da Região Noroeste de Mato Grosso 
SISCOB - Sistema de Monitoramento da Cobertura Vegetal 
SLAP - Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras 
SPRN/MMA - Subprograma de Política de Recursos Naturais/Ministério do Meio Ambiente dos Recur- 

sos Hídricos e da Amazônia Legal 
SUDAM - Superintendência de Desenvolvimento da Amazonia 
SUDECO - Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste 
UA/MT- Unidade de Apoio do SPRN/PPG7 do Estado de Mato Grosso 
UC - Unidade de Conservação 
UC's • Unidades de Conservação 
ZAC - Zoneamento de Área Críticas 
ZSEE - Zoneamento Sócioeconômico - Ecológico 

\~_ -- 
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