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NOTA PRELIMINAR 

O Projeto de Desenvolvimento Integrado da Bacia do Araguaia-Tocan 
tins (PRODIAT), trabalho conjunto do Governo Brasileiro e da Organização dos 
Estados Americanos (OEA). constituiu um dos maiores e mais completos projetos 
dessa natureza até hoje desenvolvidos no Brasil - considerando-se a extensão da 
área abrangida, a amplitude dos estudos realizados, o volume de recursos técnicos 
e financeiros envolvidos e o per(odo de execução dos estudos e pesquisas. A n(vel 
da OEA, o PRODIAT também representou o seu maior projeto de cooperação 
técnica em toda a América Latina. 

Os estudos e pesquisas do PRODIAT foram realizados no período de 
abril de 1981 a julho de 1985 e estão reunidos em mais de uma centena de rela 
tórios técnicos, tendo culminado com a elaboração deste Plano Decenal ( 1985/94), 
envolvendo uma estratégia e metas de desenvolvimento para a região como um 
todo, planos sub-regionais de desenvolvimento integrado, programas setoriais e 
projetos. 

Em julho de 1985 foi concluída - e distribuída, em seguida, com os 
membros da Comissão Coordenadora do PRODIAT - uma síntese do Relatório 
Final do Projeto. No dia 6 de setembro de 1985, por ocasião da última reunião 
dessa Comissão, foi divulgada a versão completa do Plano de Desenvolvimento da 
Região, em 3 volumes, com um total de 1.619 páginas datilografadas. 

A qualidade, profundidade e importância dos trabalhos realizados foi 
reconhecida, de forma unânime, pelos participantes da reunião referida, conforme 
se pode observar da transcrição dos debates e exposições que corresponde ao 
anexo VI 11 deste volume . 

Seria de lamentar, portanto, que o seu conhecimento ficasse restrito ao 
círculo limitado de técnicos do Governo que participaram ou acompanharam a 
execução do projeto. Infelizmente, foi o que aconteceu, pois, com a desativação 
do PROD IA T, foi descontinuado o seu programa de publicações, ficando inédito 
exatamente o documento técnico mais importante que correspondia à síntese e 
coroamento de quatro anos de estudos e pesquisas sobre o desenvolvimento da 
bacia do Araguaia-Tocantins. 

Por isso, alguns antigos participantes do Projeto, sob a liderança da 
Sociedade de Estudos Regionais (SER) e da Organização dos Estados Americanos 
(OEA), tomaram a iniciativa de fazer uma revisão e atualização da Síntese do 
Relatório Final e de desenvolver gestões para viabilizar a sua publicação. O traba 
lho de revisão foi feito, de forma espontânea e sem qualquer ônus para o Governo, 
por Patr(cio Fernandez, da OEA. Zenon Schueler Reis, Fernando Sena e luiz 
Antonio Cordeiro, antigos integrantes da equipe nacional do PRODIAT, sob a 
coordenação de Nilson Holanda, ex-Diretor do Projeto e atual Presidente da SER. 
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Para custeio das despesas de publicação foram obtidas contribuições do 
Ministério do Interior, da Organização dos Estados Americanos, da Sociedade de 
Estudos Regionais e, particularmente da Secretaria de Administração Pública da 
Presidência da República, que, através do seu Grupo de Estudos de Pol ítícas 
Públicas, pretende estimular a divulgação e o debate de trabalhos relacionados 
com as grandes questões de desenvolvimento nacional e regional do Brasil. 
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APR ESENTA,ÇÃO 

/ 
( 

O presente PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO ARA 
GUAIA-TOCANTINS ( 1985/94) corresponde à s{ntese do Relatório Final do 
PRODIAT, oficialmente aprovado na última reunião da Comissão Coordenadora 
do Projeto, realizada no dia 6 de setembro de 1985 em Brasília . 

O PRODIAT foi um projeto de pesquisa e planejamento executado con 
juntamente pelo Governo Brasileiro, através do Ministério do Interior, e a Organi 
zaçâo dos Estados Americanos (OEA), através do seu Departamento de Desenvol 
vimento Regional, com a cooperação dos Estados de Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso e Pará. 

A presente publicação corresponde a uma versão revista da Síntese ini 
cial. apresentando, no Cap{tulo 1, os antecedentes, objetivos e organização do 
Projeto, junto com uma breve descrição dos principais relatórios elaborados. No 
Capitulo 11 é feita uma caracterização da região estudada, nos seus aspectos ffsi 
cos, de recursos naturais e sócio-econômicos. O Caprtulo 111 define a estratégia de 
desenvolvimento da região e o Caprtulo IV apresenta uma síntese dos programas 
setoriais e sub-regionais de desenvolvimento integrado. Os investimentos previstos 
para o pert'odo 1985 e 1994 são de Cz$ 104,7 bilhões (US$ 7,6 bilhões), sendo 
que a maior parcela desse total se destina ao setor agropecuário. Seguem em 
importância, em termos de investimentos programados, os setores de transporte 
e indústria. 

Por último, e baseado no conteúdo e abrangência do Plano proposto e 
na análise de aspectos institucionais relevantes, são incluídas no Caprtulo V reco 
mendações especificas para a sua implementação . 

A esse respeito, o I Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova Repú 
blica afirma que os programas em curso nas regiões Norte e Centro-Oeste serão 
revistos, e que, nesse processo, utllizar-se-ão. de maneira especial, os estudos reali 
zados "no âmbito do Programa de Desenvolvimento Integrado da Bacia do Ara 
guaia-Tocantins (PRODIAT), que avaliou as potencialidades da área e formulou 
proposta de plano de desenvolvimento para o período 1985-94, cuja concepção é 
susceptrvel de estender-se a outras áreas amazônicas". 

Espera-se que a publicação deste trabalho possa constituir valioso subsr 
dio para o aperfeiçoamento do planejamento regional no Brasil, particularmente 
no que se refere à estratégia de ocupação dos amplos espaços vazios da Amazônia 
e do Centro-Oeste. 

Brasrl ia, janeiro de 1986 

FERNANDO OTADUY 
Diretor Internacional do PRODIAT 

ANTONIO NILSON CRAVEIRO HOLANDA 
Diretor Nacional do PRODIAT 
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Tem constiturdo objetivo prioritário da política regional do Governo 
brasileiro a promoção do desenvolvimento e a ocupação ordenada das bacias hi 
drográficas da Amazônia e do Centro-Oeste e de suas respectivas áreas de influên 
cia. 

Com esse intuito, recursos técnicos e financeiros têm sido destinados a 
diversas iniciativas nessas regiões, como incentivo à execução de projetos de apro 
veitamento dos potenciais h(dricos, de exploração mineral e de desenvolvimento 
agropecuário. 

Em conseqüência, já é percepti'vel a elevação das taxas regionais de cres 
cimento econômico e, na medida dessa constatação, desperta-se para a preocupa 
ção de que tudo se processe de maneira racional, levando em conta técnicas perfei 
tamente adequadas aos fatores ecológicos. 

No caso particular da bacia dos rios Araguaia e Tocantins, foi julgada 
conveniente a realização de estudos globais que indicassem os condicionamentos 
econômicos e sociais da extensa área e, hierarquizando-os, definissem os elemen 
tos mais apropriados à elaboração de uma correta política de desenvolvimento. 
Pensou-se em um estudo que facilitasse a execução de programas especrficos, inte 
grados e coerentes em seu conjunto, fundamentados em critérios de racionalidade 
econômica e uso eficiente dos recursos Hsicos e humanos e particularmente volta 
dos para as prioridades locais, regionais e nacionais. 

Diante da realidade de que a bacia do Araguaia-Tocantins abrange áreas 
de quatro estados brasileiros, no caso os Estados de Goiás, Maranhão, Mato Gros 
so e Pará, cujas experiências deviam ser compartidas, chegou-se ao consenso de 
que cumpria somar esforços para uma ação comum que envolvesse, também, a 
Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (SUDECO) e a Su 
perintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). 

Na verdade, já no mês de abril de 1979 os Governos de Goiás e do Pará 
tinham apresentado, separadamente, à Secretaria de Planejamento da Presidência 
da República (SEPLAN/PR), pedido de cooperação técnica, a ser prestada pela 
Organização dos Estados Americanos (OEA), para a realização de estudos em suas 
respectivas jurisdições. Tais solicitações foram acolhidas como prioritárias pelo 
Gove_rno brasileir9, que as fez incluir no seu Programa Nacional de Cooperação 
Técnica para o biênio 1980/81 e as levou àquele organismo internacional com a 
sugestão de que os dois pleitos fossem unificados e de que viesse ao Brasil uma 
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mrssao preparatória para definir objetivos, metas e abrangências dos estudos pre 
tendidos. 

Atendendo a essa solicitação, a OEA enviou ao Brasil, nos meses de ou 
tubro e novembro de 1979, missão preparatória que em dezembro de 1979 apre 
sentou o seu relatório ao Governo brasileiro. A partir de então, a formulação do 
Projeto ganhou corpo e foi tema de reiteradas reuniões levadas a efeito com a pre 
sença de representantes da SUBIN, Secretaria Geral do Ministério do Interior, 
SUDECO, SUDAM, Secretarias de Planejamento e Coordenação dos quatro esta 
dos envolvidos e outros órgãos regionais, como a Fundação de Pesquisa Cândido 
Rondon (FCR), de Mato Grosso, a Companhia de Desenvolvimento do Estado de 
Goiás (CODEG) e o Instituto de Desenvolvimento Econômico Social do Pará 
(IDESP). 

Fruto desses debates foi a decisão unânime de empreender o Estudo de 
Desenvolvimento Integrado da Bacia do Araguaia-Tocantins (que tomou a sigla de 
PROD IAT ao se substituir a palavra Estudo por Projeto) e para cuja efetivação foi 
firmado em 19/10/80 um Acordo de Cooperação Técnica (81-45A-300-BR2) 
entre o Governo brasileiro e a OEA. 

As providências iniciais para execução do trabalho somente puderam ser 
tomadas a partir de janeiro de 1981, quando foi designado, pelo Ministério do 
Interior, o Diretor Nacional do Projeto. No dia 1 O de março foi realizada a primei 
ra reunião da Comissão Coordenadora e aprovado o Plano de Trabalho para 1981, 
definindo-se a data de 2 de abril como termo inicial do programa de pesquisas. 

2. OBJETIVOS DO PROJETO 

Os objetivos do PRODIAT inscrevem-se na estratégia global de desen 
volvimento do Pars. definida em sucessivos Planos Nacionais de Desenvolvimento, 
bem como na programação de ações do Ministério do Interior e dos diversos Mi 
nistérios Setoriais que participaram da elaboração deste Plano de Desenvolvimento 
da Bacia do Araguaia-Tocantins. Esses objetivos compreendem três dimensões bá 
sicas, a saber: 

a) dimensão econômica, que consiste em acelerar o crescimento das re 
giões menos favorecidas; 

b) dimensão social, que busca a melhor distribuição de renda e conse 
qüente redução da pobreza; 

c) dimensão política, que visa à descentralização das decisões relativas à 
pol rtica de desenvolvimento, propiciando maior participação dos 
estados e municrpios. 

Com base nesse esquema, pretendia o Projeto proporcionar ao Governo 
elementos capazes de permitir a formulação de: 

a) uma estratégia racional para o desenvolvimento da região, em função 
das prioridades locais, regionais e nacionais; 

b) um programa de ocupação do espaço como suporte da ação pública e 
privada na escolha dos empreendimentos mais adequados às potencia 
l idades existentes; 

c) uma política de desenvolvimento de recursos humanos tendente a 
consolidar a capacitação técnica do pessoal que atua na região; 
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d) mecanismos institucionais e de coordenação interorganismos aptos a 
colocarem as propostas do PRODIAT em harmonia com uma progra 
mação integrada. 

3. CRONOGRAMA E SEGMENTOS DO ESTUDO 

Formulado para execução em 40 meses, o Projeto teve seu prazo inicial 
ampliado em mais nove meses que vieram, com os primeiros, constituir as suas 
três fases de atividades, como segue: 

Fase 1 - 31 meses: Etapa 1 - 19 meses 
Etapa 2 - 12 meses 

9 meses 
9meses: Etapa 1 - 7 meses 

Etapa 2 - 2 meses 
A 1 q Etapa da Fase I iniciou-se em abril de 1981, encerrando-se em ou 

tubro de 1982. Nesse período foram realizadas as seguintes tarefas: 
a) Levantamento e Avaliação dos Recursos Naturais, compreendendo a 

caracterização geral da região do ponto de vista dos aspectos Hsicos 
(localização, clima, geologia, relevo, hidrografia, solos e vegetação) e 
a avaliação do potencial dos recursos naturais para a produção agro 
pecuária, extrativismo vegetal, mineração e produção de energia. 

b) Estudos S6cio-econômicos, contendo análise da região em sua evolu 
ção econômica e social recente. Quanto à sua realidade atual, foram 
considerados basicamente quatro aspectos: população e sistema ur 
bano; estrutura produtiva; infra-estrutura econômica e infra-estrutura 
social. 

c) lnventério de Programas e Projetos, abrangendo o levantamento e a 
definição dos projetos previstos ou já em fase de implantação na re 
gião, decorrentes da ação governamental ou da iniciativa privada. 

d) Regionalização, estudo necessariamente complexo, dada a grande 
extensão territorial da região, tendo como objetivo básico a identifi 
cação de áreas prioritárias para o planejamento e as ações de desen 
volvimento regional. Como etapa preliminar, foi decidida a divisão 
da região em 23 áreas-programa e a seleção, entre estas, de oito Áreas 
de Programação Imediata (API) . 

A 2é! Etapa da Fase I começou em novembro de 1982 e foi conclui'da 
em outubro de 1983, tendo sido elaborados os seguintes segmentos: 

a) Objetivos e Estratégia para o Desenvolvimento da Região, definição 
dos objetivos básicos a serem alcançados, levando em conta as poten 
cial idades da região, os condicionantes exógenos e as diretrizes de po- 
1 (ticas, ao n i'vel nacional, regional e local. 

b) Diretrizes e Estratégia para o Plano de Desenvolvimento, nesta eta 
pa foram definidos os parâmetros das programações setoriais, com a 
elaboração de modelos parciais de programação, voltados fundamen 
talmente para o setor agro-silvo-pastoril, atividade essencial da região. 
Outros pontos estratégicos, como as questões dos transportes, ener 
gia, mineração e condições sócio-econômicas, também foram consi 
derados. 

Fase li 
Fase Ili 
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c) Planos de Desenvolvimento das Areas-f>rograma, a elaboração de pro 
gramas de desenvolvimento, em n(vel sub-regional, constituiu um dos 
principais instrumentos de planejamento do PRODIAT. Para isso fez-se 
a regionalização da extensa área da bacia, procurando-se aprofundar, 
em relação às Areas de Programação Imediata, os seguintes aspectos: 
- estudos dos recursos naturais; 
- diagnóstico sócio-econômico: 
- análise das potencialidades e perspectivas de desenvolvimento; 
- definição de objetivos, estratégia e diretrizes; 
- programação. 

d) Proteção ao Meio-Ambiente, o objetivo desse estudo foi avaliar os 
impactos ambientais, atentando-se para os postulados da Política 
Nacional do Meio Ambiente ( Lei n9 6.938, de 31 /08/81). 

e) Definição de Políticas e Elaboração de Perfis e Projetos, procurou-se 
definir um elenco de projetos orientados. Esse trabalho visava a trans 
formar as diretrizes gerais de poli'ticas em iniciativas contretas e viá 
veis no sentido da ocupação ordenada e seletiva da região e da conso- 
1 idação de sua infra-estrutura econômica e social. 

f) Complementação do Diagnóstico, neste tópico foi desenvolvida a 
análise de três segmentos principais: 
- Finanças Públicas, em que se procurou avaliar a situação financeira 

dos estados e rnunicfpios e o seu grau de dependência em relação 
às verbas transferidas pela União; 

- Estudo Institucional. contendo a descrição sumária da estrutura 
polrtico-institucional da região abrangida pelo Projeto; o inventá 
rio dos instrumentos existentes para a implantação do Projeto, 
analisados quanto ao grau de eficiência e limitações operacionais; 
o volume dos investimentos canalizados para a região, nos últimos 
cinco anos; e a indicação da estratégia de ação e procedimentos 
operativos para a implantação do Plano; 

- Comercialização, segmento em que se dá uma idéia geral dos princi 
pais problemas de comercialização, considerados os produtos mais 
importantes de origem agropecuária: arroz e milho, gado bovino para 
cria, engorda e abate e carne bovina para consumo e exportação. 

A Fase 11, de 9 meses, cobriu o período de novembro de 1983 a junho 

- - 

de 1984. 
O desenvolvimento dos estudos recomendou que se aprofundassem as 

pesquisas tendentes a definir um plano integrado para toda a região, sendo então 
dilatado o prazo do convênio original com a OEA por mais nove meses, surgindo a 
Fase 111 do Projeto, em duas Etapas, com os objetivos seguintes: 

Etapa 1 - de agosto de 1984 a fevereiro de 1985, para o aprofunda- 
mento dos estudos técnicos e o relatório final; 

Etapa 2 - de março a abril de 1985, para a finalização do Projeto. 
Os trabalhos de cooperação técnica da OEA se encerraram efetivamente 

em abril de 1985 mas. na prática, a equipe nacional somente pôde finalizar o Pro 
jeto em julho de 1985. 

Três fatores principais contribuiram para esse atraso. Em primeiro lugar, 
o escopo excessivamente abrangente e ambicioso do Projeto que, de certa forma, 
ultrapassou os limites normalmente observados em trabalhos dessa natureza; em 
segundo lugar, a limitada colaboração recebida de determinados órgãos públicos 
(cuja cooperação era de importância estratégica para o Projeto), como reflexo 
mesmo da baixa prioridade atribu (da pelo Governo brasileiro, naqueles anos, às 
atividades de planejamento; e, finalmente, as dificuldades técnicas enfrentadas na 
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condusao de um dos mais importantes segmentos do estudo - o de agropecuária 
_ que, como é forçoso acC?ntecer em projetos integrados, comprometeu todo o 
cronograma do Projeto. Assim, embora muitos trabalhos tenham sido conclu (dos 
nos prazos previstos, a compatibilização e finalização do Plano ficaram a depender 
durante bastante tempo de solução dos problemas técnicos identificados no setor 
de agropecuária. 

Esse atraso, porém, foi mais do que compensado pelo valioso acervo de 
informações técnicas que se conseguiu acumular durante todo o penedo do es- 
tudo. 

j 
f 
i 4. ORGANIZAÇÃO DO PROJETO 

Para exercer, em n(vel central e superior, a coordenação das ações ne 
cessárias a um adequado desenvolvimento do Projeto, foi criada uma Comissão 
Coordenadora presidida pelo Secretário Geral do Ministério do Interior, dispondo 
de uma Secretaria Operativa (exercida pelo Diretor Nacional do Projeto) e contan 
do com a participação de representantes de Ministérios, Órgãos Setoriais e Gover 
nos Estaduais, no total de 17 integrantes, a saber: Ministério das Minas e Energia 
(MME), Ministério da Agricultura (MA), SEPLAN/PR(*), Ministério das Relações 
Exteriores (MRE), Programa Grande Carajás (PGC), SUDAM, SUDECO, OEA(**), 
Grupo Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins (GETAT), Empresa Brasileira 
de Planejamento de Transportes ( G E I POT), Secretaria de Planejamento e Coorde 
nação do Estado de Goiás (SEP LAN/GO), Secretaria de Planejamento do Estado 
do Maranhão (SEP LAN/MA), Gabinete de Planejamento e Coordenação do Esta 
do de Mato Grosso (GPC.'MT) e Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral 
do Estado do Pará (SEPLAN/PA). 

A essa Comissão foram conferidas as seguintes atribuições: 
a) estabelecer as linhas de pai (tica geral a serem observadas pelo Pro- 

jeto; 
b) aprovar o plano de trabalho; 
c) aprovar a programação orçamentária; 
d) aprovar os relatórios de progresso e o relatório final, com os resulta 

dos e as propostas do Projeto; 
e) promover a coordenação interinstitucional; 
f) definir as responsabilidades dos diferentes órgãos envolvidos e o seu 

relacionamento com a Direção Nacional, para efeito da execução das 
tarefas previstas no plano de trabalho. 

A Secretaria Operativa passou a ter como atribuições básicas: 
a) a coordenação interinstitucional e programática do Projeto, com base 

nas diretrizes emanadas da Comissão Coordenadora; 
b) o exercrcio de funções administrativas afetas a essa Comissão. 
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Dois representantes: um do Instituto de Planejamento Econômico e Social/Instituto de 
Planejamento (IPEA/IPLAN) e outro da SUBIN. 
Dois representantes: um da Representação da Secretaria Geral no Brasil e outro do Progra 
ma de Desenvolvimento Regional (Area Geográfica li) . 
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nrveis: 
O comando técnico e administrativo 'do Projeto foi exercido em três 

t 
i 
\ 

a) nacional, pelo Diretor Nacional, com a assistência do Diretor Interna 
cional do Projeto; 

b) sub-regional, pelos Coordenadores Sub-reçlonais da Amazônia e do 
Centro-Oeste; 

c) estadual, pelos Coordenadores Estaduais. 
Ao Diretor Nacional coube desempenhar as seguintes funções especí- 

a) supervisionar as atividades dos técnicos subordinados ao Projeto, com 
a assistência do Diretor Internacional; 

b) coordenar os trabalhos executados pelos organismos nacionais vincu 
lados ao Projeto; 

c) apresentar, em conjunto com o Diretor Internacional, relatórios par 
ciais e o relatório final do Projeto; 

d) controlar a utilização dos recursos provenientes do Governo. 
As Coordenadorias da Amazônia e do Centro-Oeste sediadas, respectiva 

mente. em Belém e Goiânia, foram responsáveis, perante a Direção Nacional, pela 
execução do Projeto em ni'vel sub-regional. 

Os estados tiveram a seu cargo a elaboração dos estudos, pesquisas, pla 
nos de desenvolvimento e projetos, executados por equipes técnicas (Coordenado 
rias Estaduais) vinculadas aos respectivos sistemas estaduais de planejamento, em 
articulação com a Direção do Projeto e as Coordenadorias Sub-regionais. 

A participação da OEA efetivou-se por intermédio de um Diretor Inter 
nacional e de um seleto grupo de especialistas, contratados de acordo com as ne 
cessidades e requerimentos dos estudos desenvolvidos. 

ficas: 

5. ARTICULAÇÃO COM ORGÃOS E INSTITUIÇÕES 

Em caráter permanente, o PRODIAT contou com a participação da 
SUDAM e da SUDECO, através das Coordenadorias Sub-regionais respectivas, 
e com os seguintes órgãos estaduais responsáveis pelos estudos: SEPLAN/GO, 
SEPLAN/MA, GPC/MT, SEPLAN/PA, FCR e IDESP. Contou também com a 
colaboração do Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB), do Departamento Nacio 
nal de Obras Contra as Secas (DNOCS) e da Superintendência do Desenvolvi 
mento do Nordeste (SUDENE), que cederam técnicos de seus quadros para asses 
sorar a Direção Nacional do Projeto. 

Além desses órgãos e instituições, registre-se, também, a participação 
dos seguintes ministérios e entidades: Ministério da Agricultura (MA), Ministério 
das Minas e Energia (MME), Ministério dos Transportes (MT), Ministério das Re 
lações Exteriores (MRE), Secretaria de Planejamento da Presidência da República 
e Instituto de Planejamento Econômico e Social/Instituto de Planejamento 
(SEPLAN/PR - IPEA/IPLAN), Ministério da Saúde (MS), Projeto Grande Cara 
jás (PGC), Grupo Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins (GETAT), Empresa 
Brasileira de Planejamento de Transportes (GEIPOT), Empresa de Portos do 
Brasil S/A (PORTOBRAS) e Superintendência Nacional da Marinha Mercante 
(SUNAMAM). 
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Com a finalidade de obter informações e promover estudos em coope 
raç§o. foram mantidos freqüentes con~atos com um wand~ número de entidades, 
(las quais se ~estacam:. 1 nstituto Nacional. de Colon izaçao e Reforma Agrária 
(INCRA). Instituto Nacional de Meteorologia ( IN~MET), Departamento Nacional 
da Produção Mineral (DNPM), Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétri 
ca (DNAEE), Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal ( IBDF), Projeto 
RADAMBRASI L, Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais ( 1 NPE), Fundação Nacional do lndio 
(FUNAI), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( F IBGE), Secreta 
ria de Articulação com os Estados e Municrpios (SAREM), Empresa Brasileira de 
pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Empresa Brasileira de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (EMBRATER) e Fundação Serviços de Saúde Pública (FSESP), 
entre outras. 

6. PRINCIPAIS RELATÔRIOS ELABORADOS 

O presente Plano de Desenvolvimento da Bacia do Araguaia-Tocantins 
constitui a síntese e a convergência de mais de uma centena de relatórios técni 
cos elaborados durante quatro anos de pesquisas, sob a coordenação de uma 
pequena equipe central de técnicos brasileiros e internacionais e com a coopera 
ção de diversos consultores independentes e especialistas de órgãos federais e 
estaduais. 

Na formulação desse Plano, o problema regional foi analisado em qua 
tro ruveis: ao nível global, considerando a região como um todo, isoladamente e 
em suas relações com as demais regiões do País; ao nível setorial, desdobrando-se 
o Plano em programas definidos de ação para cada um dos setores econômicos e 
sociais; ao nível sub-regional, identificando-se áreas-programa prioritárias para o 
planejamento e as ações de desenvolvimento regional; ao nível de projetos, indi 
cando as oportunidades e projetos considerados de interesse para o aproveita 
mento racional do potencial da região. 

6.1 Diagnóstico e Regionalização 

O ponto de partida do Plano foi a elaboração de um diagnóstico, o 
mais completo possível, das disponibilidades de recursos naturais e condições 
sócio-econômicas da região ( *). Paralelamente foi feito um trabalho de regiona- 

(*) Inicialmente foi elaborado um "Pré-Diagnóstico da Bacia do Araguaia-Tocantins". con 
cluído em 1981. Uma síntese desse Prá-Oiagnóstico foi publicada em junho de 1982. 
Posteriormente, foi divulgado o relatório final do "Diagnóstico da Bacia do Araguaia-To 
cantins "(Brasília, outubro de 1982), integrado por vinte capítulos. divididos em quatro 
partes e reunidos em quatro volumes. a saber: 
1C? Volume- Primeira Parte:lntrodução e Regionalização 

Segunda Parte:Sfntese e Perspectivas 
21? Volume - Terceira Parte: Recursos Naturais 
3q Volume - Quarta Parte: Sócio-Economia 
4o Volume - Mapas 
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lização, de que resultou a divisão da extensa área da bacia em 23 áreas-programa, 
como base para um planejamento que incorporasse efetivamente a variável espa 
cial na conformação da estratégia de desenvolvimento proposta. 

6.2 Programação Global 

l 
f 
.\ 

A partir da( foi intensificado o programa de pesquisas, visando a forne 
cer subsídios para o detalhamento da programação do P ROD IA T, produzindo-se 
um grande acervo de documentos técnicos que podem ser classificados nas seguin 
tes categorias: 

a) de programação global ou regional; 
b) de programação setorial; 
c) de programação sub-regional; 
d) de identificação de projetos; 
e) de orientação metodológica. 
A integração dessas diferentes categorias de programação pode ser visua 

lizada através do Gráfico 1.1 , que destaca, no sentido horizontal, os níveis em que 
a programação é elaborada (regional, setorial e sub-regional) e, verticalmente, as 
etapas em que o trabalho se desdobra. 

Por outro lado, para uniformizar as projeções de variáveis macroeconô 
micas e ordenar a apresentação de programas e projetos, foram considerados os se 
guintes penedos de planejamento: 

a) 1985/90: plano concebido para abarcar os sub-per(odos 1985/86 e 
1987 /90, coincidentes, respectivamente, com a segunda metade do 
mandato dos atuais governos estaduais e o mandato completo de 
seus sucessores; 

b) 1985/94. plano decenal que inclui o período no novo Plano Nacio 
nal de Desenvolvimento (PND) - 1986/89, denominado I PND da 
Nova República. 

Ter-se-iam, assim, os seguintes períodos de planejamento (Gráfico 1.2): 
a) planejamento de médio prazo (sexenal) - 1985/90; 
b) planejamento de longo prazo (decenal) - 1985/94). 

Entre os estudos para a programação global devem ser destacados as 
estimativas do produto agropecuário e industrial da região para 1970 e 1975/80 
( RTP 82/04) ( *), as projeções demográficas até o ano 2000 ( RTP 84/01), os levan- 

f . 
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O Capítulo I cuidou dos antecedentes e descreveu a regiã'o, os objetivos, o cronograma e 
os segmentos do estudo. 
O Capítulo li apresentou o estudo de regionalização, com a definição das áreas-programa 
e a seleção das áreas de programação imediata. 
O Capítulo Ili fez uma síntese das principais constatações, conclusões e recomendações 
do Relatório. 
O Capítulo IV incluiu uma análise das perspectivas de desenvolvimento da região até 1990. 
Os Capítulos V a XI consolidaram as informações básicas sobre recursos naturais, 
Os Capítulos XII a XX sintetizaram os resultados dos estudos s6cio-econômicos. 
O 41? Volume veio complementar os dados precedentes com mapas de maior tamanho, 
por isso não incorporados ao texto. 

( *) Os documentos técnicos do PRODIAT foram classificados nas seguintes categorias: 
RTP - Relatório Técnico Preliminar; RT - Relat6rio Técnico (Definitivo); RF - Relató· 
rio Final; OPA - Documentos de Programação e Acompanhamento e DO - Documentos 
Diversos. 
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tamentos sobre finanças públicas estaduais ( RTP 84/56) e finanças públicas muni 
cipais ( RTP 85/23), além de estudos sobre desenvolvimento cientifico e tecnoló 
ico ( RTP 84/37), estratégia de desenvolvimento ( RTP 83/01) e aspectos lnstitu 

~íonais ( RTP 85/24), cujas conclusões principais foram inclu (das no presente 
volume. 

Foi desenvolvido também um modelo macroeconômico, adaptando-se 
estudo anterior elaborado quando da realização do Estudo de Desenvolvimento 
Integrado da Bacia do Alto Paraguai (EDIBAP), mas os seus resultados prelimina 
res indicaram a necessidade de novos aperfeiçoamentos que, por limitações de 
tempo não mais puderam ser feitos pela equipe do PRODIAT. De qualquer 
modo,' o modelo, em sua forma preliminar, encontra-se dispon(vel para a realiza 
ção de simulações, no Centro de Computação do Ministério do Interior. 

Entre os estudos referidos, dois merecem menção especial. O primeiro 
é O de finanças públicas, através do qual se procurou verificar a situação finan 
ceira dos estados e rnunicrpios componentes da região, objetivando, primordial 
mente, identificar os respectivos graus de dependência em relação às verbas 
transferidas e estabelecer suas respectivas capacidades de investimento e endivi 
damento ( * ) . 

O segundo estudo é o da estimativa do produto agropecuário e indus 
trial{** ),cujo objetivo foi proporcionar indicadores quantitativos para a análise 
da economia da região, tanto ao nível global como de sua estrutura produtiva 
setorial e da evolução e tendências recentes dos diversos setores e subsetores. 

Por se tratar de uma primeira aproximação de um trabalho mais amplo 
que se pretendia viesse a ser executado, a médio prazo, pelas equipes estaduais, 
o cálculo do PIB regional concentrou-se nos setores agropecuário e industrial. 
Para o setor agropecuário (lavouras, pecuária, silvicultura e pesca) o cálculo do 
PIB foi feito pela ótica do produto e teve como fonte básica de informação os 
censos econômicos do IBGE. Foram utilizados os Censos de 1970, 1975 e 1980 
e, subsidiariamente, outros dados estatísticos anuais que permitiram estimativas 
para os anos intercensitários, sobretudo para o período 1975/80. Todos os cál 
culos e estimativas foram efetuados ao ruvel municipal e agregados por áreas 
programa . 

O objetivo final desse trabalho era implantar um sistema de contabili 
dade social em cada um dos estados participantes do P ROO IAT, de modo a habi 
litá-1 os, em caráter permanente, para o cálculo de agregados econômicos ao nível 
estadual. Alguns estados, como Mato Grosso, efetivamente conseguiram iniciar a 
implantação do sistema, o que levou a Direção do PRODIAT a propor ao Minis 
tério do Interior a generalização e ampliação do projeto, para abranger todos os 
estados da Federação, com a participação das Superintendências Regionais de 
Desenvolvimento e a cooperação técnica do Instituto de Planejamento (IPLAN) 
e SEPLAN/PR. 
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(*) O segmento referente lls finanças p(lblicas estaduais foi concluído em outubro de 1983. 
Emretanto, tendo em vista a disponibilidade, a partir de março de 1984, dos Balanç_os 

. 

1 

Estaduais relativos ao exercício de 1983, e a mini-reforma tribut.ária de novembro/83 

~ 

(Emenda Passos Porto), decidiu-.e atualizar e revisar aquele estudo, finalmente publicado 
em abril de 1985. Ver PRODIAT, "Finanças Públicas dos Estados de Goiás, Maranhio, 

1 
Mato Grosso e Pará". Brasília. 

(**) Ver PRODIAT, "Estimativas do Produto Agropecuário e Industrial da Bacia do Araguaia- 

' 

Tocantins "(1970, 1975/80). Brasília, agosto de 1984. 
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6.3 Programação Setorial 

Na parte de programação setorial destacam-se os estudos relacionados 
com o setor agropecuário, que envolveram numerosos relatórios sobre assistência 
técnica (RTP 84/19), pesquisa agropecuária (RTP 84/23), crédito rural (RTP 
84/25), armazenamento e comercialização de grãos ( RTP 84/26), calcário agr(co 
la ( RTP 84/28), espaço agrário e colonização ( RTP 84/29), situação fundiária 
( RTP 84/31 l. potencial florestal ( RTP 84/32 e 84/46). programação pecuária 
( RTP 84/45), além de estudos espec(ficos sobre carne bovina, arroz, milho, soja, 
mandioca, babaçu e palmito. 

Com o auxúio das CEPAS (Comissões Estaduais de Planejamento Agr( 
cola) dos quatro estados foram realizadas pesquisas de campo em seis áreas-pro 
grama da região, com o objetivo de definir modelos de exploração agropecuária 
(RTP 84/24). Ademais, para auxiliar os trabalhos de programação foram adapta 
dos alguns modelos matemáticos e econométricos relacionados com um sistema de 
avaliação do potencial agri'cola de determinadas áreas, adaptado de modelo da 
FAO (RTP 83/14), com a combinação ótima de culturas (RTP 84/43) e com a 
avaliação financeira dos projetos agropecuários (RTP 84/44). 

O Gráfico 1.3 apresenta a articulação entre os diferentes segmentos do 
diagnóstico e da programação agropecuária. Deve ser ressaltado, ainda, que essa 
programação se fundamentou em amplo levantamento dos recursos naturais da 
região, considerando os aspectos de clima, geologia, recursos minerais, recursos 
h(dricos (superficiais e subterrâneos), solos, aptidão agr(cola das terras e vegeta 
ção. 

Em função das condições climáticas, da cobertura vegetal, das princi 
pais unidades de solo e da aptidão agrt'cola das terras, foi proposto um zoneamen 
to agro-silvo-pastoril para a região, com a identificação das áreas mais apropriadas 
para exploração agrt'cola, atividades pecuárias, silvicultura e as áreas que devem 
ser preservadas. Esse estudo é basicamente cartográfico e retrata, por meio de 
mapas, as potencialidades em termos de clima, solo e vegetação, indicando as áreas 
das reservas indi'genas e dos parques florestais e contemplando quatro zonas defi 
nidas na região ( *): 

a) zona de ambiente amazônico; 
b) zona de transição; 
c) zona do cerrado; 
d) zona do cerrado de altitude. 
Foi elaborado também o zoneamento de culturas perenes para cada 

uma das 23 áreas-programa da região, tendo sido considerados os pontos seguin 
tes: 

a) localização das áreas-programa em função da ecologia predominante; 
b) solos e aptidão aqncola das terras; 
c) restrições de ordem legal para utilização das terras situadas na Ama 

zônia Legal e no cerrado. 
Quanto às culturas passíveis de aproveitamento, foram admitidas as 

seguintes: banana, cacau, café, caju, cana-de-açúcar, crtrus. coco, dendê, figo, goia 
ba, manga, pêssego, pimenta-do-reino e seringueira, estabelecidos três níveis tecno 
lógicos, correspondentes a alta, média e baixa produtividades. 

(*) Ver PRODIAT, "Solos e Aptidão Agrícola das Terras da Bacia do Araguaia-Tocantins", 
Brasília, fevereiro de 1984 lrelat6rio e mapa na escala de 1 :1.000.000). 
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GRÃFICO 1.3 

Componente Agropecuário dos 
Programo• de Desenvolvimento Integrado 
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Finalmente, para subsidiar a programação sub-regional (elaboração dos 
planos diretores das áreas-programa), foram _exec~tadas as se~uintes tarefas:. . 

a) diagnóstico de recursos naturais (clima, geologia e recursos minerais, 
recursos hídricos, vegetação, solos e aptidão agr(cola das terras); 

b) confecção dos mapas de solos e de aptidão agrícola das terras, na 
escala de 1 : 250.000; 

c) zoneamento ecológico, na escala de 1: 250.000, sendo consideradas 
as zonas, regiões, sistemas e setores ecológicos e a ação antrópica para 
a determinação do potencial agro-silvo-pastoril; 

d) definição do manejo e práticas aqrrcolas recomendadas, levando em 
consideração a avaliação da aptidão agrícola das terras e as limitações 
para o uso agri'cola dos solos nas seguintes áreas-programa: Baixo To 
cantins, Marabá, Imperatriz, Tocantinópolis, Araguaína, Miracema do 
Norte, Formoso do Araguaia, Vale do Paranã, São Miguel do Ara 
guaia, Aruanã e Barra do Garças. 

No que se refere aos setores industrial e agroindustrial merecem relevo 
os levantamentos sobre agroindústrias da região ( RTP 84/09), os relatórios sobre 
distritos industriais ( RTP 84/12). programa de pequena indústria ( RTP 84/41), 
plano siderúrgico ( RTP 84/50), programa de materiais de construção ( RTP 84/55), 
programação industrial ( RTP 85/06) e programa de fertilizantes ( RTP 85/17). 
além dos estudos sobre caícário, carne e outros produtos agroindustriais anterior 
mente mencionados. 

No setor de transportes partiu-se do pressuposto de que, como a região 
se caracteriza por grandes distâncias em relação aos principais centros consumido 
res e portos de exportação do Pars, seria fundamental definir uma programação 
orientada para a redução dos custos de transportes, de forma a melhorar a compe 
titividade da produção regional. 

Por isso, deu-se uma ênfase especial ao exame das possibilidades de 
transporte hidroviário (RTP 83/09, 84/14 e 82/22), levantando-se condições de 
navegabilidade, alternativas de embarcações-tipo, custos de transporte hidroviário 
para rotas selecionadas, obras necessárias para o melhoramento das condições de 
navegabilidade do rio Araguaia (de Aruanã até a foz) e do rio Tocantins (de Impe 
ratriz até a foz), terminando-se por indicar um programa de pesquisas e investi 
mentos considerado viável e de grande importância para o desenvolvimento regio 
nal e nacional ( *). Na elaboração desses estudos o P ROO IA T contou com a vai ia 
sa cooperação da OEA, do GEIPOT, da SUNAMAM e da PORTOBRAS. 

No setor de energia partiu-se da constatação de que a região apresenta 
uma situação paradoxal: de um lado, um enorme potencial de energia renovável e, 
de outro, um baixo consumo de energia que (exceto a lenha) é quase toda impor 
tada (100% dos derivados do petróleo e 75% da energia elétrica). Além do mais, 
existe uma importante demanda reprimida de energia que prejudica o desenvolvi 
mento econômico da região e as condições de vida de sua população. Nestas con 
dições, a programação para o setor apresentou um conjunto .de propostas destina 
das a: 

a) atender às necessidades de energia das zonas urbanas e rurais, de ma 
neira a aumentar o bem-estar da população e estimular o aumento 
da produção e da produtividade; 

b) exportar energia para centros consumidores extra-regionais, assegu 
rando o máximo poss(vel de emprego de mão-de-obra local e adequa 
ção das tecnologias de produção empregadas às condições ambientais 
da região. 

(*) Ver capítulo sobre transportes deste plano e PRODIAT. "Plano de Pesquisa Para o Desen 
volvimento da Navegaçã'o no rio Araguaia", Brasília, abril de 1985. 
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Para tanto, f~am realizados estudos sobre a situação do setor na região, 
as tendências de evoluçao da oferta e demanda de energia e as tecnologias dispon( 
veis para utilização de fontes não convencionais, dando-se ênfase à definição de 
programas nas seguintes áreas: 

a) fornecimento público de energia elétrica a todas as sedes municipais 
da região; 

b) microcentrais hidrelétricas; 
c} microdestilarias de álcool hidratado; 
d) produção de "álcool aditivado" visando à substituição do consumo 

de diesel; 
e} gasogênios e biodigestores; 
f) aproveitamento da energia livre. 

No setor de comunicações o trabalho desdobrou-se em três etapas: 
a) elaboração de diagnóstico sumário, mediante coleta e tabulação dos 

dados da infra-estrutura de comunicações existente na região, de sor 
te a se determinar os munict'pios atendidos ao final de 1984, em ter 
mos de terminais telefônicos, terminais de telex, emissoras de radio 
difusão, unidades de atendimento postal, etc; 

b) inventário de projetos, para definir a programação das empresas do se 
tor e os recursos financeiros necessários; 

c} proposta de programação, compreendendo a indicação dos objetivos 
e diretrizes da pol (tica governamental; metas a serem alcançadas 
no pert'odo de planejamento do PRODIAT; programas e projetos 
prioritários; volume de investimento requerido; agentes executores 
dos projetos. 

Com relação à educação os estudos objetivaram respaldar uma proposta 
de estratégia que contempla cinco linhas básicas de ação: 

a) ampliação da rede de escolas de 1 Q e 29 graus; 
b) formação e treinamento de professores; 
c) educação de adultos; 
d) instalação de centros e escolas profissionais; 
e} divulgação e utilização de novas tecnologias. 
Para tanto, foram atualizados os rndices técnicos contidos no diagnós 

tico, consultadas as Secretarias Estaduais de Educação sobre seus respectivos pro 
gramas, e avaliados os programas especiais do MEC e de outras instituições que 
atuam na área de educação. 

Com relação ao setor de saíide, o Plano baseou-se no princípio da regio 
nalização e hierarquização de serviços, obedecendo às "Normas para Adequação e 
Expansão da Rede de Atenção à Saúde nas Unidades Federadas", elaboradas pelo 
Ministério da Saúde. 

Primeiramente, foi feita uma avaliação da estrutura de serviços de saúde 
e das condições de saneamento básico, a nível municipal, em toda a região de estu 
do do PRODIAT. Esta investigação incluiu os serviços em operação e a serem im 
plantados pela Fundação SESP e pelos órgãos afins dos estados. A partir deste le 
vantamento, contraposto à estrutura demográfica, foi identificada a demanda a ser 
atendida através da proposta feita pelo PRODIAT. Com isto, a programação para 
o setor, eleborada com a cooperação da Fundação SESP, abrangeu uma distribui 
ção quantitativa e espacial dos serviços de saúde, discriminando tamanho e tipo 
das unidades de saúde, extensão e tipo das atividades a serem exercidas nas unida 
des e extensão e localização dos serviços de saneamento. Para cada uma dessas 
ações foram identificadas e compostos todos os custos financeiros e elaborado um 
esquema de implementação dentro do horizonte de planejamento do PRODIAT. 

Devem ser mencionados também os estudos realizados sobre turismo, 
habitação e desenvolvimento urbano. 
30 
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6.4 Programação Sub-Regional 

Do ponto de vista sub-regional, o PRODIAT desenvolveu uma linha 
de estudos e planejamento destinada a captar a diversidade de aspectos fl'sicos 
e sócio-econômicos _da extensa. reg1ã~, seg~n~o um conc~i~o de áreas-programa, 
definidas como unidades terrttortais delimitadas especificamente para serem 
objeto de proçrarnas integra~os de d~senvolvir,:i~n!º· Esta d_e!iniç§o foi obtida 
mediante uma s1 ntese de tres conceitos de divlsão e classiflcação do espaço 
geográfico: 

a) a regiio formal, identificada em função da homogeneidade de um 
ou mais de seus aspectos (fisiográficos, demográfico, histórico, 
cultural, econômico); 

b) a regiio funcional ou organizada, definida com base em relações es 
truturais ou funcionais existentes entre seus elementos (polarização 
de centros urbanos, áreas de influência, relações centro-periferia); 

c) a região planejada, definida e delimitada em função de objetivos pol í 
tico-administrativos. 

Na s(ntese desses três conceitos foram consideradas, em primeiro lugar, 
as caracteri'sticas frsicas e o potencial de recursos naturais; em seguida, foram ana 
lisados os aspectos demográficos e sociais, as atividades econômicas, a infra-estru 
tura e as articulações intra-regionais e, finalmente, ponderadas as ações e progra 
mas em execução na região por iniciativa do governo ou do setor privado. Desse 
estudo resultou a divisão da região em cinco sub-regiões e 23 áreas-programa 
(Mapa 1.1) ( *). 

Em seguida algumas das áreas-programa foram classificadas como Areas 
de Programação Imediata (API), tendo em vista estabelecer uma ordem de prece 
dência na elaboração dos planos sub-regionais de desenvolvimento integrado. Ini 
cialmente foram selecionadas seis API, às quais foram posteriormente agregadas 
mais duas. Do trabalho de programação sub-regional resultaram sete planos de 
desenvolvimento, envolvendo oito API (duas foram estudadas como uma só área). 
Essas áreas são as seguintes(**): 

a) Baixo Tocantins (Pará); 
b) Marabá (Pará); 
e) l mperatriz (Maranhão); 
d) Carolina (Maranhão); 
e} Tocantinópolis (Goiás); 
f) Araguaína (Goiás); 
g) Vale do Paranã (Goiás); 
h) Barra ido Garças (Mato Grosso). 

6.5 Projetos 

Na parte relativa a projetos preparou-se inicialmente ( 1982) um levanta 
mento de todos os programas e projetos que vinham sendo executados na região 
( RTP 82/02), trabalho que foi atualizado em 1985 ( RTP 85/31). Esse inventário 
incluiu os principais programas regionais do Governo Federal (Programa Grande 

(•) Ver Capítulo IV, item 3. 
(**) Alguns dos relatórios dos planos sub-regionaisJ"' concluídos foram publicados separada· 

mente. Inclui-se no Capítulo IV deste "Plano e Desenvolvimento da Bacia do Araguaia· 
Tocantins "uma síntese da programaçio de cada uma dessas áreas. 

31 



.. 
... •.. .•. 

BACIA DOS RIOS ARAGUAIA-TOCANTINS 
PIIODIAT 

Sub- regionalizapõo 

LEGENDA 

.. 
1 IAl):0 TOCA.NTINS 
1 TUtUftul 
.1 MA"UÁ 

13 '9,t.l DO PA •• &N. 
1• tUQUfLÃND~ 
ti IURUPf 
le IÃo MIIUfL 00 .utMUAtA 
17 ALTO PUAÍSO 
li CERt:I 
11 &11:UANÂ 
lO MINEIROS 
t I CUIABÃ 
22 •••nu, oo a,1.,iiç.as 
2) lia ,ii:LIII: DO .àFIAOUAI& 

"' AIIA8UAIA l'Aft.HNSE 
5 IMP!R&T•1z 
1 C: •• IOLINII 
t TOCANTINÓPOLIS 
1 AAAQUA.ÍNA 
9 PEDftO .&,ONIO 

t•I,- 10 IIUtat.EMA 
1 l PORTO NACIOff•L 
ll '0-!IMOSO DO AIH811Ala 

Sub- reglõ11 
A A1no1ôrih1 
B Rio Araouala 

a•J.. C GoiÔnio - BrotfUo 
D HordHte 
E Cuiobd •. Aoridoriópoll1 - Ftio V1rd1 

- Limite de Sub-reoiõo 

lf~:A:Fi Área, de Programação 

, .. 

... 

... 

.•. 

CDNYENÇÔEB 

... UIIITE 

Eakldwi 
keo do 11tudo 
Arto-proQTOma 

... .•. . .. 
32 

MAPA 1.1 

.. 

.. 

.. 

.. 

.•. 

.. . 

... 

. .. 

. .. 



r 

r' 

,-- 
("' 

r- 
r' ti 

í( 
'! 
' i C ajás pQ LAMAZÔN IA e outros Programas Integrados), Programas Setoriais de 

~env~lvimento Agropecuário (PROFIR, PROVARZEAS), Projetos Estaduais 
~e Desenvolvimento Integrado, Projetos Produtiv?s (principalmente relacionados 
com a pesquisa e o fomento ao setor agropecuário (CNPq, EMBRAPA, GETAT, 
etc.]. 

Posteriormente, exploraram-se as oportunidades de aproveitamento in 
dustrial de matéri.as-primas regionais,. definind.o-se perfis ind.ic~tivos par~ arr?~· 
milho soja, mandioca, babaçu e palmito, reunindo-se, ademais, informações bási 
cas p~ra program~s indu~t.riais nas áreas ~e carvão vegetal, ferro-gusa, materiais de 
construção, calcário, fertil rzantes e madeira . 

Foi elaborado um estudo de pré-viabilidade, denominado Projeto Bagre 
1 (RTP 84/63), para a exploração integrada de culturas permanentes e pecuária, 
juntamente com a exploração madeireira, produção de carvão vegetal e derivados 
(alcatrão, ácido acético, etc.) e a agroindustrialização do coco (óleo, torta, carvão 
e levedura). O projeto abrange 20.000 hectares no municrpio de Sagre, no Estado 
do Pará, junto ao rio Parnaúba, afluente da margem direita do rio Pará. Deverá 
criar 1 .620 empregos diretos e beneficiar 1. 124 famílias. 

Foi elaborado também um projeto para a implantação do Núcleo Rural 
de Barcarena ( RTP 84/34, Síntese, em dois volumes), que deverá completar o 
complexo portuário-industrial e urbano do mesmo nome, em trabalho que contou 
com a colaboração do Programa Grande Carajás e da Companhia de Desenvolvi 
mento de Barcarena ( CODEBAR). O Núcleo Rural proposto deverá localizar-se no 
munidpio de Barcarena, Estado do Pará, integrante da API Baixo Tocantins, em 
uma área de aproximadamente 4.604 ha, dos quais, devido a restrições edafocli 
máticas e outras, somente cerca de 1.681 ha serão utilizados em atividades produ 
tivas. 
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O principal objetivo do projeto é o de estabelecer, na vizinhança do 
novo Núcleo Urbano de Barcarena, um sistema integrado de produção, beneficia 
mento e comercialização de produtos hortifrutigranjeiros( *), logrando, no mais 
curto perrcdo de tempo possrvel. garantir o abastecimento da cidade em implanta 
ção. No total, serão gerados 1.092 empregos diretos e assentadas 372 famílias. 

Elaborou-se ainda, de comum acordo com a SUDECO e o Governo do 
Estado de Goiás, um estudo preliminar de viabilidade para a implantação de um 
projeto de irrigação no Vale do Paranã, denominado PROJETO PARANÃ 1 
{RTP 83/1 O). Resultou desse estudo a decisão do Ministério do Interior de contra 
tar a elaboração do projeto piloto de irrigação de 7.000 ha, como base para um 
projeto final de 52.795 ha. Quando do encerramento das atividades do PRODIAT 
o projeto sé encontrava na última etapa do seu cronograma, com a elaboração do 
projeto de irrigação e drenagem propriamente dito. Anteriormente, sob a coorde 
nação do PRODIAT e com a cooperação da SUDECO, Ministério do Interior e 
Governo do Estado de Goiás, haviam sido conclu (dos os levantamentos aerofoto 
gramétricos, os estudos hidroclimatológicos e pedológicos, a avaliação do impacto 
ambiental e o levantamento da estrutura fundiária(** l 
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(") Os itens de produção considerados foram milho, arroz, feijão e mandioca, culturas olerí 
colas, carne, leite e ovos, além do aproveitamento da biomassa e industrialização de rnan 
dioca. 

("") Ver Relatório encaminhado ao Ministério do Interior em 05/06/85 (PRODIAT DN/85 · 
0356). 
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6.6 Documentos Metodológicos 

Finalmente, entre os documentos de interesse metodológico, vale men 
cionar os relacionados com a definição de áreas-programa (RTP 81 /06 e 82/01 ), 
o zoneamento agro-si Ivo-pasto ri I da região ( RTP 82/03), as estimativas de produto 
agropecuário e industrial ( RTP 82/04), a avaliação do impacto ambiental de pro 
jetos de desenvolvimento (RTP 84/07 e 85/15), a determinação de necessidades 
de armazenagem ( RTP 85/18), a definição de programas de trabalho para o 
PRODIAT (OPA 81/01 e 82/01) e os roteiros para apresentação de planos de de 
senvolvimento integrado e projetos (OPA 83/03 e RTP 83/06). 

No final deste volume encontra-se uma listagem completa dos trabalhos 
elaborados pelo PROD f AT (Anexo l l), sendo que o acervo correspondente encon 
tra-se à disposição dos interessados na Biblioteca Central do Ministério do Inte 
rior, em Brasrlia. Alguns desses trabalhos, considerados de maior importância, 
foram publicados em duas séries: Estudos e Pesquisas e Planejamento e Programa 
ção. 
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- li. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO(*) 

1. AREA E LOCALIZAÇÃO 

A região da bacia do Araguaia-Tocantins, que constitui a área de estu 
dos do PRODIAT, tem uma extensão de 935.000 km2, equivalente a 11% do ter 
ritório brasileiro, distribuída pelos Estados de Goiás (55%), Mato Grosso (24%), 
Pará ( 17%) e Maranhão (4%) ( **). Grande parte de sua área está na região Centro 
Oeste, desde as nascentes dos rios Araguaia e Tocantins até sua confluência, na 
divisa dos Estados de Goiás, Maranhão e Pará. Desse ponto para jusante a bacia 
hrdrográfica entra na região Norte e se restringe a apenas um corredor formado 
pelas áreas marginais do rio Tocantins ( Mapas 11.1 e 11.1). 

A configuração da região é de uma triangular alongada, com acentuado 
desenvolvimento norte-sul, em uma extensão de aproximadamente 1.800 km, en 
tre os paralelos 20 e 180 S, e largura máxima de cerca de 1.000 km, entre os me 
ridianos 46º e 550 W. Geograficamente, a região limita-se ao sul pelo Planalto 
Central, a oeste pelo rio Xingu(***), a leste pela Serra Geral de Goiás e ao norte 
pelo rio Pará. 

(• J Este capítulo apresenta uma descrição da bacia do Araguaia-Tocantins e uma síntese do 
diagnóstico feito pelo PRODIAT e publicado em 1982. Ver PRODIAT, "Diagnóstico da 
Bacia do Araguaia-Tocantins" (4 volumes), Bras11ia, outubro de 1982. Anteriormente 
fôra publicado o "Pré-Diagnóstico da Bacia do Araguaia-Tocantins", Brasília, junho de 
1982. Diversos outros estudos que complementaram esses trabalhos estã'o referidos adian 
te, em notas de rodapé. 

(**) Na realidade, a bacia do sistema hidrográfico Araguaia-Tocantins drena uma área de ape 
nas 767 .000 km2. Entretanto, se considerada nessa dimensio menor, ela excluiria total ou 
parcialmente áreas municipais que, devido a diversos fatores (físicos, político-institucio 
nais, econômicos, etc.), não poderiam deixar de ser consideradas. Daí ter sido inevitável a 
ampliação dessa área para os mencionados 935.000 km2. 

( ***) Ressalte-5e que a bacia do rio Xingu drena aproximadamente um terço da subárea mato 
grossense do PRODIAT. Dessa forma, torna-se importante para essa área o estudo futuro 
dos afluentes da margem direita do rio Xingu, particularmente os rios Culuene, Sete de 
Setembro, Tanguro, Suiá-Missu e Comandante Fontoura. De um modo geral, essa área é 
bastante plana, apresentando cotas em torno de 350m de altitude, salvo no limite norte 
do estado, onde o rio, ao entrar em contato com as rochas do embasamento cristalino, tor 
na-se mais encachoeirado, formando as quedas de Von Martius e das Pedras. 
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2. ZONEAMENTO 

A região pode ser dividida em quatro zonas que se diferenciam bastante 
por suas caracterrstlcas naturais: zona de ambiente amazônico, zona de transição, 
zona de cerrado e zona de cerrado de altitude (Mapa 11.3). A região compreende 
202 municípios, dos quais 157 pertencentes a Goiás, 18 a Mato Grosso, 20 ao 
Pará e 7 ao Maranhão(*). 

A zona de ambiente amazônico estende-se desde a foz do rio Tocantins 
até Marabá ( Estado do Pará), na confluência dos rios Araguaia e Tocantins e rio 
Parauapebas. Está caracterizada, climaticamente, pela massa continental equato 
rial e zona intertropical de convergência, responsáveis pelas altas temperaturas e 
elevados (ndices pluviométricos observados durante o ano. As temperaturas mé 
dias anuais aproximam-se de 26,50C, com uma amplitude térmica da ordem de 
16,60C, e há um período do ano em que ocorrem menores precipitações (entre 
agosto e novembro). 

Ao norte de Tucuruí, nos munic(pios de Cametá e Barcarena, verifica-se 
uma faixa tipicamente equatorial, de clima do tipo Af, na classificação de Ktsppen. 
e 49 úmido megatérmico Undice hídrico acima de 80), na classificação de Thorn 
thwaite. A pluviosidade anual situa-se acima de 2.500 mm e a evaporação média 
anual é de cerca de 1.000 mm. Na parte sul, desde o rnunicrpio de Marabá até 
Tucuruí (Pará), o clima é do tipo Am, na classificação de Ktsppen, e 3Q úmido 
megatérmico ((ndice hídrico maior que 60), na de Thornthwaite. A pluviosidade 
média anual varia entre 1.500 e 2.500 mm e a evaporação média anual situa-se 
perto de 1.100 mm. Podem ocorrer até três meses secos (julho, agosto e setembro). 

Do ponto de vista pedológico, as unidades de solo dominantes são as se 
guintes: Latossolo Amarelo {ocupam a maior parte da zona) e Latossolo Verme 
lho-Amarelo (ocupam extensas áreas, da( a sua grande importância nesta zona). 

Dominada pelas Florestas Pluviais Perenifólias Densas, a cobertura vege 
tal é representada pelas seguintes formações: Floresta Hidrófila, Floresta Pluvial 
Perenifólia dos Baixos Platôs e Floresta Pluvial Perenifólia Submontana. A zona 
caracteriza-se pelas atividades extrativas do açaí, da borracha, da castanha-do-pará 
e do caucho, assim como pelo alto potencial madeireiro que apresenta. 

Além das práticas extrativas, a atividade agropecuária está presente em 
áreas próximas a Belém, ao sul de Tucuru(, ao longo da rodovia Transarnazônicae 
em Marabá, sendo que, nesta última, apresenta-se bastante ativa e em expansão 
contínua nos últimos anos. Dentre os cultivas principais destacam-se essências, 
guaraná, pimenta-do-reino, cacau, seringueira, arroz, milho, feijão, soja, mamão, 
maracujá e café. 

Constitui-se a zona de transição uma área intermediária entre o ambien 
te amazônico e o cerrado. Forma uma faixa contínua entre o limite da zona ante 
riormente descrita e uma linha aproximada que se desenha a partir de Imperatriz, 
no Maranhão, passando por Arapoema (Goiás) e seguindo, deste ponto, o eixo do 
rio Araguaia até Santa Terezinha (Mato Grosso), acompanhando o divisor de.águas 
Xingu-Araguaia. 

C*) Para assegurar a homogeneidade das informações estatísticas foram considerados nos estu 
dos do PRODIAT os 182 munic(pios existentes em janeiro de 1980, conforme consta do 
Anexo Ili, ao final do volume. O Anexo IV lista os 20 novos municípios que foram cria· 
dos posteriormente. 
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Esta zona encontra-se em contato com a área úmida tropical chuvosa 
das Florestas Pluviais {clima Am) e a região dos cerrados e Florestas Estacionais 
(clima Aw). Porém, de uma forma geral, o clima reinante é Aw, na classificação de 
Kõppen, e 2C? úmido megatérmico ( índice hrdrico entre 40 e 60), segunto Thorn 
thwaite. A precipitação média anual varia entre 1.400 e 1.700 mm e a evaporação 
média anual é de cerca de 1.300 mm. O período seco ocorre entre os meses de 
junho a agosto. A temperatura média representativa pode ser considerada de 
26,40C, com uma amplitude térmica de aproximadamente 260C. 

Quanto aos solos, verifica-se a ocorrência das seguintes unidades domi 
nantes: Podzólico (constitui a maior unidade desta zona) e Latossolo Vermelho 
Amarelo (ocupa a segunda maior porção em termos de superftcie da zona). 

Além das diversas fisionomias e variações de cerrados e cerradões que 
ocorrem, amplas áreas são representadas por Florestas Tropicais, a saber: Floresta 
Hidrófila, Floresta Pluvial Subperenifólia Densa, Floresta Subperenifólia Aberta 
Mista, Floresta Aberta Maranhense e Floresta Semidecídua. As florestas estão 
bastante reduzidas em seu potencial. devido principalmente ao desmatamento 
para plantio de pastagens, assim como pela dilapidação de maciços onde o extrati 
vismo ocorreu de forma predatória, tal como no caso do mogno, espécie mais irn 
portanto dessa área. O produto extrativo vegetal dominante é o babacu: a casta 
nha-do-pará e o látex ocupam, junto com o açai, uma posição também de desta 
que. 

Além da exploração extrativa, são importantes na zona os grandes pro 
jetos incentivados pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 
(SUDAM), voltados principalmente para a atividade pecuária. Ultimamente, mé 
dios e pequenos produtores rurais também participam do processo produtivo, 
explorando arroz, milho, feijão e mandioca, entre outras culturas. 

A zona do cerrado é a mais extensa, estendendo-se desde o limite apro 
ximado com a zona de transição até o extremo sul, próximo do divisor de águas 
da bacia do Araguaia-Tocantins. 

Na classificação climática de Kõppen, enquadra-se em sua totalidade no 
tipo Aw, ou seja, tropical de savana. com verão úmido e inverno seco. Entretanto, 
ocorre uma certa variabilidade quanto à classificação climática. que pode ser defi 
nida mais detalhadamente segundo a classificação de Thornthwaite. Neste sentido, 
a faixa leste, desde a divisa do Estado de Minas Gerais com a Bahia, e no Mara 
nhão até a altura de Carolina, assim como o extremo oeste, próximo a Cuiabá, 
apresenta-se mais seca, com déficit h(drico nos meses de abril/maio a meados de 
outubro. De um modo geral, enquadra-se no clima subúrrudo-úrnido megatérmico 
(com (ndice h (drice em torno de zero). A precipitação anual varia de 1.000 mm, 
a leste, a 1 .800 mm, a oeste, com evaporação anual entre 1.500 e 1 .200 mm. res 
pectivamente. A amplitude térmica é alta (27º a 30DC) e a temperatura média 
anual está entre 23,60 e 26,5DC. 

A zona possui grande variabilidade pedológica, apresentando como uni 
dades dominantes de solos as seguintes: latossolo Vermelho-Amarelo (maior ocor 
rência), Latossolo Vermelho-Escuro e latossolo Roxo. 

A cobertura vegetal natural é composta basicamente por Cerrado e 
Campos. Excetuando-se a área denominada Mato Grosso de Goiás, as Florestas 
Estacionais ocorrem localmente. Todas as suas variações {Florestas Deciduas do 
Paranã, Florestas Sernidecrduas Goianas, Florestas Mistas e Florestas Esclerófilas) 
já estão em grande parte erradicadas pela exploração madeireira e pelo desmata 
mento. O extrativismo vegetal está representado pela coleta do babaçu. Face ao 
grande desmatamento, o potencial em madeira para serraria, postes e estacas está 
bastante reduzido, com expressão apenas local. Por outro lado, a utilização do ma 
terial lenhoso dos cerrados para a produção de carvão tende à estagnação, em vir- 
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tude da falta de renovação dos povoamentos primitivos e pela substituição dessa 
matéria-prima por outra oriunda de florestas plantadas. 

Atualmente, a pecuária extensiva ainda domina o uso da terra nessa 
zona. No tocante à agricultura que atualmente se implanta, acompanhando o 
avanço da fronteira agr(cola, respaldada nos programas governamentais propostos 
para a região, as culturas mais promissoras são representadas pela produção de 
grãos: arroz, milho, feijão e soja. 

Finalmente, tem-se a zona do cerrado de altitude, que compreende a 
parte alta do sul da região, com altitudes em grande parte acima de 600 m e ultra 
passando os 800m, onde destaca-se o divisor das bacias do Amazonas-Prata-São 
Francisco, formado pelo Alto de Brasi'lia e a Chapada dos Veadeiros. 

É caracterizada pelo clima tropical de altitude tipo Cw, englobando par 
tes de transição Aw-Cw, segundo Kõppen. Na classificação de Thornthwaite, en 
quadra-se corno úmido mesotérmico ( índice h (drice acima de 60}. A temperatura 
média anual está entre 21 o e 220c, com acentuada amplitude térmica. A precipi 
tação média anual está na faixa de 1.300 a 1.800 mm, e os valores da evaporação 
média anual entre 1.000 e 1.100 mm. O per(odo de estiagem, de maio a setembro/ 
outubro, ocasiona um déficit h(drico. No entanto, é pouco significativo e menos 
acentuado que em outras zonas de clima tropical. 

Nesta zona dominam os solos Arenosos e Latossólicos nas chapadas. 
Solos Litólicos nos maciços montanhosos, e Carnbissolos nas áreas de relevo forte 
mente ondulado. As principais associações são as seguintes: Latossolo Vermelho 
Amarelo, Latossolo Vermelho-Escuro, Podzólico Equivalente Eutrófico. Carnbis 
solo e Solos litólicos. 

A cobertura vegetal compõe-se de cerrados. campos e campos limpos. 
É caracterizada por variações de cerrados propriamente ditos, assim como cerra· 
dões e uma faixa de Florestas Semidedduas. O extrativismo vegetal e o potencial 
madeireiro têm papel pouco relevante nesta zona. A exploração econômica con 
centra-se principalmente nas partes elevadas da microrregião de Mato Grosso de 
Goiás e, ultimamente, na Chapada dos Veadeiros, observando-se uma grande diver 
sificação das atividades agropecuárias. As culturas mais representativas são o mi 
lho, feijão, sorgo, além de citrus, café e banana. 

3. CLIMA 

As condições climáticas que prevalecem na região da bacia do Araguaia 
Tocantins estão diretamente relacionadas com uma configuração alongada latitu 
dinalmente e com sua continentalidade, além da constância das massas de ar de 
natureza equatorial continental, quente e úrnida. que estão associadas à zona in 
tertropical de convergência. Esses fatores determinam uma relativa homogenei 
dade climato-meteorológica, caracterizada pela repetição das estações, ao longo 
dos anos, com variações pouco significativas quanto à temperatura, precipitação, 
umidade atmosférica, insolação, velocidade dos ventos e demais parâmetros climá 
ticos. 

Ao norte do paralelo 60S o clima é quente e úmido, com temperaturas 
médias anuais variando entre 240 e 2soc, sendo que as máximas (380C) ocorrem 
nos meses de agosto e setembro, e as mínimas (220C) em julho. Ao sul desse para· 
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leio as temperaturas médias anuais diminuem lentamente, à proporção que aumen 
ta a latitude. No extremo sul da região, em determinadas áreas, em face da orogra 
fia do Planalto Central, verifica-se a ocorrência do clima continental tropical de 
altitude (Cw}. com as temperaturas médias situando-se em 220c. 

As precipitações pluviais na região crescem do sul para o norte, desde 
cerca de 1.500 mm até mais de 2.400 mm. A zona de menor precipitação ocorre 
na faixa a oeste de Paranã (Goiás). As médias anuais diminuem para leste de Caro 
lina (Maranhão), na divisa com a região Nordeste, e atingem 1.700 mm a oeste, ao 
longo do rio Xingu. A distribuição sazonal das chuvas mostra, durante o ano, 
dois períodos: o seco e o chuvoso. No extremo norte o período seco reduz-se a 
três meses do ano (junho. julho e agosto) e no restante da região atinge entre 
cinco e seis meses. Na parte sul, o período chuvoso corresponde aos meses de se 
tembro a abril, com a existência de alguns dias secos entre janeiro e fevereiro, for 
mando o chamado veranico, extremamente prejudicial às culturas temporárias. 

O regime de ventos caracteriza-se pela predominância de calmaria du 
rante grande parte do ano e pela ausência de ventos fortes, que se explica pela 
homogeneidade climática associada à geomorfologia da região. A velocidade mé 
dia mensal dos ventos é da ordem de 1,30 m/s. 

A distribuição evaporimétrica geral da região destaca um núcleo máxi 
mo de evaporação, envolvendo Carolina, Pedro Afonso e Porto Nacional (Goiás). 
Observa-se ainda a ocorrência de valores decrescentes para o norte, na direção do 
Equador, e para o sul, na direção do Planalto Central. Partindo-se das médias eva 
porimétricas anuais das diferentes faixas regionais de latitude (Equatorial, Transi 
ção, Tropical e Tropical de Altitude), obteve-se, para toda a região, a média de 
905,8 mm reais de evaporação. 

A distribuição da umidade relativa, no decorrer do ano, apresenta valo 
res muito elevados no per rodo chuvoso, com média anual perto de 76% em toda 
a região Na parte norte, a umidade relativa do ar supera os 85% no período de 
dezembro a maio, permanecendo abaixo desse nível nos demais meses, mas com 
valores ainda altos. Na maior parte da região, ao sul do paralelo 60S, a umidade 
relativa média anual fica em cerca de 70%, com meses extremamente secos (ju 
lho, agosto), nos quais esse (ndice cai para valores entre 40 e 50%, contra valo 
res de cerca de 80% entre dezembro e abril. 

A distribuição das pressões atmosféricas na região é típica das latitudes 
continentais das regiões tropicais, em que não há ciclones intensos a influenciá-la. 
Há também grande regularidade na distribuição das pressões em função da alti 
tude, merecendo ser mencionada a dispersão anual em torno de 5 mi li bares (mb) 
ao longo de toda a região. 

O quadro solarimétrico regional não é dos mais representativos. Toda 
via, os poucos heliógrafos instalados registram em média 2.400 horas de insola 
ção/ano. 

,--. 
' 

,,.... 

4. VEGETAÇÃO 

A vegetação dominante na sua maior extensão é o cerrado, desde o limi 
te sul da região até ltaguatins (Goiás), no rio Tocantins, imediações de Conceição 
do Araguaia (Pará), passando, daí para o norte, a constituir a Floresta Mesófila, 
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conformando uma extensa faixa de transição que precede a Floresta Amazônica. 
Uma exceção ocorre ao noroeste de Goiânia e da( para o oeste, com o surgimento 
da Floresta Estacionai denominada Floresta Semideci'dua do· Mato Grosso de 
Goiás. 

As variações locais do manto florístico, quanto ao seu adensamento, 
porte e mesmo composição, são algumas vezes devidas a mudanças climáticas lo 
cais (microclimas); no entanto, na maior parte dos casos, relacionam-se com dife 
renças pedológicas, principalmente no ambiente do cerrado, onde são freqüentes 
as ocorrências de manchas de solos mais férteis originários de rochas básicas, 
calcárias ou sedimentos calc(feros. 

5.SOLOS 

Os solos de maior evidência na região são Latossolo Vermelho-Amarelo 
e Vermelho-Escuro com textura variável de média a argilosa, associados geralmen 
te a Solos Concrecionários, Areias Ouartzosas, Podzólico Vermelho-Amarelo e 
eventualmente a outros solos. 

Os Latossolos ocorrem quase sempre nos chapadões ou supertrcies de 
erosão, de estabilização antiga, assim como nas pediplanícies e fluvioplan(cies in 
teriores. Ao norte da região, no Estado do Pará e em parte do Maranhão, esses 
solos são do tipo Amarelo, freqüentemente associados à variedade pi íntica e rela 
cionados com sedimentos terciários e sub-recentes. Apresentam-se em geral ácidos 
e álicos (toxidez alumínica), necessitando de calagem para sua correção. 

Os solos Podzólicos Vermelho-Amarelo cobrem grandes extensões da 
parte noroeste da região, em áreas dissecadas. Freqüentemente ocorrem associa 
dos a outros solos em manchas de pouca extensão. Nas áreas com relevo bastante 
dissecado, nas partes central e sul da região, dominam os Carnbissolos Distróficos 
ou Eutróficos, dependendo da natureza litológica do substrato. O mesmo ocorre 
com os Solos Litólicos. Solos Podzólicos Eutróficos são encontrados em áreas 
não muito extensas, no sul e oeste da região. As Areias Ouartzosas distribuem-se 
principalmente nas partes central e leste, na bacia do Tocantins, como também no 
extremo sudoeste (área do alto Araguaia), sempre relacionadas com rochas sedi- 
mentares ou materiais de cobertura arenosos. · 

Latossolo Roxo, Terra Roxa e Brunizem relacionam-se sempre com 
ocorrências de rochas básicas e calcárias. As áreas mais extensas localizam-se no 
Vale do Paranã, ao norte de Brasrlia e na área norte do Estado de Goiás, 'entre 
Araguatins, no rio Araguaia, e Estreito (Maranhão), no rio Tocantins. Ocorrem 
também na microrregião de Mato Grosso de Goiás e em áreas do sul e sudoeste 
da região, no Estado de Goiás. 

Laterita Hidromórfica e Solos Hidromórficos (Glei) destacam-se tanto 
extensivamente, na plamcie aluvial do rio Araguaia e Ilha do Bananal, como tam 
bém no extremo norte da região, na foz do rio Tocantins. De um modo Geral, en 
contram-se associados a Latossolo Amarelo e PI íntico. Os Solos Aluviais, domi 
nantemente de natureza eutrófica, encontram-se restritos a áreas descontínuas nas 
margens dos orincipais rios. 
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6. APTIDÃO AGRl'COLA DAS TERRAS(*) 

A avaliação recente da aptidão agrícola das terras da região, efetuada 
10 PRODIAT, revelou que: 

pe a) as terras consideradas agricultáveis (grupos 1, 2 e 3~ alcança~ ~ma 
área superior a 54.148.700 ha, pressupondo-se práticas de médio a 
alto nível tecnológico, as quais requerem aplicações moderadas a 
intensivas de fertilizantes, além de conservação. mecanização e pes 
quisas relacionadas com o manejo e melhoramento dos solos e das 
culturas. Considera-se, no entanto, que somente os dois primeiros 
grupos ( 1 e 2), com aproximadamente 38.231.000 ha. oferecem 
opções e alternativas seguras para uso agrícola intensivo. As terras do 
grupo 3 apresentam limitações, de ordem moderada a forte, para uso 
com lavouras, exigindo conseqüentemente uma aplicação elevada de 
insumos. São terras melhor recomendadas para o uso misto pecuário 
agr(cola em pequenas e médias propriedades. As terras do grupo 1 
alcançam aproximadamente 916.300 ha e estão situadas principal 
mente no vale do rio Paranã, em áreas relativamente extensas com 
relevo plano a quase plano, margeando o mencionado rio e corres 
pondendo aos solos Terra Roxa Estruturada e l.atossólica, derivados 
de calcário. As demais áreas encontram-se em forma de manchas com 
inclusões de outros grupos de terras, no norte do Estado de Goiás, 
entre Araguatins e Estreito (Maranhão) e nas imediações de Impera 
triz, e correspondem a solos Brunizênicos derivados de basaltos e ro 
chas associadas. Outras áreas de importância ocorrem em Ceres e 
Rialma. na microrregião de Mato Grosso de Goiás; 

b) as terras do grupo 2 cobrem grandes extensões, alcançando um total 
aproximado de 37.314.700 ha. Incluem vários subgrupos em função 
das limitações de ordem moderada que apresentam, principalmente 
no tocante à fertilidade. Essas terras distribuem-se em toda a região, 
em áreas relativamente extensas e uniformes, imediatamente ao sul 
de Belém, na margem direita do rio Tocantins e na parte sul do Esta 
do do Pará, entre a Serra dos Carajás e o limite com Mato Grosso, nos 
municípios de Conceição do Araguaia e Santana do Araguaia. Esten 
dem-se para o sul, no Estado de Mato Grosso, nos munic(pios de 
Luciara, São Félix e Barra do Garças. No Maranhão, ocorrem extensi 
vamente ao norte de Imperatriz. No Estado de Goiás, abrangem áreas 
extensas entre os rios 1 ocantins e Javaés. desde as proximidades da 
ponta norte da Ilha do Bananal, imediações de Araguaçu, até o limite 
sul da região. Areas de menor amplitude localizam-se no extremo 
norte de Goiás, assim como no Vale do Paranã, onde constituem ter 
ras potencialmente favoráveis para a implantação de projetos agríco 
las intensivos com irrigação; 

c) as terras do grupo 3 atingem aproximadamente 15.917 .700 ha. englo 
bando extensas áreas do Estado do Pará (parte norte) e de Goiás, em 
uma faixa entre o rio Coco e Aragua!ins e o divisor de águas Ara 
guaia-Tocantins. assim como no vale inferior do rio Paranã e no alto 
Tocantins. desde as imediações do município de Peixe para o sul. 
Manchas esparsas ocorrem nos Estados do Maranhão e de Mato 
Grosso; 

(•) Ver PRODIAT, "Solos e Aptidão Agrícola das Terras da Bacia do Araguaia-Tocantins" 
Relatório e Mapa na escala de 1 :1.000.000), Brasília, fevereiro de 1984. 
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d) o grupo 4, com um total aproximado de 16.618.300 ha, compreende 
terras inaptas ou não recomendáveis para a agricultura em condições 
naturais, sendo mais favoráveis para a implantação de pastagens cul 
tivadas. Deve-se destacar a extensa plan(cie aluvial do rio Araguaia, 
com aproximadamente 6.250.000 ha, incluindo a Ilha do Bananal. 
Essas terras, com a implantação de sistema de drenagem-irrigação, po 
derão ser utilizadas para cultivas especiais como o arroz e a atividade 
pecuária extensiva; 

e) as terras do grupo 5 abrangem 13.629.700 ha. Apresentam limitações 
muito fortes, sendo consideradas inaptas para qualquer uso agrícola. 
São recomendáveis somente para uso como pastagem ·natural ou uso 
florestal. Ocorrem extensivamente nas zonas nordeste e leste da re 
gião, como também no extremo sudoeste; 

f) finalmente, o grupo 6, com 8.698.400 ha, corresponde às terras não 
recomendáveis para qualquer uso agr(cola, pecuário ou florestal, a 
não ser raras exceções, sob condições muito especiais. Ocorrem em 
várias zonas da região com dominância de Solos Litólicos e aflora 
mento de rochas. 

- - 

7.GEOLOGIA 

A evolução geológica da região é bastante complexa e abrange as eras e 
períodos (arqueozóico, proterozóico, paleozóico, mesozóico e cenozóico). com 
uma variada gama de ambientes geológicos e associações litológicas, alguma:; delas 
favoráveis às mineralizações econômicas. 

A década de 1960 marcou o irncio dos levantamentos básicos e sistemá 
ticos dos recursos minerais, com a implantação do I Plano Mestre Decenal dos Re 
cursos Minerais. No final dessa década importantes ocorrências minerais tinham 
sido descobertas e iniciadas suas avaliações preliminares, cujos exemplos mais im 
portantes foram a descoberta das ocorrências de ferro da Serra dos Carajás e a im 
plantação dos pólos m {nero-metalúrgicos do níquel e do fosfato, respectivamente 
no médio norte e sul de Goiás. As descobertas foram se intensificando durante a 
década de 1970 e, atualmente, constata-se que as unidades geológicas da Província 
Mineral da Serra dos Carajás, que abrange o sul do Pará, incluindo parcelas de 
Goiás, do Maranhão e da região que corta transversalmente o Estado de Goiás 
entre os paralelos 130S e 150S, apresentam recursos minerais que colocam o Bra 
sil entre as maiores potências minerais, ao lado do Canadá e da África do Sul. 

Entretanto, convém salientar que os recursos naturais na região adqui 
rem relevância mais pelo seu potencial de aproveitamento do que pela sua explo 
ração atual e conseqüente contribuição à economia regional. Com efeito, embora 
a região possua a maior parcela das reservas nacionais medidas de amianto (92,5%), 
cobre (90,9°/Ó), n (quel (83,5%), cianita (73,0%), ferro (21,1%) e manganês (23,5%), 
é insignificante a contribuição do valor da produção regional ao total do Pa(s. 
Em 1982, a produção mineral da região representou apenas 2,2% do total da pro 
dução mineral brasileira. Dos vinte e cinco minerais produzidos em 1982, o ouro 
apresentou a maior contribuição seguido do amianto, estanho, esmeralda e pó cal 
cário. Esses cinco minerais representam cerca de 95% do valor da produção da re 
gião naquele ano. 
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8. HIDROGRAFIA 

o sistema hidrográfico da região é formado pelos rios Araguaia e Tocan- 
. seus afluentes. destacando-se entre eles o rio das Mortes, na margem esquer- 
t1ns e , 1 ·' d d · T · · da do rio Araguaia, _e o no tacaiunas. na margem esquer a o rio ocennns. a Ju- 
nte da foz do Araguaia(*) (Mapa 11.4). 

sa o rio Tocantins, cuja extensão total é de aproximadamente 2.500 km, 
forma-se a partir dos rios das Almas e Mar~nhão, cujas ?~becei_ras localizam-se ~o 
Planalto de G_oiás_. a m~1s de 1.000 m de ajt1t~de, na reg1ao m~1s CJntral do Brasil. 
Seus principais rrtbutárlos, até su~ c?nfluenc1a c_om o Araguaia, sao. de 1!3ontante 
8 jusante os rios Bagagem, Tocantlnzinho. Paranã, Manoel Alves de Natividade, do 
Sono, M~noel Alves Grande e Farinha, pela margem direita e Santa Tereza, pela 
margem esquerda. 

o rio Araguaia tem suas nascentes nos rebordos da Serra do Caiapó em 
Goiás encaminhando-se para o norte, quase que paralelamente ao rio Tocantins, 
com~ qual conflui depois de formar a extensa Ilha do Bananal, com 80 km de lar 
gura e 350 k~ de comprimento, alaga~iça em sua maior parte. A ?º~fluência dos 
dois grandes nos encontra-se a uma altitude de 70 a 80 m. Seu principal afluente 
é o rio das Mortes. 

O rio ltacaiúnas nasce nas proximidades da Serra dos Carajás. Sua foz é 
no rio Tocantins, próximo a Marabá. Na época de estiagem o rnvel de suas águas 
desce muito, secam os igarapés e nas suas nascentes podem ser vistos os afloramen 
tos rochosos do seu leito. 

As bacias dos rios Araguaia e Tocantins apresentam diversas caracterrs 
ricas marcantes, algumas das quais permitem destacar consideráveis diferenças en 
tre urna e outra, a saber: 

Tocantins 

- relevo com altitudes entre 200 e 
500 m na maior parte, exceto no 
baixo Tocantins, onde são inferio 
res a 100 m, e nas nascentes, supe 
riores a 1 .000 m; as declividades 
são acentuadas, se comparadas às 
do rio Araguaia; 

- possui razoável densidade de dre 
nagem e os rios afluentes são de 
considerável porte; 

- é desprovida de áreas alagadiças; 
por causa disso apresenta grande 
potencialidade para formação de 
enchentes. 

Araguaia 

- as altitudes variam de 850 m, nas 
nascentes, até cerca de 100 m na 
foz; predominam trechos com de 
clividades suaves; na parte alta, 
principalmente, ocorrem algumas 
corredeiras, destacando-se a Ca 
choeira Alta; 

- a densidade de drenagem e o porte 
dos rios afluentes são reduzidos, 
excetuando o das Mortes e o Javaés; 

- há grandes áreas pantanosas, o que 
lhe confere uma elevada capacidade 
de regularização natural dos deflú 
vios; em seu trecho médio encon 
tra-se a 11 ha do Bananal. 

I•) As áreas drenadas pelos rios Ari!_guaia, Tocantins e ltacaiCmas slo da ordem de 382.000 
km2, 343,000 km2 e 42.000 km2, respectivamente. 
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o regime hidrológ.ico da bacia do Araguaia-Tocantins é bem definido. 
nta um peri'odo de est1a.gem que ~ulm1na ~n:1 setembro/outubro e um perío 

:': t,guas altas, onde as ma.1ores c_he1as se verificern entre fevereiro e abril. No 
'"° Tocantins, os valores máximos sao observados, anualmente, em fevereiro/mar 
ço. e no Araguaia ~m março/abril. 1:ª~ fato explica-se pelo amortecimento que 
,ofre a onda de cheia na grande planrcie da Ilha do Bananal, retardando assim 0 
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um estudo realizado pela Centrais Elétricas do Norte do Brasil 
(ELETRONORTE) indicou cue as. principais cheias da bacia, medidas em Tucu 

. ocorreram nos anos a seguir assinalados: 
ru•. _ 68.400 m3/s (1980), 62.400 m3/s (1976), 53.100 m3/s (1957), 

47.700 m3/s (1979), 47.600 m3/s (1978), 42.500 m3/s (1974), 
36.000 m3/s (1977), 35.700 m3/s (1968), 34.500 m3/s (1960). 
e 34.000 m3/s ( 1970). 

A vazão média da bacia é estimada em 10.950 m3/s, sendo a contribui 
ção do rio Araguaia em torno ~e ~.500 m3/s, a do. ltacaiúnas de 450 m3/s e a do 
Tocantins, antes de sua conftuência com o Araguaia, de 5.000 m3/s. No rio To 
cantins, a vazão espec(fica média decresce até Porto Nacional (Goiás), aumentan 
do a seguir até sua confluência com o rio Araguaia, em virtude da elevada contri 
buição dos seus afluentes da margem direita. 

É importante destacar a homogeneidade da distribuição das chuvas so 
bre a bacia e o fato de, que aproximadamente 30% da água precipitada se escoa 
arravés dos cursos d'água. 

.. 

10• 

9. ENERGIA 

,. 
1 

O potencial de energia hídrica e de biomassa da região é muito elevado. 
O seu completo aproveitamento permitiria produzir o equivalente a 1.900.000 
barris de petróleo por dia (96.000.000 de tEP /ano). Considerando que os consu 
mos regionais de energia são inferiores a 2% deste valor, conclui-se pela vocação 
natural da região para exportar grandes volumes de produtos energéticos, de for 
ma direta ou indireta. 

Apesar dessa situação privilegiada a respeito de reservas renováveis, a 
região é altamente dependente das compras externas de energia. Com efeito, dois 
terços de suas necessidades de produtos energéticos são satisfeitos via importação. 
Em termos de produtos especfficos. todos os derivados de petróleo consumidos 
na região e 65% das necessidades de eletricidade são importados. A região produz 
64% do álcool que consome, porém toda a produção é exportada e todo o consu 
mo é abastecido via importação, devido à localização extra-regional das bases de 
distribuição desse combustível. 

Observa-se então que a estrutura de produção de energia na região é 
simples e pouco diversificada (*). São utilizadas somente três fontes de energia 

' ,.. 

t•) Todos os dados sobre produção e consumo de energia constam do Balanço Energético 
Regional 11983), razão pela qual não se menciona aqui a usina de Tucuruí, cuja primeira 
unidade geradora começou a operar somente no final do ano de 1984. 
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primária: energia hidráulica, lenha e cana-de-açúcar, destacando-se, pela sua impor 
tância, a usina hidrelétrica de lsamu lkeda (anteriormente denominada Balsas-Mi 
neiro e localizada na divisa dos munic(pios de Monte do Carmo e Ponte Alta do 
Norte, em Goiás) e seis usinas de álcool localizadas no sul da subárea goiana. 
Assim, pode-se afirmar que existe um aproveitamento baix (ssirno dos vastos re 
cursos energéticos da própria região. 

Por outro lado, a estrutura das atividades produtivas, os baixos níveis de 
renda da população e as restrições localizadas de oferta energética reduzem o con 
sumo de energia por habitante (0,473 tEP/ano) à metade do registrado ao ruvel 
nacional. Observando-se a estrutura do consumo por fontes, destaca-se a elevada 
participação do óleo diesel (27,5% do consumo total de energia da região) e a bai 
xa importância relativa da eletricidade (20,3% do total). A dispersão da produção 
rural, a vastidão territorial da região, a predominância do transporte rodoviário de 
cargas, a mecanização das lavouras, a demanda das termoelétricas a diesel, o inci 
piente desenvolvimento industrial, a baixa taxa de urbanização e a escassa cober 
tura dos sistemas de transmissão de eletricidade são alguns dos elementos explica 
tivos deste particular perfil do consumo energético. 

A capacidade instalada de geração elétrica (129 MW) é predominante 
mente térmica a diesel ( 103 MW), sendo que pelo menos 58% dessa capacidade 
pertence a autoprodutores. Em 52 munic(pios da região as usinas termoelétricas 
funcionam como fonte única de suprimento, e em 36 municípios como fonte 
auxiliar. Assim, existe uma relativamente baixa cobertura dos sistemas interligados 
de transmissão de eletricidade, deixando marginalizadas extensas áreas do Pará, 
meio norte de Goiás e noroeste de Mato Grosso. 

Como conseqüência, os consumos de eletricidade apresentam uma ele 
vada concentração espacial. Com efeito, as regiões de Imperatriz, Niquelândia, Ce 
res e Cuiabá eram responsáveis por 71% do consumo da região, em 1983. Contu 
do, o consumo per capita regional de eletricidade (330 kWh/ano) era menos de 
um terço da média nacional. 

O consumo total de combustíveis líquidos (derivados de petróleo e ál 
cool hidratado) da região foi de 923.000 tEP em 1983. O setor de transportes é 
responsável por 57% desse consumo. Acrescentando o setor agropecuário e a gera 
ção elétrica, essa percentagem eleva-se para 82%. Por outro lado. entre os diversos 
cornbustrveis destaca-se o consumo de óleo diesel, equivalente· a 62% (572.000 
tEP) do total. O consumo de lenha e carvão vegetal em 1983 equivaleu a 477.000 
tEP, ou 28% do consumo final de energia da região, sendo a maior parcela destina 
da ao uso doméstico. 

10. TRANSPORTES(*) 

As hidrovias têm um importante potencial de aproveitamento na região. 
Os rios Tocantins, Araguaia e das Mortes somam, em águas altas, mais de 3.800 
km de vias navegáveis continuas, e em trechos selecionados são navegáveis 2.555 
km, em 90% do tempo, com profundidades mínimas entre 0,80 me 5,00 m. En- 

(•) Ver PRODIAT. "Plano Diretor de Transportes" (RTP 85/25). Brast1ia, maio de 1985. 
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nto são ainda bastante subutilizados como meio de transporte, não sendo 
tre~lrne~te significativo o registro estatrstico do movimento de cargas e de passa 
a't~ os com exceção do trecho Belém-Tucuruí, que chegou a movimentar até 
~.000 t/ano durante a construção da hidroelétrica. 

Contudo, com a construção das eclusas de Tucuruí e de outras obras 
programadas, abrem-se excelentes perspectivas para a navegação na região( * ) . 
Ademais, os trechos de Vila do Conde (Pará) a Imperatriz, no rio Tocantins 
rzos km), e. ~a foz até Bal!za_(Goiás), no.rio Araguaia_(1.758 km), aprese~ta"!l 
relativa viabil idade de constitu Irem-se em importantes vias de transporte, pnnci 
palmente após a conclusão dos melhoramentos que estão sendo implantados. 

A rede rodoviária(** )federal, estadual e municipal da região é ainda 
insuficiente, tanto do ponto de vista da qualidade de suas rodovias, como do pon 
to de vista da distribuição espacial (apresenta grandes espaços ainda sem conexões 
com o sistema de transporte regional). A rede tem uma extensão total de 90.454 
km. Desse total, 5.444 km (6,0%) são pavimentados. 16.485 km (18,2%) estão 
implantados em revestimento primário, 67 .183 km (74 ,3%) em leito natural, 
575 km (0,6%) em obras de pavimentação e 767 km (0,8%) em obras de implan 
tação. 

De um modo geral, as subáreas paraense e mato-grossense apresentam 
as maiores deficiências em termos de transporte rodoviário. Nelas a má qualidade 
e a deficiente conservação das vies aliam-se às distorções em termos de distribui 
ção da malha, existindo áreas completamente isoladas dos sistemas rodoviários 
principal e coletor. _ 

A região situada entre os rios Araguaia e Tocahtins, na subárea goiana, 
é a que se apresenta relativamente melhor servida pela rede rodoviária, tanto no 
tocante à densidade rodoviária ( km/km2), como à qualidade do revestimento das 
vias. É nessa área também que se tem verificado o maior crescimento da malha 
rodoviária pavimentada. A subárea maranhense apresenta-se também relativa 
mente bem servida de rodovias, sendo aí verificado o maior índice de densidade 
rodoviária de toda a região: 0, 165 km/km2 . 

As principais rodovias que ligam a região com as demais áreas do País 
são as seguintes: 

a) Para a região Norte 
- BR-01 O, totalmente pavimentada, permitindo a conexão de Açai 

lândia. Imperatriz e Porto Franco, no Maranhão, com a cidade de 
Belém, no Pará. 

- BR-230 (Transamazônica), ainda não pavimentada em toda sua 
extensão, que atravessa a região em seu limite leste, ligando as 
localidades de Carolina e Estreito, no Maranhão, a Marabá e Jato 
bal, no Pará . 

- BR-163/364, servindo a Cuiabá e direcionando-se para Santarém 
(Pará) e Porto Velho (Rondônia), respectivamente. A rodovia 
Cuiabá-Porto Velho encontra-se pavimentada, enquanto que a 
Cuiabá-Santarém apresenta pavimento até Sinop (Mato Grosso), 
em uma extensão de 4 72 km. 

(") A barragem de Tucuru( submergiu. com seu remanso, uma série de corredeiras entre•• 
cidades de Tucuru( e Marabá, principais responsáveis pela descontinuidade da navegação 
naquela tlrea. Com a construç.io de eclusas nessa barragem a navegabilidade do baixo To 
cantins será acrescida de cerca de 200 km, atingindo as proximidades de Marabá. Desse 
modo, o baixo Tocantins a o trecho represado Tucuruí~arabá poderio ter as funçfies de 
vias complementares e alternativas para a Estrada de Ferro de Carajá1, 

(**} Situação em 1984. 
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b) Para a região Nordeste 
- BR-222, cujo trecho dentro da região (Açailândia até o limite les 

te da área), já asfaltado, permite, através da BR-135, o acesso até 
São Luís, no Maranhão. 

- BR-226, que liga a região de Teresina (Piaurl. com apenas alguns 
trechos pavimentados, de Araguaína (Goiás} a Estreito e Porto 
Franco (Maranhão). 

- BR-020, iniciando-se em Brasrlia. com uma extensão de 257 km 
totalmente pavimentados dentro da região e fazendo a ligação 
com a região Nordeste. Para permitir o acesso até Fortaleza (Cea 
rá) falta a pavimentação do trecho Barreiras (Bahia) a Picos 
(Piaur). A ligação entre Brasília e Salvador (Bahia) é feita total 
mente por asfalto. 

c) Para as regiões Sul e Sudeste 
- BR-153, inteiramente pavimentada, conecta várias cidades do sul 

da região com Goiânia e com os Estados de Minas Gerais e São 
Paulo. 

- BR-364, que liga, na direção sudeste, Cuiabá e Rondonópolis 
{Mato Grosso) com Jataí {Goiás) e com os Estados de Minas 
Gerais e São Paulo. 

....1 

.. 

---<- 

A maior extensão da malha rodoviária da região concentra-se nas áreas 
vizinhas às rodovias federais pavimentadas, mostrando o vazio existente nas de 
mais áreas. Excluindo-se as partes oeste e norte da região, todas as demais áreas 
estão relativamente bem servidas em termos de grandes eixos, totalmente pavi 
mentados, de conexão com as outras regiões do País. 

As rodovias revelam, com exceção dos eixos Brasília-Goiânia-Cuiabá e 
Belérn-Brasrlia. baixo movimento de tráfego. Os principais produtos transportados 
são arroz, milho, gado em pé, madeira, derivados de petróleo e cimento. No entan 
to, existe um déficit de estradas de penetração e vicinais necessárias para o desen 
volvimento de novas áreas e o melhor aproveitamento das rodovias-tronco. Algu 
mas destas precisam de melhoramento para a sua utilização o ano todo. 

e 
.c 
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Quanto ao transporte ferroviário, existe um sistema que liga Brastlia, 
Goiânia e Anápolis (ao sul da região) a Minas Gerais e São Paulo (região Sudeste). 
Além disso, foi inaugurada em 1985 a Estrada de Ferro de Carajás, que liga a Serra 
dos Carajás ao terminal de Ponta da Madeira, nas proximidades de São Lurs (Mara 
nhão), com uma extensão de 890 km. A entrada em operação comercial desta 
ferrovia está prevista para 1986, com capacidade de carga dimensionada para 
35.000.000 t/ano. Sua principal finalidade é o transporte de minério de ferro da 
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) . 

- 

l u 

O sistema aeroviário da região constitui-se em grande suporte para o 
deslocamento de cargas especiais e principalmente de passageiros. Os aeroportos 
de maior movimento são os de Cuiabá, Imperatriz, Tucuru( e Marabá, que permi 
tem a operação de aviões a jato. Além do mais, existe na região uma rede relativa 
mente densa de pequenas pistas de pouso, bastante utilizadas e que suprem a ca 
rência de meios eficientes e rápidos de transportes terrestres em muitas áreas. 
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11. DEMOGRAFIA E URBANIZAÇÃO(*) 
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Do ponto de vista demográfico a região apresenta um acentuado dina- 
. devido aos fluxos de migrantes atraídos pela disponibilidade de terras e 

,niStllO,bras de grande porte executadas e em execução. A população residente, se 
pelas O 

O 
Censo Demográfico de 1980, era de cerca de 3.300.000 pessoas. Esse efe 

~n~presenta 2ê ?% da população total residente nos quatro estados abrangidos 
~ ~egião e 2,7% da população total do País. 

Na década de 1970 a população da região evoluiu a um ritmo médio 
anual de 3 7%, praticamente o mesmo de toda a população residente no conjunto 

Estad~s do Pará, Maranhão, Mato Grosso e Goiás e bem superior ao ritmo de 
~escimento da população brasileira (2.5% ao ano). No período 1970/80 registra 
ram-se ritmos médios anuais de crescimento de 8,0% e 1,2%, respectivamente para 
os contingentes residentes nos quadros urbanos e rurais da _região. A p_opulação 
urbana atingiu em 1980 quase 1.500.000 pessoas, tendo mais que duplicado du 
rante a última década. 

Essa substancial elevação decorre tanto do ritmo mais intenso com que 
vêm crescendo os contingentes urbanos de muitos municípios, como da própria 
redução havida nos efetivos rurais residentes em munic(pios localizados na parte 
sul da região. 

Dos munic(pios que formam a região, 94% apresentaram, no penedo de 
1970/80, crescimento populacional nos seus quadros urbanos: Com relação aos 
Quadros rurais, em 49,9% dos munic(pios ocorreu acréscimo populacional e nos 
demais ocorreu decréscimo. 

Cerca de 45% da população residente acha-se concentrada em áreas ur 
banas e suburbanas, destacando-se como principais centros urbanos da região os 
seguintes: Abaetetuba e Marabá, no Pará, Imperatriz, no Maranhão, Cuiabá e Barra 
do Garças, em Mato Grosso, e Araguai'na, Formosa, Gurupi, Goianésia, lporá e 
Porangatu, em Goiás. 

Por último, cabe ressaltar que a região é área de população bastante 
rarefeita, apresentando densidades demográficas que, em 40% do total de municí 
pios, são inferiores a 3 hab/km2. A rarefação populacional da região torna-se ain 
da mais evidente ao considerar-se exclusivamente a densidade demográfica rural. 

Quanto à rede urbana da região, sua conformação atual teve sens(vel 
influência do sistema rodoviário implantado no Centro-Oeste e na Amazônia a 
partir da década de 1950. A política de incentivos fiscais da SUDAM e, mais re 
centemente, a execução dos projetos do Programa Grande Carajás, também con 
tribuem para mudanças na estrutura dessa rede e nas características, funções e im 
portância das cidades. 

Até a década de 1950 as principais cidades e núcleos urbanos da região 
estavam vinculados às vias fluviais de transporte. Isso ocorre ainda na atualidade 
no caso da área do baixo rio Tocantins, no Pará, em que praticamente todas as 
cidades situam-se nas margens dos rios Tocantins e Pará e dos trechos navegáveis 
de alguns outros rios de menor porte. Em outras partes da região, as cidades de 
alguma expressão eram Marabá, no Pará, Carolina, no Maranhão, e Filadélfia, 
Pedro Afonso e Porto Nacional, em Goiás, todas vinculadas ao rio Tocantins, e 
Barra do Garças, no rio Araguaia. Mesmo a cidade de Cuiabá, capital de Mato 
Grosso, teve historicamente seu desenvolvimento vinculado ao rio Cuiabá, da ba 
cia do rio Paraguai. 

t•) Ver PRODIAT. "Desenvolvimento Urbano na Regilo do PRODIAT" (RTP 84/18). 
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Os eixos rodoviários que tiveram maior influência na urbanização são 
as rodovias Belém-Brasi'lia, Brasi'lia-Goiânia-Rio Verde-Rondonópolis-Cuiabá, 
Transamazônica e, em n(vel secundário, as rodovias BR-158, no trecho Barra do 
Garças-divisa Mato Grosso/Pará, e BR-020, no trecho Brasília-divisa Goiás/Bahia. 

A rodovia Betérn-Brasrlia, constru (da na década de 1950, teve seu asfal 
tamento conclu (do em 1975. Sua direção sul-norte, atravessando os Estados de 
Goiás, Maranhão e Pará, fez surgir um processo de ocupação agropecuária ao lon 
go de todo seu percurso e, ao mesmo tempo, determinou o crescimento de antigos 
pequenos núcleos e o aparecimento de novas cidades, principalmente em Goiás e 
no Maranhão. Grande parte da rodovia Belém-Brasília se situa próxima e paralela 
ao rio Tocantins, o que provocou o esvaziamento de cidades como Porto Nacio 
nal, Pedro Afonso, Filadélfia e Carolina, em benetrcio de outras cidades como 
Gurupi e Araguaína, em Goiás, e Imperatriz e Porto Franco, no Maranhão. 

A rodovia que liga Bras(lia a Goiânia e Cuiabá passa ao sul da região, na 
direção leste-oeste e tem grande importância como via de acesso ao sudoeste de 
Goiás e ao leste de Mato Grosso. Essa rodovia não teve grande influência direta 
sobre a rede urbana da região. Seus principais efeitos se relacionam com o desen 
volvimento agropecuário dessa área de bom potencial e com o crescimento das 
cidades de Rio Verde e Jata(, fora da região. 

A rodovia Transamazônica, que atravessa o Maranhão, o norte de Goiás 
e o Pará, foi constru ( da na década de 1970 e vem tendo sua influência relacionada 
sobretudo com os fluxos de migração provenientes do Nordeste e com a ocupação 
agropecuária no norte de Goiás e no sudeste do Pará. Do ponto de vista urbano, 
na região, sua influência foi grande no crescimento da cidade de Marabá. 

Deve-se mencionar também a BR-158, em Mato Grosso, construida na 
década de 1970, que induziu um processo de colonização desenvolvido por empre 
sas privadas, com agricultores provenientes do sul do País. Esse processo, apesar 
de ter enfrentado grandes problemas do ponto de vista agr(cola, resultou na cria 
ção de núcleos urbanos que atualmente são sedes dos novos rnunicrpios oe Cana 
rana, Agua Boa e Nova Xavantina. 

A ocupação da Amazônia e do Centro-Oeste estimulada pelos incentivos 
fiscais da SUDAM se baseou essencialmente na pecuária e, apesar de abranger 
grande extensão, teve pequena influência direta em termos demográficos e urba 
nos. Sua influência maior se fez sentir sobre algumas cidades, que se constiturrarn 
em centros de serviços e de apoio à implantação dos projetos (Marabá, Conceição 
do Araguaia, Aragua(na. Gurupi e Barra do Garças, entre outras). 

Quanto ao Programa Grande Carajás, de execução mais recente, possui 
caracterrstlcas que devem provocar grandes impactos, como já ocorre atualmente, 
do ponto de vista urbano. Em primeiro lugar pelo Projeto Ferro Carajás, com 
preendendo a mineração e a ferrovia, que deverão ter sensível influência sobre a 
cidade de Marabá e sobre a área de Imperatriz. Em segundo lugar, os projetos 
ALBRAS-ALUNORTE e o porto de Vila do Conde devem provocar mudanças im 
portantes no subsistema urbano liderado pelas cidades de Abaetetuba e Cametá, 
nas proximidades da foz do rio Tocantins. Também a construção da hidroelétrica 
de Tucuru( tem influência profunda sobre a cidade de Tucuruí. Embora não faça 
parte do Programa Caraiás. deve ser também mencionado nesse contexto o garim 
po de Serra Pelada, que tem originado problemas urbanos devido aos grandes aglo 
merados humanos que se formam em suas proximidades. 

Ao nível da região em seu conjunto, a rede urbana compreende, como 
centros urbanos importantes, além de Cuiabá e Imperatriz, também as cidades de 
Belém, Goiânia, Brasflia, Anápolis e Rondonópolis, situadas fora da região. Brasí 
lia, Goiânia, Belém e Cuiabá estendem sua influência por toda a região por sua 
condição de capitais e como mercados, centros comerciais e de convergência da 
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odução. Mas em termos de prestação direta de serviços econômicos e sociais, a 
prfluência dessas grandes cidades não abrange toda a região. Devido à grande ex t nsão territorial, baixa densidade da ocupação econômica e demográfica e insufi- 
~ência das vias de acesso e transporte, é pequeno o grau de integração da região e 
c~andes áreas ainda permanecem relativamente isoladas. Por isso a rede urbana 
~ostra-se pouco articulada e hierarquizada e não se constituí em um grande siste 
ma liderado pelas capitais. Mais propriamente, a rede é estruturada em sua maior 
parte sob a forma de sistemas urbanos sub-regionais, polarizados pelas principais 
cidades da região e, em alguns casos, diretamente vinculados às capitais de fora da 
região. Os principais desses subsistemas, que em alguns casos abrangem áreas que 
coincidem aproxim~damente com as área~-program~, são os de Abaetetuba/Ca 
metá (Baixo Tocantins), Marabá, Imperatriz, Araquama e Barra do Garças. A área 
do Baixo Tocantins está diretamente vinculada a Belém, enquanto que no sul da 
região há áreas diretamente vinculadas a Goiânia-Brast'lia-Anápolis, Rondonópolis 
e Cuiabá. 
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12. AGROPECUARIA 

O setor agropecuário constitui o mais importante ramo de atividade 
econômica na região, tanto em termos de sua atual contribuição ao produto e 
emprego quanto do potencial de desenvolvimento que apresenta. 

Do ponto de vista de sua ocupação, a região pode ser considerada como 
área de fronteira agropecuária de desenvolvimento recente. O processo de ocupa 
ção apresenta, porém, caractensticas diferentes na área amazônica e na área de 
cerrados. A ocupação da zona amazônica é bastante antiga e teve como motivação 
inicial a descoberta de metais preciosos e, posteriormente, o extrativismo vegetal 
(notadamente a borracha e castanha). Esse processo gerou no Vale do Tocantins 
uma economia ribeirinha, baseada no extrativismo e na pesca com assentamentos 
dispersos da população. A ocupação da zona de cerrados é conseqüência da expan 
são da fronteira agr(cola das regiões Sul e Sudeste, processo que foi muito estimu 
lado pelos grandes investimentos em infra-estrutura realizados pelo Governo Fede 
ral. 

Em termos espaciais, a ocupação de terras tem sido fortemente condi 
cionada pela potencialidade produtiva e pela acessibilidade e localização dos cen 
tros urbanos que constituem os mercados naturais para a produção silvo-agrope 
cuária. Esses fatores explicam, até certo ponto, a ocupação concentrada no sul de 
Goiás e Mato Grosso e sua posterior extensão até o norte ao longo do corredor 
formado pela hidrovia do Araguaia e pela rodovia Belém-Brasília. Entre 1960 e 
1980, a área ocupada aumentou de 21 .000.000 para 59.000.000 ha, o que repre 
senta um crescimento médio de quase 2.000.000 ha/ano. Em 1980 a área ocupada 
alcançava 63,2% da área da região. 

A estrutura fundiária caracteriza-se por propriedades de tamanhos mé 
dios sensivelmente maiores que as médias nacionais e por um processo crescente 
de concentração da propriedade da terra. Em 1980, o tamanho médio das proprie 
dades agropecuárias era de 302 ha, para uma média nacional de apenas 72 ha. 
Nesse ano, o grau de concentração da propriedade rural na região tinha um índice 
de Gini de 0,79, enquanto para o Pa(s o índice era de 0,82. Releva notar, em rela 
ção a esses (ndices, tendências diferentes: o grau de concentração tende a dimi 
nuir, ao ruvel nacional, e a aumentar, ao nível regional. 
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De fato, em 1980 23,4% das propriedades agropecuárias da região ti 
nham uma extensão inferior a 1 O ha e, em conjunto possuíam 0,3% da área recen 
seada. No outro extremo, tem-se que 4 ,9% das propriedades classificavam-se na 
faixa de área superior a 1.000 ha e detinham 63,6% da área total. Mais ainda, as 
503 maiores propriedades da região ocupavam uma área quase quatro vezes maior 
que a das 126.732 propriedades com área inferior a 100 ha. 

Além dos problemas de desigualdade social derivados da alta concentra 
ção da propriedade da terra e dos graves conflitos de posse que se registram na 
região, existem sérios indícios de que a estrutura fundiária afeta negativamente a 
eficiência no uso dos fatores produtivos no setor agropecuário. De fato, a intensi 
dade de uso da terra (em termos de área cultivada e animais por área de pastagens) 
diminui, consideravelmente, à medida que aumenta o tamanho das propriedades. 
O mesmo ocorre com o investimento e o emprego por hectare. Em 1980 o uso da 
terra era bastante baixo em relação ao potencial produtivo, apesar de terem sido 
registradas taxas elevadas de aumento de ocupação da região nas últimas duas 
décadas. 

. 
1 

1 

Estimativas muito conservadoras indicam que a região conta com 
10.516.000 ha potencialmente aptos para lavouras, 27.505.200 ha suscepnveís de 
serem destinados à pecuária intensiva e 13.176.700 ha à pecuária extensiva. Isto 
significa que a área de lavouras de 1980 pode ser aumentada em quase quatro 
vezes e o rebanho quase que duplicado, sem que haja restrições de caráter ecoló 
gico. 

A estrutura produtiva do setor na região mostra a preponderância da 
pecuária que, em 1980, contribuiu com 60,5% do valor agregado setorial, seguida 
da agricultura, que aportou 35,2%, e do extrativismo vegetal com 4,3%( *).Ova 
lor agregado, de 1970 a 1980, cresceu 125,5%, que significa uma taxa acumula· 
tiva anual de 8,5%. Em termos de subsetores, a pecuária apresentou as maiores 
taxas de crescimento ( 12,6% ao ano), seguida da agricultura (7 ,9.% ao ano) e da 
extração vegetal (2,2% ao ano). 

Na atividade aqrrcola predominam, em grande proporção, as lavouras 
temporárias. Estas participaram em 1980 com 93% da área cultivada e representa 
ram 94% da produção agr(cola. Além disso, as lavouras temporárias apresentam as 
maiores taxas de crescimento. Outra caractenstlca é o baixo grau de diversificação 
da agricultura na região. Quatro cultivos apenas (arroz, feijão, mandioca e milho) 
participaram em 1980 com 86% da área destinada a lavouras temporárias (81% da 
área agr(cola total) e com 89% do valor da produção agr(cola. 

No caso das culturas permanentes, o produto mais importante é a bana 
na, que ocupa 54% da área cultivada e contribui com 63% do valor da produção 
dessas culturas. Em termos de valor da produção seguem-se a laranja, com 13%, 
o café, com 9% e a pimenta-do-reino, com 8%. Quanto à área cultivada, o cacau 
ocupa 28% da área de lavouras permanentes, seguido do café, com 14%. 

Quanto à estrutura da pecuária, observa-se urna preponderância da pe 
cuária de grande porte (basicamente bovina), que participava em 1980 com 84% 
do total regional. A pecuária de porte médio (suínos, ovinos e caprinos) contri 
buia com 10% do total e a avicultura e a pecuária de pequeno porte com apenas 
6%. O rebanho bovino, que atingia razoável expressão numérica em 1980 
( 12.964.100 cabeças), ocupava 31.712.300 ha de pastagem, dos quais 20.609.900 
ha (65%) de pastagens naturais e 11.102.400 ha (35%) de pastagens plantadas. 

(•) Ver P~ODIAT. "Estimativas do Produto Agropecullírio e Industrial da Bacia do Araguaia 
Tocantins (1970 e 1975/80)", Brasília, agosto de 1984. 
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Apesar do grande crescimento apresentado pela pecuária de grande por- 
na região. predomina a expl.o.ração de caráter extensivo e c~m baixos n(veis 

te nológicos. Isto permite admitir que esse subsetor conta com importante mar 
:m para aum~ntar seu n(vel de atividade, sem comprometer o potencial de cres 
cimento da agricultura. 

Em 1980, as atividades rurais da região ocupavam cerca de 960.000 pes 
soas Durante o per(odo de 1970-1980 o emprego rural cresceu a uma taxa de 
4,7% acumulati~? a~~~ªI: Essa taxa média é p~oduto de el.evado dinamismo duran 
te O primeiro oumquemo {7,0% anual), seguido de relativo estancamento no pe 
ríodo 1975-1980 (2.4% ao ano). 

O comportamento do emprego nessa década resultou de três processos 
ue operaram simultaneamente. Por um lado, registrou-se um elevado aumento do 

~ível de atividade agropecuária; por outro, um forte processo de mecanização 
agr(cola e uma redução do número de pequenas propriedades. que são as que mais 
intensamente ocupam mão-de-obra. 

A ação do Governo, através de atividades de apoio ao desenvolvimento 
agropecuário na região, tem-se baseado prio~i~ariamente na u~il(zação da assistê!' 
eia técnica, armazenagem, crédito rural, polrtica de preços rrunrrnos e construçao 
de estradas. 

O trabalho de assistência técnica e extensão rural é efetivado, em cada 
estado, pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER). Essa 
.:?ssistência é conduzida por 102 unidades operacionais ao n(vel de campo e 13 
unidades regionais responsáveis por ações de coordenação das unidades de n(vel 
local e supervisão e acompanhamento de seus planos de trabalho. A equipe técni 
ca que atua nessas unidades operacionais, ao n(vel regional e local, está inteqrada 
por 314 técnicos, sendo 157 de ruvel superior e 157 de ruvel médio. Foram bene 
ficiários da ação da assistência técnica (ano de 1983) 35.425 produtores rurais, 
dos quais 94% estão caracterizados como pequenos e médios. Como resultados 
mais espec(ficos, o sistema assistiu a 948.900 ha de culturas temporárias e 34.700 
ha de culturas permamentes, atendeu a um rebanho de 2.500.000 bovinos e pro 
piciou a conservação e recuperação de 226.000 ha de solo . 

No que se refere à armazenagem, existem na região 234 locais para este 
cagem da produção aqrrcola, com um total de 1.354.500 toneladas de capacidade 
estática. Somente 7% dessa capacidade é constiturda por instalações para estoca 
gem a granel. O poder público federal e estadual participa com 37, 1 % da capaci 
dade estática total, enquanto que as empresas privadas alcançam 40,5%. As coope 
rativas contribuem com 22,4%. 

Embora a região disponha de 492 agências bancárias (privadas e oficiais) 
no suprimento do crédito rural, o Banco do Brasil tem a posição de maior desta 
que pela grande participação no total dos financiamentos realizados. Contando 
com 19% das agências bancárias na região, o Banco do Brasil concorreu com 73% 
do número e com 58% do valor das operações de crédito rural realizadas em 1983. 

13. INDÚSTRIA E MINERAÇÃO 

As atividades industriais e de mineração têm relativamente pouca 
expressão na região. Os centros urbanos com maior atividade industrial são Impe 
ratriz, Cuiabá, Corumbá de Goiás (fábrica de cimento, britagem e moinho de cal- 
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cário) e Ceres (Goiás). Mais de 95% do valor agregado corresponde ao subsetor de 
1 ndústrias de Transformação, e o restante ao Extrativismo Mineral. Desta ativida 
de participa um importante número de garimpeiros nas extrações do ouro, esta 
nho, manganês, tântalo, gemas, berilo e diamantes. 

A estrutura da Indústria de Transformação é pouco diversificada, com 
nítido predomínio dos gêneros de Transformação de Produtos Minerais Não Metá 
licos, Madeira, Produtos Alimentares e Bebidas, fato que caracteriza o incipiente 
desenvolvimento industrial da região. Entre os produtos industrializados, somente 
os grãos beneficiados e a madeira elaborada (com a sua produção fortemente con 
centrada na área de Imperatriz) constituem a base de exportação da região, sendo 
o restante destinado aos mercados locais. 

Nota-se a predominância numérica dos estabelecimentos com menos de 
cinco pessoas ocupadas, os quais abrangem atividades industriais de tecnologia 
simples e algum artesanato, com utilização intensiva de mão-de-obra e com a pro 
dução orientada para o atendimento das necessidades locais. Ressalte-se que a 
entrada em funcionamento de alguns grandes projetos deverá modificar profunda 
mente tanto o nrvel e a estrutura da produção, como a sua distribuição espacial. 
Entre eles, destacam-se o projeto Ferro Carajás. em Marabá, e o complexo Alumí 
nio Brasileiro S/A (ALBRAS)/Alumfnio do Norte do Brasil S/A (ALUNORTE), 
em Barcarena (Pará). com investimentos superiores a US$ 5,0 bilhões (incluindo 
US$ 1,7 bilhão da Estrada de Ferro de Carajás). 

Seguem, em importância, dois projetos de exploração de n(quel em 
N iquelândia (Goiás), para a produção de 10.000 t/ano de carbonato de n (que: e 
de 5.000 t/ano de ni'quel contido na liga Fe-Ni. Os dois projetos já estão em ope 
ração. 

As migrações internas e o crescimento explosivo de alguns centros 
urbanos dificultam sobremaneira a solução dos problemas de infra-estrutura 
social. Esses problemas não são diferentes dos de outras regiões do Pars e com 
preendem assuntos ligados ao saneamento básico, à educação e aos serviços de 
saúde. 

O quadro nosol6gico da região já apresenta, ao lado de doenças infec 
to-contagiosas caracterrsticas das sociedades mais pobres e atrasadas, também 
doenças crôn ice-degenerativas caracterrsticas das sociedades mais avançadas. 
Endemias antes rurais tornam-se também urbanas. Sobressai o quadro da desnu 
trição, principalmente de origem calórica, o qual destaca não só a qualidade mas, 
com maior ênfase, o volume de alimentos ingeridos. Elevadas taxas de mortali 
dade (geral e infantil} são indicadores da baixa qualidade de vida da população 
da região. 

Por sua vez, a assistência médico-hospitalar, refletida através de coefi 
cientes tais como médicos por habitantes, número de estabelecimentos de saúde 
existentes e leitos por habitantes, quando comparada com os padrões mínimos 

(•) Ver PRODIAT. "Programa de Complementação das Unidades Básicas de Saúde", (RTP 
85/07). 
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recomendáveis pela Organização Mundial de Saúde (OMS), revela-se das mais pre 
cárias. Nesse sentido, vale ressaltar que a região dispõe de 126 postos e 92 centros 
de saúde, dos quais cerca de 77% são mantidos pelos governos estaduais. A dispo 
nibilidade de leitos em 1984 atingia 7.587 unidades, sendo 16% pertencentes a 
órgãos públicos e 84% ao setor privado. Esses números, entretanto, são insuficien 
tes para atender a população reqlona] residente nas_260 localidades (cidades, vilas 
e vilarejos) com contingentes superiores a 500 habitantes, dado que 23% e 62%, 
respectivamente, desses núcleos não dispõem de postos ou centros de saúde e de 
leitos hospitalares. 

15. EDUCAÇÃO(*) 

1 

1 

Na região, a capacidade física instalada e a eficiência do sistema de ensi 
no são precárias, tendo em vista que: atendem a menos de 70% da população na 
faixa etária de escolarização obrigatória; há numerosas comunidades sem escola ou 
que utilizam a casa do professor como sala de aula; a maior parte das escolas 
(80%) é constitu(da por salas unitárias; os (ndices de evasão e repetência atingem 
50% da matr(cula; o material e os equipamentos escolares são insuficientes e ina 
dequados; cerca de 30% dos alunos matriculados no 19 grau têm 15 ou mais anos 
de idade. 

Por outro lado, a deficiência de recursos humanos (professores, técnicos 
educacionais e administradores) é outro aspecto da precariedade do sistema vigen 
te. Os professores são em número insuficiente para atender à rede escolar existen 
te e, com maior razão, à sua expansão; há grande proporção de professores {69%) 
sem a titulação adequada, e cerca de 22% sequer têm o primeiro grau completo; 
além disso, os docentes, administradores e o pessoal técnico estão pouco prepara 
dos para as múltiplas formas de atuar na escola e para as várias funções que lhes 
cabem cumprir no tocante ao ensino regular, supletivo, educação a distância, ação 
comunitária, lazer, atividades culturais; a remuneração (com freqüência inferior 
ao salário mínimo) é inadequada para motivar os professores a uma dedicação 
completa ao ensino e para atrair pessoal melhor qualificado para o magistério; e o 
próprio estatuto do magistério está defasado, ou inexiste em alguns estados. 

A organização e a administração do ensino se revelam muito formal (sti 
cas e com significativas lacunas, pois copiam os modelos das regiões mais indus 
trializadas e urbanizadas em termos de planejamento curricular e conteúdo progra 
mático; obedecem a calendários e a urna seriação que, muitas vezes, esjão em 
desarmonia com a mobilidade populacional, com os ciclos das atividades econô 
micas e das estações da natureza; pouco valorizam e pouco exploram as vertentes 
e potencialidades culturais das diversas populações existentes; carecem de material 
didático adequado; debilitam-se na desarticulação entre o ensino escolar regular e 
as outras formas de aprendizado supletivo; sofrem do divórcio entre a escola e as 
outras vias de ensino, principalmente o tele-ensino. 

(") Ver PRODIAT. "Programa de Desenvolvimento do Setor Educação na Área do PRODIAT", 
(RTP 85/05). 
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A definição de uma estratégia de desenvolvimento se fundamenta nos 
seguintes pressupostos: 

a) utilização dos diagnósticos econômicos e das técnicas de planificação 
como instrumentos orientadores da ação e não apenas como mecanis 
mos anal rticos (definir o que deve ser e não apenas explicar o que é; 
em s(ntese, política econômica versus análise econômica); 

b) visão de longo prazo (em oposição à de curto prazo), donde a estraté 
gia deve estar estreitamente vinculada ao planejamento governamen 
tal, que busca reorientar as tendências de evolução do sistema econô 
mico, de acordo com os objetivos traçados; 

c) consideração de aspectos basicamente macroeconômicos (em contras 
te com a abordagem microeconômica); isso implica a avaliação do sis 
tema na dinâmica das inter-relações dos seus diversos elementos, den 
tro de uma concepção hol (stica (em que o todo é maior que a soma 
das partes); 

d) definição de opções e caminhos alternativos em função da identifica 
ção de conflitos no uso dos recursos; e 

e) intervenção de sentido ativo, procurando antecipar-se aos problemas, 
e não simplesmente de tipo reativo, buscando corrigir distorções já 
criadas. 

. l 

Por sua vez, a definição da estratégia requer o conhecimento da base de 
recursos naturais e humanos da região, da dinâmica e das tendências de sua ativi 
dade econômica e das condicionantes exógenas que afetam o funcionamento de 
seu sistema sócio-econômico. Além disso, a estratégia deve se subordinar a objeti 
vos que representem uma visão de longo prazo da evolução desejada dos principais 
indicadores do desenvolvimento da região. 

Assim, na primeira parte deste cap(tulo é feito um breve resumo das 
principais caracter(sticas da realidade sócio-econômica e da dotação de recursos 
naturais da região. Em seguida são identificadas e analisadas as tendências futuras 
das atividades sócio-econômicas, com base na sua dinâmica recente, nos principais 
programas e projetos em andamento e nas demandas previstas em função do deslo 
camento da fronteira_agropecuária. 

Na terceira parte, considerando-se a análise das tendências e os condi 
cionantes exógenos, são definidos os objetivos centrais para o desenvolvimento da 
região, com base nos quais são indicados os elementos componentes da estratégia 
e um conjunto de diretrizes de caráter global, espacial e setorial, destinadas a 
orientar toda a programação definida para o período do Plano de Desenvolvi 
mento. 
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1. A REALIDADE S0CIO-ECONÕMICA DA REGIÃO 
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Cabe observar, inicialmente, que a região tem apresentado, a partir de 
1 ~60, elevadas taxas de crescimento econômico, grande aumento do grau de urba 
nização e moderado a baixo dinamismo demográfico da população rural. Mas sua 
1~port~ncia dernoçrétlca relativa é ainda pequena, considerando-se que a popula 
çao residente na reçrao era de somente 3,2 milhões de pessoas em 1980. 

. A base de expansão econômica da região, voltada principalmente para o 
abastecimento dos mercados extra-regionais, está no setor agropecuário. Este con 
tinua sendo o setor produtivo mais importante, do ponto de vista da contribuição 
ao produto e ao emprego. Na estrutura produtiva do setor predomina a pecuária 
d~ grand~ porte (bovinos), seguida pela agricultura, dedicada sobretudo à produ 
çao de alimentos para o mercado interno (arroz, feijão, mandioca e milho). 

A região é constitu (da basicamente por dois ecossistemas, o cerrado e a 
floresta amazônica, além de zonas de transição entre esses dois ambientes e entre 
eles e o semi-árido nordestino. 

A experiência histórica recente mostra que a ocupação desses ecossiste 
mas tem sido feita, de modo geral, sem a utilização de tecnologias que conservem, 
a médio e longo prazos, o estoque de recursos naturais disponrveis. Tem-se obser 
vado ativos processos de erosão, significativa perda de fertilidade nos solos do cer 
rado, e uma acelerada atividade de desmatamento da floresta amazônica para a 
introdução de pastagens que, em seguida, entram em processo de rápida degrada 
ção e queda de sua capacidade alimentar. De fato, o que está acontecendo é uma 
extração de recursos renováveis e não seu aproveitamento racional. Este processo 
tem conduzido a taxas elevadas de crescimento do produto agropecuário, tendo, 
porém, como contrapartida, deteriorações muitas vezes irrevers(veis dos recursos 
renováveis e a conseqüente queda ou reversão das tendências de crescimento. 

A estrutura fundiária da região apresenta um processo crescente de con 
centração da propriedade da terra. Por sua vez, o deslocamento da fronteira agr, 
cola tem sido acompanhado de numerosos conflitos pela sua posse. Observa-se que 
a intensidade do uso da terra (em termos de área cultivada e de animais por área 
de pastagem) diminui notavelmente à medida que aumenta o tamanho das explo 
rações. O mesmo ocorre com o investimento e o emprego da mão-de-obra por hec 
tare. 

- 

- 

- 
- 

As atividades industriais e a mineração têm relativamente pequena ex 
pressão na região. Todavia, alguns produtos minerais têm significativa participação 
na produção nacional. É o caso do amianto, do ouro, da vermiculita e do.niquei. 
Na atividade extrativa mineral participa um importante número de garimpeiros na 
extração do ouro, estanho, manganês, tântalo, gemas, berifo e diamantes. A estru 
tura da indústria de transformação é pouco diversificada, fato que caracteriza o 
incipiente desenvolvimento industrial da região. 

A distribuição espacial das atividades produtivas e da população está 
muito condicionada pela localização dos melhores solos e pela rede de transportes 
(hidroviária. no extremo norte, e rodoviária, no restante da região). -As principais 
cidades - Cuiabá, Imperatriz e Araguai'na - localizam-se ao longo das rodovias 
trancais asfaltadas (Belérn-Brasjlia e Brasflia-Goiânia-Cuiabá). 

A rodovia Belém-Brasília, ao mudar o principal eixo econômico do nor 
te de Goiás (antes exercido pelos rios Araguaia e Tocantins), causou profundas 
alterações no processo de urbanização, permitindo o aparecimento de numerosos 
centros urbanos em sua área de inftuência e, paralelamente, provocando o decll'nio 
das cidades do centro-oeste e nordeste de Goiás. Por outro lado, as duas rodovias 
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. do Brasília a Cuiabá (uma asfaltada, passando por Goiânia e Rondonópolis, 
11gantra mais ao norte, somente implantada e passando por Barra do Garças) têm 
e ouonstitui'do também em importantes eixos de urbanização e ocupação das áreas 
se e id por elas servi as. 

A densificação da malha rodoviária vicinat nas zonas próximas às citadas 
odovias-tronco, aliada aos programas oficiais de crédito ao setor rural, explicaria 
r padrão de distribuição espacial das atividades agropecuárias, fortemente concen 
fradas no sudoeste da região (áreas-programa de Ceres, Gurupi, Mineiros, Aruanã, 
Cuiabá, Barra do Garças e São ~iguel do Araguaia), c9m praticamente metade. do 
rebanho bovino e da área cultivada total. A produçao extrativa vegetal, porem, 
concentra-se na área de influência do rio Tocantins, de Imperatriz até a sua foz 
no rio Pará. 

O crescimento da oferta de empregos nos setores produtivos tem sido 
bem inferior ao incremento do produto respectivo. Este fato pode ser explicado: 

a) por mudanças na estrutura produtiva do setor primário, onde tem-se 
observado um maior dinamismo da atividade pecuária, de baixa de 
manda de mão-de-obra; 

b) por mudanças tecnológicas tendentes à elevação do grau de mecani 
zação das culturas agr(colas; 

c) por mudanças na estrutura do produto m ínero-industrial, favorecen 
do os estabelecimentos de tamanho médio e grande, em detrimento 
da importância relativa do artesanato e da pequena indústria. 

Em termos de transportes constata-se que, apesar da região do PRODIAT 
estar ligada a todas as regiões brasileiras através de rodovias-tronco, ainda existem 
deficiências, tais como: 

a) acentuado desequihbrio intra-regional quanto à distribuição espacial 
da malha rodoviária, concentrada ao longo dos eixos Belém-Brasília e 
Brasma-Goiânia-Cuiabá; 

b) relativo abandono dos rios Araguaia e Tocantins como vias de trans 
porte; 

c) demanda de tráfego reprimida em razão dos estrangulamentos que 
ocorrem periodicamente nas rodovias secundárias localizadas em re 
giões com alto (ndice de pluviosidade; 

d) quanto à rede ferroviária, a região é servida somente por uma cone 
xão com as regiões Sul e Sudeste, próxima ao eixo Brasüla-Cuiabát"]. 

Com relação ao setor energético, constata-se que, cerca de 90% da ener 
gia consumida provém de fontes externas à região (sistemas de transmissão interli 
gados Norte/Nordeste e Sul/Sudeste/Centro-Oeste). Existem extensas áreas e cen 
tros urbanos não atendidos satisfatoriamente ou desprovidos de fornecimento pú 
blico. Assim, o consumo de energia elétrica, além de ser baixo, concentra-se em 
um número reduzido de localidades. 

Os derivados de petróleo respondiam por 51 % do consumo total de 
energia da região em. 1983. Observa-se que o óleo diesel representa uma parcela 
elevada dos consumos: 572 mil tEP, equivalentes a dois terços do volume total das 
importações de derivados. Este fato decorre da vastidão territorial da região, da 
dispersão da produção rural, de mecanização das lavouras, da pPedominância do 
transporte rodoviário de cargas e da existência de um significativo número de uni 
dades geradoras diesel-elétricas. 

(•) Recentemente foi inaugurada a Estrada de Ferro de Carajás, ligando a Serra de Caraj.iis ao 
porto de ltaqui, em São Luís, Maranhão. 
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2. ANALISE DAS TENDeNCIAS DE DESENVOLVIMENTO 
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As tendências futuras dependem não somente da atual base produtiva 
da região, descrita nos parágrafos anteriores, como também de sua dotação de 
recursos naturais, das características dos grandes projetos atualmente em implan 
tação e da orientação das atividades do setor público. 

2.1. Recursos Naturais 

Ao n(vel do conhecimento que atualmente se tem sobre a região da ba 
cia do Araguaia-Tocantins, é poss(vel afirmar que são significativas as potenciali 
dades de recursos naturais para efeito de promoção de seu desenvolvimento eco 
nômico-social. Com efeito, a região tem uma área total de quase 935.000 km2, 
que se encontra ainda em fase inicial de exploração, o que, por si, assegura uma 
grande disponibilidade de terras aproveitáveis. Nesse particular, estima-se que, 
mesmo levando-se em conta todos os princrpios técnicos normalmente adotados 
em levantamentos desse tipo, deve existir uma área potencial para exploração 
agropecuária de 51.197.300 ha. 

Por outro lado, sabe-se que nas diferentes zonas fisiográficas que inte 
gram a região predominam condições de clima e de pluviosidade perfeitamente fa 
voráveis ao desenvolvimento das mais variadas culturas agrícolas, bem como à ex 
ploração da atividade pecuária. A região como um todo, por suas caracter(sticas, 
pode vir a se tornar, a longo prazo, uma das maiores áreas produtoras de grãos do 
Pa(s, além de se converter em um grande centro exportador de carne bovina para 
o mercado nacional. 

Baseado no estudo sobre aptidão das terras, o PRO DIA T elaborou um 
zoneamento agro-silvo-pastoril com o objetivo de orientar o aproveitamento racio 
nal dos recursos naturais da região, através da expansão ordenada da fronteira 
agri'cola, sem degradação de ambientes naturais. Esses estudos permitiram fazer 
estimativas preliminares da disponibilidade de terras para exploração agropecuá 
ria, dentro de critérios conservacionistas que levam em conta práticas adequadas 
de manejo e restrições legais. Tais estimativas indicam que a região conta com 
10.516.000 ha potencialmente aptos para agricultura, 27.505.200 ha suscepnveis 
de serem usados com pastagens plantadas e 13.176. 700 ha com pastagens natu 
rais(*). 

Deduzindo-se dessa estimativa global de disponibilidade de terras aptas 
para agropecuária os quantitativos correspondentes ao uso atual, obtidos no Censo 
Agropecuário de 1980, chega-se à conclusão que é possível aumentar a área culti 
vada em quase quatro vezes e o rebanho existente em quase uma vez, sem restri 
ções de caráter ecológico (Tabela 111.1). Observa-se que a análise do grau de uso 
desse potencial, ao rnvel das subáreas estaduais, evidencia que a parte maranhense 
é a que apresenta o maior índice de utilização, com 72,3% do ootencial aqrfcola e 
74,2% do poterscial pecuário. No outro extremo situa-se a subárea paraense, com 
19.4% do potencial agr(cola e 32,7% do pecuário. 

(*) Para se ter uma idéia da importãncia dessa disponibilidade de terras agrícolas basta men 
cionar que o Brasil, em 1980, tinha cerca de 49.000.000 ha utilizados em culturas agrí 
colas e 61.000.000 ha em pastagens plantadas (além de 114.000.000 ha de pastagens 
naturais}, 

64 



l ') ! ) ) ') ! ) l ') ) ) ) 

~------==---s· - ..• -4.:>o---·-· -·· •.• 

•.. ., , ---~-~ -~'''"". , u 11m rn a sr I ri li dl$ 5 !aitTlit:11 

T.118111,A 111.1 
REOIÃO DA BACIA DO ARAG\JAIA·TOCANTINS 

GRAU DE USO POTENCIAL PRODUTIVO DA TERRA 
1980 

LAVOURAS (1.0001191 PASTAGENS IUIOOhal PECUÁRIA 11 .000 c:ebeÇ111) AOROPECUÃRIA 11 .000 hal 

ÃREAS-PROORAMA ÃREA POTEN• GRAU POTEN• GRAU REBA• REBA· POTEN· GRAU GRAU POTEN· CULTI· CIAL DE DE USO POTEN· uso CIAL DE DE USO NHO(al NHO CIALDE DE USO POTEN· uso DE USO CIAL VADA CRESCI· 1%1 CIAL ATUAL CRESCI- (%1 POTEN· ATUAL CRESCI- (%1 CIAL ATUAL (%1 MENTO MENTO CIAL MENTO 

lai xo Tocantins 441,4 105,5 335,9 23.9 1.324.7 110,3 1.214.4 0.3 703,0 25.3 677,7 3,6 1.766,1 215,0 12.2 
ucuruí 95,0 18,9 76,1 20,0 963,0 185,0 777;;. 19,3 502.8 94,5 408.3 18,8 1.058,0 204.7 19,3 
Aarabd 312,3 32,8 279,5 10,5 1.430,0 403,4 1.026,6 20.2 039.4 296,6 542.8 35.3 1.742.3 436.2 25,0 
lragueia Paraense 500,4 103,9 396,5. 20,0 1.620,6 1.022.4 606,2 62,8 1.015.9 585,6 430.3 57.6 2.129,0 1.126.3 52,9 

iUBAREA DO PARA 1.349,1 261,1 1.000,0 19,4 5.346,3 1.721,9 3.624.4 32.2 3.061,1 1.002,0 2.059,1 32,7 6.695.4 1.983.0 29,6 

mperatriz 176.9 113.3 63,6 64,0 853,3 615,3 238,0 72.1 452.6 378,6 74,0 83.7 1.030.2 728.6 70,7 
:arolina 31,1 37,0 -5,9 119,0 856,6 485,5 371,1 56,7 284,8 168,5 116.3 59.2 887,7 522.5 58.8 

,UBAREA DO MARANHÃO 208,0 150.3 57,7 72,3 1.709,9 1.100,8 609,1 64.4 737,4 547,1 190.3 74.2 1.917.9 1151,l 65.2 

rocantinópolis 107,4 50,4 57,0 46,9 542.7 463,2 79,5 85.4 226,4 186.1 40.3 82.2 650,l 513,6 79.0 
11.ragua(na 168,0 55.8 112.2 33,2 710,1 767,0 -56,9 108,0 415,9 574.2 -158,3 138,1 878,1 822,B 93,7 
?edro Afonso 259,5 35,0 224,5 13,5 2.767, l l.230,1 1.529,0 44,7 1.211,6 201,0 929,8 23.3 3.026.6 1173,l 42,1 
Miraceme do Norte 396.S 105,0 291,8 26,5 2.083,6 1.481,5 602,1 71,1 1.056.2 391.4 664,8 37,1 2.480,4 1.586.5 64,0 
Porto Nacional 706.7 76,4 630,3 10,8 2.487,3 2.387,5 99,8 96,0 1.322.5 509.4 813,1 38.5 3.194,0 2.463.9 77,1 
Formoso do Araguaia 685.2 39,9 645,3 5,0 1.089.7 2.718,7 i- 1.629,0 249,5 648,0 334.B 313.2 51,7 1.774.9 2.758.S 155.4 
Vale do Paranã 514.6 61,4 453,2 11,9 1.679,0 1.315,6 363.4 78,4 849,0 539.3 309,7 63.5 2.193.6 1.377,0 62,8 
Niquelândia 402,1 127,9 274;;. 31,0 2.306,7 1.831,5 475,2 79,4 1.322.4 529,5 792.9 40.0 2.708,8 1.959.4 72.3 
Gurupi 008.4 292,9 515,5 36,2 2.184,0 1.000,1 383,9 82,4 1.465,5 857.2 600,3 58.5 2.992.4 2.093,0 69,9 
São Miguel do Araguaia 689,7 103,4 586,3 15,0 1.785,0 2.064,8 - 279,8 115,7 1.171.4 1.052.B 118.8 89.9 2.474,7 2.168.2 87.6 
Alto Paraíso 424,5 122.3 302.2 28,B 1.457,1 1.625,2 -168,1 111,5 889,9 579,6 310.3 65,1 1.881,6 1.747,5 92.9 
Cores 637,6 418,1 219,5 65,6 2.217,3 2.436,6 -219,3 109,9 1.301.9 2.308,6 -1.006,7 177,3 2.054.9 2.854,7 100.0 
Aruanã .. 342,5 112,4 230,1 32,8 1.252,3 1.050,5 201,8 03,9 739.4 772,1 -32,7 104.4 1.594.B 1.162.9 72,9 
Mineiros 111,5 179,5 -68,0 161,0 1.414,9 1.988,1 - 573,2 140,5 482,0 765,8 - 283-,8 158.9 1.526,4 2.167,6 142.0 

SUBÁREA DE GOIÁS 6.254,5 1.700,4 4.474,1 28,5 23.976,8 23.168.4 808.4 96,6 13.102,1 9.602.4 3.419.7 73.9 30131.3 24.948.B 82.5 

Cuiabá 339,7 295,6 44,1 87,0 2.201,9 1.917,4 284,5 87,1 983,0 541,6 441,4 55,1 2.541,6 2113.0 87,1 
Berra do Garças 1.234.2 269,9 964.3 21,9 4.924,3 2.642,7 2.281,6 53,7 2.478.S 591,7 1.887,1 23,9 6.158,5 2.912.6 47,3 
São Félix do Araguaia 1.130,5 46,6 1.083,9 4,1 2.522,7 1.161.2 1.361,5 46,0 1.526,5 599.3 927). 39,3 3.653.2 1.207,8 33,1 

SUBÁREA DE MATO GROSSO 2.704,4 612,1 2.092,3 22,6 9.640,9 5.721,3 3.927,6 59,3 4.988,3 1.732.B 3155,7 34.7 12.353.3 6.333,4 51.3 

TOTAL DA REGIÃO 10.516,0 2.803,9 7.712,1 26,7 40.681,9 31.712.4 8.969,5 78,0 21 888.9 12.964,1 8 924,8 59;;. 51.197.9 34.516,3 67,4 
O) a, Font•: ErtllNtlwt do PRODIAT • IBGE -CenlO A9N)pea.,úlo de 1980. 

lal Na quemlflmçlo d• produtivldtlde d• ~ atrlbul1• •• pntageno nffll,.11 • m...,id.t• d• ,uporte de 0,2 unided• •nl-1 por ._,.•,is ~ fonmd•, • m~ de O) unld9cM por hec1ere de 
pato. 
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Ademais, levando-se em conta o potencial florestal identificado em 
algumas das suas subáreas, a região teria condições de manter e ampliar substan 
cialmente a produção de madeira bruta e de madeira beneficiada, bem como a 
oferta de biomassa para fins energéticos. 

Em termos de recursos minerais, não obstante as limitações do atual 
estágio de estudos e pesquisas, já se identificaram ocorrências e se avaliaram jazi 
das em volumes suficientes para conferir à região o status de detentora das maio 
res reservas nacionais de alguns minerais, entre as quais se incluem o minério de 
ferro, nt'quel, amianto, ouro e calcário. 

A partir da exploração dessas riquezas minerais, considera-se perfeita 
mente viável não somente ampliar de forma substancial as exportações nacionais 
de minério de ferro, como também deflagrar um vigoroso processo de industriali 
zação de produtos siderúrgicos, entre os quais assumiria especial destaque o ferro 
gusa, pelas excepcionais vantagens que apresenta em termos de acréscimo de valor 
agregado e de integração com o setor florestal, através da utilização do carvão 
vegetal como elemento termo-redutor. 

Para efeito de configuração das perspectivas de desenvolvimento, ter-se-ia 
que levar em conta, necessariamente, o potencial representado pelas possibilidades 
de exploração da navegação fluvial como um sistema de transporte capaz de viabi 
lizar, a baixo custo, a integração da região às demais regiões do Pa(s com as quais 
têm que ser mantidas relações de troca de diversas naturezas. 

'I 
1 

Tratando-se de uma região eminentemente interiorana, distante dos 
principais centros econômicos do Pars, quase todo o seu potencial produtor perde 
ria substância se não houvesse a alternativa do transporte hidroviário para facilitar 
o escoamento e o acesso da produção às mais diferentes áreas de mercado. Parece 
evidente que, a prevalecerem as atuais estruturas de custos, o sistema de transpor 
te rodoviário, hoje predominante, não tem condições de viabilizar a comercializa 
ção dos futuros excedentes de produção que a região poderá oferecer ao mercado 
nacional(*). Conforme se reconhece, a bacia hidrográfica da região tem possibili 
dades de permitir a formação de vias navegáveis em uma extensão superior a 
3.000 km, desde que se concretizem os investimentos necessários, os quais são 
considerados satisfatoriamente rentáveis do ponto de vista econômico-social. 

No que concerne à geração de energia, o potencial da região se afigura 
igualmente de grandes dimensões, tanto em termos de fontes hidroelétricas, quan 
to em termos de fontes não-convencionais. O potencial hidrelétrico já levantado é 
considerado equivalente ao total da capacidade atualmente instalada no Pais, 
enquanto que as alternativas de produção de energia de biomassa se apresentam de 
forma variada, podendo satisfazer as futuras necessidades da região e até mesmo 
permitir a exportação de excedentes. 

Finalmente, cabe ressaltar que, sob o aspecto industrial, além das poten 
cialidades de transformação de insumos de origem mineral, existem diversas alter 
nativas de integração com o setor agropecuário, da( podendo resultar não somente 
empreendimentos de natureza industrial, como também unidades produtoras de 
insumos agrt'colas modernas, tais como calcário corretivo e fertilizantes. 

(*} Ver o capítulo de "Transportes" deste Plano. 
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· · .,.,., projetos em Andamento 

".: >~~- Por diversas ra~ões, e~t~e as quais a solução pa_rcial dos problemas do 
_., .• ·:·~~ no da economia brasileira, o Governo está realizando maciços investi- . -~;_;ir~ p: atividades de mineração e m(~ero-m~talúrgic~s na subárea paraense da _.;·-~t.:--;:i':5 complementados com os necessários projetos de infra-estrutura de energia 

· --: · · ·. t,tnsPOrte. 
· -- • Os três grandes projetos produtivos em implantação ( Ferro Carajás, 

rn,o do Norte do B~asil S/A - A~UNORTE e Al_umínio Brasileiro S/A - 
~RASH*), e mais a usina de Tucurur, o Porto de Vil~ do Conde e a Estrada ::--Ferro de Carajás_ compr~metem, na presente década, 1n~e:st1mentos da ordem 
dOI usS 11.5 bilhoes, squlvalentes a ~erca de 11% da drvida externa atual do ,.,t,_ Quase a totalidade desses investimentos estarão completados no biênio 
fge6/87. 

Dado o caráter altamente intensivo em capital desse conjunto de ativl 
dadeS O número de novos empregos permanentes a serem criados é relativamente 
,nodeStO ( 11.000 pessoas em 1990}, e o investimento por emprego é, portanto, 
d,l ordem de US$ 1 milhão. 

De acordo com as estimativas oficialmente admitidas, a receita bruta 
d.ts exportações de minério de ferro e de alumínio metálico atingirão valores da 
ordPm de US$ 450 milhões em 1986 e US$ 1 bilhão em 1990, que representam 
J .7 e 3.7%, respectivamente das exportações do Pars em 1984. 

\ 

\ 
2.3. Deslocamento da Fronteira Agrícola 

Da análise histórica do desenvolvimento da região pode-se deduzir que a 
demanda extra-regional de alimentos e matérias-primas agropecuárias tem sido fa 
tor importante na sua evolução sócio-econômica baseada, como já mencionado, na 
e,ploração dos recursos naturais. Nesse sentido, vale destacar que, na década de 
1960. a área cultivada no Brasil aumentou 550.000 ha por ano e que essa cifra 
quase triplicou na década de 1970, isto sem considerar as necessidades de terras 
criadas pela expansão do rebanho bovino(**). 

Em conseqüência dessa demanda , ·':lscente, foram esgotando-se as possi 
bilidades de expansão da ocupação das áreas, 1ri'colas tradicionais nas regiões Sul 
e Sudeste do Pars. e as frentes pioneiras começaram a deslocar-se para as áreas 
inexploradas do Centro-Oeste e Norte, tendo atingido a bacia do Araguaia-Tocan 
tins no final da década de 1950. A partir do final da década de 1960, a expansão 
agrr'cola já havia ultrapassado o sul de Goiás e de Mato Grosso (áreas-programa de 
Mineiros, Ceres, Aruanã e Cuiabá), estendendo-se até o norte, ao longo do corre 
dor servido pela hidrovia do rio Araguaia e, com maior intensidade, ao longo da 
rodovia Belém-Bras(lia. Esse fenômeno repete-se nas duas áreas-programa do Mara 
nhão, como conseqüência da construção da Belém-Brasília e da disponibilidade de 
solos aptos para a agricultura e pecuária. 

' i 
j 
1 

l 

; .•. 

C•) Ver Tabela 1112. 

(**) Segundo os dados do Censo Agropecuário, a área de lavouras do País passou de28.400.0D0 
para 49 200.000 ha entre 1960 e 1980, e o rebanho bovino, de 55.800.000 para 117 .800.000 
cabeças durante esses vinte anos. 
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TABELA 1112 

Regilo do PRODIAT - GRANDES PROJETOS PRODUTIVOS EM ANDAMENTO 

~ 

INVESTIMENTOS VALOR DA EMPREGOS VALOR VALOR 
(Milhaes de US$1 PRODUÇÃO DIRETOS AGREGADO AGREGADO 

(Milhões de US$} (Milhões USS) (Milhõ• Cz$ • Fev J86) 

At6 1986 Até 1994 1986 1994 1986 1994 1986 1994 1986 1994 os 

ALUNORTE 571 571 191 186 763 763 88 86 1.209 1.181 
ALBRAS 1.001 1.289 203 458 2.146 3.032 79 189 1.085 2.596 
FERRO-CARAJAS (a) 3.870 3.870 270(b) 630 4.500(b) 6.000 213(b) 567 2.926 7.789 

TOTAL 5.442 5.730 664 1.274 7.409 9.795 380 842 5.220 11.566 

Fonta dos dados bdsicos: PRODIAT. L•v•ntamento da programas a projetos em implamentaçfo na bacia do Araguaia-Tocantins. Brasília, maio/1982 
(mimao). 

(a) Inclui a Ferrovia Carajá - Slo Luís. 
(b)V1loras estimados. 

···~ •• ..--.. .••••• -.-.....-~~-~ 1 -4 
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::"'~~~ A ação do setor público estimulou esse processo através da construção 
· '.;:'~~ . tantes obras de infra-e~trutura, da execuçao de pro_gr~mas especi~is de ln- 
·(~fjl ~º~os e de créditos relativamente abundantes e subsidiados. especialmente 
?}·.~~a década de 1970. 
· .,,.,. As necessidades do Pa(s de incr~mentar as e~p<;>rtações d~ produtos de 

ropecuária, a retomada do crescimento econorruco a partir de 1984 e o 
ongem :mento esperado da de.m_anda de alir:nentos para consumo inte:no (como 
=úência dos programas sociars e do crescimento real da massa salarial) signifi 

ma pressão crescente sobre o setor rural, no sentido de acelerar o processo 
c»ffl ~pação de novas áreas, mudar a estrutura produtiva e melhorar os níveis de 
~tividade da atividade agri"cola nas regiões da fronteira. 

z.A. Principais Tendências Identificadas 
Levando-se em conta, de um lado, as caracterrstlcas do atual panorama 

o-econômico da região - conforme anteriormente assinalado - e, de outro 
~ 0 impacto dos principais programas e projetos em andamento e as pressões 
para' 0 deslocan:ie:nto da f!onteira awopecuária, pode-se identificar as seguintes 
_.tências da atividade regional a médio prazo: 

a) manutenção de elevadas taxas de crescimento econômico, incluindo 
importantes modificações tanto na estrutura produtiva, em favor do 
setor mi'nero-industrial, como na distribuição espacial do produto a 
ser gerado. Essa observação deriva da grande concentração de investi· 
mentas produtivos em Barcarena (ALBRAS/ALUNORTE) e Marabá 
( Ferro Carajás), no Estado do Pará; 

b) alterações pouco significativas do atual modelo de desenvolvimento, 
caracterizado como concentrador de renda, predatório dos recursos 
naturais e dependente de decisões ou fatores externos à região. Como 
conseqüência, tem-se: · 
- um previsi'vel crescimento da oferta de empregos bem inferior ao 

crescimento do produto, com provável queda em termos absolutos 
do emprego rural em algumas áreas; 

- um sistema de ocupação predatório e assistemático do espaço ru 
ral, acelerando o processo de deterioração dos recursos naturais 
renováveis e, conseqüentemente, agravando as condições futuras 
da geração de produto e emprego; 

c) criação de "enclaves" produtivos como resultado dos grandes investi 
mentos mínero-metalúrgicos, caracterizados peta baixa oferta de em 
pregos, escassa capacidade de geração de efeitos multiplicadores 
intra-regionais, apropriação extra-regional de grande parte do produ 
to gerado e limitada participação dos Governos Estaduais e de outras 
entidades de caráter regional nas diversas decisões relativas à implan 
tação e operação dos projetos; 

d) execução de investimentos no setor de transportes de forma desvin 
culada do planejamento da ocupação econômica do espaço regional 
e sem uma adequada consideração das alternativas de integração 
intermodal e de redução dos custos dos serviços do setor, particular 
mente através do aproveitamento da vasta rede de vias navegáveis da 
região, cujo principal eixo é a hidrovia Tocantins-Araguaia. 

Por outro lado, a evidência empírica mostra a existência ao nível das di 
ferentes regiões do Pars, de uma estreita correlação entre a criação de empregos e 
a dinâmica demográfica. A esse respeito, as projeções de população até o ano 
2000, realizadas pelo PRODIAT, consideram de forma explicite a manutenção do 
atual modelo de crescimento da região, dando por resultado o seguinte: 
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TABELA 111.3 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 
EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO A TI: O ANO 2000 

-, ANO TÀXA 
ACUMULATIVA 

POPULAÇÃO~ 
1980 2000 ANUAL 

RESIDENTE (%) 

Total 3.230.962 6.166.041 3,28 
Urbana 1.459.375 4.472.936 5,76 
Rural 1.771.587 1.693.105 -0,23 

Esses números são coerentes com a previsão de que a forma de cresci 
mento das atividades agropecuárias continuará a ter um caráter fortemente poupa 
dor de mão-de-obra e, como conseqüência, prevê-se uma queda da população rural 
em números absolutos até o ano 2000. 

Isso significa que, nas áreas urbanas, se concentrará o crescimento da 
população (cerca de 3 milhões de habitantes) no per iodo de projeção, elevando-se 
de 45,2% a 72,5% a proporção dos residentes em cidades e vilas entre 1980 e 
2000. 

Considerando a crônica incapacidade dos centros urbanos para criar 
empregos a taxas elevadas durante longo tempo, espera-se um agravamento das 
condições de emprego e sub-emprego nas cidades da Região e/ou a aceleração dos 
fluxos migratórios em direção aos principais centros extra-regionais. 

Outro fator a considerar é que a integração da região à economia nacio 
nal tende a se processar segundo um padrão de comércio interregional vertical 
mente integrado, ou seja, a região abastece as áreas desenvolvidas do País e do 
exterior com insumos (alimentos, matérias-primas agri'colas, minerais e florestais) 
e delas depende, para seu abastecimento, do suprimento de bens e serviços finais 
(bens de consumo durável, bens de consumo não durável, máquinas e implemen 
tas aqr rcolas e industriais, etc.). 

A manutenção desse processo fará com que o sistema periférico da re 
gião se insira dinamicamente no sistema espacial do País a partir da exploração de 
seu potencial de recursos naturais, sendo que a produção de bens e serviços finais 
tenderá a não ser ativada ou a ser mantida em n(vel mínimo, sem suporte de inves 
timentos infra-estruturais ou de financiamentos espec(ficos. 

Essa padrão emergente de comércio interregional, através do qual se 
processará a integração da região à economia narional, gera um tipo de especializa 
ção permanente que se preocupa muito pouco com a diversificação econômica no 
longo prazo. Isso faz com que a estrutura econômica da região tenha pouca estabi 
lidade, seja menos resistente a choques externos, seja submetida a maior grau de 
risco e incerteza, com seu ritmo de atividade produtiva inteiramente dependente 
de decisões tomadas exógenamente. 

Ainda que as perspectivas expostas não possam ser caracterizadas como 
otimistas, convém salientar que os grandes projetos em implantação deixarão uma 
infra-estrutura urbana, de transporte e de energia que a região poderá utilizar para 
internalizar parte dos beneficias dos referidos projetos. A esse respeito, pode-se 
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·onar O melhoramento das condições de navegabilidade da hidrovia do To 
JTl~f~s a jusante de Tucuru_(. ~ insta1ação_ de facilida~es yortuácias _em Tucuru( e t rcarena. a conexão ferroviária CaraJás-~ao Luís, a cnaçao de tr~s cidades de par 
a édio com boa infra-estrutura de serviços urbanos, a construçao dos aeroportos 

:Marabá e Tucuru( e a e~is!ência de uma abun~an!e ?fe\ta de energia elétrica e 
de grandes linhas de transrrussao, conectando as pnncrpars cidades. 

3. CONDICIONANTES EXôGENOS 

Conforme salientado anteriormente, ao se formular uma estratégia de 
desenvolvimento regional afigura-se fundamental o conhecimento das condicio 
nantes ou das restrições de natureza exógena. 

Essas restrições, em geral, podem ser agrupadas nas seguintes categorias: 
a) restrições decorrentes de pol (ticas e diretrizes de caráter nacional ou 

setorial que condicionam a estratégia de desenvolvimento regional; 
b) restrições resultantes da crise conjuntural e do atual estágio de desen 

volvimento da economia nacional; 
c) restrições resultantes da organização institu'cional-administrativa do 

Pars para fins de planejamento; 
d) restrições espec(ficas de caráter orçamentário, financeiro, legal, insti 

tucional e administrativo. 

3.1. Políticas Governamentais 

Os diferentes Planos de Desenvolvimento que têm orientado a pol (tica 
governamental do Brasil, nas últimas décadas, contemplaram sempre os seguintes 
objetivos fundamentais, entre outros: 

a) aceleração ou retomada do processo de crescimento econômico do 
Pars: 

b) criação de oportunidades de emprego produtivo; 
c) promoção de exportações e substituição de importações; 
d) aumento da oferta de alimentos; 
e) redução de dependência de cornbusttveis importados; 
f) redução dos rndices de concentração de renda e melhoria dos níveis 

de atendimento de serviços básicos e dos padrões de bem-estar da 
população; 

g) desenvolvimento tecnológico que assegure o aproveitamento racional 
dos recursos dispon(veis; 

h) harmonização do processo de ocupação econômica do espaço regio 
nal, com adequadas práticas de conservação dos recursos naturais; e 

i) integração nacional, desenvolvimento equilibrado e democratização 
de oportunidades. 

A fixação desses objetivos torna evidente o papel relevante e prioritário 
a ser desempenhado pelo setor agropecuário, como fonte de emprego e fixação do 
homem no campo, como propulsor das receitas de exportação e como força con 
tentora do processo inflacionário, através do incremento na produção de alimen 
tos. E destaca também a importância a ser atri bu (da aos setores energético e 
social. 
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No que se refere às políticas setoriais, tendo como referência os r'écen 
tes Plano Nacional de Desenvolvimento ( 1986/90) e Plano de Metas ( 1987 /89), é 
possrveí identificar ainda, no contexto nacional, as seguintes definições: 

- Agricultura e Abastecimento 

A contribuição do setor agropecuário para viabilizar os grandes objeti 
vos nacionais traçados deverá estar embasada nas seguintes ações específicas: 

a) aumento da produção de alimentos básicos, consumidos de forma 
generalizada, com ênfase na pequena e média propriedade; 

b) aumento da produção de exportáveis, como forma de atender às ne 
cessidades de equil (brio do balanço de pagamentos; 

c) integração dos sistemas de produção, armazenagem, transporte eco 
mercialização, visando a reduzir desperdícios e perdas e assegurar o 
escoamento regular para o abastecimento interno e exportações; e 

d) estabilização das margens de comercialização, garantindo o abaste 
cimento interno, a preços adequados para o produtor e o consumidor. 

Para alcançar esses objetivos, dever-se-á: 
a) ampliar e intensificar as pesquisas de solos, espécies e sementes, bem 

como estimular a adoção de tecnologias apropriadas· 
b) promover a formação de estoques reguladores; 
e) incentivar o sistema cooperativo. 

- Energia 

a) desestúnulo. via preços, do uso de fontes de energia primária impor- 
tada; . 

b) prioridade e apoio à substituição de derivados de petróleo; 
c) elevação da capacidade de geração elétrica; e 
d) desenvolvimento de fontes alternativas ou não-convencionais de ener 

gia. 

- Setor Socia 1 

a) expansão e melhoria de serviços básicos; 
b) eliminação de analfabetismo; e 
e) elevação dos n (veis de saúde da população. 
Finalmente, a nível macro-regional, os objetivos consubstanciados nas 

políticas governamentais consistiriam no crescimento econômico das regiões me 
nos desenvolvidas e na redução da pobreza e melhoria da distribuição interpessoal 
de renda. Destaca-se, neste âmbito, a ocupação produtiva da Amazônia e do Cen 
tro-Oeste. Reconhece-se, assim, a necessidade de: 

a) intensificar esforços de desenvolvimento integrado, através: 
- da exploração de recursos minerais; 
- da industrialização calcada no aproveitamento das vantagens regio- 

nais; 
- do desenvolvimento da agropeçuária em áreas selecionadas; 
- da exploração racional e rentável dos recursos florestais; 

b) ordenar e direcionar adequadamente o processo migratório; 
c) dinamizar os programas de colonização e intensificar o processo de 

regularização fundiária; 
d) complementar a infra-estrutura econômica; e 
e) disciplinar o desenvolvimento urbano. 
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' Oill Conjuntural 
, lti mos anos dados o desequil rbrio do setor externo da economia 

. ·\~_w.ç.1-: ·i.... Nos u r~descime~to do processo inflacionário, vem sendo adotado um 
· .-f~i'q~rra e 0, ~ec econômica que, em seus componentes básicos, caminha na díre- 
···t.:t.i::,:<,~ ...._ pol1t1ca d I d · d t ,r?~{:.>....- ""' . . monetária com acentua o contro e os meios e pagamen os e <11 'íllo de~ pollt,~~as de juros; pol (tica fiscal au~tera c~m riqoroso c?~trole de_gastos 

, ··/ ll,lnÇIO das dução dos subs(dios_e_dos incentivos ~nbutáno_s; pol1t1~a cambial rea 
.. ~os e rr dos reajustes sataríats de forma a evitar a reallmentaçâo do processo 

a,g; conátr~ 80u excessiva expansão da demanda global. 
it'lfllC•OO rio 

Conforme se reconhece, trata-se de uma pol (tlca de conteúdo recessivo, 
. nos nas etapas iniciais de sua imp2ementação. Entre outros efeitos ad~e~- 

ptkl ~e O desenvolvimento de uma reqiao como a do PRODIAT, é de se admitir 
O sob medidas inerentes a essa pol rtica acarretarão dificuldades especiais para os 
~ 85 rojetos ora em implantação, inibirão a deflagração de novos programas 
W'~v:Stimentos de grande esc,al~. e criarão in:ipacto negativo sobrAe a_ agricultura 
~ronteira, necessitada de subsrdios, e sobre a infra-estrutura econorruca. 

Considerando-se que os compromissos do Pars com esse estilo de polrti 
ca econômica deverão prevalecer nos próximos três ou quatro anos, dado que os 
nfveis absolutos atingidos pela d(vida externa e pela taxa de inflação se afiguram 
de difícil controle e redução a curto prazo, caberia indagar se essas medidas gover 
namentais poderão ter também implicações negativas em relação ao formato, con 
teúdo e viabilidade do plano de desenvolvimento da área do PRODIAT(*). 

Em primeiro lugar, é preciso destacar que um plano de desenvolvimento 
integrado para uma bacia hidrográfica não é proposta a ser implementada a curto 
prazo. E tarefa que se estende pelo menos por duas décadas, o que permite a al 
guns de seus projetos de maturação mais longa - como, por exemplo, o aproveita 
mento pleno dos recursos h(dricos da Bacia-, aguardar a sua implementação após 
o restabelecimento de um novo ciclo de expansão da economia brasileira. 

Em segundo lugar, a região apresenta muitas vantagens comparativas 
inter-regionais em termos de satisfação dos objetivos definidos pelas pol rticas go- 
11ernamentais, principalmente no que se refere à geração de excedentes exportá 
veis de produtos agropecuários, florestais, minerais e industriais de processamento 
primário. 

Caberia ainda ressaltar que, não obstante ter essa política econômica 
restrições r(gidas em termos de disponibilidade de recursos financeiros internos 
para a execução de grandes projetos, as organizações de fomento internacional 
IBID, Banco Mundial) continuam dispostas a examinar projetos de desenvolvi 
mento no Brasil, entre os quais se destacam, prioritariamente, aqueles vinculados 
a programas integrados como o do PRODIAT. 

Finalmente, vale salientar que, mesmo num contexto de escassa disponi 
bilidade de recursos financeiros, ainda seria possível implementar alguns dos proje 
t?s que viessem a integrar a programação regional, desde que se conseguisse indu 
zir as agências mais dinâmicas do Governo Federal a atuarem na região de forma 
mais sistemática, com melhor coordenação dos dispêndios públicos efetuados na 
região e mediante uma segmentação racional dos projetos, de modo a permitir que 
alguns destes pudessem ser implantados na região por etapas, sem preju (zo do 
marco conceituai do plano. 

(•) Observe~e que esse texto foi escrito em 1985 antes da ad~o do chamado "Plano Cruza 
do", em março de 1986. 
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Por outro lado. além da intervenção direta do Estado no processo de 
desenvolvimento da região, através de incentivos e empreendimentos, há, também, 
uma intervenção indireta igualmente importante que se efetiva através da ação 
normativa do poder público, por meio de regulamentações e controles sobre o uso 
dos recursos naturais, o meio ambiente, o desenvolvimento urbano, e que, num 
certo sentido, independem da escassez crônica de recursos financeiros para ser 
posta em prática. 

3.3. Aspectos Institucionais 

No que concerne à terceira categoria de condicionantes exógenas antes 
mencionadas, ou seja, aquelas que resultam da organização institucional-adminis 
trativa do País para fins de planejamento, cabe ressaltar que um plano de desen 
volvimento regional integrado envolve, sobretudo, um problema de coordenação 
(de instruções, de informações e de realimentação), que se manifesta através de: 
coordenação da formulação de pol(ticas ao rnvel nacional e ao ruvel regional; 
coordenação das ações executivas dos setores da administração federal na região e 
destes com setores da própria região; coordenação das ações executivas dos setores 
das administrações estaduais; etc. 

No caso espec(fico da região do PRODIAT, em que os n(veis de coorde 
nação devem envolver agências de quatro economias estaduais, duas Superinten 
dências de Desenvolvimento Regional e diferentes órgãos da administração direta 
e indireta do Governo Federal, afigura-se razoável admitir que a implementação de 
um plano integrado enfrentará muitas dificuldades de natureza técnica e, princi 
palmente, de ordem pol rtica. 

Por outro lado, na hipótese de efetivamente surgirem dificuldades de 
financiamento dos projetos a serem gerados para a promoção do desenvolvimento 
integrado da Bacia do Araguaia-Tocantins por parte do Governo Federal, é quase 
certo que não se poderia contar com os governos estaduais que têm interesse mais 
imediato na implementação do plano. Na realidade, a situação sócio-econômica 
destes estados, bem como de seus sistemas de planejamento, não dá margem a que 
se possa considerá-los caminhos alternativos para a superação do quadro de condi 
cionamentos acima identificado. 

Conforme se reconhece, no atual contexto institucional do Pai's, os 
governos e as economias estaduais do Pará, Maranhão, Mato Grosso e Goiás apre 
sentam elevado grau de debilidade financeira e dependência econômica. 

Constata-se uma dependência das economias estaduais em relação às 
economias nacional e internacional no sentido de que as mudanças no ritmo de 
crescimento econômico destas provocam variações nos nrveís do produto e de ren 
da das economias estaduais, sem que a reciproca seja verdadeira no mesmo grau. 

Esse efeito de dependência econômica manifesta-se também ao n (vel 
institucional, através da centralização dos instrumentos de política econômica no 
Governo Federal, reduzindo o grau de autonomia das administrações estaduais na 
formulação de pol rticas, pois, como se sabe, nos últimos quarenta anos os estados 
foram sendo esvaziados pelo poder central dos instrumentos de pai (tica econô 
mica de que podiam lançar mão. 

,~ 1 ,1 
:\ 
! 

3.4. Restrições Financeiras 

A quarta categoria de condicionantes exógenas diz respeito às restrições 
especi'ficas de caráter orçamentário, financeiro, legal e administrativo e que estão 
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. lícitas no contexto da política econômica ou explícitas na legislação federal 
,rnP 1· d de modo genera rza o. 

No caso particular da área do PRODIAT, deve-se agregar a estas dificul- 
es a precária situ.ação !inanceira dos go.:'er~os estad~ais qu~, limitados em suas 

rdtes de receitas tributárias e de transferências federais, praticamente esgotaram 
/;ua capacidade real de endiv)damento como alternativa última para financiar os 
seus gastos correntes ou de capital. 

Estudo elaborado pelo PRODIAT, relativo ao período 76/82, eviden- 
. que· 

ciou · a) os estados do P ROO IA T apresentaram deficits orçamentários efeti- 
vos em quase todos os exerdcios fiscais; 

b) houve grande dependência em relação às transferências federais, par 
ticularmente no caso do Maranhão; 

c) cresceu, no per(odo, o custo relativo da máquina administrativa, para 
os estados do Pará, Maranhão e Goiás; 

d) os estados do Pará, Maranhão e o atual Mato Grosso não consegui 
ram gerar receitas próprias para o custeio das despesas da máquina 
administrativa; 

e) nenhum dos estados do PRODIAT, em qualquer tempo, conseguiu o 
autofinanciamento dos seus gastos totais; 

f) houve, no período, decréscimo na taxa efetiva de poupança em todos 
os estados do PRODIAT(*). 

Não se pode, pois, esperar destes quatro estados uma capacidade autô 
noma de financiar a implementação de projetos, ainda que de mediano porte, 
dado o contexto institucional que preside as relações intergovernamentais atual 
mente no Brasil. Na realidade, a contribuição maior destes estados se dará ao nt' 
vel de equipes técnicas qualificadas para elaborar programas sub-regionais e seto 
riais ou para o detalhamento de projetos. Destaca-se, ainda, o acesso político do 
poder estadual ao nrvel central, fazendo caminhar os interesses do plano em suas 
diversas etapas desde a obtenção de financiamentos externos até o envolvimento 
das agências do Governo Federal na execução de projetos especi'ficos(**). 

Cabe ressaltar, finalmente, que, apesar do reconhecimento da significa 
ção de todas essas condicionantes exógenas, o decurso do tempo tende a contar a 
favor de planos de desenvolvimento do estilo do PRODIAT (integrado, de longo 
prazo, de exploração racional de recursos naturais, gerador de empregos, redistri 
butivo), por força das seguintes razões: 

(•) Ve~ PRODIAT, "Finanças Públicas dos Estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso e Pará", 
abril de 1985. 

(**) Um estudo semelhante relativo ãs finanças dos municípios da região (para o período de 
1976/821 chegou às seguintes conclusões: 
a) é alta a dependência financeira dos municípios do PRODIAT em relação às transferên 

cias federais e estaduais: 87% deles experimentaram uma participação de receitas 
transferidas em percentual nã'o inferior a 80% do total de receitas disponíveis; 

b) o custeio da máquina administrativa absorveu mais de 60% do total das despesas de 
81% dos municípios; 

c) 63% dos municípios do PRODIAT nã'o conseguiram financiar com recursos prõprios 
sequer 10% das despesas correntes, e 93% deles nfo atingiram 30%; 

d) todos os registros disponíveis para as taxas de poupança corrente, em sua definição 
mais rigorosa, apresentaram-se negativos. Em dez municípios, o dêficit corrente supe 
rou em mais de 100 vezes as receitas próprias correntes. 

Ver PRODIAT, "Finanças Públicas Municipais da Região do PRODIAT",junho de 1985. 
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a) reconhece-se, cada vez mais, que as rarzes da atual crise não são de 
caráter conjuntural mas, de natureza estrutural, e que o Brasil terá 
de passar por um penedo de reestruturação de seus padrões de cres 
cimento, de organização espacial e de exploração de recursos naturais 
para superar a crise. Como conseqüência, o planejamento integrado 
ganha dimensão, pois o seu grande potencial reside não apenas na se 
leção de alternativas para o processo de desenvolvimento, mas na pró 
pria geração dessas alternativas, ao identificar problemas e fatores 
estratégicos para se atingir os objetivos da sociedade com menores 
custos de oportunidade econômica e social; 

b) a nrvel nacional, a demanda de terras produtivas tende a aumentar de 
forma acelerada para suprir de alimentos uma população em cresci 
mento, incrementar a receita de exportações do Pat's e substituir uma 
importante parcela das necessidades internas de combust(veis I (qui 
dos. Basta lembrar que a demanda de novas terras agricultáveis no 
Pars tem crescido de forma expressiva: na década de sessenta, a super 
fície cultivada aumentou 550.000 ha por ano, acréscimo esse que 
quase triplicou na década seguinte, sem considerar as necessidades de 
terras criadas pela expansão do rebanho bovino. O atendimento dessa 
demanda tende a ser proporcionado em grande escala pela região do 
PRODIAT; 

e) no longo prazo, há uma perspectiva de preços crescentes e de dificul 
dades de abastecimento de petróleo e dos seus derivados, o que, além 
de estimular a substituição de importação de insumos energéticos 
pelo aproveitamento do potencial da biomassa na região, tenderá a 
elevar os custos de transportes de longa distância. Em termos locacio 
nais, essa elevação cios custos de transporte irá estimular o processa 
mento in loco de muitos produtos derivados das reservas de recursos 
naturais renováveis e não renováveis, pelo menos ao n(v_el da primeira 
etapa do seu processo de beneficiamento, o que poderá ser reforçado 
na região pelo baixo custo do transporte intra-regional, que resultará 
do melhor aproveitamento das hidrovias dispon(veis. 

- 

4. OBJETIVOS E CONTEÚDO DA ESTRATEGIA 

4.1. Objetivos 

A análise anterior a respeito das tendências do desenvolvimento da re 
gião e sua comparação com o "futuro desejado"(*), levaram à identificação dos 
seguintes objetivos estratégicos: 

(*) Resumindo as definições contidas em diferentes documentos oficiais, o "futuro desejado" 
mostra a regilo em um estllgio de desenvolvimento caracterizado por: altas taxas de cresci 
mento econômico com tendência ê autosustentação, espacialmente equilibrado e não pre 
datório do meio ambiente; alta autonomia regional e capacidade para decidir sobre as 
políticas de impacto regional; importante participação da população nos benefícios do 
crescimento. - 

- 
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ai promoção do ~es~nvolvimento agropecuário, florestal e industrial, de 
forma a garantir simultaneamente: 
_ 0 abastecimento das necessidades fundamentais da população; 
_ a produção de insumos básicos para a agropecuária; 
_ a geração de crescentes saldos exportáveis de produtos industriais; 
_ a criação de um número também crescente de empregos produti- 

vos estáveis; 
_ a conservação, a médio e longo prazos, de mveis adequados de pro 

dutividade na exploração dos recursos naturais renováveis; 
b) ampliação da infra-estrutura econômica da região, de forma integrada 

com a programação dos investimentos diretamente produtivos, com 
ênfase no aproveitamento das potencialidades energéticas e na viabili 
zação da hidrovia do Araguaia-Tocantins; 

c) internalização de parcela sigriificativa dos benef(cios que serão gera 
dos no processo de crescimento induzido pelos grandes investimentos 
em execução na região para o aproveitamento da base de recursos na 
turais renováveis e não renováveis; 

d) orientação do processo de desenvolvimento regional visando a maxi 
mizar seus benefícios sociais e a neutralizar eventuais distorções rela 
cionadas com: 
- excessiva concentração de atividades econômicas; 
- desequil (brios acentuados na distribuição da população e dos in- 

vestimentos sociais entre áreas urbanas e rurais; 
- desperdício de recursos naturais, humanos e de capital em função 

de opções tecnológicas inadequadas; e 
- degradação de ambientes naturais. 

42. Componentes da Estratégia 

Para definir a estratégia é necessário, além de estabelecer esses grandes 
objetivos, dar especial atenção aos condicionantes exógenos que restringem os 
graus de liberdade na formulação e implementação das políticas do Governo. 
Entre esses condicionantes, já analisados nos parágrafos anteriores, vale mencionar 
a inadequação da organização institucional-administrativa do País para fins de pla 
nejamento regional, a centralização exagerada dos instrumentos de política econô 
mica e a grande escassez de recursos de investimento por parte dos quatro estados 
participantes do PROD IAT. 

Nestas condições, propõe-se que os componentes principais da estraté 
gia sejam: 

a) a elaboração de programas e projetos para fins de negociação com 
agências nacionais e internacionais que financiam a promoção do 
desenvolvimento regional; 

b) a reprogramação endógena dos dispêndios do setor público na região; 
c) a formulação de pol (ticas compensatórias em favor dos interesses da 

região; 
d) a criação e dinamização de mecanismos de ativação social na região. 

·~ 1 
- Negociação de programas e projetos 

Como já mencionado na seção anterior, uma das principais caracterrsti 
cas das relações intergovernamentais no Brasil, durante as últimas décadas, tem 
sido o esvaziamento, pelo poder central, dos instrumentos de política econômica 
de que as regiões e os estados podem lançar mão para atingir determinados 

77 



objetivos de desenvolvímento econômico e social. A perda de autonomia tem se 
acentuado não só porque o Governo Federal ampliou o seu domínio sobre os 
instrumentos de pol (tica econômica e o controle sobre a programação das Supe 
rintendências Regiona•s, bem como porque as finanças públicas estaduais se 
debilitaram. 

Esta circunstância faz com que os estados e regiões tenham grau limi 
tado de participação na formulação das políticas de desenvolvimento e leva-os a 
necessidade de se acomodar no papel de lutar por recursos de fundos e programas 
definidos pelas agências e empresas do Governo Federal e pelos grandes grupos 
privados. Dessa forma, o planejamento passa, então, a ser compreendido como o 
desenvolvimento máximo da capacidade latente de negociação dos estados e das 
regiões. Com efeito, a partir da geração de informações sobre os fundos, proqra 
mas especiais, recursos orçamentários e previsões de investimentos dos agentes 
principais, públicos e privados, os planejadores regionais e estaduais devem prepa 
rar projetos, estudos e programas para disputar a parcela maior possível dos recur 
sos disponíveis, ou aproveitar ao máximo as oportunidades intervenientes. Para 
que esse processo de negociação tenha sucesso, é necessário que haja equipes téc 
nicas bem qualificadas, especialmente para elaborar programas setoriais e projetos; 
diagnósticos capazes de descrever, interpretar e projetar com boa margem de segu 
rança os problemas e as potencialidades de desenvolvimento dos estados ou da 
região; finalmente, um bom grau de acesso do poder público estadual ou regional 
ao nível central, permitindo-lhe aumentar a capacidade de negociação em situa 
ções usuais de conflito de interesses (entre estados ou regiões) e de inércia buro 
crática. 

A principal limitação desta abordagem é o risco de ser extremamente 
seletiva em seu conteúdo pragmático, favorecendo a solução dos "problemas 
regionais de interesse nacional" ern detrimento dos "problemas regionais de inte 
resse propriamente regional, estadual ou local". 

Contudo, para garantir o seu êxito, a estratégia do desenvolvimento 
para a região do Araguaia-Tocantins deve ser muito realista e, portanto, tem que 
se sustentar em um processo de negociação dos programas e projetos elaborados 
para os setores produtivos e de infra-estrutura e para as áreas-programa. 

l 
~ - Reprogramação endógena 

Constata-se que são bastante expressivos os n rveis atuais dos recursos 
que são alocados na região pelas instituições federais (despesas de custeio e de 
investimento da administração direta e indireta, créditos subsidiados, incentivos 
fiscais, etc.). Mas esses recursos têm sido aplicados sem que estejam articulados 
com um sistema de planejamento regional integrado. A atual estrutura e o n rvel 
de gastos dos poderes públicos vêm se formando e se reproduzindo ao longo dos 
últimos anos sem uma avaliação sobre sua adequação e funcionalidade dentro do 
contexto em que se processam. Neste sentido, na medida em que o PRODIAT tem 
gerado um conjunto sistemático de programas e projetos para a promoção do 
desenvolvimento da região, é fundamental que haja uma reprogramação endógena 
dessa massa de recursos fiscais e financeiros através de uma reestruturação dos dis 
pêndios, especialmente dos três orçamentos do Governo Federal (fiscal, monetário 
e das estatais), permitindo que programas e projetos sejam introduzidos, reformu 
lados ou eliminados, segundo seu grau de funcionalidade em relação aos objetivos 
aqui definidos para o desenvolvimento da região. 
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- Políticas compensatórias 

Normalmente, quando o Governo Federal desenha as regras básicas de 
urna determinada pol/tica econômica, sua preocupação fundamental tem sido com 
os aspectos de estabilização econômica, de eficiência alocativa e de função distri 
butiva (em geral, em termos de renda pessoal ou familiar), dando-se quase nenhu 
ma ênfase aos efeitos perversos que podem ter em termos do funcionamento do 
sistema regional. A função de compensação está ligada ao efeito depressivo das 
pol rtícas macroeconômicas e setoriais sobre certos estados e regiões. 

Como exemplos de ações que geram a necessidade de políticas compen 
satórias, podem ser citadas: 

a) a política de promoção de exportações que, ao ser delineada em ter 
mos de parâmetros médios de custos e de produtividade representa 
tivos das áreas mais desenvolvidas, cria um conjunto de incentivos fis 
cais e financeiros que não viabiliza uma participação maior do siste 
ma produtivo das áreas periféricas nos beneftcios desta política de 
geração de demanda. Este efeito negativo se acentua pelo fato de que 
as áreas mais desenvolvidas possuem, de modo geral, um maior poten 
cial de gerar saldos exportáveis em prazos relativamente curtos; 

b) uma política de preços de serviços públicos ou de insumos básicos 
fixados uniformemente para todas as regiões pode ser um estímulo 
a uma concentração ainda maior das atividades econômicas nas áreas 
mais desenvolvidas do Pa rs. 

Mas, sem dúvida, a necessidade maior refere-se às alterações requeridas 
no Sistema Tributário Nacional visando a reforçar as condições financeiras dos 
estados e rnunicrpios como mecanismo compensatório da deterioração de suas 
fontes de receitas fiscais, decorrente, entre outros motivos, de manipulações feitas 
pelo poder central sobre o ICM, o qual, concebido com a característica de neutra 
lidade, passou a ser utilizado para os mais variados propósitos de pol (tica econô 
mica nacional. Há pelo menos duas razões principais para que se concentre a preo 
cupação em torno da política compensatória de natureza fiscal: a primeira é que a 
política fiscal é o caminho mais adequado para se regionalizar e descentralizar as 
políticas nacionais de desenvolvimento, na medida em que adquire maior abran 
gência e eficácia para tratar de objetivos alternativos de interesse estadual; a segun 
da se refere à necessidade, já mencionada, de se resgatar a vitalidade das finanças 
públicas estaduais a fim de que se possam resolver alguns problemas ligados às 
necessidades básicas das populações regionais, com menores custos de oportuni 
dade em termos econômicos e políticos. 

As polrticas compensatórias incluem também medidas e ações sobre a 
formulação de políticas de curto prazo, uma vez que alguns de seus efeitos perver 
sos sobre as flutuações econômicas das economias regionais e estaduais podem ser 
evitados ou atenuados. 

- Ativação social 

Finalmente, a quarta dimensão da estratégia de desenvolvimento refe 
re-se a um conjunto de elementos pol (ticos, institucionais e sociais que devem ser 
ativados visando a consolidar a capacidade de organização social da região. O esco 
po principal, neste caso, é o de promover um processo de melhor distribuição do 
poder sobre decisões e instrumentos de políticas públicas entre o Estado e a socie 
dade civil, aumentando o grau de participação das comunidades, dos vários grupos 
não governamentais e dos diferentes ruveis de governo, a fim de que possa haver 
maior mobilização de recursos latentes para as soluções alternativas que, em geral, 
são melhores conhecidas pelos próprios grupos afetados. Essa mobilização ocorrerá 

79 
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principalmente através da institucionalização de um estilo de planejamento parti 
cipativo que estimule novos arranjos organizacionais e a geração descentralizada 
de incentivos econômicos e pol (ticos, a fim dar à iniciativa privada e às comunida 
des todas as condições para que desenvolvam ao máximo sua criatividade e capaci 
dade gerencial, para mobilizar os seus próprios recursos humanos e materiais na 
solução de seus problemas. 

Esse novo estilo de planejamento pressupõe tornar o Estado mais aberto 
e mais sens(vel às aspirações e demandas da sociedade e, concretamente, além do 
fortalecimento do poder pol(tico subnacional, a realização de uma forma institu 
cional que reconstrua a autonomia de decisão aos estados e munici'pios. Essa 
mudança é fundamental no atual processo de redemocratização pol (tica do País 
pois, como fruto da concentração do poder decisório nos últimos anos, observa-se 
que normalmente têm participado do processo de planejamento tão somente ato 
res institucionais, submetidos a ri'gidos condicionamentos normativos em suas 
opções entre alternativas de ação, quase sempre através de uma participação com 
pulsória resultante da organização formal do processo de planejamento. 

Em princ(pio, pode-se esperar que a promoção da ativação social na 
região, por enfatizar a necessidade de mais intensa mobilização de recursos locais 
e não apenas de atração e negociação de recursos nacionais, por pressupor que, se 
as áreas periféricas mantiverem uma pluralidade de sistemas de valores e de estilos 
de vida, melhorarão as chances de desenvolver as suas próprias potencialidades, e 
por estimular novos procedimentos organizacionais voltados prioritariamente para 
o atendimento das necessidades básicas da população, constitua um campo mais 
fértil para a emergência de um padrão de desenvolvimento menos excludente. 

Os objetivos centrais e os elementos componentes da estratégia condu 
zem à definição de um conjunto de diretrizes globais, espaciais e setoriais para a 
região que se constituem, então, em aspectos normativos do Plano de Desenvolvi 
mento proposto pelo PRODIAT. 

5.1. Diretrizes Globais 

Na categoria de diretrizes globais devem ser consideradas as proposições 
que, a seguir, se mencionam: 

a) definir ações normativas do poder público, que consubstanciem regu 
lamentações e controles sobre o uso dos recursos naturais renováveis 
e não renováveis, o meio ambiente e o desenvolvimento urbano, de 
forma a assegurar satisfatórias condições de qualidade de vida na 
região, a longo prazo. Operacionalmente, isso implicaria em estabele 
cer uma taxa ótima de utilização dos recursos naturais da região, o 
que envolveria discussões com agências de desenvolvimento sobre as 
condições de apropriação desses recursos, as taxas sociais de desconto 
a serem aplicadas na avaliação .de projetos de exploração e os ritmos 
adequados de utilização de tais recursos em função da poluição am 
biental e do interesse das gerações futuras; 

b) induzir ações de controle endógeno sobre os elementos que possam 
assegurar dinamismo ~ base de exportação da região, para que não 
ocorra prematura perda da competitividade inter-regional a médio e 
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longo prazos e. simultaneamente, se promova a internalização dos 
benefi'cios a serem gerados pelos grandes projetos e programas de 
implementação, através da maximização dos seus efeitos indiretos 
"para a frente e para trás" nas relações interindustriais, e de seus 
efeitos induzidos sobre o consumo; 

e) estimular o surgimento, ao nrvel da região, de uma estrutura espacial 
na qual exista um sistema urbano equilibrado e uma periferia interna 
de dimensão relativamente pequena em relação à região como um 
todo; 

d) imprimir maior grau de articulação entre a implantação de grandes 
projetos e a solução dos problemas de interesse da região. 

5.2. Diretrizes Espaciais 

As diretrizes espaciais para a promoção do desenvolvimento da região 
podem ser divididas em dois subgrupos: diretrizes sub-regionais e diretrizes para a 
organização da rede urbana. 

Devido à grande extensão territorial da região e à sua heterogeneidade em 
termos geográficos e sócio-econômicos, tem-se admitido que a sub-regionalização 
se afigura um instrumento importante para orientar as tarefas de planejamento. 
Dai' ter-se dividido a região em 23 áreas-programa, cujas programações seriam 
detalhadas por projetos, após sua caracterização sócio-econômica e a identificação 
de suas potencialidades em termos de recursos naturais. 

A elaboração dos planos sub-regionais de desenvolvimento integrado 
para todas as áreas-programa simultaneamente constituiria tarefa praticamente 
impossível de ser realizada, devido à escassez de recursos humanos e financeiros. 
Por isso, foram selecionadas seis áreas de programação imediata (AP 1), com a fina 
lidade de se definir uma ordem de precedência para as atividades de pesquisa e 
planejamento do PRODIAT{*}. Na medida em que essas áreas foram diagnosti 
cadas e programadas, novas áreas-programa podem ser transformadas em API. 

As diretrizes especificas para a promoção do desenvolvimento das dife 
rentes sub-regiões terão sua relevância e conteúdo determinados, fundamental 
mente, a partir dos problemas e potencialidades que caracterizam cada uma dessas 
sub-regiões. De certa forma, todavia, tais diretrizes estão implícitas nos critérios 
básicos estabelecidos para a definição das áreas de programação imediata {AP 1). 
podendo ser sintetizadas nas proposições a seguir formuladas; 

a) para as áreas que apresentam maior potencialidade para exploração, 
em escala econômica, de seus recursos agropecuários, mas sem uma 
ocupação demográfica ou econômica significativa, a programação 
deve voltar-se para a implantação de projetos de infra-estrutura visan 
do a criar condições que favoreçam o seu desenvolvimento, através da 
atração de empresas e produtores independentes assentados em proje 
tos de colonização pública ou particular; 

b) para as áreas com terras de bom potencial produtivo e já ocupadas 
economicamente com projetos de produção agropecuária, mas afeta 
das por problemas ambientais graves ou dissipação dos recursos natu 
rais, ou ainda por deficiências de infra-estrutura que estrangulam o 

(") Foram elaborados programas sub-f'egionais para as API do Baixo Tocantins, Imperatriz, 
Aragua(na, Tocantinópolis, Barra do Garças e Vale do Paran:I. Posteriormente foi detalha 
da a programação de mais duas ãreas-programa: Marabá e Carolina. 
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processo produtivo, as ações governamentais devem se dirigir para a 
defesa e a recuperação Hsica dos recursos produtivos, a introdução 
de tecnologias adequadas de exploração agropecuária e investimentos 
de complementação da infra-estrutura existente; 

c) para as áreas com problemas sociais de extrema gravidade, os quais 
emergiram no processo de ocupação de novas terras, onde se confron 
tam, de um lado, posseiros e pequenos proprietários e, de outro, 
grandes proprietários e empresas, a programação deve estar voltada 
para a criação de uma nova situação social através de regularização 
da propriedade da terra e de projetos de reforma agrária e coloniza 
ção; 

d) a concentração de investimentos na implantação de um sistema de 
infra-estrutura trsica (transportes, comunicação, energia), urbana e 
social é a alternativa mais relevante para o desenvolvimento de áreas 
com grandes ocorrências de recursos minerais, que tenham condições 
de se transformarem, no iongo prazo, em grandes complexos de pro 
dução mineral e industrial; 

e) para as áreas com grandes extensões em que ainda haja terras devolu 
tas ou terras particulares disponrveis e tecnicamente adequadas para a 
exploração em pequenas e médias propriedades, as ações de planeja 
mento devem se concentrar na implantação de projetos de coloniza 
ção. 

Com respeito à organização da rede urbana, cabem as seguintes observa- 

a) nas áreas de fronteira consolidada, as prioridades devem ser orienta 
das para a geração de empregos, e para o fortalecimento da oferta de 
serviços públicos e de equipamentos segundo a hierarquia funcional 
emergente; 

b) nas áreas de fronteira em expansão, acrescentam-se ainda as seguintes 
prioridades: 
- fortalecimento dos assentamentos urbanos com função de lugar 

central para consolidar gradativamente subsistemas urbanos mais 
integrados; 

- estrrnulo à implantação de aglomerações planejadas pela iniciativa 
privada para apoio aos projetos de colonização; 

- apoio a aglomerações voltadas para a comercialização de produção 
agropecuária, baseadas nas programações da rede de estradas vici 
nais, armazéns e silos e sistema hidroviário; 

c) quanto às atividades intra-urbanas, destacam-se: 
- implantação 'de mecanismos de controle e regulação do uso do solo 

urbano; 
- melhoria da administração municipal quanto aos aspectos fiscais e 

de cadastro urbanos; 
- treinamento e formação de recursos humanos a nível local. 

- 
5.3. Diretrizes Setoriais - Na categoria de diretrizes setoriais, considera-se relevantes as seguintes 
recomendações básicas: 

- No setor agropecuário 

a) utilização das terras mediante seleção de zonas prioritárias, levan 
do-se em conta, entre outros, os critérios abaixo mencionados: 
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- grau de aptidão dos solos, potencial florestal e possibilidades de 
irrigação; 

- localização em relação a meios de transporte de alta capacidade e 
de baixo custo {ferrovias e hidrovias); 

- atual n(vel de ocupação de cada zona, considerando elementos tais 
como utilização do solo, disponibilidade de terras públicas, densi 
dade demográfica, rede de transportes, infra-estrutura de comercia 
lização e rede urbana; 

b) prioridade para ocupação do cerrado, com a produção de culturas 
temporárias, ratificando e propagando os sucessos alcançados na pro 
dução de grãos, face ao potencial produtivo existente; 

c) realização de investimento em larga escala na pesquisa agr(cola, parti 
cularmente na parte amazônica da região, de modo a aumentar os 
conhecimentos necessários à exploração racional dessa área; 

d) integração, ao n(vel das explorações rurais, das atividades agrícolas, 
pecuárias e florestais, tendo em vista reduzir a sazonalidade da de 
manda de empregos, estabilizar os fluxos de renda, atenuar riscos e 
garantir auto-sustentação em termos de oferta e demanda de insumos 
utilizados nas próprias explorações; 

e) utilização do crédito rural como instrumento seletivo para estimular 
atividades produtivas consideradas de maior interesse, bem como 
para induzir o uso de tecnologias mais apropriadas; 

f) intensificação de esforços no sentido de se conseguir maior articula 
ção entre as atividades de assistência técnica e de experimentação e 
pesquisa, bem como entre estas e os mecanismos do crédito rural; 

g) apoio à modernização tecnológica, através de um programa de assis 
tência técnica capaz de incentivar a pesquisa, difundir resultados 
entre os produtores e melhorar o grau de utilização e eficiência do 
crédito rural; 

h) apoio essencial aos pequenos e médios produtores, com vistas a 
aumentar a produção de alimentos para o mercado interno, ampliar e 
reter a mão-de-obra rural e alcançar uma distribuição mais eqüitativa 
da renda agrt'cola; 

i) ao n(vel dos produtos, atribuição de prioridade ao arroz de sequeiro, 
feijão e mandioca, alimentos essenciais e que sofrem n (tida desvanta 
gem na competição, por área, com os demais produtos. Recomen 
da-se para o feijão e o arroz, a médio prazo, maior ênfase em irriga 
ção como forma de assegurar maior competitividade com a soja e o 
milho. Quanto à mandioca, prevê-se a abertura de novos mercados 
diretamente ligados aos setores exportador e agroindustrial. 

1 
i 
! 
1 

- No setor industrial 

a) elevação da capacidade de processamento de matérias-primas de ori 
gem florestal e agropecuária na região e de produção de insumos e 
equipamentos para este setor; 

b) apropriação das economias externas get adas pelos grandes projetos 
em execução, através de investimentos em unidades produtoras que 
utilizam insumos oriundos dos empreendimentos rnfnero-metalúr 
g,cos; 

c) prioridade para a pequena e média empresa, como instrumentos para 
a geração de empregos, para a redução das disparidades intra-regio 
nais e para o desenvolvimento da capacidade empresarial da região. 
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- No setor transportes 

a) prioridade imediata para os projetos de restauração, conservação e 
reequipamento da infra-estrutura existente; 

b) ampliação da rede viária vicinal e utilização mais intensa das hidrovias 
como elementos básicos da integração funcional do sistema regional 
de transporte; 

c) implantação progressiva de corredores de exportação, através da arti 
culação e combinação racional de: rodovias. hidrovias, ferrovias, ter 
minais de carga, unidades de armazenamento e infra-estrutura portuá 
ria, com a finalidade de diminuir o valor CI F das exportações da 
região. 

- No setor energia 

a) apoio ao desenvolvimento e à comercialização de tecnologias ade 
quadas ao suprimento de energia às unidades industriais de pequeno e 
médio porte; 

b) garantia de recursos financeiros com juros subsidiados para a execu 
ção de programas e projetos que visem substituir ou evitar o consumo 
de derivados de petróleo; 

c) transformação das empresas estaduais concessionárias de energia elé 
trica em companhias energéticas, ampliando o seu campo de interesse 
para o conjunto das fontes energéticas disponr'veis. 

j' 

- No setor de educação 

a) expansão da capacidade instalada, com ênfase no ensino de 19 grau 
e na formação de pessoal; 

b) incentivo ao ensino supletivo e às novas tecnologias educacionais, 
com vistas à universalização do ensino de 1 Q grau; 

c) expansão seletiva do ensino do 2Q grau e dos cursos de natureza téc 
nica ou profissionalizante, levando em conta as necessidades do mer 
cado de trabalho; 

d) melhoria do planejamento e execução dos programas educacionais, 
com o prévio mapeamento escolar e o incentivo à participação da 
comunidade local, à integração setorial e à adaptação das obras de 
engenharia à realidade ambiental e sócio-econômica. 

1 
! 
1 

\- 
1 

- No setor de saúde 

a) integração entre a medicina preventiva e a curativa, com vistas a 
reduzir a propagação de doenças evitáveis por meio de imunizantes, 
segundo estratégia de ataque antecipado, e também dotando a medi 
cina curativa de condições capazes de reduzir o grau cfe reincidência 
de doenças já tratadas junto à população; 

b) simplificação e racionalização dos serviços mediante a implantação 
preferencial das unidades de saúde voltadas para o atendimento bási 
co, agindo próxima e integradamente às unidades prestadoras de ser 
viços de saúde mais complexos; 

c) obtenção de máxima cobertura das ações de saúde, procurando-se 
alcançar áreas ainda desassistidas, notadamente comunidades meno 
res e populações de baixa renda. 
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- No setor habitacional 

a) redução e/ou eliminação das deficiências das habitações existentes, 
priorizando aquelas socialmente mais importantes e que são: 
- abastecimento d 'água 
- instalações sanitárias 
- revestimentos de moradias; 

b) ampliação do número de moradias para atender às famílias que se 
formarem na região, dotando-as das facilidades adequadas em termos 
de água e instalações sanitárias. 
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IV. SfNTESE DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

1. INTRODUÇÃO 

O Plano proposto pelo PRODIAT abrange uma estratégia de desenvolvi 
mento, programas setoriais e programas sub-regionais. 

No cap(tulo anterior foi definida a estratégia, em função da dinâmica 
sócio-econômica da região, da análise de suas tendências de crescimento e da defi 
nição de um conjunto de objetivos básicos para seu futuro desenvolvimento. Ali 
foram explicitadas ainda as diretrizes especrticas de caráter global, espacial e seto 
rial, orientadoras de toda a programação proposta. 

O presente cap(tu lo apresenta a sjntese dos programas setoriais, desagre- 
gados em três grandes grupos: 

- setores produtivos: agropecuário, indústria e mineração; 
- infra-estrutura econômica: transporte, energia e comunicações; e 
- infra-€strutura social: habitação, educação, saúde e turismo. 

O total dos investimentos previstos nos dez anos abrangidos pelo Plano 
é de Cz$ 104.663 milhões, ou US$ 7,6 bilhões (valores de fevereiro de 1986). A 
maior parcela dos investimentos se destina, como era de se esperar, ao setor agro 
pecuário, que continuará sendo a atividade básica da economia da região. Segue, 
em importância, em termos de demanda de recursos, o setor de transporte com os 
investimentos orientados principalmente para uma grande ampliação da rede viária 
vicinal e a progressiva implantação de corredores inter-modais de exportação. 

Destaca-se, também, a programação industrial, que coloca ênfase nas 
atividades de primeiro processamento da produção silvo-agropecuária !:l mineral da 
região e na fabricação de insumos para a agricultura. 

Finalmente, a programação sub-regional tem por objetivo identificar na 
região algumas áreas que devem ser objeto de prioridade no planejamento e nas 
ações de desenvolvimento do Governo. Para essas áreas, oito no total, foram for 
mulados planos de desenvolvimento sub-regionais, que resultaram de estudos e 
avaliações mais detalhadas e que incluem definições espec(ficas de objetivos e es 
tratégia e um elevado grau de integração entre os programas setoriais. Os investi 
mentos demandados por estes planos sub-regionais estão incorporados à progra 
mação própria de cada setor. 
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2. PROGRAMAÇÃO SETORIAL 

2.1. Resumo dos Investimentos Programados 

Os investimentos da programação setorial, considerando-se os setores pro 
dutivos (agropecuária, indústria e mineração), infra-estrutura econômica (transpor 
tes, energia e comunicações) e infra-estrutura social (habitação, educação, saúde e 
turismo), alcançam o valor total de Cz$ 104.663 milhões no penedo 1985-94, 
conforme se apresenta na Tabela IV.1. Este montante equivale a US$ 7,6 bilhões, 
isto é, a um investimento anual por ·habitante de US$ 230, aproximadamente. 

A programação setorial tem como principal componente o programa 
agropecuário (51,7% do total dos investimentos), que representa o setor básico 
da economia da região e que determina direta e indiretamente a dimensão dos 
demais programas. O programa agropecuário compreende os subsetores agrfcola, 
pecuário e extrativismo vegetal, no que se refere ao aspecto produtivo, e assistên 
cia técnica e extensão rural, armazenagem e pesquisas agropecuárias, como servi 
ços e infra-estrutura de apoio à produção. Os investimentos nos programas produ 
tivos são atribui'dos ao setor privado, enquanto que os demais são basicamente de 
responsabilidade do setor público. Complementarmente, há uma estimativa dos 
recursos necessários a um programa de crédito. 

No âmbito dos demais setores produtivos, a programação compreende 
programas de mineração, agroindústria e indústria, também reservados essencial 
mente ao setor privado. Quanto ao setor terciário, está representado na programa 
ção apenas pelo turismo e pelos serviços de responsabilidade do setor público 
(assistência técnica, educação, saúde, comunicações). 

- 
- 

! 
'i 

Na infra-estrutura econômica se inclui, além da armazenagem, os pro 
gramas de transporte (rodoviário e hidroviário).!. energia e c<?municações. Os doi_s 
primeiros estão definidos diretamente em função das necessidades do desenvolvi 
mento agropecuário. Na infra-estrutura social o programa abrange os setores de 
saúde, educação, habitação e saneamento. 

Observa-se, em resumo, que as duas terças partes dos investimentos esti 
mados para o pert'odo do Plano são de responsabilidade da atividade privada, re 
servando-se para o setor público o seu papel normativo e os investimentos na 
infra-estrutura econômica e social. 

De outra parte, a Tabela I V.2 mostra os investimentos desagregados em 
três grandes setores, segundo áreas-programa e para os dois subpsr íodos conside 
rados na programação. 

A terça parte dos investimentos totais correspondem às seis áreas-pro 
grama localizadas na sub-região do rio Araguaia {ver Mapa 1.1): Miracema do Nor 
te, Formoso do Araguaia, São Miguel do Araguaia, Aruanã, Barra do Garças e São 
Félix do Araguaia, que constituem uma grande área de expansão das atividades 
agropecuárias. Acrescentando as cinco áreas-programa localizadas ao norte do eixo 
Brasi'lia-Goiânia (Vale do Paranã, Niquelândia, Gurupi, Alto Para(so e Ceres), che 
ga-se a um investimento de Cz$ 58,5 bilhões, equivalente a 56% do total progra 
mado para toda a região. 

A seguir, é explicada cada uma das programações setoriais definidas 
pelo PRODIAT. 

-· 
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TABELA IV.1 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
VALOR DOS INVESTIMENTOS 

1985-94 

(Em CzS milhões de FevJ86) - 
DE RESPONSABILIDADE DO 

TOTAL 
SETOR SETOR 

SETORES PRIVADO POBLICO 

1. Setores produtivos 67.478 64.064 
1 

3.414 
- Agropecuária 54.120 50.747 3.373 
- Indústria 13.317 13.317 
- Mineração 41 - 1 41 

\' 2. Infra-estrutura econômica 20.486 2.036 18.450 1 - Transporte 14.711 - 14.711 
1 - Energia 3.518 1.757 1.761 
J - Comunicações 2.257 279 1.978 \ l 

3. lnfra~strutura social 16.699 3.493 13.206 

!J 
- Habitação 8.628 2.674 5.954 
- Educação 5.388 - 5.388 
- Saúde 1.320 - 1.320 
- Turismo 1.363 819 544 r 

! ·f TOTAL 1 104.663 1 69.593 1 35.070 
:J 
( . 
! 
' ) 
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e.o o TABELA IV.2 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
PROGRAMA CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS 

1985-94 

(Em CzS milhl5es de Fev./86) 

SETORES PRODUTIVOS INFRA-ESTRUTURA INFRA-ESTRUTURA TOTAL 
AREAS-PROGRAMA ECONÔMICA SOCIAL 

1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 

Baixo Tocantins 2.357 981 3.338 458 111 569 787 236 1 023 3.602 1 328 4.930 
Tucuru( 1.129 649 1.778 2.658 47 2.705 726 623 1349 4.513 1 319 5.832 
Marabá 2334 l.103 3.437 244 1.153 1.397 487 258 745 3.065 2514 5.579 
Araguaia Paraense 1.202 328 1.530 513 75 588 852 586 1.438 2 567 989 3.556 

SUBAREA DO PARA 7.022 3061 10083 3.873 1.386 5.259 2.852 1.703 4.555 13.747 6.150 19.897 

Imperatriz 2.746 1.053 3 799 510 142 652 1.430 918 2.348 4.686 2.113 6.799 
Carolina 243 114 357 160 55 215 100 114 214 503 283 786 

SUBAREA DO MARANHAO 2.989 1.167 4.156 670 197 867 1.530 1.032 2.562 5.189 2.396 7.585 

Tocantinópolis 405 112 517 431 133 564 183 107 290 1 019 352 1.371 
Araguaína 995 458 1.453 326 176 502 420 245 665 1.741 879 2.620 
Pedro Afonso 1.012 709 1.721 152 157 309 146 102 248 1.310 968 2.278 
M1racema do Norte 1.963 1.119 3082 1.461 188 1.649 318 148 466 3.742 1.455 5.197 
Porto Nacional 998 2.729 3.727 477 239 716 291 112 403 1 766 3.080 4.846 
Formoso do Araguaia 2.561 1.862 4.423 476 245 721 75 42 117 3112 2 149 5.261 
Vale do Paranã 1.837 1.478 3.315 696 356 1.052 274 113 387 2.807 1.947 4.754 
N1que!ândia 556 1.657 2.213 649 310 959 423 354 777 1628 2.321 3.949 
Gurupi 2.569 1.726 4 295 500 176 676 286 174 460 3.355 2.076 5.431 
São Miguel do Araguaia 1.616 4.117 5.733 402 308 710 204 149 353 2.222 4 574 6.796 
Alto Pararso 2.317 1.674 3991 303 98 401 276 146 422 2896 1.918 4.814 
Ceres 2.206 891 3.097 901 207 1.108 467 247 714 3 574 1.345 4.919 
Aruanã 1.615 851 2.466 376 135 511 634 290 924 2.625 1.276 3.901 
Mineiros 570 286 856 599 230 829 183 115 298 1.352 631 1.983 

SUBAREA DE GOIAS 21.220 19.669 40889 7.749 2.958 10.707 4.180 2.344 6.524 33.149 24.971 58.120 
Cuiabá 1.664 1.022 2.686 949 399 1.348 855 636 1.491 3.468 2.057 5.525 
Barra do Garças 3.418 2.637 6.055 1.260 629 1 889 698 461 1 159 5.376 3.727 9.103 
São Félix do Araguaia 1.270 2.298 3.568 227 189 416 207 201 408 1.704 2.688 4.392 

SUBAREA DE MATO GROSSO 6.352 5.957 12.309 2.436 1.217 3.653 1.760 1.298 3.058 10.548 8.472 19.020 

TOTAL DA REGIÃO 37.583 29.854 67.437 14.728 5.758 20.486 10.322 6.377 16.699 62633 41.989 104622 

Nota: 111 Nfo inclui os CzS 41 mi1h6es de investimentos na mineraçfo. 
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2.2. Setor Agropecuário 

O setor agropecuário é o mais importante entre os setores produtivos da 
região, tanto pela contribuição ao produto e ao emprego como pelo potencial de 
desenvolvimento. Desde a década de 1960 a região tem se caracterizado como 
urna das principais áre.?s de expansão da fronteira ªW~pec~ária do Pafs. com alto 
dinamismo na ocupaçao das terras, mas o grau de utlllzação dos recursos perma 
nece baixo. 

Além da ocupação produtiva, esse processo tem também apresentado 
aspectos que restringem o pleno aproveitamento sócio-econômico do potencial: 
apropriação de terras com fins especulativos, concentração da propriedade, gera 
ção de conflitos fundiários em algumas áreas e exploração predatória dos recursos 
naturais. 

Têm sido diferentes as normas de ocupação na área amazônica e na área 
dos cerrados. Na Amazônia a ocupação antiga foi baseada no extrativismo vegetal 
e teve como via de acesso principal o rio Tocantins. Mais recentemente o processo 
se modificou sob o impulso dos incentivos fiscais, determinando a abertura de 
grandes áreas para a implantação de pecuária. 

Na área de cerrados da região Centro-Oeste a ocupação mais significa 
tiva foi conseqüência da expansão da fronteira agri'cola das regiões Sul e Sudeste 
e foi possibilitada pela construção de estradas, que teve como primeiro marco a 
rodovia Belérn-Bras(lia, implantada no final da década de 1950. É posst'vel obser 
var que nessa região a ocupação das terras tem se direcionado pela potencialidade 
produtiva, pelas condições de acesso e pela localização de cidades que constituem 
centros de apoio ao meio rural e mercados naturais para a produção . 

Considerando-se as informações do Censo Agropecuário do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estati'stica ( 1 BGE) sobre a área recenseada dos estabele 
cimentos agropecuários corno um indicador do grau de ocupação da área rural, 
constata-se que esta passou de 21,0 milhões de hectares em 1960 para 35,7 mi 
lhões de hectares em 1970 e 58,5 mi lhões de hectares em 1980 (aumento de 37 ,5 
milhões de hectares ou 179% no penedo de 20 anos). Assim, a área recenseada em 
1980 abrangeu 62% da área total da região. Ao n(vel das subáreas estaduais e das 
áreas-programa o grau de ocupação representado por esse indicador apresenta 
grandes variações (Tabela IV.3). 

O Censo Agropecuário mostra também que os estabelecimentos da re 
gião têm tamanho médio (298 hectares em 1980) maior que a média nacional 
(72 hectares) e que a concentração da propriedade da terra é crescente. A grande 
extensão territorial e o processo de ocupação ainda em andamento determinam a 

· tendência à concentração da propriedade e a formação de grandes estabelecimen 
tos. Em função disso a estrutura fundiária apresenta desequilíbrios importantes na 
região. Em 1980 havia 127.507 estabelecimentos de menos de 100 hectares, ocu 
pando área total de 3.846.790 hectares, e 46.253 estabelecimentos de menos de 
1 O hectares, com área total de 189.460 hectares. Ao mesmo tempo, os 503 estabe 
lecimentos maiores (mais de 10.000 hectares) ocupavam área total de 14.969.017 
hectares. O maior desequil (brio ocorre na subárea de Mato Grosso, enquanto que 
a subárea de Goiás apresenta a estrutura mais equilibrada. A subárea do Maranhão 
destaca-se por grande número de pequenos estabelecimentos. 

Além da desigualdade social, concentração da renda e conflitos pela 
posse da terra, a estrutura fundiária da região afeta também negativamente a efi 
ciência no uso dos fatores produtivos. O uso da terra, em termos de área cultivada 
e de cabeças de gado por área de pastagens, como também o investimento e o em· 
prego, diminuem sensivelmente dos estabelecimentos menores para os maiores e é 
um dos principais fatores responsáveis pelos baixos (ndices de exploração da terra 
em relação ao potencial produtivo. 
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N TABELA IV.3 

REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 
SETOR AGROPECUARID 

AREA TOTAL, ÃREA RECENSEADA E UTILIZAÇÃO DAS TERRAS 
1970e 1980 

1970 1980 

ÃREAS.PROQRAMA ÃREA ÃREA LAVOURAS PASTAGENS ÃREA LAVOURAS PASTAGENS 
TOTAL RECEN· RECEN- 

SEADA PER MA- TEMPO- PLANTA NATU- SEADA PERMA· TEMPO· PLANTA NATU- <•I NENTES RÃRIAS DAS RAIS (e) NENTES RÃRIAS DAS RAIS 

Baixo Tocantins 3.719,B 460.9 24,9 29,1 3,6 4,6 1.283.0 36.7 68,9 95.6 14,7 
Tucuru( 2.707.3 243,8 0,7 3,3 20,6 0,1 904.7 3.4 15,6 181.0 4.8 
Marabá 4.594,2 831,0 0,2 11,8 67,7 0,3 1 525.9 4,0 28.8 384,1 19,2 
Araguaia Paraense 4.985,6 1.109,0 0,8 9,3 85,9 128,2 3.317,9 20.4 83.4 688.4 334,0 

SUBAAEA DO PARA 16006,9 2.644,7 26,6 53,5 177,8 133,2 7.031,5 64,5 196,7 1.349.1 372,7 

Imperatriz 2.314.3 586,1 2.0 41.3 86,5 153.3 1.709,8 6,0 107,3 437,1 128,2 
Carolina 1.646,7 938,4 0,5 8,5 35,0 338,2 1.060,0 2.8 34,1 101,3 384,2 

SUBAREA DO MARANHAO 3.961,0 1.524,5 2,5 49,8 121,5 491,5 2.769,8 8,8 141.4 538.4 512,4 

T ocantinópol is 1.749,5 527,9 1,7 20,1 55,6 129,7 1.115.1 6,3 44,0 223.2 240,0 
Araguarna 1.975,7 955,8 3,6 36.3 170,7 58,3 1.678,2 5.6 50.2 660.2 106,8 
Pedro Afonso 5.450,1 1.641.6 0,9 14,9 34,1 660.4 2.135,0 2.4 32.6 174,9 1.063,2 
M1racema do Norte 3.603,9 1.600,2 2.2 25,1 89,1 780,7 2.501,1 28,3 76,7 395,3 1.036,2 
Porto Nacional 6.270,6 2.528,0 1,8 20.5 89,7 1.432,4 3.636,9 13,4 63.1 271,2 2.116,3 
Formoso do Araguaia 4.523,7 1.554,1 5,1 15,6 51,1 1.129,5 3.718.6 3,5 36.3 169,5 2.549.3 
Vale do Paranã' 3.602,6 1.579,5 1,2 27,5 154,9 659,3 2.409.4 2.4 59,0 481,2 834,3 
Niquelãndia 4.750,7 1.812,2 3,0 57,9 36,2 1.173,9 2.744,6 5,5 122.4 313,2 1.298,3 
Gurupi 4.077,3 2.343,2 4,8 60,5 170,6 1.411,6 3.240,8 5,7 287,2 599,0 1.251.1 
São Miguel do Araguaia 3.122,2 1.814,2 0,6 28,1 251,0 747,0 2.865.3 o.e 102,6 942,3 1.122,5 
Alto Paraíso 2.885,9 1.576,0 3,7 55,0 142.4 1.047,8 2.280,0 5,6 116,7 468.5 1.156,7 
Ceras 3.770,2 3.519,4 8,8 336.6 637,0 1.742.0 3.410.3 6,2 412,0 1.025,0 1.411,6 
Aruanll 2.053,8 1.269,1 0,7 38,0 294,1 468,9 1.773,9 0,9 111,5 627,7 422,8 
Mineiros 3.004,2 2.252.9 1,5 59,0 201.2 1.491,1 2.658,8 1.4 178,1 703,7 1.284.4 

SUBAREA DE GOIAS 50.840.4 24.974,1 39,6 795,1 2.377,7 12.933,6 36.168,0 88,0 1.692.4 7.054.9 15.893,5 

Cuiabá 4.406,9 1.968,4 1,8 49.4 256,3 1.168,3 3.380,9 3,8 291,8 6Cl3,9 1.313,4 
Barra do Garças 9.696,7 4.188,9 0,7 18,9 198,5 2.037,5 5.565,1 5.4 264,5 571,9 2.070,8 
São Félix do Araguaia 8.629,6 395,1 0,2 1,5 90,7 162.1 3.542.5 2.8 43,9 714,1 447,1 

SUBAREA DE MATO GROSSO 22.733,2 6.552.4 2,7 69,8 545,5 3.367.9 12.488,5 12.0 600,2 1.899,9 3.831,3 

TOTAL DA REGIÃO 93.541,5 35.695,7 71,4 968,2 3.222,5 16.926.2 58.457,8 173,3 2.630,7 10.832,3 20.609,9 

11.000 hect9rell 

Fonte: IBGE. C8fllo Agrop8CIIMio-1970 • 1980. 
Nota: (1) lndul 111111:111 flonlltls, tem11 am dlllC8IIIO • tllmll improdutlws. 



r: 

1 
:1 
i . 
:I 
't 
./ 

~'- 

,-., 

.j 
1 

j - \ , - ft l 1\ p 

\ ,,--. 
r- 1 

\ 
' ! 
\ ,,-- 1 ~ 
'. i 

,-. 'l 
,_ 

t 
1 
1 
1 
' 

,-... . lf / 

- f 
,---. l ,,-.. ,. 

' ,.---. 
1 

l ,,--. 
,..... 

- 

Na estrutura produtiva do setor predomina a pecuária, cuja participação 
íva tem se mostrado nitidamente crescente, diminuindo a participação da agri 

relrt'ra e do extrativismo vegetal (Tabela IV.4). Isso é evidenciado também pela 
CU}~ação das terras dos estabelecimentos em 1970 e 1980, no que se refere ao 
ut~ento das áreas de lavouras e de pastagens {Tabela IV.3). A pecuária é exten 
~ e ocupa grandes áreas, enquanto que as áreas agr(colas são pequenas e nem 
swa re estão nas melhores terras. A estrutura produtiva apresenta também dife 
~(as importantes entre as áreas estaduais. A expansão da pecuária é maior nas 

báreas de Goiás e do Maranhão, enquanto que na subárea do Pará observa-se 
::imento da participação da agricultura e grande decréscimo do extrativismo vege- 
tal. 

Na agricultura predominam as lavouras de ciclo curto, com mais de 90% 
da área cultivada {exceto na subárea do Pará), e pequena diversificação, com as 
culturas do arroz, mi lho, feijão e mandioca ocupando mais de 80% da área. Uma 
parte importante da agricultura da região na última década se deve ao plantio de 
arroz na preparação da terra que antecede a implantação de pastagens. Existem 
também evidências de diminuição da produtividade da terra na agricultura, moti 
vada por técnicas inadequadas de exploração que levam ao rápido esgotamento 
do solo. 

Quanto ao extrativismo vegetal, tem maior expressão na parte norte da 
região e é constitu(do pela extração de madeira e de diversos outros produtos, 
como babaçu, castanha-do-pará, borracha, acar. etc. A extração de madeira tem 
sido intensiva em algumas áreas, como no norte de Goiás e na subárea do Mara 
nhão, levando ao esgotamento das reservas florestais. Além disso, quase toda a 
madeira resultante dos desmatamentos é queimada no processo de preparação 
da terra para a agricultura e a pecuária. O desmatamento para a implantação des 
sas atividades atinge também áreas de ocorrência de babaçu e outros produtos 
extrativos. 

Os recursos naturais para a atividade de agropecuária são bastante diver 
sificados na região, em função da grande extensão territorial e da localização, 
abrangendo regiões naturais e ambientes ecológicos diversos, em que prevalecem 
as diferenças de solos, clima, relevo e vegetação. As classes de solos identificadas 
apresentam grande variedade, mas as unidades predominantes são constiturdaspor 
latossolos, que em geral se caracterizam como solos ácidos e de média a baixa fer 
tilidade natural, principalmente na área dos cerrados, e que necessitam de corre 
tivos e fertilizantes para apresentarem bons rendimentos na exploração. Entre as 
diversas outras classes de solos há inclusive ocorrências de terras roxas e solos 
brunizern, que são as melhores terras da região, com alta fertilidade natural e sem 
restrições para a agricultura. 

No ambiente amazônico, em que as chuvas são mais intensas e o perío 
do seco é pequeno durante o ano, há maior necessidade de práticas de conservação 
de solos na agricultura. São mais recomendadas as lavouras permanentes, enquan 
to que as culturas de ciclo curto devem ter caráter complementar em sistemas 
integrados de exploração agropecuária e extrativa. 

Nos cerrados, tanto em razão do clima como do relevo, há condições 
bastante favoráveis para o plantio de grãos em grandes áreas, mas exigindo práticas 
adequadas de conservação do solo e rotação de culturas. 

A classificação das terras da região por grupos de aptidão agr(cola, se 
gundo a metodologia do Ministério da Agricultura (Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - EMBRAPA e Serviço Nacional de Levantamento e Conservação 
de Solos - SN LCS), na escala de 1 :1.000.000, mostra que existem 916.300 hecta 
res em boa aptidão para lavouras (grupo 1 ). As demais terras indicadas para uso 
agrícola, com aptidão regular (grupo 2) e restrita (grupo 3), somam 53.232.400 
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TABELA IV.4 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR AGROPECUARIO 
PRODUTO lVALOR AGREGADO) 

PARTICIPAÇÃO DOS SUBSETORES NO TOTAL DO SETOR (%) 
1970 - 1975 - 1980 
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AGRICULTURA PECUÁRIA EXTRATIVISMO 
AREAS.PROG RAMA VEGETAL 

1970 1975 1980 1970 1975 1980 1970 1975 1980 

Baixo Tocantins 49,8 51,8 69,6 7,8 10,3 6,5 42,4 37,9 23,9 
Tucurui 54,1 63,l 30,6 8,0 27,1 64,2 37,9 9,8 5,2 
Marabá 19,8 31,3 21,9 37,5 38,0 70,2 42.7 30,7 7,9 
Araguaia Paraense 41,5 36,2 31,1 48,9 58,6 68,0 9,6 5,1 0,9 

SUBAREA DO PARA 41,9 43.7 46,2 18,4 32,4 41,4 39.7 23,9 12,4 

Imperatriz 71,8 63,2 41,8 17,9 30,7 51,6 10,3 6, 1 6,6 
Carolina 39,8 43,2 35,6 49,4 52,7 62,5 10,8 4, 1 1,9 

SUBAREA DO MARANHÃO 63,3 60,l 40,7 26,2 34,1 53,4 10,5 5,8 5,9 

T ocantin6polis 59,5 65,1 41,2 22,B 23,7 53,4 17,7 11,2 5,4 
Aragua(na 60,2 39,9 12,8 35,5 57,3 85,8 4,3 2,8 1 ,4 
Pedro Afonso 38,9 41 .4 30,6 54,6 54,1 65,0 6,5 4,5 4,4 
Miracema do Norte 53,2 49,8 36,0 39,9 45,l 61,4 6,9 5,1 2,6 
Porto Nacional 35,4 33,0 28,3 47,6 61,0 63,0 17,0 6,0 8,7 
Formoso do Araguaia 21,4 17,6 26,B 73,2 80,3 71,3 5,4 2,1 1,9 
Vale do Paraná 49,l 24,5 17,9 46,0 54,8 62,0 4,9 20,7 20,1 
Niquelãndia 66,7 61,1 37.7 29,9 36,4 61,2 3,4 2,5 1, 1 
Guru pi 56,4 48,0 39,4 41,0 49,3 58,4 2,6 2,7 2,2 
São Miguel do Araguaia 27,1 22,9 11 ,4 70,1 74,7 88,0 2,8 2,4 0,6 
Alto Para(so 55,5 50,5 37,1 39,9 47,7 62,0 4,6 1,8 0,9 
Ceres 59,3 58,7 37,0 38,7 40,4 62,4 2,0 0,9 0,6 
Aruanã 29,5 25,5 20,0 68,1 73,2 78,1 2,4 1,3 1,9 
Mineiros 27,5 38,2 33,3 70,5 60,1 65,5 2,0 1,7 1,2 

SUBAREA DE GOIAS 51,5 47,1 31, 1 44,4 49,8 66,3 4,1 3, l 2,6 

Cuiabá 51,8 56,2 53,1 45,4 41,9 45,B 2,8 1,9 1, 1 
Barra do Garças 27,0 35,2 49,l 71, 1 63,7 48,6 1,9 1,0 2,3 
São Félix do Araguaia 47,9 13,3 4,8 50,2 86,5 94,8 1,9 0,2 0,4 

SUBAREA DE MATO GROSSO 45,5 45,3 40,4 52,0 53,2 58,2 2,5 1,5 1,4 

TOTAL DA REGIÃO 50,7 47.4 35,2 41,6 47,2 60,5 7,7 5,3 4,3 

Fonte: PRODIAT. Estimativa do Produto Agropecuário e Industrial da Bacia do Araguaia-Tocantins - 
1984. 

94 



r: 

- 
,,..... 

r: 

r 
r>. ,. 

f( 
·t , 
' 
!; 

.- 

\ .,..... 

\ -- ( 
t \ i 

.,,-- 

.! ' 
,,-- 

r 
' \ ~ 

1 . '· 

ares (Tabela IV.5). Essas terras podem ser utilizadas também com pastagens. 
t,eet rras dos grupos 4 e 5 são mais recomendadas para uso com pastagens planta 
As te naturais e silvicultura, e as terras do grupo 6 não têm aptidão para uso agro 
daS eário e devem ser mantidas como áreas de preservação da flora e fauna. 
pecu Algumas condições restritivas são aplicadas à classificação da aptidão 

'cola para se determinar o potencial efetivo de exploração agropecuária sem 
~"0 de exaustão da capacidade produtiva das terras. No ruvel exploratório do 
~onhecimento pedológico (escala de 1.:1.000.000), a~ unidades de solos são as~o- 
. ões identificadas pelo solo predominante e que incluem solos de categorias 

~·~riores. Para representar essa heterogeneidade são usados determinados coefi 
'r:'entes como também para se deduzir áreas de terrenos acidentados, encostas. 
~onta~has e faixas das margens dos rios. Por outro lado, são observados os limites 

is de desmatamento e exploração de terras na Amazônia e no Centro-Oeste, 
=o também as áreas de parques nacionais, reservas ind(genas, reservas ecológi 
cas etc., além das terras improdutivas (grupo de aptidão 6). Uma vez deduzidas 
est~s reservas, os demais elementos são expressos na forma de coeficientes, que 
indicam para cada grupo de aptidão o percentual máximo da área a ser explorado 
com agricultura, pastagens e silvicultura. O resultado desse cálculo, representativo 
do potencial de uso das terras da região, está apresentado na Tabela IV.6. 

Com base nesses elementos, as possibilidades de crescimento da produ 
ção agropecuária na região, no que diz respeito aos recursos naturais, baseiam-se 
em três condicionantes principais: a área potencial de uso, deduzida a área atual 
mente em exploração (representada pelos dados do Censo Agropecuário, na Tabe 
la 1V.3). mudanças no uso atual das terras que não estão sendo exploradas segun 
do sua aptidão agr(cola e introdução de técnicas que resultem em maior produti 
vidade da terra. 

O potencial extrativo vegetal, no que diz respeito à produção de madei 
ra. é representado pela área com cobertura florestal. Dessa área, a parte correspon 
dente ao potencial de uso agropecuário poderá ser desmatada para exploração 
com agricultura e pecuária, e a madeira comercial resultante do desmatamento 
tem condições de ser aproveitada. A outra parte da área florestal, exclu(das as 
áreas indígenas e áreas de reservas e preservação, constitui a área potencial para 
exploração permanente de madeira sob manejo (Tabela IV.7). A densidade média 
de madeira em cada tipo de floresta determina o volume total de madeira comer 
cial sob manejo permanente. Para a produção de carvão vegetal a área de explora 
ção é maior, pois inclui áreas de cerrados, e o potencial se refere à extração de 
toras finas e galhos, com regeneração natural e sem reflorestamento. 

2.2.1. Objetivos do Programa 

O objetivo geral do programa agropecuário é o de aumentar o aproveita 
mento do potencial dos recursos produtivos da região, diminuindo as distorções 
que têm se verificado no processo espontâneo de ocupação e multiplicando as 
experiências bem sucedidas no setor. Os principais resultados a serem obtidos com 
a realização desses objetivos são o aumento da produção de alimentos para o mer 
cado interno e de produtos agropecuários para exportação, maior oferta de empre 
go no meio rural, redução do desperdício de recursos naturais exauríveis e melho 
ria da distribuição da renda do setor. Desse modo será obtido também um desen 
volvimento mais equilibrado da região e maior contribuição para a economia na 
cional. 

A estratégia por meio da qual deverão ser realizados os objetivos é con 
dicionada, por um lado, pela existência de um vasto potencial de recursos a ser 
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O> TABELA IV.5 

REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 
SETOR AGROPECUARIO 

APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS 

(1.000 hectsesl 
GRUPOS DE APTIDÃO AGRÍCOLA AREASOB 

AREAS.PROGRAMA ÃREA ÃGUAE 
TOTAL 1 2 3 4 4 6 8 DIFERENiA (mzNS) DEMEDIÇ O 

Baixo Tocantins 3.719,8 - 946,2 1.785,2 8,3 772,0 89,2 - 118,9 
Tucuruf 2.707,3 - 156,7 2.286,6 2,0 1l,7 201,3 49,0 - 
Marabá 4.594,2 - 1.938,1 2.159,7 - 24,3 279,6 192.5 - 
Araguaia Paraense 4.985,6 - 2.979,7 407,5 705,2 124,3 67,6 701,3 - 
SUBAREA DO PARA 16.006,9 - 6.020,7 6.639,0 715,5 932,3 637,7 942,8 118,9 

Imperatriz 2.314,3 50,6 733,5 803,1 190,4 48,6 450,4 37,7 - 
Carolina 1.646,7 - 61.4 273,9 115,8 - 1.013,2 182.4 - 
SUBAREA DO MARANHAO 3.961,0 50,6 794,9 1.077,0 306,2 48,6 1.463,6 220,1 - 
T ocantin6polis 1.749,5 20,0 545,4 117,8 25,0 46,7 931,1 63,5 - 
Aragua(na 1.975,7 - 929,9 720,3 - - 166,1 145,9 13,5 
Pedro Afonso 5.450,1 - 740,6 2.147,2 20,7 - 1.935,9 605,7 - 
Miracema do Norte 3.603,9 - 721,9 1.749,5 - 247,1 587,7 297,7 - 
Porto Nacional 6.270,6 84,0 2.692,2 111,2 153,0 - 1.464,7 1.765,5 - Formoso do Araguaia 4.523,7 - 1.704,1 - 828,1 1.682,5 - - 309,0 
Vale do Paranã 3.602,6 473,1 783,7 395.4 654,4 - 669,8 626,2 - Nrquelândia 4.750,7 69,6 1.400,0 402,6 1.524,6 - - 1.345,9 - 
Gurupi 4,077.3 - 3.326,3 76,0 326,7 11,5 - 336,8 - 
Sã'o Miguel do Araguaia 3.122,2 - 2.586.4 294.0 69,6 107,0 56.0 9,2 - Alto Paraíso 2.885,9 57,0 1.595.6 136,7 485,8 - 138,0 472,8 - 
Ceres 3.770,2 162,0 2.104,9 341,8 711,0 17,0 356,9 76,6 - Aruanã' 2.053,8 - 1.296,2 28,5 495,0 61,9 172.2 - - Mineiros 3.004,2 - 476,6 - 287,5 - 1.898,1 342,0 - 
SUBAREA DE GOIAS 50.840,4 865,7 20.911,8 6.521,0 5.581.4 2.173,7 8.376,5 6.087,8 322,5 

Cuiabá 4.406,9 - 1.292,9 532,1 225,5 - 1.772.4 584,0 - Barra do Garças 9.696,7 - 2.722,2 1.010,0 2.689,2 1.395,1 1.379,5 500,7 - São Félix do Araguaia 8.629,6 - 5.572,2 138,6 989,5 1.566.3 - 36:J,O - 
SUBAREA DE MATO GROSSO 22.733,2 - 9.587,3 1.680,7 3.904,2 2.961,4 3.151,9 1.447,7 - 
TOTAL DA REGIÃO 93.541,5 916,3 37.314,7 15.917,7 10.507,3 6.116,0 13.629,7 8.698,4 441,4 

Fonte: PRODIAT. 

rt \ l l l l l l l l l l l l L l l t· l ( l l ( l l l l l l l l l ( l l l l l 



) ) 

i-------·. :;;are,•.;:. - ' 
_ __. , ... _ ..• _. ·:~ · .- •. ~~··t: ·- ·>ne:-:rr..-n»r:ess --·~ ··-·· ------~ ... -- _ _ . -------~---···· .. = 

.-;;;.~,;:~---···"~···~·-~-----~-- .••••••• , • • , •••• 1 'ri 1 · :r 'y W'%fiii1titft:sWifüill 

TABELA IV.6 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR AGROPECUARIO 
POTENCIAL DE USO DAS TERRAS 

( 1,000 hllctares) 

AGRICULTURA PECUÃRIA SILVICUL- AMBIENTE TURA, ARE AS ÃREAS 
AREAS.PROGRAMA PREDOMI- LAVOURAS LAVOURAS PASTAGENS PASTAGENS RESERVAS INDÍGENAS IMPRODU- 

NANTE TEMPORÃ· PERMA- TOTAL TOTAL TIVAS 
RIAS NENTES PLANTADAS NATURAIS E PARQUES 

Baixo Tocantins Amazônico 376,4 65,0 441.4 876,1 448,6 1.324,7 1.796.7 38,1 118,9 
Tucuru( Amazônico 77,7 17.3 95,0 620.4 342.6 963,0 1.175,5 257,8 216.0 
Marabá Amazônico 262,5 49,8 312,3 1.106,8 323,2 '1.430,0 2.328,3 523,6 - 
Araguaia.Paraense Amazônico 413,1 87,3 500.4 1.380.4 248,2 1.628,6 2.852,3 4,3 - 
SUBAREA DO PARA 1.129,7 219.4 1.349,1 3.983,7 1.362,6 5.346,3 8.152,8 823,8 334,9 

Imperatriz Amazônico 147,6 29,3 176,9 563.8 289,5 853,3 1.188,1 96,0 - 
Carolina Cerrado 26,2 4,9 31,1 227,0 629,6 856,6 759,0 - - 
SUBAREA DO MARANHÃO 173,8 34,2 208,0 790,8 919, 1 1.709,9 1.947,1 96,0 - 
T ocantin6pol is Amazônico 87,8 19,6 107,4 235,7 307,0 542,7 998.4 101,0 - 
Araguaína Amazônico 138,0 30,0 168,0 547,7 162,4 710,1 1.080,6 3,5 13,5 
Pedro Afonso Cerrado 244.4 15,1 259,5 1.316,5 1.450,6 2.767,1 1.950,8 472,7 - 
Miracema do Norte Cerrado 355,7 41,1 396,8 1.279,0 804,6 2.083,6 1.123,5 - - 
Porto Nacional Cerrado 658,7 48.0 706,7 1.650,0 837,3 2.487,3 3.076,6 - - 
Formoso do Araguaia Cerrado 663,4 21,8 685,2 860,2 229,5 1.089,7 1.044,8 1.395,0 309,0 
Vale do Paranã Cerrado 486,6 28,0 514,6 1 .026.4 652,6 1.679,0 1.409,0 - - 
Niquelandia Cerrado 372.7 29.4 402,1 1.722,2 584.5 2.300,7 2.041,9 - - 
Gurupi Cerrado 763,1 45,3 808,4 2.057,5 126,5 2.184,0 1.084,9 - - 
São Miguel do Araguaia Cerrado 656,8 32,9 689.7 1.628,8 156,2 1.785,0 647,p - - 
Alto Parafso Cerrado 397,3 27.2 424,5 1.197,0 260,1 1 .457,1 1.004,3 - - 
Geres Cerrado 600,0 37,6 637,6 1.716,8 500,5 2.217,3 915,3 - - 
AruamJ Cerrado 326,0 16,5 342,5 977,8 274,5 1.252,3 459,0 - - 
Mineiros Cerrado 104,6 6,9 111,5 398,2 1.016,7 1.414,9 1.345,9 131,9 - 
SUBAREA DE GOIAS 5.855,1 399.4 6.254,5 16.613,8 7.363,0 23.976.8 18.182,5 2.104,1 322,5 

Cuiab.l Cerrado 319,5 20,2 339,7 1.085,3 1.116,6 2.201,9 1.839,7 25,6 - 
Barra do Garças Cerrado 1.195,2 39,0 1.234,2 2.987,8 1.936,5 4.924,3 2.344.4 1.193,8 - 
São Félix do Araguaia Amazônico 1.017,7 112,8 1.130,5 2.043,B 478,9 2.522,7 4.016,2 960,2 - 
SUBAREA DE MATO GROSSO 2.532.4 172,0 2.704.4 6.116.9 3.532,0 9,648,9 8.200,3 2.179,6 - 
TOTAL DA REGIAo 9.691,0 B25,0 10.516,0 27.505,2 13.176,7 40.681,9 36.482,7 5.203,5 657,4 

(O -...J Fonte:PRODIAT. 
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TABELA IV.7 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR AGROPECUÁRIO 
POTENCIAL DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL PERMANENTE 

ÃREAS{hal MADEIRA COMERCIAL 
ÃREA FLORESTAL {ESTOQUE TOT ALI SOB PRODUÇÃO 

ANUAL OE 
AREA MANEJO PER~NENTE BIOMASSA AREAS.f'ROGRAMA PARA USO AGROPECUÁRIO ARE AS AREA POTENCIAL (1.000 1 PARA 

INDÍGENAS POTENCIAL PARA CARVÃO 
TOTAL DESMATA· DESMA.TA- RESERVAS PARA CARVÃO VOLUME VOLUME VEGETAfi TOTAL MENTO MENTO E PRESER- MANEJO VEGETAL EM TORAS SERRADO (1.000m 1 

ANUAL FUTURO VAÇÃO FLORESTAL 

Baixo Tocantins 2.900,6 1 101.4 188,0 913,4 38,1 1.761,1 1 761,1 89.080,0 22. 270,0 12.732,8 
Tucuru( 2.707,3 1.058,0 338,1 719,9 522,8 1 126,5 1.124.5 44 432.4 11 108,1 6 271,8 
Marabá 4.535,6 1.717,9 1 717,9 - 1 045,1 1.771.7 1 783,9 58 088,0 14.522.0 7.327,1 
Aragua1a-Paraense 4.445,6 1.859,1 453,5 1.405,6 705,6 1.880,9 2010,3 66.477.3 16619,3 9.111,9 

SUBAREA DO PARA 14.589,1 5.736.4 2.697,5 3.038,9 2.311,6 6 540,2 6 679,8 258077,7 64 519.4 35.443,6 

Imperatriz 854,9 215,4 162,4 53,0 - 639.5 1.100.4 24.726,2 6181,5 5.755,3 
Carolina - - - - - - 258,8 - - 1 294.0 

SUBÁREA 00 MARANHÃO 854,9 215,4 162,4 53,0 - 639,5 1.359,2 24.726.2 6181,5 7.049,3 

Tocantinópolls 647,3 318,1 73,6 244,5 11,0 318,2 882,1 9 497.4 2.374.4 4.421,3 
Aragualna 1.720,9 785,1 550,0 235.1 103.5 832,3 928,9 29.357,5 7.339.4 4.352.2 
Pedro Afonso 48,0 38,4 - 38,4 - 9,6 239,9 254,6 63,6 1.178, 1 
Mrr11c~ma do Norte 543,6 422,8 53.4 369,4 15,0 105,8 539,2 2.969,2 742.3 2.476,2 
Porto Nacional - - - - - - 1 311,1 - - 6.555,5 
Formoso do Araguaia 164,9 72,8 ·- 72.8 73,8 18,3 361,7 767,5 191.8 1.796,9 
Vale do Paranã 963,6 696,9 696,9 - 92,5 148,4 289,6 8.446,7 2.111,7 1.586,0 
N1quelilnd1a 69.4 55.5 - 55,5 - 13,9 493,9 697,0 174,2 2 472,6 
Gurupr 24,6 19,7 - 19,7 - 4,9 745,1 215.2 53,8 3.723,1 
São Miguel do Araguaia 872.9 698,3 503,9 194.4 - 174,6 590.t 7.572,0 1 893,0 2.906.7 
Alto Pararso 27.2 21,8 - 21,8 - 5,4 447,5 270,8 67,7 2.238.7 
Ceres 1.595,2 1136,3 1,136,3 - - - 456.4 - - 2 280.0 
Aruanã 1.054,2 795,0 300,0 495,0 - 259,2 390,8 6381,3 1.595.3 1 321.6 
Mineiros - - - - - - 1.003,9 - - 5.019,5 

SU8AREA DE GOIÁS 7.731,8 5.060,7 3.314,1 1.746,6 295.8 1.890,6 8.688,2 66 429,2 16.607,2 42.328.4 

Coiabé 170,5 136,4 66.2 68,2 - 34.1 1.201,8 839.5 209,9 5.925,B 
Barra do Garças 1.626,1 1.252,8 442,6 810,2 168.2 205,1 1.488,0 10.852,5 2.713.2 7.352.5 
São Félix do Araguaia 4.859,2 1.840,1 477,4 1 362.7 1.179.2 1.839,9 2.934.4 61.734,7 15.433.7 11.894,5 

SUBÁREA DE MATO GROSSO 6.655,8 3.229.3 988,2 2.241,1 1,347,4 2.079,1 5.624.2 73.426,7 18.356.8 25.172.8 

TOTAL DA AEGIAO 29.831,6 14 241,8 7.162.2 7.079.6 3.954,8 11.149.4 22.351.4 422.659,8 105.664,9 109.994,1 

Fonte: PRODIAT. 
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P iorado e, por outro lado, pelo fato de grande parte da terra dispon (vel já estar ex . d apropria a. 
Assim, para se aumentar a área utilizada não basta atrair novos produto 

res n.Jrais para a região. É necessário que os atuais proprietários aumentem a taxa 
de utilização de suas terras ou que se promova, através do poder público e da ini 
ciativa privada, a redistribuição do uso da terra por venda, arrendamento, desapro 
priação e outras formas. ~lém disso, _a estratégia ~eve considerar as de!ici~ncias da 
infra-estrutura e dos serviços de apoio à produçao, que tendem a prejudicar mais 
a agricultura do que ª. pecuári~ e re_duzem as vant~gens comparativas da região, 
tornando-a menos atrativa para mvestrmentos produtivos. 

Por fim, são também importantes as limitações técnicas. Não existe uma 
tecnologia agropecuária suficientemente adaptada a toda a região, para garantir a 
eficiência técnica e a viabilidade econômica das explorações, com mínimo desgas 
te dos recursos naturais. Da mesma forma, o nível educacional do produtor médio 
da região não o predispõe para mudanças nos processos de produção, fazendo a 
modernização da agropecuária depender de produtores mais aptos vindos de 
outras regiões do Pars. 

Nessas condições, a estratégia para o desenvolvimento do setor agrope 
cuário é definida por quatro componentes básicos. O primeiro é a ampliação das 
áreas de lavouras, como forma de aumentar a produção e obter melhor aproveita 
mento dos recursos. A grande tendência de expansão da pecuária, com caráter 
extensivo e ocupando sobretudo terras com aptidão agr(cola, resulta em ineficiên 
cia técnica e grande perda da produção global do setor. Ganhos expressivos em 
produtividade podem ser obtidos na pecuária da região com simples redução da 
ineficiência das operações, melhorando-se as formas de manejo dos rebanhos e das 
pastagens, sem necessidade de aumento de áreas. Essa pecuária tem também cus 
tos sociais elevados, porque ocupa grandes áreas com baixa produtividade, gera 
poucos empregos, impede a formação de maior número de estabelecimentos e 
pressiona as reservas florestais. 

Por outro lado, o desenvolvimento da agricultura nas terras aptas, em 
lugar da pecuária, não somente resulta em maior produto por área, como é condi 
ção indispensável, junto com a modernização tecnológica, para se obter aumento 
significativo da produção. Assim, a ampliação do uso do solo na região deve ser 
reservada prioritariamente à agricultura, enquanto que a pecuária será orientada 
para o melhoramento dos sistemas de produção, das pastagens e dos rebanhos. 

A principal opção para o aumento da área agrícola é a incorporação de 
novas terras dos cerrados para produção de grãos. Como a propriedade dessas 
terras está concentrada nos grandes estabelecimentos, será necessário que estes 
aumentem sua atividade agr(cola, apoiados por melhoria na infra-estrutura de 
transportes e armazenagem, menores custos dos insumos, instalação de agroindús 
trias e outros estt'mulos diretos e indiretos. O aumento da área agrícola será obti 
do também pela melhor utilização das terras de um grande número de pequenos e 
médios estabelecimentos, recebendo apoio direto da assistência técnica e crédito 
rural para a execução de modelos integrados de exploração, envolvendo culturas 
permanentes e temporárias e pecuária. A agricultura com drenagem e irrigação 
será estimulada nesses estabelecimentos, aproveitando terras de topografia favo 
rável, áreas de várzeas e as disponibilidades h(dricas. 

O segundo componente da estratégia para o setor agropecuário é a ocu 
pação dos cerrados. Esse componente, diretamente associado ao 'primeiro, está 
vinculado, em primeiro lugar, à tendência que predomina na ocupação da região, 
como tem se verificado nos últimos dez anos. Além disso, a ocupação dos cerrados 
baseia-se em tecnologia já bastante conhecida, possibilita a incorporação de terras 
e o crescimento da produção em prazos relativamente curtos, permite maior con- 
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trole dos problemas ecológicos e requer investimentos em infra-estrutura compa 
tíveis com o retorno proporcionado pela produção. 

Na Amazônia, ao contrário, ainda existem grandes dificuldades técnicas 
para o plantio em larga escala de lavouras temporárias e pastagens, e são necessá 
rios maiores investimentos para implantação da infra-estrutura. Por isso é propos 
to para a área amazônica o desenvolvimento de culturas permanentes, integradas 
com lavouras temporárias em pequena escala e extrativismo vegetal, paralelamen 
te a um grande programa de pesquisa tecnológica que viabilize novas alternativas 
para a atividade agropecuária sem risco de desequilíbrio ou exaustão dos recursos 
naturais. 

O terceiro componente da estratégia é a modernização tecnológica, 
como forma de viabilização econômica dos pequenos e médios estabelecimentos 
da região. No caso dos pequenos estabelecimentos, o objetivo é transformá-los, de 
unidades produtivas voltadas para a auto-suficiência, em empresas familiares vol 
tadas para o mercado e capazes de acumular capital e absorver tecnologia moder 
na. A modernização tecnológica dos pequenos e médios estabelecimentos envolve 
desde técnicas de produção e seleção de culturas até a criação de novos canais e 
formas de comercialização e requer o apoio intensivo da assistência técnica e 
extensão rural, pesquisa agr(cola e crédito rural. Por outro lado, a tecnologia mo 
derna, com alta mecanização e uso de insumos, é um elemento essencial para a 
exploração das áreas de cerrados dos grandes estabelecimentos, visando à amplia 
ção da área agr(cola na região. 

Também na pecuária a forma de desenvolvimento proposta pelo progra 
ma baseia-se principalmente na modernização tecnológica, sem ênfase no aumento 
da área ocupada com pastagens. Além do melhoramento das pastagens, conver 
tendo-se pastagens naturais em pastagens plantadas, o programa inclui o aprimora 
mento genético do rebanho e a introdução de um conjunto de técnicas para me 
lhorar a eficiência do processo produtivo, envolvendo controle de sanidade ani 
mal, qualidade da alimentação, sistemas de manejo dos rebanhos e das pastagens 
e outros aspectos. 

O quarto componente é o desenvolvimento dos pequenos e médios pro 
dutores, como forma mais eficiente para aumentar a produção de alimentos para o 
mercado interno, absorver maior quantidade de mão-de-obra (sobretudo a mão-de 
obra familiar) e promover a distribuição mais eqüitativa da renda na região. É para 
os pequenos e médios produtores que estará voltada a maior atenção do programa 
agropecuário, através da assistência técnica e extensão rural, crédito orientado e 
outras ações visando a melhorar suas condições de produção e de comercialização 
de bens agr(colas. Deverão ser utilizados modelos integrados de exploração, desen 
volvidos pelas Empresas. Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(EMATER's) e introduzidas culturas de maior valor econômico, principalmente 
lavouras de ciclo longo, nas áreas que apresentam condições agronômicas favorá 
veis. No mesmo sentido, devem ser destinados preferencialmente a pequenos e 
médios produtores as áreas de terras devolutas ou desapropriadas, com condições 
para projetos de colonização, e os projetos que envolvam grandes investimentos 
públicos em obras de irrigação e drenagem. 

As metas para o setor agropecuário indicam os n(veis a serem alcança 
dos na agricultura, pecuária e extrativismo vegetal da região, no período 1985-94, 
em termos de produção, área ocupada e outros componentes do processo produ 
tivo, representados por melhores (ndices de utilização dos recursos naturais e de 
produtividade dos fatores. Em sentido estrito, o programa agropecuário benefi- 
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. rá diretamente cerca de 60% dos produtores existentes na região. Todavia, a 
c•ª~0 desse e dos demais programas setoriais do Plano de Desenvolvimento produ 
~ benefi'cios generalizados a todo o setor, de .t~I form~ q~e as metas abrang~m 11 dos os produtores. Por outro lado, para perrrutrr a avaliaçâo do programa, utili 
t~-se como referência um conjunto de projeções sobre o desenvolvimento futuro 
~o setor na região sem considerar as propostas do PRODIAT. 

Os elementos básicos utilizados para a definição das metas são diferen 
tes na agricultura, na pecuária e no extrativismo vegetal. Na agricultura, o princi- 
al elemento é o aproveitamento integral (superior a 80%) do potencial de uso das 

ferras aptas existentes nos estabelecimentos incluidos no programa. Na pecuária 
é O aumento da produtividade com base na melhoria dos (ndices zootécnícos dos 
rebanhos, dos sistemas de manejo e da qualidade das pastagens. No extrativismo 
vegetal é a exploração dos recursos existentes, principalmente a madeira, mediante 
projetos em grandes áreas reservadas para exploração permanente. 

a} Metas da Agricultura 

A meta global de área cultivada para o ano de 1994, compreendendo 
todos os produtores da região, é de 6.672.700 hectares {Tabela IV.8), que signi 
fica um aumento de 158% em relação à situação atual (1985). Essa área corres 
ponde a um acréscimo de 3.016.700 hectares (83%) em relação à projeção da área 
cultivada para 1994 sem o programa (Tabela IV.9). As lavouras temporárias repre 
sentam 95% da meta de área cultivada e netas tem importância especial a produ 
ção de grãos (arroz, feijão, milho e soja), para a qual são destinados 92% da área 
cultivada total (Tabela IV.1 O). A meta de produção de grãos para 1994 represen 
ta um acréscimo de 7.176.160 toneladas ( 159%} em relação à produção prevista 
sem o programa. Ouanto ao valor da produção agr(cola total em 1994, deverá ser 
160% maior na situação com o programa do que sem o programa e 287% maior 
do que o n(vel atual (Tabelas IV.11 e IV.12). Tanto nas lavouras temporárias 
como nas lavouras permanentes, o valor da produção médio por hectare é maior 
com o programa, refletindo aumento de produtividade e prevalência de culturas 
mais rentáveis. Nesse aspecto, as culturas permanentes, apesar de ocuparem pe 
quena parte da área cultivada, apresentam valor por hectare bastante superior ao 
das culturas temporárias. 

As projeções do desenvolvimento do setor sem o programa, no que se 
refere às lavouras temporárias, foram feitas com base nas informações do I BG E 
sobre área colhida das principais culturas (arroz, milho, mandioca e soja) nos pe 
rrodos de 1975-77 e 1980-82. Não foram utilizadas as informações de 1970, 1975 
e 1980 (anos do Censo Agropecuário) para identificação de uma tendência 
porque essa década foi atípica na região, face à influência de programas como o 
POLOCENTRO e PROTERRA, os incentivos fiscais da SUDAM e outros fatores . 
As áreas médias dos dois referidos per rodos foram utilizadas para o cálculo de 
taxas de crescimento por área-programa, as quais, por sua vez, foram vinculadas 
a um modelo econométrico, para excluir elementos aleatórios e ralacioná-las a 
fatores determinantes do potencial de crescimento. 

Esse modelo compreende quatro variáveis ( índice de qualidade do solo, 
dotação de infra-estrutura, índice de ocupação do solo e proporção dos estabeleci 
mentos de mais de 2.000 hectares na área total recenseada), das quais somente as 
duas últimas mostraram-se relevantes na variação da área cultivada. Obteve-se 
então uma equação de regressão com essas duas variáveis, por meio da qual se cal 
culou a taxa de crescimento da área cultivada por área-programa. Essa taxa, apli 
cada à área média de 1975-77, determinou o acréscimo anual (constante), em hec 
tares, da área de lavouras temporárias no per rodo de 1985-94, a partir da área 
média de 1980-82. 
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TABELA IV.B 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR AGROPECUARIO 
AGRICULTURA 

AREA TOTAL CULTIVADA COM O PROGRAMA 
1985 · 1990 • 1994 

(1,000 hectares) 

LAVOURAS LAVOURAS TOTAL 
ÁREAS.PROGRAMA TEMPORÁRIAS PERMANENTES • 

1985 1990 1994 1985 1990 1994 1985 1990 1994 

Baixo Tocantins 41,0 97,2 110.7 15,7 47,2 49,8 56,7 144.4 160.5 
Tucuruf 24.7 29.2 31,7 1,1 4,4 5,3 25,8 33,6 37,0 
Marabá 38,6 69,6 88,7 1.4 6,9 7,0 40,0 76,5 95,7 
Araguaia Paraense 61,7 121,3 134,6 4,7 16,9 17,0 66.4 138,2 151.6 

SUBÁREA DO PARA 166,0 317,3 365,7 22,9 75.4 79,1 188,9 392,7 444,8 

Imperatriz 185,6 188,9 197,6 2,8 16,9 16,9 188,4 205,8 214,5 
Carolina 36,0 40,5 44,3 0,3 1.7 1,9 36,3 42.2 46,2 

SUBÁREA DO MARANHAO 221,6 229,4 241 ,9 3,1 18,6 18.8 224.7 248,0 260,7 

T ocantmópolis 36.4 54,1 59,6 5,5 10.6 10,9 41,9 64,7 70,5 
Araguaina 62.6 99,9 118,1 1,3 9,6 12,7 63.9 109.~ 130,8 
Pedro Afonso 37,6 61,0 104,5 0.4 7,5 16,6 38,0 68,5 121,1 
Mrracema do Norte 90,8 195,8 269,8 10,3 7,9 7,8 101,1 203,7 277,6 
Porto Naciona 1 82,B 201,5 364.2 3,3 7,7 21,0 96.1 209.2 385,2 
Formoso do Araguaia 95,1 340,1 549.4 í,2 3.5 3.5 96.3 343.6 552.9 
Vale do Paranã 85,8 219,8 375,3 2,1 9,3 10,6 B7.9 229,1 395,9 
N rquel ãnora 95,5 155.8 232,1 2,5 3,2 5.7 98,0 159.0 237.8 
Gurup: 184,3 417,9 559,8 2,5 16,1 19,6 186,8 434,0 579.4 
São Miguel do Araguaia 87,8 270,4 519,6 o.o 0,3 1,1 87,8 270,7, 520,7 
Alto Paraíso 139,7 224,0 317,0 11,9 23,5 24.4 151,6 247,5 341.4 
Ceras 393,3 574,9 584,2 17,6 52,1 56,6 410,9 627,0 640,8 
Aruana' 92,3 179,8 280,1 0,1 0,1 0,9 92.4 179.9 281,0 
Mineiros 117,1 119,0 124,6 0,5 0.4 0,2 117,6 119.4 124,8 

SUBÁREA OE GOIAS 1.601,1 3.114,0 4.458,3 59,2 151,8 191,6 1.660.3 3.265.8 4.649.9 

Cuiabá 2380 200,1 271,4 0,7 6,5 7,4 238,7 206,6 278,8 
Barra do Garças 359,6 399,7 697,6 0,4 3,7 5,9 360,0 403,4 703,5 
S5o Félix do Araguaia 37,7 164,6 328,3 2,8 5,4 6,7 40,5 170,0 335.0 

SUBÁREA DE MATO GROSSO 635,3 764.4 1.297,3 3,9 15,6 20,0 639,2 780,0 1.317,3 

TOTAL DA REGIÃO 2.624,0 4.425,1 6.363.2 89,1 261,4 309,5 2.713,1 4.686.5 6.672.7 
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TABELA IV.9 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR AGROPECUÃRIO 
PROJEÇÕES DA AREA TOTAL CULTIVADA SEM O PROGRAMA 

1985 · 1990 - 1994 
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LAVOURAS LAVOURAS TOTAL 
AREAS.PROGRAMA TEMPORÃRIAS PERMANENTES 

1985 1990 1994 1985 1990 1994 1985 1990 1994 

Baixo Tocantins 38,7 53,3 65,0 14,1 15.3 18,5 52,8 68,6 83,5 
Tucuruf 24.6 26.3 26,3 0,9 1,0 2,0 25,5 27;.3 28,3 
Marabá 37,9 52,5 64.2 1,1 1.2 1,3 39,0 53,7 65,5 
Araguaia Paraense 61,7 74.3 84.3 4,6 7,1 9.3 66,3 81,4 93,6 

SU8AREA DO PARA 162,9 206.4 239,8 20,7 24,6 31.1 183,6 231,0 270,9 

Imperatriz 185,8 185,8 185,8 2,0 2.2 2.4 187,8 188,0 188,2 
Carolina 36,0 36,0 36,0 0,3 0,3 0.3 36.3 36,3 36,3 

SUBAREA DO MARANHÃO 221,8 221,8 221,8 2,3 2,5 2,7 224,1 224.3 224,5 

Tocantinópolls 35,7 39,8 43,1 5.4 8,1 8,6 41,1 47,9 51,7 
Aragua(na 61,8 84,7 102,9 1,1 6,2 9,3 62,9 90,9 112.2 
Pedro Afonso 37,6 48,4 57,0 0,4 5,1 6,9 38,0 !::3,5 63,9 
Miracema do Norte 90,8 111,8 128,6 10,3 11,2 12,0 101,1 123,0 140.6 
Porto Nacional 82,B 117,5 145,4 3.3 3,6 4,7 86.1 121,1 150,1 
Formoso do Araguaia 58,8 171,8 198,5 1,0 1,1 1,2 59,8 172.9 199,7 
Vale do Paranlf 67,5 99,9 121,0 2,0 6,1 7.3 69,5 106,0 128.3 
N,quelãndia 95,5 116,9 134,0 2,5 3,5 6,6 98,0 120.4 140,6 
Gurupi 184.3 197,0 207,1 2,5 13,1 16,3 186,8 210,1 223.4 
São M íguel do Araguaia 87,8 124,1 153,1 o.o o.o o.o 87,8 124,1 153.1 
Alto Parafso 120,7 150,3 174,1 11,6 18,3 19,2 132.3 168.6 193,3 
Ceres 393.3 393,3 393.3 17,6 47,2 51,2 410,9 440,5 444,5 
Aruanã' 92.3 126,6 154,1 0,1 0,1 1,0 92,4 126,7 155,1 
Mineiros 117,1 117,1 117,1 0,5 0,5 0,6 117,6 117,6 117.7 

SUBAREA DE GOIAS 1.526,0 1,899.2 2.129.3 58,3 124,1 144,9 1.584.3 2.023,3 2.274,2 

Cu,abá 237,7 257.4 252.4 0,7 0,8 1,1 238,4 258.2 253,5 
Barra do Garças 319,7 454;.3 561.3 0,2 0,2 2.4 319,9 454,5 563,7 
SSo Félix do Araguaia 37.6 52,8 63,1 2,9 5,2 6,1 40,5 58,0 69,2 

SUBAAEA DE MATO GROSSO 595,0 764,5 876,8 3,8 6,2 9,6 598,8 770,7 886.4 

TOTAL DA REGIÃO 2.505,7 3.091,9 3.467,7 85,1 157.4 188,3 2.590,8 3.249,3 3.656,0 
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TABELA IV.10 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR AGROPECUARIO 
AGRICULTURA 

ÃREA CULTIVADA E PRODUÇÃO DE GRÃOS COM E SEM O PROGRAMA 
1985 - 1990 - 1994 

COM O PROGRAMA SEM O PROGRAMA 

ÃREAS.PROGRAMA ÃREA CULTIVADA PRODUÇÃO ÃREA CULTIVADA PRODUÇÃO 
(1.000ha) (1,000 t) 11.000 ha) {1.000 t) 

1985 1990 1994 11185 1990 1994 1985 1990 1994 1985 1990 1994 

Baixo Tocantins 19,1 52.4 61,9 15,7 44.8 66,5 17,7 24,6 30,0 14,7 20.4 24.9 
Tucuruf 18,9 22,0 24.4 24,1 29.0 35,2 18,8 20,1 20,1 24,0 25,7 25,7 
Marabá 34,7 57,8 76,1 44,7 79,0 112,1 34,4 47,6 58.2 44.4 61,5 75.2 
Araguaia Paraense 57,7 112,7 125,1 63.4 145,9 161,9 57,7 69.4 78,8 63,4 76,3 06.4 
SUBAREA DO PARA 130,4 244,9 287,5 147,9 298.7 375,7 128,6 161,7 187,1 146,5 183,9 212,2 
Imperatriz 168,B 170,7 179.4 214,6 234,1 260,0 169,1 169.1 169,1 214,5 207,5 207,5 
Carolina 33,2 35,8 39,3 32,3 38,6 50,9 33.2 33.2 33,2 32.3 32,3 32,2 

SUBAREA DO MARANHÃO 202,0 206,5 2t8,7 246,9 272.7 310,9 202,3 202.3 202.J 246.8 239,8 239,7 

T ocantin6polis 34,1 47,7 53,0 35.4 54,6 70,8 33,7 37,5 40,6 35,0 39.0 42.2 
Aragua(na 60,7 90,7 108,5 61,1 98.6 126,7 60,2 82,4 100,1 60,5 {.2,8 100,7 
Pedro Afonso 36,l 58,6 100,3 35,6 57,2 102,8 36,l 46.5 54,7 35,5 45,6 53,8 
Miracema do Norte 89,2 192,4 266,1 88,7 255,1 415,9 89.2 109,B 126.3 88,6 109,1 125,6 
Porto Nacional 84,2 197,1 352,7 90,2 274,6 567.4 81,2 115.3 141,3 90,2 127,0 151,6 
Formoso do Araguaia 94,2 337,0 546,1 149,0 740,8 1.214,5 58,0 170,0 196.2 77.0 389.7 428,9 
Vale do Paranã' 83,9 213,7 369,0 101 ,1 364,3 783,6 65,7 97,4 118,1 67,0 116,9 140,9 
Nlquelãndla 94,4 153,0 226,8 106,9 211,0 399,1 94.4 114,9 131,7 105,9 133.2 155,5 
Gurupi 180,6 407,6 548,4 207,0 669,7 1.056,7 183,6 196,5 206,6 207.0 221,8 234,0 
São Miguel do Araguaia 87,2 264.2 497,8 111,9 406,0 1.051,6 87,2 123,1 151,6 111,9 162,l 206,8 
Alto Para(so 138,8 219,5 312.4 144,9 335,6 596,6 120.0 149.4 173,0 114.3 147,5 176,6 
Ceres 391.4 567,2 575,9 585,3 928,5 1.005,2 391,5 391,5 391,5 586,3 506,7 589,6 
Aruanã' 91.4 173,6 273,5 96,2 275,5 554,9 91.4 121,9 148,3 96.2 130.2 158,5 
Mineiros 116,3 118,1 123,1 168.4 178,2 202,0 116,3 116.4 116,4 168,4 173,9 181,2 
SUBAREA,OE GOIAS 1.582,5 3.040,4 4.353,6 1.981,6 4.849,7 8.147,7 1.508,5 1.872,6 2.096,4 1.843,8 2.465,5 2745,9 
Cuiabá 236,3 195,3 266,3 344,9 329.3 581,2 236.0 255,9 251,0 344,9 376,8 385,8 
Barra do GarÇas 358.4 399,1 697,0 545,9 700,5 1.485,0 318,4 452,5 559,1 470,3 674,9 838,l 
Silo Félix do Araguaia 37,l 163,9 327,6 49,6 282,6 764,5 37,1 52,0 62,1 49,6 74,8 88,7 

SUBAREA DE MATO GROSSO 631,8 758.3 1.290,9 940,4 1.312.4 2.830,7 591,5 760,4 872,2 864.8 1.126,5 1.312,6 
TOTAL DA REGIÃO 2.546,7 4.250,l 6.150,7 3.316,8 6.733,5 11.665,0 2430,9 2997,0 3.358,0 3.101,9 4.015,7 4.510.4 
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LAVOURAS TEMPORARIAS LAVOURAS PERMANENTES TOTAL 
ARE~ROGRAMA 

1985 1990 1994 1985 1990 1994 1986 1990 1994 

Baixo Tocantins 80.494 272.375 369.254 222.449 224.826 1.396.354 302.943 497.201 1.765.608 
Tucuruí 62.384 80.287 95.607 5.931 5.645 78.689 68.315 85.932 174.296 
Marabá 117.501 234.501 317.690 5.811 2.647 130.412 123.312 237.148 448.102 
Araguaia Paraense 139.745 283.696 314.876 33.048 35.624 476.921 172.793 319.320 791.797 

SUBÁREA DO PARA 400.124 870.859 1.097.427 267.239 268.742 2.082.376 667.363 1.139.601 3.179.803 

tmperatríz 418.409 457.936 507.154 15.654 13.022 28.048 434.063 470.958 535.202 
Carolina 75.287 101.665 139.038 2.306 5.327 6.129 77.593 106.992 145.167 

SUBÁREA DO MARANHÃO 493.696 559.601 646.192 17.960 18.349 34.177 511.656 577.950 680.369 

T ocantinópolls 79.293 190.784 226.400 34.948 39.766 56.373 114.241 230.550 282.773 
Aragua(na 135.810 311.354 378.205 8.658 32.213 62.678 144.468 343.567 440.883 
Pedro Afonso 78.300 139.968 288.728 1.590 25.019 43.487 79.890 164.987 332.215 
Miraoema do Norte 206.939 539.034 848.146 28.938 14.572 17.061 235.877 553.606 865.207 
Porto Nacional 222.457 611.641 1.288.576 11.726 10.907 29.081 234.183 622.548 1317.657 
Formoso do Araguaia 303.388 1.540.813 1.819.914 3.490 1.614 4.062 306.878 1.542.427 1.823.976 
Vale do Paranã 230.351 796.582 1.712.327 53.019 55.475 139.793 283.370 852.057 1.852.120 
Niquelãndia 236.489 447.180 825.441 10.375 14.453 27.897 246.864 461.633 853.338 
Gurupi 423.489 1.347.716 2.055.544 8.371 57.312 78.657 431.860 1.405.028 2.134.201 
São Miguel do Araguaia 232.569 945.907 2.118.150 32 64 1.407 232.601 945.971 2.119.557 
Alto Paraíso 266.754 566.907 913.280 57.924 228.308 339.274 324.678 795.215 1.252.554 
Ceres 977.651 1.576.978 1.729.022 89.469 237.975 377.720 1.067.120 1.814.953 2.106.742 
Aruanã 166.918 484.751 876.440 302 151 4.730 167.220 484.902 881 .170 
Mineiros 274.839 285.787 326.340 1.844 1.685 851 276.683 287.472 327.191 

SUBÁREA DE GOIAS 3.835.247 9.785.402 15.406.513 310.686 719.514 1. 183.071 4.145.933 10.504.916 16.589.584 

Cuiabá 524.438 486.874 812.609 2.783 48.662 77.862 527.221 535.536 890.471 
Barra do Garças 986.953 1.292.964 2.690.439 628 6.455 19.668 987.581 1.299.419 2.710.107 
São Félix do Araguaia 105.648 543.549 1.217.407 14.588 26.577 10.876 120.236 570.126 1.228.283 

SUBAREA DE MATO GROSSO 1.617.Q39 2.323.387 4.720.455 17.999 81.694 108.406 1.635.038 2.405.081 4.828.861 

TOTAL DA REGIÃO 6.346.106, 13.539.249 21.870.587 613.884 1.088.299 3.408.030 6.959.990 14.627.548 25.278.617 

(Em Cz$ mil de Fev./86) 
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TABELA IV,11 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA·TOCANTINS 

SETOR AOROPECUARIO -AGRICULTURA 
VALOR DA PRODUÇÃO TOTAL COM O PROGRAMA 

1986 · 1990 · 1994 
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TABELA IV.12 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR AGROPECUÃRIO -AGRICULTURA 
PROJEÇÕES DO VALOR DA PRODUÇÃO TOTAL SEM O PROGRAMA 

1985 · 1990 - 1994 

LAVOURAS TEMPORÃRIAS LAVOURAS PERMANENTES TOTAL 
AREAS-PROGRAMA 

1985 1990 1994 1985 1990 1994 1985 1990 1994 

Baixo Tocantins 72.647 100.067 122.048 229.334 250.012 277.821 301.981 350.079 399.869 
Tucuru( 62.105 66.422 66.390 6.122 6.686 11 925 68.227 73.108 78.315 
Marabá 115.370 159.731 195.236 6.050 6.060 6.948 121.420 165.791 202.164 
Araguaia Paraense 139.745 168.023 190.721 33.048 46.317 58.743 172.793 214 340 249.464 

SUBAREA DO PARA 389.867 494.243 574.395 274.554 309.075 355.437 664.421 803.318 929.832 

Imperatriz 418 250 406.221 406.221 16.544 17.736 19.183 434.794 423.957 425.404 
Carolina 75.287 75.287 75.287 2.313 2.608 2.703 77.600 77.895 77 990 

SUBAREA DO MARANHAO 493.537 481 .508 481.508 18.857 20.344 21 886 512.394 501.852 503.394 

T ocan tlnópolis 75.660 84.326 91.202 35.552 50.109 52.971 111.212 134.435 144.173 
Aragua(na 130.913 179.288 217.981 8.920 34.463 50.506 139.833 213.751 268.487 
Pedro Afonso 78.300 100.774 118.821 1.590 25.440 34.718 79.890 126.214 153.531 
Miracema do Norte 206.939 254.845 293.156 28.938 31.538 33.636 235.877 286 383 326.792 
Porto Nacional 222.457 310.813 374 175 11.726 12.792 18.229 234.183 323.605 392.404 
Formoso do Araguaia 170.098 888.929 965.901 3.601 3.943 4.190 173.699 892.872 970.091 
Vale do Paranã 165.257 283.513 337.454 9.174 30297 36.483 174.431 313.810 373.937 
Niquelândra 236.489 295.176 340.936 10.375 15.248 31.148 246.864 310.424 372.084 
Guru pi 423.489 450.415 468.557 8.371 62.185 78.315 431.860 512.600 546.872 
São Miguel do Araguaia 232.569 332.056 419.005 32 32 64 232.601 332 088 419.069 
Alto Paraisa 224.182 279.578 324.360 58.003 92.125 96.839 282.185 371.703 421.199 
Ceres 997.651 976.936 975.926 89.493 240.480 260.776 1.087.144 1217416 1.236.702 
Aruanã 166.918 261.428 311.767 302 326 4.834 167.220 261.754 316.601 
Mineiros 274.839 276.366 281.438 1.844 1.980 2.123 276.683 278.346 283.561 

SUBAREA DE GOIAS 3.605.761 4.974.443 5.520.679 267.921 600.958 704.824 3.873.682 5575.401 6.225.503 

Culabá 524.438 561.620 567.320 2.783 2.973 4.420 527.221 564.593 571.740 
Barra do Garças 849.434 1.218.481 1.279.370 644 676 11.575 850.078 1,219.157 1 290.945 
Sào Féti x do Araguaia 105.648 159.302 188.200 14.588 26 553 31.108 120.236 185855 219.308 

SUBAREA DE MATO GROSSO 1479.520 1.939.403 2.034.890 18.015 30.202 47.103 1.497.535 1.969.605 2.081.993 

TOTAL DA REGIAO 5.968.685 7.889.597 B.611.472 579.347 960 579 1.129.2~ 6.548.032 8850.176 9.740 722 

{Em CzS mil de Fev./86) 
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, Na formulação, ~esse modelo h?uve a preocu~~ção de se toi:i~r .em con- 
!1. · t,eeimento emp1rico sobre a aqricultura da reg,ao. Para se dividir a área 

E
iO ::re as diversas cultur~s,. ao longo do perrodo de 1985-94,_adotou-se um 

~~ ritério: na área amazoruca. manteve-se a~ n_,es,:n~s propor9o!s observadas ··> 982. na área dos cerrados optou-se pel~ diminuição da posiçao relativa do 
: -~ com recupera_ção da cultura de ma_nd1o_ca e aumento da participação do 
:~~~· e da soja. Asstrr\~e chegou à de~ermmaçao _de áreas_ pa_ra as principais cultu- 
:.~~ti~;nciusive para o f~1Jao, que se cons1?er9u cultivado p~mc1palmente em consór 
·.··.:: com O milho. Da, se obteve as projeçoes da produção, com base nos índices 
, -605 de rendi_mento por hectare ~e 1980-82, e do valor da produção, com base 
,o (ndices médios de preços do penedo de 1979-83. 

Para as lavouras permanentes os critérios de projeção foram mais sim 
pois se presumiu uma taxa de ~rescimento de 2% ao ano na área cultivada, ::'ser aproximada da taxa de crescimento da população rural da região. Esse cri 

flfriO não foi usado no caso da cana-de-açúcar, cuja área foi projetada com base 
nos projet~s aprovados pela Comissão Exe~utiva Nacional do ~Icool - CENAL e 
.,,, projeçoes do ,=: ROO IA T sobre produçao de álcool na reg,ao a longo prazo. 
Os índices de rendimento por hectare e os preços dos produtos foram determina- 
dOS através de estudos e pesquisas de campo do PRODIAT. 

A contribuição para as metas a ser dada pelos produtores diretamente 
vinculados ao programa (cerca de 60% do total) pode ser representada pelo fato 
de que deverão ter em 1994 uma área cultivada total de 4.990.61 O hectares, que 
corresponderá a 77% da área cultivada da região. Esses produtores, cuja área total 
corresponde estimativamente a 51 % da área de todos os estabelecimentos (área 
,ecenseada), deverão entrar gradativamente no programa durante um período de 
cinco anos a partir de 1985, de forma que em 1990 sua área cultivada já deverá 
representar 57% da área cultivada total (ver item 2.2.3). 

b) Metas da Pecuária 
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As metas da pecuária se referem principalmente à melhoria da produti 
vidade do rebanho bovino e das pastagens, como fator básico para o aumento da 
produção. No conjunto da região, a área a ser usada com pastagens é aproxima 
damente a mesma, nas situação com o programa e sem o programa. Ao ni'vel das 
áreas-programa, há aumento de área em alguns casos e redução em outros. Nesse 
aspecto, o objetivo do programa é substituir parte das pastagens naturais por 
pastagens plantadas e principalmente aumentar a produtividade destas. Em ter 
mos quantitativos, os resultados mais importantes do programa se referem à evo 
lução do rebanho e à produção de gado e de leite (Tabela IV.13). 

As principais metas de produtividade, a serem alcançadas no período 
de 1985-94, são as seguintes: aumentar os índices de natalidade, atualmente 
estimados, na média da região, em 56% na pecuária de corte e 70% na pecuária 
de leite, para 76% e 80%, respectivamente; reduzir os rndices de mortalidade, 
atualmente de 20% de animais que não atingem a idade útil (idade de abate nos 
machos e idade de primeiro parto nas fêmeas), para a média de 9%; aumentar a 
taxa de ganho de peso, cerca de 290 gramas atuais para 390 gramas por dia, nos 
novilhos de corte, durante o perrodo do nascimento até o abate; diminuir a taxa 
de reforma anual de matrizes, de 20% para cerca de 17%, como conseqüência da 
redução da idade de primeiro parto e do prolongamento da vida útil de cinco para 
seis anos; aumentar a capacidade de suporte das pastagens, no caso da pecuária de 
leite (exclusivamente pastagens plantadas), da média atual de 0,8 unidades animal 
(UA)/hectare, para 1,2 UA/ha, e na pecuária de corte, .de 0,6 UA/ha para 1,0 
UA/ha nas pastagens plantadas, mantendo-se nas pastagens naturais a capacidade 
atual de 0,2 UA/ha. 
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CX) TABELA IV.13 

REGIÃO DA BACÍA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 
SETOR AGROPECUÁRIO 

PECUARIA 
AREA DE PASTAGENS, REBANHO BOVINO E PRODUÇÃO COM O PROGRAMA 

1985-94 

1985 1994 

ÃREA DE PASTAGENS REBA· VENDA PRODU- ÃREA DE PASTAGENS REBA· VENDA PRODU- 
ÃREAS-PROGRAMA 11.000 ha) NHO DE ÇÃODE (1.000 "9) NHO DE ÇÃODE 

BOVINO BOVINOS LEITE BOVINO BOVINOS LEITE 
Pl1n18dn N11tUn11i1 Total (111Xl cebJ {111XlcebJ (1.ID) 1) Plantadas Naturais Totlll (111XlcabJ (1.<mcabJ (1.10>0 

Baixo Tocantins 20,4 2,6 23,0 28,3 6,4 1.538 31,8 4,5 36,3 48,5 12,9 11.794 
Tucuruf 91,8 24,3 116,1 105,7 20,2 4.090 129,4 36,3 165,7 160,4 33,3 14.624 
Marabá 341,0 80,1 421,1 331,7 64,1 8.207 467,1 113,7 580,8 473,9 94,0 22.593 
Araguaia Paraense 708,8 271,3 980,1 654,8 96,1 10.143 981,7 361,9 1.343,6 1 018,7 172,5 24.202 

SUBAREA DO PARA 1.162,0 378,3 1.540,3 1.120,5 186.8 23.978 1.610,0 516,4 2 126.4 1.701,5 312,7 73.213 

Imperatriz 428.7 83,1 511,8 423,4 82,5 16.359 589,0 113,9 702,9 617,3 127.7 48.556 
Carolina 192,6 36,2 228,8 188,4 36,3 3.594 265.3 52,9 318,2 289,6 61,8 25.238 

SUBAAEA DO MAAANHAQ 621,3 119,3 740,6 611,8 118,8 19.953 854,3 166,8 1.021,1 906,9 189,5 73.794 

Tccannnôpolls 201,0 28,8 229,8 208,1 45.2 8.946 277,0 38,3 315,3 306,2 70,9 34.919 
Aragua(na 627,8 115,6 743,4 642.2 137,8 12.408 860,3 156.9 1.017,2 896,2 196,1 34.821 
Pedro Afonso 309,0 61,9 370,9 315,1 66,8 7.201 429,3 80.3 509,6 493,4 117,2 67.303 
Miracema do Norte 291,7 178,3 470,0 437,7 71,9 9.953 420,1 203,6 623.7 907,6 203,4 83.492 
Porto Nacional 462,3 233,0 695.3 569,6 94,2 12.570 656,3 275,6 931,9 1.107,0 237,8 79.958 
Formoso do Araguaia 412,6 155,7 568,3 374,3 63,8 4.359 579,9 188,2 768,1 697.2 144,6 30.052 
Vale do Parsnã 556,2 233,5 789,7 591.9 101.3 8.117 772,5 300.4 1.072,9 958,1 188,3 46.026 
Niquelândia 395,3 237,6 632,9 592.2 97.6 34,766 558,7 291,0 849,7 1.073,8 223,5 99.524 
Gurupi 943,7 305,6 1,249,3 958,6 180.2 42.620 1.308,5 397,2 1.705.7 1.504,7 317,3 146.236 
São Miguel do Araguaia 984,2 524,5 1.508,7 1.177,0 186,8 14.289 1.384.2 641,7 2025.9 2.147,3 426,9 66.706 
Alto Parafso 424.4 276,2 700,6 648,1 103,7 52.533 599.5 338,9 938,4 1.173,2 237,4 100.138 
Ceres 2 500,6 381.3 2.881,9 2.581.5 559.3 22.628 4,430.5 515.6 3.946,1 3.640,9 811,5 411.551 Aruanã 612,5 384,6 997,1 I 863,4 135,5 22.542 862,1 474,7 1.336,8 1546,0 303,5 65.403 
Mineiros 394,0 375,9 769.9 856,3 136,1 35239 548,3 493,6 1.041,9 1.319,6 238,0 75.315 

SUBAREA DE GOIAS 9.115,3 3.492,5 12.607,8 10 816,0 1.980,2 288.171 12.687,2 4 396,0 17.083,2 17.771,2 3.716.4 1.341.444 

Cuiabá 672,0 251,7 923,7 605,6 87,6 25.254 944.4 310,3 1.254,7 1.139,8 219,5 49.573 
Barra do Garças 737,9 287,5 1.025.4 661,7 94,6 6.725 1.037,3 395,4 1.432,7 1.383,1 2B7,7 28.051 
São Félix do Araguaia 752,0 296,7 1.048,7 670,2 93,0 1.307 1.053,8 365,7 1.419,5 1.249,0 Z36,5 10.073 

SUBAREA DE MATO GROSSO 2.161,9 835,9 2.997,8 1.937,5 275,2 33.286 3.035,5 1 071,4 4106.9 3.771,9 743,7 87.697 

TOTAL DA REGIAO 13.060,5 4.826,0 17.886,5 14.485,8 2.561,0 365.388 18.187,0 6.150.6 24.337,6 24.151,5 4.962,3 1,576,148 
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--; s- As projeções da evolução da pecuária da região sem o programa têm ; :,,.,. . ~ .... ·- mo base os mdices atuais de produtividade e estimativas sobre o aumento da ): ·- 
!1 :ea ocupada com pastagens (Tabela IV.14). 

il 1 
c) Metas do Extrativismo Vegetal ,. -~ 

1 As metas para esse subsetor se referem à produção de madeira (outros '· produtos extrativos importantes da região, como o babaçu, são considerados no 
,..... ~· t • rograma de agroindústria). A determinação das metas teve como elemento básico 

~ potenci~l ~e exploração. florestal ,:em reflorestame0to (Tabela IV.7). Os elemen- 
tos subsidiários foram as intormacões sobre produção atual ( 1980 e 1985), serra- 
rias existentes por áreas-programa e seus ruveis médios de produção na área ama- 

f 
zônica e na área ?ºs ~erra~os. As metas pressupõem um melhor aproveitamento 
da madeira sxtrarda, incluindo a que provém do desmatamento, mas principal- 
mente como- re~ultado da delimitação de áreas para projetos de exploração perma- 

I nente sob manejo. 
Na quantificação das metas sem o programa utilizou-se uma projeção de 

longo prazo do subsetor, partindo-se da estrutura de produção atual e observan- 

( · do-se as tendências do desmatamento e os limites dos estoques de madeira existen- 

·1 
tes (Tabela IV.15). Essas projeções foram acrescidas de 20% no período 1985-90 e 

i de 60% no per(odo de 1991-94, com rndices representativos do aumento da pro- ,,--- 1 dução (metas) através de sistemas racionais não predatórios. 

~ 1 ,..... 1 2.2.3. Programação ! 

\ ·, A programação do desenvolvimento da agropecuária na região é orienta- ,--. 
~ da por um componente normativo e um componente técnico. O primeiro decorre l 

r> ,, l dos objetivos do programa e se refere a diretrizes e parâmetros normativos, expres- 
sos em termos de critérios para seleção dos produtores, prioridades quanto a pro- 

i l dutos e áreas, escolha de mecanismos indutores da realização das metas e defini- 

\ 
; cão da estrutura de uso do solo mais adequada para a região. ,-. \ 
! O componente técnico decorre do conjunto de restrições a serem leva- ~ 
' das em conta para assegurar o realismo das metas e do programa. Nesse aspecto, o 

principal elemento a considerar é a disponibilidade de terras aptas, sobretudo para ! 

t i 
uso agrícola. Há também as restrições de caráter agronômico (tipos de solos, alti- • 

,.- JI l 
1 tude, umidade, disponibilidade de água}, econômico (mercado, preços, custos de l 1 produção, disponibilidade de fatores), legal (legislação de uso do solo, áreas de l t 
1 

. 1\ 
~ reservas), tecnológico (espécies adaptadas à região, sistemas de manejo, problemas 
i fito-sanitários) e institucional e cultural (fatores diversos que podem dificultar a 1 

mobilidade dos fatores ou sua capacidade de resposta aos mecanismos do pro- i 
1 l i l grama). 

,....... r 
As restrições que não podem ser removidas (ao menos em termos previ- 

l ,,.... .1 ; t síveis para o período de 1985-94) se constituem em condicionantes dos limites e 
da dimensão do programa. A formulação do programa tem que se adaptar a essas i restrições, apesar da dificuldade para se quantificar sua intensidade e rigidez a 

,--- 1 l t longo prazo. Por outro lado. as restrições que podem ser superadas no período de 
1985-94 se convertem, no contexto do programa, em demandas de fatores cujo 

fl ' 
atendimento é necessário para a concretização das metas. Essas demandas são de 

,....... .. natureza quantitativa e qualitativa e de seu atendimento depende a execução e a 

1 
I 

viabilidade do programa. j 

Do ponto de vista operativo o programa para a agricultura e a pecuária ,-. se caracteriza essencialmente como um programa de assistência técnica e extensão 
,.-- 

1 

rural, por meio do qual os produtores da região serão orientados para a aplicação 

,....... t ' 109 '• 
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TABELA IV.14 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR AGROPECUARIO 
PECUARIA 

PROJEÇÕES DE AREA DE PASTAGENS, REBANHO BOVINO 
E PRODUÇÃO SEM O PROGRAMA 

1994 

AREA DE PASTAGENS REBA- VENDA PRODU- 
AREAS-PROGRAMA (1.000 hal NHO DE ÇÃODE 

BOVINO BOVINOS LEITE 
Plantadas Naturais Total (1ID>cabJ (1.<XX> cabJ (1IDJ Q 

Baixo Tocantins 27,9 3,6 31,5 38.7 9,0 2 104 
Tucurur 125,6 33,2 158,8 144,5 27,6 5.592 
Marabá 466,2 109,5 575,7 453,5 87,6 11.222 
Araguaia Paraense 969.2 371,0 1.340,2 895,2 131,5 13.869 

SUBAREA DO PARA 1.588,9 517,3 2.106,2 1.532,l 255,7 32.787 

Imperatriz 586.2 113,6 699,8 578,9 112,7 22.369 
Carolina 263,3 49,6 312,9 257,6 49,7 4.914 

SUBAREA DO MARANHAO 849,5 163,2 1.012,7 836,5 162,4 27.283 

Tocantinópolis 274,8 39.4 314,2 284,5 61,8 12.232 
Araguaina 858,4 158,0 1.016.4 877,9 188.4 16.969 
Pedro Afonso 422,5 84,6 507,1 430,9 91 ,2 9.846 
M,racema do Norte 398,8 243,8 642,6 598,9 98,3 13.609 
Porto Nacional 632,2 318,5 950,7 778,5 128,8 17.188 
Formoso do Araguaia 564,3 212,9 777,2 511,9 85,9 5.960 
Vale do Paranã 760,5 319,3 1.079,8 809,7 138,5 11.099 
Niquelândia 540,5 324,9 865,4 809,7 133,5 47.537 
Guru pi 1.290,4 417,9 1.708,3 1.310,7 246.4 58.277 
São Miguel do Araguaia 1.345,8 717,3 2.063,1 1.609,4 255,5 19.537 
Alto Pararso 580,3 377,6 957,9 886,2 141,9 71 .831 
Ceres 3.419,2 521,4 3.940,6 3.529,9 764,7 304.411 
Aruanã 837,4 525,8 1.363,2 1.180,6 185,2 30.822 
Mineiros 538,7 514,1 1.052,8 1.170,9 186,1 48.184 

SUBAREA DE GOIAS 12.463,B 4.775,5 17.239,3 14.789,7 2.706,2 667.502 

Cuiabá 918,B 344,2 1.263,0 828,1 112,6 34.531 
Barra do Garças 1.009,0 393,0 1.402,0 904,8 129.4 9,196 
São Félix do Araguaia 1.028,3 405.7 1.434,0 916,2 127,2 1.787 

SUBAREA DE MATO GROSSO 2.956,1 1.142,9 4.099,0 2.649,1 369,2 45.514 

TOTAL DA REGIAO 17.858,3 6.598,9 24.457,2 19.807.4 3.493,5 773.086 

,.. 
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TABELA IV.15 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR AGROPECUARIO 
EXTRATIVISMO VEGETAL 

PRODUÇÃO DE MADEIRA EM TORAS COM E SEM O PROGRAMA 
1985 -1990 · 1994 

(1.000 m3) 

COM O PROGRAMA SEM O PROGRAMA 
AREAS.PROG RAMA 

1985 1990 1994 1985 1990 1994 

Baixo Tocantins 396 596 754 396 496 546 
Tucuruí 324 484 614 324 404 444 
Marabá 440 528 528 440 440 396 
Araguaia Paraense 742 1.114 1.262 742 928 928 

SUBAREA DO PARA 1.902 2.722 3.158, 1.902 2.268 2.314 

Imperatriz 720 668 668 720 756 620 
Carolina - - - - - - 

SUBAREA DO MARANHÃO 720 668 668 720 756 620 

T ocantinópolis 94 112 112 94 94 84 
Araguai'na 172 206 206 172 172 154 
Pedro Afonso 4 8 8 4 6 6 
Miracema do Norte 48 72 82 48 60 60 
Porto Nacional - - - - - - 
Formoso do Araguaia 28 44 54 28 36 40 
Vale do Paranã 178 160 160 178 134 120 
Niquelândia 38 58 74 38 48 52 
Gurupi 164 196 196 164 164 148 
São Miguel do Araguaia 86 130 146 86 108 108 
Alto Para(so 86 76 76 86 64 58 
Ceres - - - - - - 
Aruanã 96 144 182 96 120 132 
Mineiros - - - - - - 
SUBAREA DE GOIAS 994 1.206 1.296 994 1.006 962 

Cuiabá 100 120 120 100 lOO 90 
Barra do Garças 50 240 336 50 200 240 
São Félix do Araguaia 28 240 400 28 200 280 

SUBAREA DE MATO GROSSO 178 600 856 178 500 610 

TOTAL DA REGIAO 3.794 5.196 5.978 3.794 4.530 4.506 
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de modelos de exploração em suas propriedades, envolvendo modernização tecno 
lógica, aumento de produtividade, prioridade para determinados produtos e ativi 
dades, melhor aproveitamento da terra e outros aspectos. 

Do ponto de vista técnico essa ação será apoiada pela pesquisa e experi 
mentação agropecuária, enquanto que do ponto de vista financeiro serão destina 
dos recursos para financiar uma parte das necessidades de investimento e custeio 
através do crédito rural. O programa não envolve diretamente todos os produto 
res, mas na sua definição considera-se que todo o setor agropecuário da região 
será beneficiado pelo Plano de Desenvolvimento, principalmente através dos pro 
gramas de infra-estrutura econômica (transportes, armazenagem, energia e comu 
nicações). 

Os produtores incluídos no programa são classificados segundo a área de 
seus estabelecimentos (pequenos, médios e grandes) e serão orientados para a apli 
cação de diversos modelos de exploração, combinando agricultura e pecuária, ou 
exclusivos de agricultura ou de pecuária, de acordo com o tamanho da proprie 
dade, as condições edafoclimáticas, localização e outros fatores. O fato do pro 
grama não prever o atendimento a todos os produtores decorre tanto de limi 
tações técnicas e financeiras como da conveniência de certa concentração das 
ações, para garantir maior eficiência da assistência técnica e do crédito rural. No 
programa agrícola estão inclu (dos 116.149 dos 195. 788 produtores agropecuários 
recenseados em 1980; no programa de pecuária estão 10.143 desses produtores, 
excluindo-se os estabelecimentos de menos de 100 hectares. 

a) Programa Agrícola 

O programa agrícola tem quatro linhas de ação: lavouras temporárias de 
sequeiro em pequenos e médios estabelecimentos, lavouras temporárias de sequei 
ro em grandes estabelecimentos, lavouras com drenagem e irrigação e lavouras 
permanentes. Para efeito dos cálculos globais do programa, forain classificados 
como pequenos e médios os estabelecimentos com área até 1.000 hectares, e 
como grandes os demais. 

O número de produtores inclu (dos no programa foi determinado a par· 
tir da avaliação de um conjunto de elementos básicos: o total de estabelecimentos 
existentes na região, a estrutura fundiária, o potencial de uso agrícola das terras, 
as metas de produção e as possibilidades de desenvolvimento do sistema de exten 
são rural das EMATER estaduais. Após o estudo de algumas hipóteses alternativas, 
considerou-se adequado dimensionar o programa para abranger cerca de 60% dos 
estabelecimentos existentes, cuja área conjunta representa 32% da área total da 
região e que são, presumivelmente, detentores de cerca de 51 % das terras aptas 
para agricultura (como hipótese para cálculo, admitiu-se que a proporção das 
terras aptas em relação à área total é 30% maior nos estabelecimentos recenseados 
do que na média da região; essa hipótese baseia-se na tendência natural do pro 
cesso de ocupação, voltado preferencialmente para as melhores terras). 

Além do dimensionamento, foi estabelecido também um escalonamento 
da entrada dos produtores no programa, que serão inclu rdos gradativamente du 
rante um per(odo de cinco anos, nas proporções de 5%, 20%, 35%,·30% e 10%. 
Esse escalonamento se dará ao n i'vel das áreas-programa, as quais, por sua vez. são 
classificadas em três nrveis de prioridade para fins do programa agrícola. Na pri 
meira prioridade, com in(cio do programa em 1985, estão as áreas do Baixo 
Tocantins, Tucuruí, Marabá, Imperatriz, Tocantinópolis, Araguai'na, Formoso do 
Araguaia, Vale do Paranã, Alto Paraíso e Barra do Garças; na segunda prioridade, 
com in(cio em 1987, estão as áreas de Araguaia Paraense, Carolina, Miracema do 
Norte, Gurupi, Ceres, Aruanã e Cuiabá; na terceira prioridade, com lmcio em 
1989, estão as áreas de Pedro Afonso, Porto Nacional, Niquelândia, São Miguel 
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do Araguaia, Mineiros e São Félix do Araguaia. Desse modo, a entrada dos produ 
tores no programa se dará ao longo do período de 1985 a 1993. 

Do total de 186.228 estabelecimentos pequenos e médios (área até 
1000 hectares} existentes na região (Tabela IV.16), 111.738 foram incluídos no 
p~ograma de lavouras temporárias de sequeiro, com meta global de área cultivada 
de 1 837.990 hectares (Tabela IV.17), que corresponde à utilização de 100% de 
seu potencial de terras aptas para esse tipo de atividade. A divisão dessa área 
segundo as diversas culturas (arroz, milho, feijão, mandioca, soja, algodão, aba 
caxi mamona e hortigranjeiros) por áreas-programa, foi feita por uma combinação 
de diversos critérios, tendo por base as estatísticas do IBGE, as pesquisas de 
campo dos modelos de exploração e informações ernprricas sobre preços, custos 
e tendências do mercado. Ao final se utilizou determinadas combinações que, à 
luz de estimativas das tendências futuras e das indicações do zoneamento agri'cola, 
revelaram maior viabilidade econômica. As áreas cultivadas foram também calcula 
das por anos, a partir de 1985, de acordo com a prioridade das áreas-programa e 
com o fluxo de entrada dos estabelecimentos no programa (Tabela IV.12). Para os 
cálculos da produção foram utilizados (ndices crescentes de produtividade por 
hectare no período de 1985-94, como resultado de melhor tecnologia e novas prá 
ticas de cultivo. 

O programa de agricultura de sequeiro para grandes estabelecimentos 
(área maior que 1.000 hectares) destina-se basicamente à produção de grãos na 
área de cerrados. Para esse fim foram selecionadas áreas-programa de Goiás e Mato 
Grosso com predomínio de cerrados e baixa taxa de ocupação das terras, excluin 
do-se, em conseqüência, as áreas-programa de Tocantinópolis, Araguaína, Pedro 
Afonso, Ceres e Mineiros. Dos 7 .560 estabelecimentos existentes na região (Tabela 
IV.16), 4.411 foram inclu (dos no programa, com meta global de área cultivada de 
2.510.270 hectares (Tabela IV.17). Nesses estabelecimentos, o (ndice médio pro 
gramado de utilização do potencial de terras para uso agrícola é de 90% nos esta 
belecimentos de 1.000 a 2.000 hectares e de 80% nos demais. 

Os cálculos da produção foram feitos para os produtos principais (soja, 
milho e arroz), admitindo-se que a área cultivada em cada área-programa será divi 
dida entre essas três culturas nas seguintes proporções: 60% para soja, 30% para 
milho e 10% para arroz (essas proporções se referem ao total do per(odo de 
1985-94 e podem variar anualmente). 

Quanto à incorporação anual de áreas, pressupôs-se que 10% do total 
será no primeiro ano (1985) e 400/o até 1990, chegando-se aos 100% em 1994. Os 
rendimentos por hectare são diferentes do caso anterior e baseiam-se no fato de 
que a tecnologia de produção a ser adotada será intensiva no uso de insumos 
modernos. Considerou-se também nesses rendimentos as diferenciações entre as 
áreas-programa, inclusive no que se refere a maiores ou menores riscos de frustra 
ção de safras. Por fim, os cálculos da produção resultaram da multiplicação dos 
rendimentos pelas áreas cultivadas. 

O programa de agricultura com drenagem e irrigação concentra-se em 
algumas áreas com melhor aptidão para esse tipo de atividade e destina-se a peque 
nos produtores. Para drenagem a proposição se baseia nas diretrizes e critérios do 
Programa Nacional para Aproveitamento de Várzeas' Irrigáveis (PROVARZEAS) 
e para irrigação o modelo é de pequenos projetos a nível de propriedade, com 
exceção da área do Vale do Paranã, na qual o Projeto Paranã 1, desenvolvido pelo 
PRODIAT, prevê a irrigação de cerca de 40.000 hectares até 1994. Os produtores 
a serem beneficiados fazem parte do conjunto de pequenos e médios produtores 
incluídos no programa (lavouras de sequeiro) e sua meta total de área com drena 
gem e irrigação é de 101.000 hectares em 1994 (Tabela IV.18). É prevista mais 
de uma colheita por ano, com as seguintes proporções de utilização da área: 100% 
para arroz, 30% para soja, 200/o para milho e 20% para feijão. A produção total 
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TABELA IV.16 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR AGROPECUARIO 
PROGRAMA AGRl't:OLA 

NOMERO DE ESTABELECIMENTOS E AREA TOTAL SEGUNDO OS ESTRATOS OE AREA 
1980 

ATE 1.000 ha 1.000 A 2.000 ha MAIS DE 2.000 ha TOTAL 
AR EAS,PROG RAMA ESTABELE- AREA ESTABELE· AREA ESTABELE· AREA ESTABELE AREA 

CIMENTOS TOTAL CIMENTOS TOTAL CIMENTOS TOTAL CIMENTOS TOTAL 
(1,000 ha) (1.000 hal (1.000 ha) (1.000 hal 

Baixo Tocantins 35.146 769,2 25 35,3 55 478,5 35.226 1.283,0 
Tucuru( 3001 350,0 49 66,7 77 486,0 3.127 904,7 
Marabá 3179 465,5 95 132,9 182 927,5 3.456 1.525,9 
Araguaia Paraense 10.139 1.021,0 84 125,6 184 2.171,3 10.407 3.317,9 

SUBAREA DO PARA 51.465 2.605,7 253 362,5 498 4.063.3 52.216 7.031,5 

Imperatriz 20.066 1.062,1 129 178,9 106 468,8 20.301 1 709,8 
Carolina 5.662 609,8 147 194,4 60 255.8 5.869 1.060,0 

SUBAREA DO MARANHÃO 25.728 1.671,9 276 373,3 166 724,6 26.170 2.769,B 

Tocantinópolis 6.962 665,7 105 147,6 83 301,8 7.150 1.115,1 
Araguaína 3.566 529,6 142 205,5 183 943,1 3.891 1.678,2 
Pedro Afonso 6931 1.336,0 245 318.8 125 480,2 7.301 2135,0 
M1racema do Norte 5659 1.261,2 275 381.4 173 658.5 6.107 2.501.1 
Porto Nacional 7.647 1.593,1 463 645.1 333 1.398,7 8.443 3.636,9 
Formoso do Araguaia 2 114 830,8 197 272.2 107 2.615,6 2.418 3.718,6 
Vale do Paranã" 7 293 956,8 274 391,4 241 1.061,2 7.808 2.409,4 
Niquelãndla 9.128 1.429,7 266 370.2 219 944,7 9.613 2.744,6 
Gurupi 9.804 1808,4 432 591,8 203 640,6 10.439 3240,8 
São Miguel do Araguaia 2.704 745,7 296 419.1 277 1.700,5 3.277 2.865,3 
Alto Para(so 6.481 919,0 253 362,5 223 998.5 6.957 2 280,0 
Ceres 24.360 2.329.4 361 491,8 165 629,1 24.866 3.450,3 
Aruanã 2.676 522,7 192 275,5 180 935,7 3,048 1.733.9 
Mineiros 3.756 749,9 333 472,3 320 1.436.6 4.409 2.658,8 

SUBAREA DE GOIAS 99.081 15.678,0 3 834 5345,2 2.832 15.144.8 105.747 36.168,0 

Cuiabá 5.628 818,8 382 518.7 406 2.043.4 6.416 3.380,9 
Barra do Garças 3.358 742,5 265 362,0 440 4 460.6 4.063 5.565,1 
São Félix do Araguaia 968 213,0 36 51,2 172 3.278,3 1.176 3 542,5 

SUBAREA DE MATO GROSSO 9.954 1.774,3 683 931.9 1.018 9.782,3 11.655 12 488.5 
TOTAL DA REGIAO 186.228 21.729,9 5.046 7.012,9 4.514 29.715.0 195.788 58457,8 

l . l '· t I l I l. ' (_ l 1 (_ (_ ) l ' l I l ! l \ l '1 l l ' l \ l : ( : l ·, t ·, l \ t ' l 

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário -1980. 
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TABELA IV.17 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR AGROPECUARIO 
PROGRAMA AGRIC::OLA 

LAVOURAS TEMPORÃRIAS DE SEQUEIRO -ÃREA CULTIVADA 
1985 • 1990 -1994 

(]1 

PEQUENOS E MeDIOS GRANDES ESTABELECIMENTOS TOTAL ESTABELECIMENTOS 

AREAS.PROGRAMA AREA CULTIVADA ÃREA CULTIVADA ÃREA CULTIVADA 
QUANT. (1.000 ha) QUANT. (1.000 ha) QUANT. 11.000 hal 

1985 1990 1994 1985 1990 1994 1985 1990 1994 

Baixo Tocantins 21.088 3,0 60,7 60,8 - - - - 21 088 3,0 60,7 60,8 
Tucuruí 1801 0.4 7,8 7,8 - - - - 1.801 0,4 7,8 7,8 
Marabá 1.907 1,0 20.7 20,7 - - - - 1.907 1,0 20,7 20,7 
Araguaia Paraense 6.083 - 59.4 65,9 - - - - 6.083 - 59.4 65,9 

SUBAREA DO PARA 30.879 4,4 148,6 155,2 - - - - 30.879 4.4 148.6 155,2 

Imperatriz 12.040 3,3 65,6 65,6 - - - - 12.040 3,3 65,6 65,6 
Carolina 3.397 - 10,7 11,9 - - - - 3.397 - 10,7 11,9 

SUBAREA DO MARANHAO 15 437 3,3 76,3 77.5 - - - - 15.437 3,3 76,3 77,5 

Tocantinópolls 4.177 1,3 26,1 26,1 - - - - 4 177 1.3 26,1 26,1 
Aragua<na 2 140 1,5 20,R 28,8 - - - - 2140 1,5 28,8 28,8 
Pedro Afonso 4 159 - 11,7 46,7 - - - - 4 159 - 11.7 46,7 
Miracema do Norte 3,395 - 87,4 97,1 313 - 41,4 103,5 3.708 - 128,8 200,6 
Porto Nací anal 4,588 - 32,6 130,6 557 - 65.0 162,5 5.145 - 97.6 293,1 
Formoso do Araguaia 1.268 4,8 96,0 95,0 213 33.4 133.8 334,6 1.481 38.2 228,8 429,6 
Vale do Paranã 4.:J76 5,0 100,ll 100,8 361 14,8 59.2 147,9 4.737 19,8 160,0 248,7 
Niquelêndia [1,477 - i1,9 87,6 339 - 31,1 77,7 5.816 - 53,0 165.3 
Gurupi 5.882 - 237,7 264,1 444 - 82,1 205,1 6.326 - 319,8 469,2 
São Miguel do Araguaia 1.622 4,9 30,6 122,3 401 - 133,2 333,1 2.023 4,9 163,8 455.4 
Alto Para (so 3.889 - 98,B 98,B 333 14,1 56.4 1L'Q,9 4.222 14,1 155.2 239.7 
Ceras 14 616 - 260,1 289,0 - - - - 14616 - 260,1 289.0 
Aruanã 1.606 - 58,2 64,7 261 - 57,6 144,l 1.867 - 115,8 208,8 
Mineiros 2.254 - 5,1 20,3 - - - - 2.254 - 5,1 20,3 

SUBAREA DE GOIAS 59.449 17,5 1 .094,8 1.471,9 3.222 62.3 659,8 1.649,4 62.671 79,8 1.754,6 3.121,3 

Cuiabá 3.377 - 41,7 46,3 551 - 55,4 138,6 3.928 - 97,1 184,9 
Barra do Garças 2.015 3,6 71,4 71,4 493 43.7 174,7 436,9 2.508 47,3 246.1 508.3 
São Félix do Araguaia 581 - 4,9 19,6 145 - 114,2 285.4 726 - 119,1 305,0 

SUBAREA DE MATO GROSSO 5.973 3,6 118,0 137,3 1.189 43,7 344,3 1 860,9 7.162 47,3 462,3 998,2 

TOTAL DA REGIÃO 111.738 28,8 1.437,7 1.841,9 4.411 106,0 1.CX)4, 1 2.510,3 116.149 134,8 2 441,8 4.352,2 
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TABELA IV.18 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR AGROPECUÁRIO 
PROGRAMA AGRfCOLA 

LAVOURAS COM IRRIGAÇÃO E DRENAGEM-AREACULTIVADA 
1990 · 1994 

1 ., 
1 

IRRIGAÇÃO DRENAGEM TOTAL 
ÁREAS-PROGRAMA 

1990 1994 1990 1994 1990 1994 

Baixo Tocantins - - 2,0 7,0 2,0 7,0 
Tucuru( - - 1,0 3,0 1,0 3,0 
Marabá - - 5,0 13,0 5,0 13,0 
Araguaia Paraense - - - - - - 

SUBAREA DO PARA - - 8,0 23,0 8,0 23,0 

Imperatriz 2,0 5,0 2,0 5,0 4,0 10,0 
Carolina 1,0 3,0 - - 1,0 3,0 

SUBAREA DO MARANHAO 3,0 8,0 2,0 5,0 5,0 13,0 

Tocantinópolis 1,0 3,0 - - 1,0 3,0 
Araguai'na 1,0 3,0 - - 1,0 3,0 
Pedro Afonso - - - - - - 
Miracema do Norte - - 0,5 1,5 0,5 1,5 
Porto Nacional - - 1,0 3,0 1,0 3,0 
Formoso do Araguaia - - - - - - 
Vale do Paranã 5,0 40,0 - - 5,0 40,0 
Niquelândia - - - - - - 
Gurupi - - 2,0 2,0 2,0 2,0 
São Miguel do Araguaia - - - - - - 
Alto Paraíso - - - - - - 
Ceres - - - - - - 
Aruanã - - 2,0 7,0 2,0 7,0 
Mineiros - - - - - - 
SUBAREA DE GOIAS 7,0 46,0 5,5 13,5 12,5 59,5 

Cuiabá - - - - - - 
Barra do Garças - - 1,0 3,0 1,0 3,0 
São Félix do Araguaia - - 1,0 2,5 1,0 2,5 

SUBAREA DE MATO GROSSO - - 2,0 5,5 2,0 5,5 

TOTAL DA REGIAO 10,0 54,0 17,5 47,0 27,5 101,0 
i 
J 
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'; redutos foi calculada segundo essas proporções e_ utilizando-se índices de 
'·-~lmento por hectare compatrveis com esse tipo de agricultura. 

·· o programa de lavouras permanentes destina-se também aos pequenos e 
édios produtores e as áreas foram selecionadas segundo o potencial de uso 

rn terras para essa atividade em cada área-programa. De um potencial total de 
:5 000 hectares existente na região para essa atividade (Tabela IV.6) deverão 

ta~ cultivados 309.500 hectares em 1994 (Tavela IV.8), dos quais 158.700 hec 
:res se referem aos produtores inclu rdos no programa (Tabela IV.19). Os princi 
pais cultivas propostos serão de seringueira, coqueiro, citrus (laranja e outros), cas 
tanheira, bananeira e diversos outros, de acordo com o zoneamento de culturas 
permanentes da região. A determinação da área cultivada foi feita aplicando-se o 
índice de terras para lavouras permanentes (obtido na Tabela IV.6), por área-pro 
grama, à área total dos estabelecimentos do programa (Tabela IV.16). Observan 
do-se o fluxo de entrada dos produtores e as prioridades das áreas-programa, 
obteve-se a área cultivada total por ano (Tabela IV.19). Para determinar a área cul 
tivada por produtos e a produção, aplicou-se os mesmos critérios utilizados nas 
projeções globais (com o programa). 

O programa agri'cola compreende também, em menor escala, segmentos 
referentes a lavouras em consórcio e sucessão (arroz e milho) e de arroz na forma 
ção de pastagens. 

b) Programa de Pecuária 

O programa de pecuária compreende somente criação de bovinos. Os 
10.143 produtores inclu (dos no programa representam 15% dos 68.280 estabeleci 
mentos com mais de 100 hectares existentes na região e sua área total correspon 
de, estimativamente, a 14% da área desses estabelecimentos. Também estimativa 
mente, esses produtores possuem um total de 4.888.100 hectares de pastagens e 
um rebanho de 3.792.800 cabeças de gado (Tabela IV.20). O número de produto 
res foi determinado por processo emp(rico, em que foram avaliadas diferentes 
alternativas e no qual teve influência importante o conhecimento sobre as condi 
ções da pecuária da região, e a experiência de programas similares anteriores. 

Os produtores entram gradativamente no programa a partir de 1985, e 
os projetos em seus estabelecimentos são implantados em penedos que variam de 
seis a oito anos. Desse modo, o programa chega à estabilização em 14 anos. Em 
1994 a área total de pastagens desses produtores será de 6.540.098 hectares (Ta 
bela IV.20), que representará 27% da área de pastagens da região. O rebanho será 
de 9.185. 724 cabeças, que representará 38% do rebanho da região. 

A base para a obtenção desse desenvolvimento da pecuária são os índi 
ces zootécnicos e de produtividade referidos nas metas e a melhoria geral do reba 
nho pela introdução de reprodutores e matrizes de melhor qualidade. Esses índi 
ces fazem parte de cinco tipos de modelos para fazendas de pecuária, utilizados 
para dimensionar a programação e que têm as seguintes características básicas: 

- fazendas com área de 100 a 500 hectares: modelo de pecuária de 
leite; 

- fazendas com área de 500 a 1.000 hectares: modelo de pecuária de 
corte, para a fase de criação; 

- fazendas com área de 1.000 a 2.000 hectares: modelo de pecuária de 
corte, para as fases de criação e recriação; 

- fazendas com área de 2.000 a 5.000 hectares: modelo de pecuária de 
corte, para as fases de criação, recriação e engorda; e 

- fazendas com área de mais de 5.000 hectares: modelo de pecuária de 
corte, para as fases de criação, recriação e engorda. 
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TABELA IV.19 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR AG ROPECUAR 10 
PROGRAMA AG R(COLA 

LAVOURAS PERMANENTES -AREA CULTIVADA 
1985 -1990 -1994 

(1.000 ha) 

AREAS-PROGRAMA 1985 1990 1994 

Baixo Tocantins 2, 1 41, 1 41 ,1 
Tucuruí 0,2 4,0 4,0 
Marabá 0,3 6,4 16,4 
Araguaia Paraense - 12,5 13,9 

SUBAREA DO PARA 2,6 64,0 75,4 

Imperatriz 0,8 16,0 16,0 
Carolina - 1,6 1,8 

SUBAREA DO MARANHAO 0,8 17,6 17,8 

Tocantinópolis 0,2 4, 1 4,1 
Araguaína 0,2 4,0 4,1 
Pedro Afonso - 2,5 10,0 
Míracema do Norte - 2,7 3,0 
Porto Nacional - 4,7 18,5 
Formoso do Araguaia 0,2 3,0 3,0 
Vale do Paranã 0,2 3,5 3,5 
Niquelândia - - 0.1 
Guru pi - 4,5 5,0 
São Miguel do Araguaia - 0,3 1, 1 
Alto Para(so 0,3 5,8 5,8 
Ceres - 5,5 6, 1 
Aruanã - - - 
Mineiros - - - 
SUBAREA DE GOIAS 1 , 1 40,6 64,3 

Cuiabé - 6,1 6,8 
Barra do Garças 0,2 3,7 3,7 
São Félix do Araguaia - 0,2 0,7 

SUBAREA DE MATO GROSSO 0,2 10,0 11,2 

TOTAL DA REGIAO 4,7 132,2 168,7 
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TABELAIV.20 
REGIÃO DA BÁCIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR AGROPECUÃR10 
PROGRAMA DE PECUÃRIA 

ÃREA DE PASTAGENS, REBANHO BOVINO E PRODUÇÃO 
1985-94 

_. ...• 
co 

1985 1994 

AREA DE PASTAGENS REBA- VENDA PRODU- ÃREA DE PASTAGENS REBA· VENDA PRODU- 
ÁREAS.PROGRAMA (1.000 hll) NHO DE ÇÃODE (1.000hal NHO DE ÇÃODE 

BOVINO BOVINOS LEITE BOVINO BOVINOS LEITE 
Plantadas Naturais Tot111 k1.ID>c:abJ (1.(DlçabJ 1uma Plantadas Natur1is Total (1.IDl ClbJ 1.IDlcabJ (1.ID). 

Baixo Tocantins 6,9 0,9 7,8 9,6 2,1 376 13.4 2,1 15,5 22,9 7.0 10.405 
Tucuru< 12.7 3.4 16,1 14,6 2,8 569 21,1 7,7 28,8 35,B 9,5 9.804 
Marabá 19,3 4,5 23,8 18.8 3,6 731 27,2 10.4 37,6 46,0 11,3 12.005 
Araguaia Paraense 116,2 44,5 160,7 107.3 15,8 4.187 171.4 51,6 223.0 268,9 55,5 12.606 

SUBAREA DO PARA 155,l 53,3 208,4 150,3 24,3 5.863 233,1 71,8 304,9 373,6 83,3 44.820 

Imperatriz 36,9 7,1 44,0 36.4 7,1 1.420 53.3 10,1 63,4 88,2 24,6 28.111 
Carolina 30,6 5,8 36,4 30,0 5,8 1.170 43,9 11,3 55,2 73.0 19,6 21.107 

SUBAREA DO MARANHAo 67,5 12,9 80,4 66,4 12,9 2.590 97,2 21.4 118,6 161,2 44,2 49.216 

Tocantlnópolls 20,6 2,9 23,5 21,3 4,6 332 30.4 2,9 33.3 50,9 15,5 23.942 
Aragua/na 17,3 3,2 20,5 17,7 3,8 689 25.5 3,2 28,7 42.4 12,9 18.319 
Pedro Afonso 58,5 11,7 70,2 59,7 12,6 2.328 84,7 11,7 96,4 137,1 29.4 56.542 
Miracema do Norte 179,0 109.4 288.4 268,6 44,1 10.476 266,0 109.4 375,4 674,6 151.4 78.235 
Porto Nacional 231,8 116,8 348,6 285,6 47,2 11.137 336,3 116,8 453,1 648,6 96,1 68.041 
Formoso do Araguaia 178,1 67,2 245,3 161,6 27,1 6.303 259,3 67,2 326,5 406.4 95,8 26.665 
Vale do Paranã 122,8 51,6 174.4 130,7 22.4 5.098 180,0 51,6 231,6 327,5 80,4 37.378 
Niquelêndia 153,5 92,3 245,8 229,9 37,9 8.965 224.7 92.3 317,0 524,2 ao.o 67.193 
Gurupi 173.4 56,2 229,6 176,1 33,1 9.869 255,2 56,2 311.4 434,0 109,4 98.668 
São Miguel do Araguaia 385,8 205,6 591.4 461,4 73,2 19.993 559,1 205,6 764,7 1.045,7 143,0 52.298 
Alto Para(so 161,8 105,3 267,1 247,1 39,6 6.638 240,4 105,3 345,7 624,9 149,6 55.698 
Ceres 105,4 16,1 121,5 108,8 23,6 4.243 155.4 16,1 171,5 2~.7 77,4 119.969 
Aruanã' 221,6 139,1 360,7 312.4 49,1 12.183 327,7 139.1 466.8 789.4 165,6 45.733 
Mineiros 58,5 55,8 114,3 127,1 20,2 4.957 89.5 55,8 145,3 321,5 72,9 34.282 

SUBAREA DE GOIAS 2.068,1 1.033,2 3.101,3 2.608,0 438,5, 103.211 3.034.2 1.033.2 4.067.4 6.286,9 1.279.4 782.963 

Cuiabá 300,3 112,5 412,8 270,6 39,1 10.554 436.1 119,9 556,0 678,7 137,7 30.472 
Barra do Garças 458,3 178,5 636,8 410,9 58,8 16,027 655,0 246.4 901.4 1.040,2 238,6 24,566 
São Félix do Araguaia 321,5 126,B 448,3 286,6 39,8 11.176 458,9 132,8 591,7 645,1 81,1 B.635 

SUBAREA DE MATO GROSSO 1 080,1 417,8 1.497,9 968,1 137,7 37.757 1.550,0 499,1 2.049,1 2.364,0 457,4 63.673 
TOTAL DA REGIAO 3:370,B 1.517,2 4.888,0 3.792,B 613,4 149.421 4.914,5 1.625,5 6.540,0 9185,7 1.864,3 940.674 
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Com base nesses cinco tipos foram desenvolvidos 18 modelos adaptados 
às condições da região e das áreas-programa, combinando, em alguns casos, a pecuá 
ria de leite com a pecuária de corte e também com a agricultura. O número de cada 
um desses modelos na programação resultou da avaliação por área-programa, dopo 
tencial de terras aptas, do grau de ocupação atual com pecuária e do número de esta 
belecimentos por estrato de área, entre outros aspectos. O número de modelos em 
cada área-programa, o ano de entrada dos estabelecimentos e a evolução anual dos 
índices de produtividade determinam todos os componentes quantitativos da pro 
gramação: área de pastagens naturais e plantadas, rebanho bovino, venda de gado, 
produção de leite, insumos, mão-de-obra, custos, receitas e investimentos. - 

c) Programa de Extrativismo Vegetal - Esse programa compreende somente a extração de madeira comercial, 
através de sistemas de manejo florestal permanente nas áreas potencialmente 
indicadas para essa finalidade (ver Tabela IV.7). O sistema geral de exploração 
proposto pelo PRODIAT, a ser ajustado às características de cada área florestal, 
é o de regeneração natural das espécies a longo prazo (média de 50 anos). com 
extração por ano de 2% da madeira comercial existente, sem desmatamento e 
sem reflorestamento. A execução do programa, adotando-se os sistemas de mane 
jo, requer a delimitação de grandes áreas a serem reservadas para essa atividade, 
sem prejuízo da destinação de áreas florestais para a agricultura e a pecuária, 
nos limites do potencial de uso indicado. 

A produção trsica prevista de madeira comercial em toras consta da 
Tabela IV.15. Os investimentos desse programa referem-se aos equipamentos 
necessários e à infra-estrutura no interior da área sob manejo. No caso do carvão 
vegetal, tanto a extração da madeira como a produção e os investimentos estão 
inclu (dos no programa industrial. 

2.2.4. Demanda de Mão-de-obra na Agricultura e na Pecuária 

Na agricultura, a demanda de mão-de-obra corresponde ao número de 
trabalhadores rurais necessários, considerando-se as metas de área cultivada e pro 
dução do programa. Esses trabalhadores podem ser constitu(dos pela mão-de-obra 
familiar dos proprietários, que deve predominar nos pequenos estabelecimentos, e 
a mão-de-obra assalariada permanente e temporária. Na pecuária a mão-de-obra 
corresponde basicamente ao número de vaqueiros. 

A estimativa da mão-de-obra açrrcola para os estabelecimentos inclu ( 
dos no programa foi feita com base nos coeficientes de homens/dia por hectare 
indicados nos modelos de exploração e considerando-se 280 dias de trabalho por 
ano. Os coeficientes se diferenciam de acordo com o tamanho dos estabelecimen 
tos e com o tipo de atividade (lavouras temporárias de sequeiro, lavouras com irri 
gação e drenagem e lavouras permanentes). Foram calculadas também as necessi 
dades de mão-de-obra para o total do setor agri'cola, nas situações com o programa 
e sem o programa, utilizando-se projeções a partir dos dados de pessoal ocupado 
do Censo Agropecuário. 

Assim, o emprego total no setor em 1994 é estimado em 173.670 pes 
soas, na projeção sem o programa, e em 302.200 pessoas, na situação com o pro 
grama (Tabela IV.21). Desse total, 212.600 empregos se referem aos estabeleci 
mentos inclui'dos no programa (Tabela IV.22). O número de trabalhadores por 
estabelecimento e por hectare cultivado mostra um potencial maior de geração de 
emprego com o programa do que em relação à situação atual. Isso resulta da estra 
tégia de promover as pequenas e médias propriedades, a introdução de tecnolo- 
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TABELA IV.21 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR AGROPECUARIO 
PROGRAMA AGRÍCOLA 

NECESSIDADES DE MÃO-DE-OBRA COM E SEM O PROGRAMA 
1985 · 1990 · 1994 

it - r- ,.· 
~ ,· 
,: -, 

~homens/ano) 

COM O PROGRAMA SEM O PROGRAMA 
ÁREAS-PROGRAMA 

1985 1990 1994 1985 1990 1994 

Baixo Tocantins 11.820 42.090 36.900 10.270 18.980 15.170 
Tucuruf 3.550 5.840 5.410 3.430 3.680 3.710 
Marabá 5.030 12.640 12.670 4.710 6.440 7.820 
Araguaia Paraense 8.180 18.020 18.550 4.180 9.720 10.940 

SUBAREA DO PARA 28.580 78.590 73.530 22.590 38.820 37.640 

Imperatriz 21.970 32.170 29.270 21.430 21.470 21.500 
Carolina 4.040 4.880 4.750 4.040 4.050 4.050 

SUBAREA DO MARANHAO 26.010 37.050 34.020 25.470 25.520 25.550 

Tocantinópolis 2.270 5.510 5.080 2.110 2.340 2.530 
Araguaína 3.260 7.610 7.760 3.060 4.130 4.980 
Pedro Afonso 1.770 4.540 11.150 1.770 2.260 2.650 
Miracema do Norte 6.490 10.390 11.300 4.490 7.650 8.590 
Porto Nacional 4.060 10.150 22.480 4.060 5.450 6.570 
Formoso do Araguaia 2.950 7.740 9.900 2.370 3.580 4.230 
Vale do Paranã 3.560 6.910 10.500 3.270 4.430 5.330 
Niquelândia 4.410 5.650 6.330 4.410 5.300 5.910 
Gurupi 7.520 16.200 17.620 7.520 7.850 7.560 
São Miguel do Araguaia 3.310 6.910 11.550 3.310 4.610 5.560 
Alto Pararso 6.280 15.950 16.130 5.620 6.770 7.540 
Ceres 19.150 25.400 25.660 19.150 19.100 18.990 
Aruanã 3.600 5.020 6.460 3.610 5.330 6.150 
Mineiros 3.680 3.600 3.340 3.680 3.660 3.570 

SUBAREA DE GOIAS 72.310 131.580 165.260 68.430 82.460 90.160 

Cuiabá 5.330 10.270 10.270 5.360 5.650 5.640 
Barra do Garças 8.150 10.040 13.440 7.550 10.770 13.020 
São Félix do Araguaia 1.150 2.880 5.230 1.070 1.390 1.660 

SUBAREA DE MATO GROSSO 14.630 23.190 28.940 13.980 17.810 20.320 

TOTAL DA REGIAO 141.530 270.410 301.750 130.470 164.610 173.670 
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TABELA IV.22 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR AGROPECUÃRIO 
PROGRAMA AGRfCOLA 

NECESSIDADES DE MÃO-DE-OBRA 
1985 -1990 -1994 

(homens/ano, 

LAVOURAS TEMPORÁRIAS LAVOURAS PERENES TOTAL 
ÁREAS.PROGRAMA 

1985 1990 1994 1985 1990 1994 1985 1990 1994 

Baixo Tocantins 370 7.200 7.270 1.405 27.628 21.043 1.775 34.828 28.313 
Tucuru( 40 880 950 121 2.225 1.712 161 3.105 2.662 
Marabá 90 2.090 2.380 276 5.377 4.020 366 7.467 6.400 
Araguaia Paraense - 5660 6.150 - 4.694 4.006 - 10.354 10.156 

SUBAREA DO PARA 500 15.830 16.750 1.802 39.924 30.781 2.302 55.754 47.531 

Imperatriz 370 7.360 7.490 581 11.458 8.410 951 18.818 15.900 
Carolina - 1,050 1,210 - 1.057 904 - 2.107 2.114 

SUBAREA DO MARANHÃO 370 8.410 8.700 581 12.515 9.314 951 20.925 18.014 

T ocantinópolis 70 1.460 1.580 134 2.679 2.009 204 4.139 3.589 
Aragua/na 80 1.650 1.770 142 2.716 2.056 222 4.366 3.826 
Pedro Afonso - 700 2.790 - 1.800 6.719 - 2.500 9.509 
M1racema do Norte - 4.890 6.160 - 2.212 1.994 - 7.102 8.154 
Porto Naci anal - 2.170 7.400 - 3.416 12.776 - 5.586 20.176 
Formoso do Araguaia 550 4.150 6.640 122 2.427 1.888 672 6.577 8.528 
Vale do Paranã 380 4.860 8.230 28 545 457 408 5.405 8.687 
Niquelândia - 1.200 4.200 - 4 21 - 1.204 4.221 
Gurupi - 9.200 11.580 - 3.678 3.317 - 12.878 14.897 
São Miguel do Araguaia - 2.870 8.940 - 208 795 - 3.078 9.735 
Alto Para/so 360 4.260 5.280 475 9.365 8.264 835 13.625 13.544 
Geres - 11 510 12.720 - 1.808 1.697 - 13.318 14.417 
Aruanã - 2.900 4.400 - 2 1 - 2.902 4.401 
Mineiros - 100 430 - - - - 100 430 

SUBAREA DE GOIAS 1.440 51.920 82.120 901 30.860 41 994 2.341 82.780 124.114 

Cuiabá - 1.830 2.910 - 6.208 5.968 - 8.038 8.878 
Barra do Garças 640 4.450 7.590 110 2.212 1.773 750 6.662 9.363 
Sa'o Félix do Araguaia - 1.600 4.270 - 123 439 - 1.723 4.709 

SUBAREA DE MATO GROSSO 640 7 880 14.770 110 8.543 8.180 750 16.423 22.950 

TOTAL DA REGIÃO 2.950 84.040 122.340 3.394 91.842 90.269 6.344 175 882 212.609 
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ias com maior uso de fertilizantes e pouca utilização de tecnologia mecânica 
iavorece significativamente a intensidade do fator trabalho. Nos grandes estabele 
cimentos o aumento do emprego será decorrente do aumento da área cultivada, 
com alto uso de mecanização, e deverá seguir a tendência de predomínio da 
mão-de-obra assalariada. 

Para a pecuária, em que a geração de empregos é significativamente 
menor, foi calculado o número de vaqueiros para o manejo do gado nas fazendas, 
utilizando-se a relação média de um vaqueiro para 300 cabeças de gado. Assim, 
ern 1994 esse número será de 80.507 na situação com o programa e de 66.022 
sern o programa (Tabela IV.23). O desenvolvimento da pecuária na' região também 
proprocionará emprego para técnicos agr{colas, tratoristas e outras categorias de 
trabalhadores. 

2.2.5. Instrumentos de Apoio 

a) Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

\! ... 
; 

A assistência técnica e extensão rural é o elemento essencial para orien 
tar e impulsionar os programas de agricultura e de pecuária, sobretudo conside 
rando-se que estes envolvem ampliação de áreas, modernização tecnológica, mode 
los de exploração, introdução de novas práticas agr(colas e de novas culturas, etc. 
Para cumprir essas funções os sistemas de assistência técnica da região, represen 
tados pelas EMATER estaduais, devem contar com o apoio do crédito rural e de 
pesquisas agropecuárias, mas necessitam sobretudo de reestruturação e reapare 
lhamento material e humano para compensar suas deficiências atuais e adquirir 
condições técnicas para a execução do programa. 

A ação da assistência técnica será fundamentada nas diretrizes e crité 
rios do programa agropecuário. Ao ruvel executivo e operacional, será orientada 
por programas de trabalho formulados em âmbito regional e local, de acordo com 
as caracter(sticas de cada área a ser atendida. Em termos de metodologia de tra 
balho, a assistência técnica deverá ter como base a ação participativa e integrada 
entre técnicos, produtores, lideranças e comunidades e estará voltada para a pro 
priedade rural a ser assistida como unidade de produção econômica. Com respeito 
às novas tecnologias, deverão ser adaptadas às características do produtor, de sua 
atividade e dos recursos naturais de que dispõe em sua propriedade. Para a intro 
dução dessas tecnologias será importante o trabalho abrangendo grupos de produ 
tores, reunidos em função de atividades, localização e interesses comuns, e utili 
zando-se métodos demonstrativos (campos de demonstração e de observação). 
A metodologia deve ser complementada com o uso de recursos instrucionais de 
alcance de massa, tais como boletins técnicos. programas de rádio. etc .• para for 
mar um fluxo contínuo de informação técnica que ajude a superar os problemas 
de localização e dispersão das propriedades rurais. 

A execução do programa será coordenada por unidades regionais das 
EMATER estaduais e realizada por unidades operacionais de nível lotai, dotadas 
de equipe técnica, ve(culos e recursos suficientes para o atendimento aos produ 
tores nos níveis previstos no programa. Esse sistema deve se relacionar com as 
unidades de pesquisas agropecuárias para dispor do conhecimento tecnológico 
existente, encaminhar para estudo os problemas identificados nas atividades pro 
dutivas, indicar as propriedades rurais mais bem sucedidas como pólos de difusão 
de tecnologia e aproximar os pesquisadores e os produtores rurais para intercâm 
bio de experiências. Em relação ao crédito rural, a assistência técnica deverá enfa 
tizar ao máximo seu caráter educativo, como instrumento que induz a moderni 
zação e a introdução de eficiência técnica e econômica no uso dos fatores de pro 
dução. O crédito. por outro lado, apresenta melhores resultados econômicos e 
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TABELA IV.23 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS. 

SETOR AGROPECUARIO 
PROGRAMA DE PECUARIA 

NECESSIDADES DE MÃO-DE-OBRA COM E SEM O PROGRAMA 
1985-94 

1994 
AREAS-PROG RAMA 1985 COMO SEMO 

PROGRAMA PROGRAMA 

Baixo Tocantins 94 162 129 
Tucuru( 352 535 482 
Marabá 1.106 1.580 1.512 
Araguaia Paraense 2.183 3.396 2.984 

SUBAREA DO PARA 3.735 5.673 5.107 

Imperatriz 1.411 2.058 1.930 
Carolina 628 965 859 

SUBAREA DO MARANHÃO 2.039 3.023 2.789 

T ocantinópol is 694 1.021 948 
Aragua(na 2.140 2.987 2.926 
Pedro Afonso 1.050 1.645 1.436 
Miracema do Norte 1.459 3.026 1.995 
Porto Nacional 1.899 3.690 2.596 
Formoso do Araguaia 1.248 2.324 1.706 
Vale do Paranã 1.973 3.194 2.698 
Niquelândia 1.974 3.579 2.699 
Gurupi 3.195 5.016 4.369 
São Miguel do Araguaia 3.923 7.158 5.365 
Alto Pararso 2.160 3.911 2.954 
Ceres 8.605 12.136 11 :766 
Aruanã 2.878 5.153 3.935 
Mineiros 2.854 4.399 3.903 

SUBÁREA DE GOIAS 36.052 59.239 49.296 

Cuiabá 2.019 3.799 2.760 
Barra do Garças 2.206 4.610 3.016 
São Félix do Araguaia 2.234 4.163 3.054 

SUBAREA DE MATO GROSSO 6.459 12.572 8.830 

TOTAL DA REGIAO 48.285 80.507 66.022 

- 
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soc1a1s na medida em que é orientado pela assistência técnica, o que requer a 
integração desta com as 1(1s1itui.:,.0ç5 finarxeiras. 

O programa de assistência técnica para a região foi dimensionado com 
base no mvel de atendimento atual proporcionado pela estrutura e pessoal exis 
tentes, segundo as áreas-programa, e nas metas e projeções do crescimento da agri 
cultura e da pecuária no período de 1985-94. Para isso foram utilizados os parâ 
metros usuais do sistema da EMB RATE A, que estabelecem o atendimento médio 
de 80 produtores por técnico das unidades locais. Cada unidade deve contar em 
sua equipe com um técnico de mvel superior e dois técnicos de n(vel médio, e 
dispor de um verculo para a assistência aos produtores. A partir desses elementos 
foram determinadas as necessidades em termos de construção e aparelhamento de 
unidades locais, equipes técnicas e ve(culos (Tabela IV.24). O programa com 
preende também a instalação de unidades de nrvel regional. unidades móveis, trei 
namento de pessoal e outros aspectos. Os investimentos programados se referem 
à construção e aparelhamento das unidades, implantação dos campos demonstra 
tivos e aquisição de ve(culos. 

b) Programa de Armazenagem 

O programa de armazenagem é derivado do programa agri'cola e desti 
na-se especificamente à instalação de unidades para armazenamento de grãos, a 
granel ou sacaria. Do ponto de vista quantitativo o programa é definido para 
cobrir os déficits atuais de capacidade estática instalada (nas áreas-programa em 
que há déficit) e atender às necessidades futuras decorrentes do crescimento pro 
gramado da produção. Do ponto de vista qualitativo o programa tem o objetivo 
de corrigir as principais deficiências do sistema armazenador, promovendo sua 
adequação técnica e redistribuição espacial. Em geral, a rede de armazenagem 
existente na região é tecnicamente deficiente, pelo estado atual de conservação 
e pela quase inexistência de equipamentos para limpeza, secagem e beneficia 
mento dos produtos armazenados. E é espacialmente mal distribu(da porque cen 
traliza a maior oferta de capacidade estática dos munlcipios de ambiente comer 
cial mais dinâmico, ocasionando a convergência da produção de outros municrplos 
e dependência dos produtores localizados nas zonas rurais mais distanciadas desses 
centros. Esses problemas existem em diversas áreas-programa, além dos déficíts 
no que se refere à oferta de capacidade estática de armazenagem. 

A programação proposta leva em consideração os seguintes aspectos: 
a situação atual da rede de armazenagem da área; as recomendações técnicas da 
Companhia Brasileira de Armazenamento (CIBRAZEM); o esti'mulo à construção 
de unidades armazenadoras a granel; o crescimento da demanda de armazenagem, 
segundo as estimativas do programa de produção agrícola; facilidades de transpor 
tes, energia, agências bancárias, etc. 

Para determinar a capacidade estática de armazenagem de uso público 
necessária atualmente e no futuro foi utilizado o método da demanda máxima 
simultânea (OMS), considerando-se os três principais produtos ·armazenáveis 
(arroz em casca, milho e soja). O cálculo da OMS tem como base a produção bruta 
da região e as importações, por produtos, deduzindo-se as parcelas de consumo na 
zona rural, perdas, sementes e exportação direta dos produtores, determinando-se 
então a quantidade a ser armazenada, segundo o fluxo mensal de entrada e saída 
de armazéns. A OMS representa a necessidade total no mês em que é maior a 
demanda acumulada de armazenagem dos três produtos. 

As novas unidades a serem instaladas a cada ano resultam da compara· 
cão entre a OMS e a oferta li'quida de armazenagem em cada área-programa (Tabe 
la IV.25). A partir dessas quantidades foi elaborada a programação, definida pela 
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TABELA IV.24 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR AGROPECUARIO 
ASSISTf:NCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 

UNIDADES LOCAIS, VEÍCULOS E PESSOAL TECNICO 
1985-94 

UNIDADES LOCAIS VEÍCULOS PESSOAL TECNICO 
AREAS-PROGRAMA 

1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 

Baixo Tocantins 63 - 63 91 69 160 9 189 198 
Tucuru< 6 - 6 11 20 31 - 18 18 
Marabá 7 - 7 12 24 36 - 21 21 
Araguaia Paraense 15 1 16 20 16 36 - 45 45 

SUBÁREA DO PARA 91 1 92 134 129 263 9 273 282 

lrnperatrlz 34 - 34 85 55 140 6 102 108 
Carolina 8 1 9 14 12 26 - 24 24 

SUBAREA DO MARANHÃO 42 1 43 99 67 166 6 126 132 

T ocantinópolis 11 - 11 18 13 31 3 33 36 
Araguaína 7 - 7 35 20 55 - 21 21 
Pedro Afonso 3 7 10 7 12 19 - 9 9 
Miracema do Norte 9 1 10 15 12 27 - 27 27 
Porto Nacional 3 10 13 17 20 37 - 9 9 
Formoso do Araguaia 6 - 6 9 7 16 - 18 18 
Vale do Paranã 15 - 15 45 28 73 3 45 48 
Niquelãndia 4 11 15 8 17 25 - 12 12 
Gurupi 13 2 15 57 37 94 - 39 39 
São Miguel do Araguaia 2 3 5 10 9 19 - 6 6 
Alto Para rso 11 - 11 46 27 73 3 33 36 
Geres 36 4 40 122 83 205 - 108 108 
Aruanã' 4 1 5 18 12 30 - 12 12 
Mineiros 2 5 7 18 15 33 - 6 6 

SUBAREA DE GOIAS 126 44 170 425 312 737 9 378 387 

Cuiabá 11 1 12 57 35 92 - 33 36 
Barra do Garças 7 - 7 47 26 73 - 21 21 
São Félix do Araguaia 1 3 4 15 11 26 - 3 12 

SUBAREA DE MATO GROSSO 19 4 23 119 72 191 - 57 69 

TOTAL DA REGIÃO 278 50 328 777 580 1.357 24 834 984 

\, 
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TABELA IV.25 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR AGROPECUARIO 
ARMAZENAGEM 

ESTIMATIVA DAS NECESSIDADES DE ARMAZENAGEM 
1985 • 1990 -1994 

(toneladas) 

....• 
N 
-.J 

1986 1990 1994 

AREAS.PROGRAMA DEMANDA OFERTA DEFICIT DEMANDA OFERTA DEFICIT DEMANDA OFERTA DEFICIT MAXIMA LltlUIOA MAXIMA LlllUIDA MAXIMA LÍQUIDA 
SIMULTÃ· DE ARMA· ou SIMULTÃ· DE ARMA· ou SIMULTÃ· OE ARMA· ou 
NEA (OMS) ZENAGEM SUPERAVIT NEA (OMSI ZENAGEM SUPERAVIT NEA (OMS} ZENAGEM SUPERAVIT 

-·--· 
Baixo Tocantins 270 -· mo1 5 260 - (5.260} 10.220 - no.zzo: 
Tucuruf 3.180 - (:l.180) 3.370 - (3.370) 4.790 - (4,790) 
Marabá 6.500 9.180 2.680 14.680 9.180 (5.500} 24.590 9.180 (15.410) 
Araguaia Paraense 8.800 - (8,800} 25.540 - (25.5401 29.810 - (29.810) 

SUBAREA DO PARA 18.750 9.180 (9.570} 48.850 9.180 (39.6701 69.410 9180 {60.Z30) 

Imperatriz 75.910 15.290 (60.620} 95.260 15.290 (79.970) 112.250 15.290 (96.960) 
Carolina 12.550 - (12.550} 15.270 - (15.270} 21.320 - (21.320) 

SUBAREA DO MARANHÃO 88.460 15.290 (73.1701 110.530 15.290 195.2401 133 570 15.290 (118280) - 
1 ocantlnôpolls 10.030 4.200 (5,830) 16.530 4.200 (12.330) 23 840 4.200 (19,640} 
/\regua<ne 16.850 12.350 (3.6001 29 010 12.350 116.660} 42.230 12.350 129.880) 
f'Adro Afonso 10.310 4.600 (6.810} 17.670 4.500 (13.170} 30950 4.500 (26.450) 
Mlreceme do Norte 26.150 1~.810 15.3401 05.500 19.810 (65.6901 146.010 19810 (116.200) 
Porto Nacional 30.340 20.430 19910} 97.610 20430 177.1801 203 810 20.430 (183.380) 
Formoso do Araguaia 57.940 56.180 (1.760) 280.000 56.180 (2Z3.820) 454.660 56.180 1398.480) 
Vale do Paranã' 27.760 20.200 (7.560) 118.410 20.200 198.210) 276.400 20.200 (256.200) 
Niquelãndia 31.140 32.930 1.790 67.100 32.930 134.170) 130910 32.930 (97.9801 
Gurupi 71.540 176.430 104.890 238.020 176.430 (61.590) 376.590 176.430 (200.1601 
São Miguel do Araguaia 38.400 29.690 (8.710) 153.940 29690 (124 250) 372.800 29.690 1343.1101 
Alto Para(so 41.480 49.080 7.600 109.470 49.080 160390) 199.140 49.080 (150.0601 
Ceres 155.620 342.600 186.980 '267.770 342.600 74830 307.460 342.600 35.140 
Aruanã' 28.910 23.180 (5.730) 96.920 23.180 173 740) 191.380 23.180 (168.2001 
Mineiros 62.670 95.660 32.990 67.190 95.660 28.470 80.570 95.660 15.090 

SUBAREA OE GOIAS 607.140 887.240 280.100 1.645.140 887.240 (757.900) 2.836.750 887.240 11 .949.5101 

Cuiabá 120.800 239.170 118.370 106.750 239.170 132.420 181 640 239.170 57.530 
Barra da Garças 164.880 203.390 38.510 206.860 203.390 (3.470) 4'26.750 203.390 (223.360) 
São Félix do Araguaia 17.530 4.180 (13.350) 88.380 4.180 (84.2001 220570 4.180 1216.390) 

SUBAREA DE MATO GROSSO 303.210 446.740 143.530 401.990 446.740 44.750 828.960 446.740 1382.220) 

TOTAL DA REGIÃO 1.017.560 1.358.450 340.890 2.206.510 1 368.450 (848.060) 3.868.690 1.358.450 12.510.240) 

···---·------------ ·--· ---··- 



capacidade estática total e pelos tipos e capacidades dos armazéns. Estes serão de 
pequeno porte (unidades convencionais de 3.000 toneladas de capacidade está 
tica), de médio porte (graneleiros ou baterias de silos metálicos de 10.000 a 
16.000 toneladas) e de grande porte (graneleiros ou baterias de silos metálicos de 
20.000 a 32.000 toneladas). Essa programação é dividida entre o setor público e 
o setor privado (Tabela IV.26). 

É introduzido também um programa de armazenagem ao ruvel de fazen 
da, para sanar uma deficiência que provoca grandes perdas aos produtores que pre 
cisam estocar parte de sua produção. Isto se refere principalmente à estocagem de 
milho para alimentação de animais. A demanda desse tipo de armazenagem foi 
calculada com base em estimativas do consumo rural de milho e deverá ser aten 
dida com unidades de 1 O a 100 toneladas de capacidade estática. 

2.2.6. Investimentos e Financiamentos 

a) Investimentos 

Os investimentos na agricultura e na pecuária dizem respeito aos produ 
tores inclu (dos no programa. Na agricultura os componentes dos investimentos 
são basicamente a preparação de áreas e infra-estrutura para as lavouras tempo 
rárias dos pequenos, médios e grandes estabelecimentos, plantio de lavouras per· 
manentes e implantação dos projetos de agricultura com irrigação e drenagem. 
Em todos esses casos o custo de aquisição de máquinas e implementas agr(colas 
está incorporado ao valor dos investimentos. 

Na implantação das lavouras temporárias de sequeiro, os itens de inves 
timento considerados são o desmatamento e preparação da área, correção do solo 
(calcário, fertilizantes) e infra-estrutura. Esses investimentos se concentram no 
ano de incorporação de cada área. No caso das lavouras permanentes, os investi 
mentos envolvem, além da preparação da área e da infra-estrutura, também as 
despesas de formação das plantações, que se estendem por um ou mais anos, 
segundo cada cultura. Quanto às lavouras com irrigação e drenagem, exigem traba 
lhos especiais de sistematização de áreas, abertura de canais e eventualmente equi 
pamentos de irrigação. A opção adotada para este caso foi a de custos baixos de 
investimentos, similares aos do PROVARZEAS. 

As estimativas dos custos de implantação desses diversos componentes 
do programa aqrfcola resultaram em um valor total de investimentos. para o perío- 
do de 1985-94, de Cz$ 29.133 milhões (Tabela IV.27). ' 

Na pecuária os investimentos são constitu (dos pela formação de novas 
pastagens e melhoramento de pastagens existentes, infra-estrutura (cercas. currais, 
casas), equipamentos e aquisição de bovinos (reprodutores e matrizes) e animais 
de serviço. O investimento total previsto para esse programa é de Cz$ 18.578 mi 
lhões no perrodo de 1985-94 (Tabela IV.28). 

No programa de extrativismo vegetal os investimentos se referem à 
infra-estrutura interna (estradas, pátios, instalações) e aos equipamentos (tratores, 
caminhões, motosserras) necessários para a implantação de áreas de exploração 
permanente de madeira sob manejo. Esses investimentos são calculados segund~ 
índice de valor por volume de madeira em toras e correspondem a uma determi 
nada extensão de áreas florestais necessárias para se obter a produção programada. 
O valor total dos investimentos nesse programa é de Cz$ 1.941 milhões no perto 
do de 1985-94 (Tabela IV.29). 

Os investimentos no setor aqr ícola compreendem também o aparelha 
mento dos serviços de assistência técnica e extensão rural e a construção de uni- 
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TABELA IV.26 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR AGROPECUARIO 
PROGRAMA OE ARMAZENAGEM 

NOMERO DE UNIDADES E CAPACIDADE ESTÃTICA TOTAL 
1985 · 1990 · 1994 

(toneladas) 

1985 1990 1994 TOTAL 
AREAS,PROGRAMA CAPACI· CAPACI· CAPACI· CAPACI- UNIDADES DADE UNIDADES DADE UNIDADES DADE UNIDADES DADE 

Baixo Tocantins - - 2 6.000 2 6.000 4 12.000 
Tucuru( 1 3 000 - - 1 3.000 2 6.000 
Marabá - - 2 6.000 1 10.000 3 16.000 
Araguaia Paraense 3 9.000 1 16.000 2 6.000 6 31.000 

SUBAREA DO PARA 4 12.000 5 28.000 6 25.000 15 65.000 

Imperatriz 5 61.000 1 20.000 2 19.000 8 100.000 
Carolina 2 1::l.000 1 3.000 '} 6.000 5 22000 . - -···--- ·- . ~·- . ----·- 
SUBAREA DO MARANHÃO 7 74.000 '} 23000 4 25.000 13 122.000 

T ocantinópol is 2 6.000 3 9.000 2 6.000 7 21.000 
Aragua(na 2 6.000 2 13.000 2 13.000 6 32.000 
Pedro Afonso 2 6.000 3 9.000 2 13.000 7 28.000 
Miracema do Norte 2 6.000 3 62.000 3 62.000 8 130.000 
Porto Naciona 1 l 10.000 3 67.000 5 109.000 9 186.000 
Formoso do Araguaia 1 3.000 7 224.000 6 176.000 14 403.000 
Vale doParanã 3 9.000 5 90.000 5 160.000 13 259000 
Niquelêndia - - 2 35.000 2 64.000 4 99.000 
Gurupl - - 2 64.000 5 138.000 7 202000 
São Miguel do AraguAln 3 9.000 4 116.000 8 218000 1E 343000 
Alto Pnrarso - ·- 3 62.000 5 90.000 8 152.000 
Cera, - - - - - - - - 
Aruan/1 2 0.000 4 70.000 3 96.000 9 172.000 
Mineiros - - - - - - - - 
SUBAREA DE GOIAS 18 61.000 41 821.000 48 1.145.000 107 2.027.000 

Cuiabá - - - - - - - - 
Barra do Garças 2 13.000 1 3.000 8 222.000 9 225.000 
São Félix do Araguaia - - 4 70.000 6 134.000 12 217.000 

SUBAREA DE MATO GROSSO 2 13.000 5 73.000 14 356.000 21 442.000 

TOTAL DA REGIÃO 31 160.000 53 945.000 72 1.551.000 156 2.656.000 
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w o TABELA IV.27 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR AGROPECUARIO - PROGRAMA AGRll:OLA 
VALOR DOS INVESTIMENTOS 

1985-94 

~AVOURAS TEMPORÃRIAS LAVOURAS LAVOURAS COM LAVOURAS TEMPORARIAS TOTAL AREAS.PROGRAMA (Pequenos e Médios) PERMANENTES IRRIGAÇÃO E DRENAGEM (Areas no'IIIS de camid01) 

1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-84 TOTAL 
Ba1 KO Tocantins 299.159 - 299 159 500.262 76 543 576.005 31.800 79.500 111.300 - - - 031.221 156.043 987164 
Tucuru( 38 573 - 38 573 68 704 36 491 105.195 15.900 31.800 47.700 - - - 123.177 68191 191.468 
Marabá 102.062 - 102 062 106.991 30.957 137.948 79.500 127.200 206.700 - - - 288.553 158.157 446.710 
Araguaia Paraansa 292.210 24.613 316.823 61 509 17.220 78.729 - - - - - - 353.719 41.833 395.552 
SU8AREA 00 PARA 732.004 24.613 756.617 737.466 161.211 898.677 127.200 238.500 365.700 - - - 1.596.670 424.324 2.020 994 
Imperatriz 346.827 - 346.827 267 422 66 693 334.115 63.600 95.400 159.000 - - - 677.849 162.093 839.942 
Carolina 56.604 4.667 61.271 17.124 7.743 24.867 15.900 31.800 47.700 - - - 89.628 44110 133.838 
SUBAAEA 00 MARANH.11.0 403.431 4.667 408 098 284.546 74.436 358.982 79.500 127.200 206.700 - - - 767.477 206.303 973.780 

Tocantinôpohs 87.442 - 87.442 79.174 27.761 106.935 15.900 31.800 47.700 - - - 182.516 59.561 242.077 
Aragua(na 96.664 - 96.664 80.486 27.857 108.343 15.900 31.800 47.700 - - - 193.050 59.657 252.707 
Pedro Afonso 39.130 115.410 154.540 24.128 116 110 140138 - - - - - - 63158 231.520 294 778 
Miracama do Norte 292.942 28.596 321.530 52.462 68.338 120.800 7.950 15.900 23.850 301.0ll 451.520 752.531 654.365 564.354 1118.719 
Pano Nacional 109.440 323.024 432.464 49.226 263.892 313.118 15.900 31.800 47.700 454.072 681.164 1.135136 628.638 1.299.880 l .928.518 
Formoso do Aragua1e 318.628 - 318.628 88.253 51.683 139.936 - - - 983.359 1.475.003 2.458.362: 1.390140 1.526.686 2.916.926 
Vale do Paranã 337.978 - 337.978 50.880 453 51.333 79.500 556.500 636.000 415.109 622.493 1.037.602 883.467 1.179.446 2.062.913 
N1Quelênd1a 73.426 216.685 290.111 95 286 381 - - - 218.379 327.572 545.951 291.900 544.543 836.443 
Gurupi 796.852 77.783 874.635 87.458 113.947 201405 31.800 - 31.800 573 608 860177 1.433.885 1.489.718 1.052D07 2.541.725 
São Miguel do Araguaia 102.531 302.641 405172 3_832 25.941 29.773 - - - 940131 1.410.457 2.350.688 1.046.594 1.739D39 2.785.633 
Alto Para (so 331.332 - 331.332 29.248 102.483 131.731 - - - 394.264 591265 985.529 754.844 693.748 1.448 592 
Geres 872.195 85.113 957.308 66.112 32.905 99.017 - - - 406.356 609.487 1.015.843 1.344.663 727.505 2.072.168 
Aruanã 195.276 19.056 214.332 111 40 151 31.800 79.500 111.300 - - - 227.187 98.596 325.783 
Mineiros 17.037 50.300 67.337 - -· - - - - - - - 17.037 50.300 67.337 

SUBAREA OE GOIAS 3.670.873 1218.608 4.809.481 611.465 831.696 1.443.161 198.750 747.300 946 050 4.686.389 7 029138 11.715.627 9.167.477 9.826.842 18.994.319 

Cuiabá 150.978 14.262 165.240 104.137 82.219 186 356 - - - 390.886 586.495 977.381 646.001 682.976 1.328.977 
Barra do Garças 258.637 - 258.637 62.662 31.522 94.184 15.900 31.800 47.700 1.286.366 1 929.696 3216.062 1_623.565 1.993.018 3.616.583 
São F~lix do Araguaia 17.744 52.216 69.960 2.290 14.318 16.608 15.900 23.850 39.750 828.875 1.243.134 2.072.009 864.809 1.333.518 2.198.327 

SUBAREA DE MATO GROSSO 427.359 66.478 493.837 169.089 128.059 297 .148 31.800 55.650 87.450 2.506.127 3.759.325 6165.452 3.134.375 4.009.512 7.143.887 

TOTAL OA REGIÃO 5233.667 1.314.366 6.548.033 1.802.566 1.195.402 2.997.968 437.250 1.168_650 1.605.900 7.192.516 10.788.563 17.981.079 14.665.999 14.466.981 29.132.980 

(Em CzS mil de Fev./861 
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TABELA IV.28 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR AGROPECUARIO 
PROGRAMA DE PECUARIA 

VALOR DOS INVESTIMENTOS 
1985-94 

(Cz$ milhões de FevJ86) 

AREAS.PROGRAMA 1985-90 1991-94 TOTAL 

Baixo Tocantins 56 4 60 
Tucuruí 68 19 87 
Marabá 90 19 109 
Araguaia Paraense 361 208 569 

SUBAREA DO PARA 575 250 825 

Imperatriz 216 17 233 
Carolina 119 57 176 

SUBAREA DO MARANHAO 335 74 409 

Tocantinópolis 101 10 111 
Aragua(na 86 9 95 
Pedro Afonso 51 242 293 
Mi,acema do Norte 1.017 462 1.479 
Porto Nacional 224 1.253 1.477 
Formoso do Araguaia 825 91 916 
Vale do Paranã 673 72 745 
Niquelândia 186 1.008 1.194 
Guru pi 663 280 943 
São Miguel do Araguaia 353 2.055 2.408 
Alto Paraíso 1.291 140 1.431 
Ceres 399 144 543 
Aruanã 1.162 570 1.732 
Mineiros 493 228 721 

SUBAREA DE GOIAS 7.524 6.564 14.088 

Cuiabá 663 284 947 
Barra do Garças 1.235 218 1.453 
São Félix do Araguaia 156 700 856 

SUBAREA DE MATO GROSSO 2.054 1.202 3.256 

TOTAL DA REGIAO 10.488 8.090 18.578 
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TABELA IV .29 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR AGROPECUARIO 
PROGRAMA EXTRATIVISMO VEGETAL 

VALOR DOS INVESTIMENTOS 
1985-94 

AR EAS-PROG RAMA 1985-90 1991-94 TOTAL 

Baixo Tocantins 194 51 245 
Tucurui' 157 42 199 
Marabá 172 - 172 
Araguaia Paraense 362 48 410 

SUBÁREA DO PARA 885 141 1.026 

Imperatriz 217 - 217 
Carolina - - - 
SUBAREA DO MARANHAO 217 - 217 

T ocantinópol is 36 - 36 
Araguai'na 67 - 67 
Pedro Afonso 3 - 3 
Miracema do Norte 23 3 26 
Porto Nacional - - - 
Formoso do Araguaia 14 3 17 
Vale do Paranã 52 - 52 
Niquelândia 19 5 24 
Gurupi 64 - 64 
São Miguel do Araguaia 42 5 47 
Alto Para(so 25 - 25 
Ceres - - - 
Aruanã 47 12 59 
Mineiros - - - 

SUBAREA DE GOIAS 392 28 420 

Cuiabá 39 - 39 
Barra do Garças 78 31 109 
São Félix do Araguaia 78 52 130 

SUBAREA DE MATO GROSSO 195 83 278 

TOTAL DA REGIAO 1.689 252 1.941 
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:J}. dades de armazenagef12. No prin:ieir? caso, o~ investimentos são.c?~stitu(dos. ~si- 
'J}_· camente por construçoes, benfeitorias e equipamentos dos escntonos de assrstsn- 
,··:::" eia técnica, e têm o valor total de Cz$ 277 milhões no período 1985-94 (Tabela 

IV 31). No programa de armazenagem os investimentos compreendem a instalação 
de ·armazens de uso público das empresas do governo e do setor privado e a arma 
zenagem ao n i'vel de fazenda. O valor total dos investimentos é de Cz$ 4.187 mi 
lhões no período 1985-94 (ver Tabela IV.30). 

Desse modo, o investimento total previsto para o setor agropecuário no 
peri'odo de 1985-94, a ser realizado pelo setor público e o setor privado, alcança o 
valor de Cz$ 54.120 milhões (Tabela IV.31 ). 

b) Financiamento 

No que se refere aos componentes produtivos da agricultura e da pecuá 
ria, o financiamento do programa deverá ser feito em parte com recursos próprios 
dos produtores e em parte com crédito rural vinculado à assistência técnica. Esses 
recursos se destinam a despesas de investimento e despesas de custeio. Do ponto 
de vista da formulação do programa, é necessário fazer a estimativa do valor a ser 
financiado com o crédito, uma vez que os recursos e os subs(dios para essa finali 
dade serão proporcionados principalmente pelo setor público. 

No caso da agricultura, a determinação desse valor foi feita com base 
em um limite médio de financiamento, calculado a partir dos percentuais que 
vigoram nos atuais programas, segundo os tipos de atividade e a classificação do 
tamanho dos produtores e admitindo-se que esse limite será reduzido de dez 
pontos percentuais até 1990 e de 20 pontos até 1994. Distinguem-se valores de 
crédito para investimento e para custeio. Para a pecuária foram utilizadas também 
as bases dos programas em vigor, mas compreendendo somente crédito para inves 
timento. O valor dos financiamentos a serem concedidos para a agricultura e a 
pecuária, no per(odo de 1985-94, sem se considerar os retornos por amortizações 
e juros, consta da Tabela IV.32. O crédito para investimento é representado pelo 
valor acumulado nc perrodo, enquanto que o crédito de custeio é representado 
pelo valor em cada ano. 

2.3. Setor 1 ndustrial 

O setor industrial incluindo a agroindústria, é pouco desenvolvido e tem 
pequena expressão na economia da região. Em conseqüência, é um setor pouco 
diversificado e nele têm algum destaque somente os subsetores de produção de 
madeira, materiais de construção, produtos alimentares e bebidas. A indústria 
madeireira é a mais importante, sobretudo nas áreas do Pará e do Maranhão, e tem 
acompanhado a ocupação do território, estimulada pela grande disponibilidade de 
matéria-prima. As áreas de Goiás e Mato Grosso apresentam maior vocação agroin 
dustrial, em decorrência do maior desenvolvimento agrícola. 

Há uma predominância de estabelecimentos que se classificam como 
pequenas e micro-indústrias, que fabricam produtos pouco diversificados, sem 
grandes exigências tecnológicas e destinados principalmente ao mercado local e 
regional (exceto a produção de madeira}. Individualmente poucos estabelecimen 
tos se destacam, nos ramos de frigor(ficos, cimento e produção de álcool. 

Em termos relativos, é também pouco expressiva a oferta de empregos 
pelo setor na região. Um importante fator que influi contra a localização de maior 
número de indústrias na região é a existência de diversas cidades em sua periferia 
que funcionam como pólos de atração de investimentos (Belém, Goiânia, Aná 
polis, Brasília, Rondonópolis, Várzea Grande, além de Cuiabã. situada em um 
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TABELA IV.30 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR AGROPECUARIO 
PROGRAMA DE ARMAZENAGEM 

1985 · 1990 - 1994 

ARMAZENAGEM DE ARMAZENAGEM A Nl\rEL 
TOTAL 

AR EAS-PROGRAMA USO PÚBLICO OE FAZENDA 

1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 

Baixo Tocantins 9.937 9.937 19.874 1.829 525 2354 11.766 10.462 22.228 
Tucurur 4.969 4.969 9.938 4.842 1 304 6.146 9.811 6273 16.084 
Marabá 9.937 14.390 24.327 7.457 1 439 8.896 17.394 15.829 33 223 
Ar agua ia Paraense 35839 9 937 45.776 20.924 1.963 22.887 56.763 11 900 68.663 

SUBAREA DO PARA 60.682 39.233 99.915 35.052 5.231 40.283 95.734 44.464 140.198 

Imperatriz 104.495 25.893 130.388 13.340 1.177 14 517 117.835 27.070 144.905 
Carolina 24.327 9 937 34.264 1.566 787 2.353 25.893 10.724 36.617 

SUBAREA DO MARANHAO 128 822 35.830 164.652 14 906 1.964 16870 143.728 37.794 181 522 

Tocantinópclls 24.852 9,937 34.789 4.707 1.177 5.884 29 559 11.114 40.673 
Araguai'na 29.296 19.358 48.654 13.205 525 13.730 42.501 19.883 62.384 
Pedro Afonso 24.852 19.358 44.210 4.579 6.010 10.589 29 431 25 368 54.799 
Mirarema do Norte 86.440 76.527 162.967 18834 10 200 29.034 105.274 86.727 192.001 
Porto Nacional 88.666 123.321 211.987 15.304 19 223 34.527 103 970 142 544 246.514 
Formoso do Araguaia 247.563 194.203 441.766 32.563 45.903 78.466 280.126 240.106 520.232 
Vale do Paranã 121.619 173.278 294 897 33.477 30083 63.560 155.096 203361 358457 
Niquelêndra 32.468 69.316 101.784 21.576 20.797 42 373 54 044 90.113 144 157 
Guru pi 69308 153014 222.322 37.929 36.618 74 547 107.237 189.632 296.869 
São Miguel do Araguaia 146.335 243.238 389.573 25.106 67.877 92.983 171.441 311.115 482 556 
Alto Para rso 76.503 106 713 183 216 29.033 27.459 56.492 105 536 134.172 239 708 
Ceres - - - 196.166 9.810 205.976 196.166 9.810 205.976 
Aruanã 89.191 103.970 193.161 23.540 26.680 50 220 112.731 130.650 243.381 
Mineiros - - - 12.951 2.743 15.694 12.951 2.743 15.694 

SUBAREA DE GOIAS 1.037.093 1 292.233 2.329.326 468.970 305.105 774 075 1.506.063 1 597.338 3.103 401 

Curabá - - - 23.540 23540 47.080 23.540 23.540 47.080 
Barra do Garças 4.969 249.789 254 758 66.701 90.233 156.934 71.670 340.022 411.692 
São Félix do Araguaia 98612 148.562 247.174 14.906 41.586 56.492 113 518 190.148 303666 

SUBAREA DE MATO GROSSO 103.581 398.351 501.932 105.147 155.359 260.506 208.728 553.710 762.438 

TOTAL DA REGIAO 1.330.178 1.765.647 3.095.825 624.075 467.659 1.091.734 1.954.253 2.233.306 4.187.559 

(EmCzS 1.000de FevJ86) 
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TABELA IV.31 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR AGROPECUARIO 
VALOR DOS INVESTIMENTOS 

1985-94 

...• 
i» 
{J1 

AGRICULTURA, PECUARIA 
E EXTRATIVISMO ARMAZENAGEM ASSISTENCIA TECNICA TOTAL 

AREAS-PROGRAMA VEGF.TAL 
1-----· ...-- - - -· 
1986-90 1991-94 TOTAL 19R6-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 1986-90 1991-94 TOTAL 

. --- 1,.----~- - - ····- 
Baixo Tocantins 1.081 :!12 1.29'.l 12 10 22 25 11 36 1 118 233 1.351 
Tucuruí 34fl 110 41B 10 6 16 2 1 3 360 137 497 
Marabá (i50 1713 128 17 IH 33 5 1 6 572 195 767 
Araguaia Paraense 1.077 :107 1.:1711 r,7 12 69 f\ 3 9 1.140 312 1.452 ·--- - -- -----~ --· --· --- - -- - 
SUBAREA DO PARA '.! or,r, 11 I 7 3.111:1 % 44 140 38 H3 54 3.190 877 4 067 . ----- ·----- ,------- - 
Imperatriz 1.111 l 7CJ r.zon 11B 27 145 18 7 25 1.247 213 1460 
Carolina 20!1 101 JlO 2fi 11 37 3 2 5 238 114 352 

·-· 
SUBAREA DO MARANHAO 1.320 zso 1.600 1'14 38 182 21 9 30 1.485 327 1.812 

Tocantinôpolis 319 70 389 30 11 41 5 2 7 354 83 437 
Araguai'na 346 68 414 43 20 63 9 7 16 398 95 493 
Pedro Afonso 117 473 590 29 25 54 1 4 5 147 502 649 
M1racema do Norte 1.695 1.030 2.725 105 87 192 2 2 4 1.802 1.119 2.921 
Porto Naciona 1 853 2.553 3.406 104 142 246 2 5 7 959 2.700 3659 
Formoso do Araguaia 2.230 1,621 3.851 280 240 520 3 1 4 2.513 1 862 4.375 
Vale do Paranã 1.608 1.252 2.860 155 203 358 18 3 21 1.781 1458 3.239 
Niquelãndia 497 1.558 2.055 54 90 144 2 5 7 553 1.653 2.206 
Gurupi 2.216 1.332 3.548 107 190 297 8 5 13 2.331 1 527 3 858 
São Miguel do Araguaia 1.441 3.800 5.241 171 311 482 1 2 3 1613 4.113 5 726 
Alto Para (so 2.070 833 2.903 106 134 240 7 3 10 2.183 970 3.153 
Geres 1.744 871 2.615 196 10 206 20 10 30 1.960 891 2.851 
Aruanã 1.437 681 2.118 113 131 244 2 1 3 1.552 813 2 365 
Mineiros 510 278 788 13 3 16 2 2 4 525 283 808 

SUBAREA DE GOIAS 17 083 16.420 33.503 1.506 1.597 3.103 82 52 134 18671 18.069 36.740 

Cu1abá 1.348 967 2.315 23 24 47 16 10 26 1 387 1.001 2.388 
Barra do Garças 2 937 2 243 5.180 72 340 412 17 9 26 3026 2.592 5618 
São Félix do Araguaia 1.099 2.085 3 184 114 190 304 4 3 7 1.217 2 278 3495 

SURAREA DE MATO GROSSO 5.384 5 ?<lfi 10.G7() 200 554 763 :J7 22 59 5630 5.871 11.501 --- - ·- ------·· ·-- ----- --- ~- .....•• 
lOTAL DA REGIAO 20 {JIIJ 27 fll :l '1!J.íi!,!, 1.•1,·,r, 2.:/:l:l 4.188 17B gg 277 28 976 25.144 54.120 

-~ ~ --- '--·-- -- ---··--· 
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TABELA IV.32 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR AGROPECUARIO 
PROGRAMA DE CRl:DITO RURAL 

1985-94 

(Em Cz$ milh&s de Fev./861 
CREDITO OE INVESTIMENTO(a) CRl:DITODE 

CUSTEIO ÃREAS.PROGRAMA AGRICULTURA PECUÃRIA TOTAL AGRICUL TURA(bl 

Até 1990 Até 1994 Até 1990 Até 1994 Até 1990 Até 1994 1985 1990 1994 
Baixo Tocantins 783 946 47 45 830 991 6 202 211 
Tucuru( 115 171 54 56 169 227 l 20 34 
Marabá 268 394 60 62 328 456 2 62 90 
Araguaia Paraense 318 360 329 453 647 813 - 107 117 

SUBAREA DO PARA 1.484 1.871 490 616 1.974 2.487 9 391 452 

Imperatriz 637 768 181 181 818 949 7 144 198 
Carolina 80 117 109 142 189 259 - 23 36 

SUBAAEA DO MARANHÃO 717 885 290 323 1.007 1.208 7 167 234 

T ocantinôpolis 171 220 107 107 278 327 2 51 69 
Aragualna 181 230 89 89 270 319 3 54 72 
Pedro Afonso 55 250 50 302 105 552 - 20 73 
Miracema do Norte 568 997 959 1.253 1.527 2.250 - 259 363 
Porto Nacional 519 1.540 212 1.314 731 2.854 - 203 535 
Formoso do Araguaia 1.216 2.343 727 729 1.943 3.072 105 567 906 
Vale do Paranã 791 1.688 603 604 1.394 2.292 48 334 700 
N1quelãndia 240 666 176 1.071 416 1.737 - 114 311 
Gurupi 1.308 2.109 652 846 1.960 2.955 - 721 919 
São Miguel do Araguaia 853 2.170 330 2.088 1.183 4.258 - 389 934 
Alto Paraisa 673 1.195 1.142 1.143 1.815 2.338 46 340 517 
Ceres 1.189 1.746 423 545 1.612 2.291 - 480 469 
Aruanã 205 286 1.077 1.429 1.282 1.715 - 279 448 
Mineiros 15 58 462 606 477 664 - 14 49 

SUBAREA DE GOIAS 7984 15.498 7.009 12.126 14 993 27.624 204 3.825 6.365 

Cuiabá 558 1.071 900 1.288 1.458 2.359 - 233 388 
Barra do Garças 1.405 2.875 1.639 1.663 3.044 4.538 128 595 1.059 
São Félix do Araguaia 703 1.692 178 1.259 881 2.951 - 255 563 

SUBAAEA DE MATO GROSSO 2666 5638 2.717 4.210 5.383 9848 128 1.083 2010 

TOTAL DA REGIAO 12.851 23 892 10.506 17.275 23.357 41 167 348 5.466 9.061 

Notas: l•I Valor acumulado do in(cio do programa até o ano em reftll'ência. 
(b) Valor dos cn!ditos realizados em cada período (sem acumulação). Quanto à pecwlria, os curtos op111Xionais ~ cobet1ol 

com recums próprios dos produtores. 
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11 ponto extremo da região). Atualmente, com a implantação do Projeto Ferro Cara- ~I t jás da hidroelétrica de Tucuru(, do complexo ALBRAS-ALUNORTE e da Estrada 
Í\ de' Ferro de Carajás, começa a se formar um campo de forças no norte da região 

que poderá induzir a instalação de outros empreendimentos industriais. · 

Entre os fatores de produção disporuvels na região para o desenvolvi- .. , mente industrial, o capital é escasso. Os recursos naturais, no entanto, são bastan- •. 

1~ te expressivos, com destaque para os recursos minerais (minério de ferro, cobre, 
manganês, ouro, n(quel e amianto). Os recursos florestais têm também grande 
vulto, embora necessitem de mudanças profundas em seu processo de exploração, 
face ao risco de esgotamento das reservas. Os recursos para a produção agropecuá- 

"' t ria, por sua vez, representam um grande potencial para o desenvolvimento da 
agroindústria, na medida em que seu aproveitamento pode levar ao crescimento a 

t consolidação da base primária da economia da região . . i 
Quanto aos recursos energéticos, em termos da oferta atual de energia, a 

situação não é satisfatória. Quase 85% da energia elétrica consumida chega à 
região através dos sistemas nacionais interligados (Sul-Sudeste-Centro-Oeste e 

~ .1 • Norte-Nordeste) e muitas áreas e sedes municipais não são atingidas pelas linhas 
de transmissão. Por outro lado, quase toda a energia gerada na região, é prove- 

·i 
1 niente de pequenas usinas termoelétricas e hidroelétricas. O primeiro fator que 

! começa a mudar essa situação é o recente início de operação da hidroelétrica de 

1 
1 Tucuruí, no Estado do Pará. Além disso, a região possui um grande potencial de 

r- 

\ 
produção de energia, tanto de origem hídrica, que permite a instalação de um 
conjunto de usinas geradoras de grande, médio e pequeno porte, como de origem 

,. vegetal, através do aproveitamento da biomassa para produção de carvão, álcool, 
,....... 1 lenha, gás metano e outros produtos. ·' i Os recursos humanos, por sua vez, terão que ser formados no próprio n l 

i processo de instalação da indústria e do desenvolvimento industrial, uma vez que i - í grande parte da força de trabalho da região é de origem rural e, no processo de J - t• urbanização, tem sido alocada no setor de serviços e no setor informal da econo- j,) 
í, mia. 

r 

\ .•.. A estruturação interna da economia da região, em seu estágio atual, ofe- 

1 
rece poucas condições favoráveis a um processo dinâmico de desenvolvimento 

r industrial, em virtude principalmente da rarefação do mercado interno, da inexis- 
: . tência de economias de aglomeração e da incipiente capacidade empresarial. Além .,,.... fl disso, em sua integração com outras regiões, a região se caracteriza nitidamente r ' 

,....... como uma economia periférica, fornecedora de alguns poucos produtos primários 
(minérios, madeira, carne, arroz} e importadora de manufaturados. Os eventuais ,...... 

i' efeitos positivos que esse tipo de integração poderia provocar na região são absor- 
vidos pelos pólos urbanos situados em áreas próximas. Essa conformação sócio- 

1; econômica interna e externa da região é o elemento que a longo prazo terá que ser .,.... 'li i ~ superado para viabilizar um processo de desenvolvimento industrial. 
1. 

' 
1 r< 

! ,-. 
2.3.1. Objetivos do Programa ,..... :1 t 

r: .~ Os objetivos do planejamento para a região estão r~lacionad~s _não ape- 
nas ao crescimento econômico e ao atendimento das necessidades socrars. como 

,..... li também a mudanças profundas nos padrões de de_senvo!v1mento~ en~olvendo .ª 
,(j composição do produto, a organização espacial, º. ritmo de urb_a_nizaç~o,. o perfil 

: i do emprego e a distribuição da renda. (?_desenvolv1m~nto da reqiao esta vmc~lado , r 
também às necessidades de outras reqroes, em particular quanto à absorçao de ,,..... 'li , r 
população em atividades produtivas. '' ,-. 

1 r ! 
: 
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A instalação de indústrias e o desenvolvimento industrial da região, em 
articulação com o setor agropecuário e a mineração, deve contribuir decisivamente 
a longo prazo para a realização desses objetivos. Nesse sentido, o programa indus 
trial deve ser orientado pelos seguintes objetivos espec(ficos: 

a) aumento do produto (valor agregado) e do emprego, através do pro 
cessamento de matérias-primas dos setores agropecuário e mineral; 

b) redução dos custos finais dos produtos alimenti'cios industrializados, 
através do beneficiamento local e conseqüente diminuição dos custos 
de transportes; 

e) apoio ao desempenho do setor agropecuário, mediante a produção de 
insumos e de alguns bens de capital; 

d) internalização dos efeitos dos grandes projetos em implantação, por 
meio de instalação de indústrias complementares para processamento 
dos bens intermediários e suprimento de insumos; e 

e) apoio à consolidação do sistema urbano da região, através da oferta 
de empregos estáveis e do desenvolvimento da capacidade empresarial 
inovadora e do n rvel das lideranças comunitárias. 

As diretrizes e linhas de ação para se realizar esses objetivos, que confi 
guram uma estratégia de desenvolvimento do setor, são de natureza setorial, espa 
cial, tecnológica, social e institucional. 
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Em termos setoriais, é necessário que o setor industrial se integre pro 
gressivamente com o setor primário, tanto para induzir a exploração mais racional 
dos recursos naturais (sobretudo os recursos florestais) como para estabelecer os 
fluxos de matérias-primas para industrialização e o fornecimento de insumos para 
a agropecuária. Ao n(vel do setor industrial, deve-se estabelecer um sistema para a 
identificação de oportunidades de investimento vinculados aos projetos do Pro 
grama Grande Carajás, tendo em vista a internalização de benefi'cios, e um progra 
ma prioritário de assistência e apoio à pequena e média indústria, que constitui o 
segmento básico para o desenvolvimento do setor na região. 

Do ponto de vista espacial, a instalação de indústrias deve observar as 
diferenciações internas da região, para não aprofundar desequilíbrios econômicos 
e sociais existentes mas, pelo contrário, diminuir as tendências atuais nesse sentido 
que podem ser apontadas, por exemplo, na região de Imperatriz e na área de in 
fluência dos projetos do Programa Grande Carajás. 

As diretrizes tecnológicas são essenciais para evitar distorções e deter 
minar as caracter(sticas do desenvolvimento do setor. Do ponto de vista dos fato 
res de produção, deverá ser dada prioridade, sempre que possível, às industrias e 
agroindústrias poupadoras de capital e intensivas de mão-de-obra. Em conseqüên 
cia, essa diretriz requer um esforço sistemático de formação de mão-de-obra. 

Por outro lado, devem ser utilizados processos e equipamentos que em 
preguem insumos energéticos não derivados do petróleo, para aproveitar as inúme 
ras fontes não convencionais dispon(veis na região e contornar o problema dos 
custos de transporte de combustrveis a longas distâncias. 

Do ponto de vista social e institucional, o setor público deve atuar no 
sentido de apoiar e orientar a participação do setor privado, garantir o uso ade 
quado dos recursos naturais e o equili'brio ambiental, aperfeiçoar os sistemas de 
incentivos fiscais e as instituições financeiras oficiais, organizar um sistema de 
promoção de investimentos industriais e promover uma poll'tica de salários e bene 
fícios sociais para os trabalhadores. 
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2.3.2. Metas 

Para o setor industrial, além das diretrizes referidas, o programa é defi 
nido pela instalação de um conjunto de unidades industriais e agroindustriais vin 
culadas a determinados segmentos do setor primário que apresentam maiores pos 
sibilidades de integração. Além do efeito direto no aumento do produto da região, 
essas indústrias terão um importante efeito indutor do processo de desenvolvi 
mento industrial, do qual resultará um determinado n(vel de crescimento global 
do setor a médio e longo prazos. 

As indústrias e agroindústrias inclu (das no programa baseiam-se no 
aproveitamento de recursos florestais (produção de madeira e carvão vegetal), de 
recursos minerais (produção de ferro gusa, cimento, materiais de construção, cal 
cário agr(cola e fertilizantes) e da produção agropecuária (carne bovina, grãos, 
mandioca, palmito e babaçu). Para a produção de madeira é proposta a instalação, 
até 1994, de 250 serrarias com capacidade anual total de produção de 2.200.000 
m3 de madeira serrada, 100 unidades de beneficiamento de madeira com capaci 
dade de 212.000 m3 e 20 unidades de laminados com capacidade de 240.000 m3. 
Para o carvão vegeta! o programa propõe até 1994 a instalação de capacidade de 
produção de 1 .500.000 a 2.000.000 t/ano. 

O programa de ferro gusa, utilizando minério de ferro da Serra dos 
Carajás e carvão vegetal, está dimensionado para uma produção total de 960.000 t 
em 1994, com a instalação de 24 pequenas usinas com capacidade para 40.000 
t/ano. Para a produção de cimento é proposta a instalação de três fábricas até 
1994, com capacidade total de produção de 1.095.000 t/ano. Para a produção de 
materiais de construção (tijolos e telhas) foi programada a instalação de 30 cerâ 
micas, com capacidade total de 123.000.000 unidades por ano. Para a produção 
de insumos aqrrcolas. o programa propõe a instalação de três unidades e a amplia 
ção de 11 unidades de moagem de calcário, com capacidade teta' de produção de 
1.734.000 t em 1994, e a instalação de uma fábrica de sulfato de amônia, com 
capacidade para 20.000 t/ano, e de 12 misturadoras de fertilizantes (NPK) com 
capacidade total de 1.140.000 t/ano. 

No programa agroindustrial os projetos propostos têm o seguinte 
dimensionamento: dois rnatadouros-frlqonficos com capacidade total de abate de 
208.000 cabeças de bovinos por ano; 25 unidades de beneficiamento de arroz, 
quatro unidades de industrialização de soja e quatro unidades de industrialização 
do milho, com capacidade total de processamento de 1.067.000 t/ano de grãos; 
dez unidades de industrialização de mandioca, com capacidade de produção total 
de 5.200 t/ano; cinco unidades de beneficiamento de palmito, com capacidade de 
produção total de 6.250 t/ano; três unidades de industrialização de babaçu, com 
capacidade de produção total de 76.500 t/ano . 

2.3.3. Programação 

O programa de desenvolvimento industrial para o período de 1985-94 
divide-se em cinco subprogramas: madeira e carvão vegetal, ferro gusa, agroindús 
tria, insumos agri'colas e materiais de construção; e inclui, ainda, um programa 
de apoio e assistência à pequena e média indústria. 

O subprograma de madeira e carvão vegetal toma como referência o 
potencial de exploração florestal permanentemente. com regeneração natural 
(ver Tabela IV.7). No setor de madeira, as 370 serrarias e fábricas programadas 
deverão produzir madeira serrada, madeira beneficiada (lambris, tacos, etc.) e 
lâminas torneadas, e estarão localizadas em áreas-programa do Pará, Maranhão e 
norte de Goiás que possuem bom potencial de extração de madeira comercial 

139 



combinado com condições razoáveis de infra-estrutura de transportes e energia 
(Tabela IV.33). 

A produção de carvão vegetal destina-se ao fornecimento do combus 
Hvel às fábricas de ferro gusa e de cimento, como também a centrais termoelétri 
cas e à exportação para outras regiões. A produção é d istri bu (da em 16 áreas-pro 
grama da região e deve utilizar matéria-prima das áreas de florestas e dos cerra 
dos. 

O subprograma de ferro gusa baseia-se no aproveitamento combinado 
de matérias-primas e insumos produzidos na região (minérios de ferro, carvão 
vegetal e calcário). A produção destinar-se-á, principalmente, à exportação, quer 
para outras regiões como para paises diversos. As 24 usinas-padrão propostas, cada 
uma com capacidade de produção de 40.000 t/ano, estarão localizadas nas áreas 
programa próximas à área da Serra dos Carajás (Baixo Tocantins, Tucuruí, Marabá 
e Imperatriz), que dispõem do ri o Tocantins e da Estrada de Ferro de Carajás 
como vias de transporte das matérias-primas e dos produtos. 

O subprograma de agroindústria compreende diversos ramos(*) e se 
caracteriza pelo beneficiamento e industrialização de produtos do setor agrope 
cuário, com a produção destinando-se na maior parte para mercados fora da 
região. A programação para a produção de carne toma em consideração as áreas de 
concentração dos rebanhos bovinos e a localização e capacidade dos matadouros 
friporrficos já existentes na região. Desse modo, o programa identificou a viabili 
dade de instalação de duas unidades, com localização nas áreas-programa de Guru 
pi e Miracema do Norte, em Goiás, e propõe também medidas para a racionaliza 
ção desse setor, tendo em vista aumentar a utilização da capacidade existente. 

O beneficiamento e industrialização de grãos diz respeito a arroz. milho 
e soja, e tem como referência as metas de produção do programa agrícola. As 25 
unidades de produção localizam-se em 11 áreas-programa, nos quatro Estados, e 
devem produzir arroz comum e arroz parboilizado. Para a industrialização do 
milho estão indicadas as áreas-programa de Imperatriz, Alto Paraíso, Ceres e Barra 
do Garças, e a produção será basicamente de farinha de milho e óleo. Para a 
industrialização de soja foram selecionadas as áreas-programa de Imperatriz, Guru 
pi, Cuiabá e Barra do Garças, e a produção será de óleo comestível e farelo para 
ração animal. 

As unidades de beneficiamento de mandioca destinam-se à produção de 
farinha e amido e devem localizar-se em nove áreas-programa da região. São uni 
dades assemelhadas às casas de farinha existentes, mas com tecnologia mais aper 
feiçoada, maiores escalas de produção e melhor sistema de comercialização. 

As agroindústrias com base em produtos extrativos visam à industriali 
zação do babaçu e do palmito de açar, No caso do babaçu as três unidades devem 
localizar-se nas áreas-programa de Aragua(na e Tocantinópolis. no norte de Goiás, 
e visam ao aproveitamento integral da matéria-prima (produção de óleo, álcool, 
carvão vegetal, farelo e alcatrão). Para a produção de palmito de açaí propõe-se a 
instalação de cinco unidades industriais integradas com áreas de plantio de palmei 
ras. Essas unidades devem localizar-se nas áreas-programa do Baixo Tocantins e 
Imperatriz. 

É prevista também no subprograma agroindustrial uma programação de 
investimentos para modernização do setor de laticrnios (leite e derivados), sem 
instalação de novas unidades. 

(*) A produçl'o de 41cool combustível esttí incluída no programa de energia. 
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TABELA IV.33 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR INDUSTRIAL 
PROGRAMA DE PRODUÇÃO DE MADEIRA 
NÚMERO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO 

1985-90 

MADEIRA MADEIRA 
LAMINAS TOTAL AREAS-PROGRAMA SERRADA BENEFICIADA 

1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 

Baixo Tocantins 30 20 50 12 8 20 6 4 10 48 32 80 
Tucuruí 30 20 50 12 8 20 - - - 42 28 70 
Marabá 30 20 50 18 12 30 3 2 5 51 34 85 
Imperatriz 30 20 50 18 12 30 3 2 5 51 34 85 
Aragua(na 30 20 50 - - - - - - 30 20 50 

TOTAL 150 100 250 60 40 100 12 8 20 222 148 370 
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2.3.4. Investimentos e Financiamento 
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O subprograma de insumos agr(colas compreende a produção de calcá 
rio para correção de solos e de fertilizantes, destinada ao setor agropecuário da 
região e baseada na disponibilidade local das matérias-primas. A programação para 
calcário consiste da instalação de três novas unidades de moagem e da ampliação 
de 11 unidades existentes. A programação para fertilizantes propõe a instalação 
de uma fábrica de sulfato de amônia na área-programa de Filadélfia (Goiás), com 
capacidade para produzir 300.000 t/ano (a partir das jazidas de gipsita identifi 
cadas nessa área), e de 12 misturadoras de fertilizantes (nitrogênio-fósforo-potás 
sio), localizadas em diversas áreas-programa (de maior desenvolvimento previsto 
da produção agrt'cola). 

O subprograma de materiais de construção compreende, por um lado, 
a instalação de duas fábricas de cimento em Goiás, nas áreas-programa de Pedro 
Afonso, e Alto Paraíso (nesta última o investimento poderá ser destinado à am 
pliação da fábrica existente). Essas fábricas são localizadas em áreas de grandes 
jazidas de calcário e dimensionadas em função da demanda regional de cimento. 
O outro componente do subprograma é a instalação de 30 cerâmicas, localizadas 
em oito áreas-programa, para a produção de tijolos e telhas destinadas também ao 
mercado regional. Essas cerâmicas devem localizar-se principalmente nas áreas ao 
norte da região, para atender ao aumento da demanda que se espera devido ao 
Programa Grande Carajás. 

Globalmente, o programa de indústria e agroindústria representa um 
investimento total de Cz$ 13.316 milhões (Tabela IV.34). O setor para o qual 
está previsto maior volume de investimentos é o de madeira, com 48% do total. 
Em conseqüência, há maior concentração de investimentos nas áreas-programa do 
norte da região. O financiamento do programa terá necessariamen_te uma partici 
pação majoritária de recursos de incentivos fiscais e de créditos bancários de 
fomento de médio e longo prazos. Ao n(vel de proposta geral, o programa deverá 
ser financiado com 25% de recursos próprios dos empresários, 50% de recursos 
de incentivos fiscais da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 

.. (SUDAM) e 25% de créditos bancários nacionais e externos. 

2.4. Setor de Mineração 

No setor de mineração, a região caracteriza-se pelo grande potencial de 
reservas minerais e pela pequena significação da atividade mineradora no conjunto 
da produção. Tanto historicamente como na atualidade a mineração se apresenta 
disseminada na região, operada por garimpeiros e pequenas empresas, explorando 
em pequena escala mais de 25 minerais (ouro, amianto, estanho, pedras preciosas, 
calcário, n (quel. manganês e outros). Somente nos anos recentes a mineração na 
região vem tomando maior vulto, com a implantação do Projeto Ferro Carajás. 
no Pará, com produção iniciada em 1985, com a exploração de ouro no garimpo 
de Serra Pelada (Pará) além de projetos diversos em outras áreas; e grandes pro 
gramas de pesquisas minerais desenvolvidos pela Companhia Vale do Rio Doce 
(CVRD) e pela Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais (CPRM). 

As principais reservas minerais da região (reservas medidas) são de 
minério de ferro, alumínio, cobre, estanho, ruquel. manganês, ouro, amianto e 
calcário. As maiores ocorrências estão nas áreas-programa de Marabá, Niquelândia, 
Gurupi e Aruanã (Tabela IV.35). Em termos de valor da produção mineral nos 
últimos anos, as áreas-programa mais importantes têm sido Niquelândia (amianto e 
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TABEl.A IV.34 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR INDUSTRIAL - PROGRAMA DE INDÚSTRIA E AGROINDÚSTRIA 
VALOR DOS INVESTIMENTOS 

1985-94 

(Em CzS milhões de Fev/861 

INDÚSTRIA AGROINDÚSTRIA TOTAL 
AREAS.PROGRAMA 

1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 

Baixo Tocantins 1.230 746 1.976 10 2 12 1.240 748 1.988 
Tucuru/ 769 512 1.281 - - - 769 512 1.281 
Marabá 1.703 909 2.612 58 - 58 1.761 909 2.670 
Araguaia Paraense 36 15 51 27 - 27 63 15 78 

SUBAREA DO PARA 3.738 2.182 5.920 95 2 97 3.833 2.184 6.017 

Imperatriz 1.215 741 1.956 284 99 383 1.499 840 2.339 
Carolina 5 - 5 - - - 5 - 5 

SUBAREA DO MARANHAO 1.220 741 1.961 284 99 383 1.504 840 2.344 

Tocantinópolis 29 29 58 21 - 21 50 29 79 
Aragua/na 540 363 903 57 - 57 597 363 960 
Pedro Afonso 865 207 1.072 - - - 965 207 1 072 
Miracema do Norte 27 - 27 134 - 134 161 - 161 
Porto Nacional 39 29 68 - - - 39 29 68 
Formoso do Araguaia 21 - 21 27 - 27 48 - 48 
Vale do Paranã 52 20 72 4 - 4 56 20 76 
Niquelandia 3 4 7 - - - 3 4 7 
Gurupi 99 64 163 139 134 273 238 198 436 
São Miguel do Araguaia 3 4 7 - - - 3 4 7 
Alto Para (so 35 704 739 99 - 99 134 704 838 
Ceres 40 - 40 207 - 207 247 - 247 
Aruanã 59 38 97 4 - 4 63 38 101 
Mineiros 14 3 17 31 - 31 45 3 48 

SUBAREA DE GOIAS 1.826 1.465 3.291 723 134 857 2.549 1.599 4.148 

Cuiabá 69 21 90 207 - 207 276 21 297 
Barra do Garças 80 45 125 312 - 312 392 45 437 
São Félix do Araguaia 26 20 46 27 - 27 53 20 73 

SUBÁREA DE MATO GROSSO 175 86 -161 546 - 546 721 86 807 
- 

TOTAL DA REGIÃO 6,%Q 11!1711 11.ll~J:l 1.648 235 1.883 8.607 4.709 13.316 ---· -----· 
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TABELA IV.35 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR DE MINERAÇÃO 
RESERVAS MEDIDAS DOS PRINCIPAIS MINERAIS 

1982 

(1.000 t) 

AREAS-PROG RAMA FERRO ALUMí- COBRE ESTANHO Nl<lUEL MANGA- OURO AMIANTO CALCA- 
NIQ N~S RIO 

Marabã 2.514.400 45.000 1.000.000 47.000 10.112 
Formoso do Araguaia 24.678 
Vale do Paranã 3.233 
Niquelândia 13.627 83.967 35 48.966 32.571 
Gurupi 155.528 70 
A.to Parai'so 1.215 623 100.793 
Ceres 24.721 12 
Aruanã 113.244 
Mineiros 3.349 73 
Cuiabá 2.722 
Barra do Garças 60.396 

TOTAL 2.515.615 45.000 1.158.877 16.860 268.932 10.843 70 48.978 221.160 

Fonte: DNPM. Anuário mineral brasileiro - 1980 e 1983. 
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ouro), Marabá (ouro), Aragua(na (ouro) e Cuiabá (ouro). Na região estão 21% das 
reservas conhecidas de minério de ferro do Pat's, 93% das reservas de amianto, 91% 
das reservas de cobre e 84% das reservas de n (quel. 

A estrutura produtiva do setor é constituída por garimpas, com cerca 
de 54% da produção (em valor) e voltados sobretudo para a extração do ouro, 
pedras preciosas e estanho, e por empresas de mineração que exploram principal· 
mente amianto, estanho, ruouel e calcário. Quase todas são pequenas empresas 
localizadas em Goiás e algumas delas fazem a mineração por garimpagem. O imclo 
das operações da CVRD, através de diversos projetos, deverá mudar essa estrutura 
em sua área de influência no Pará. 

Para se avaliar a situação atual do setor é importante considerar as pes 
quisas em andamento e os projetos que estão sendo implantados. No âmbito do 
Programa Grande Caraiãs, a CVRD está implantando três grandes projetos de mi 
neração de ferro, cobre e manganês na área-programa de Marabá. Em Goiás estão 
em andamento projetos de ampliação da produção de amianto, no munictpio de 
Minaçu, e de exploração de cobre e estanho. Na área-programa de Barra do Gar 
ças, em Mato Grosso, está sendo implantado um grande projeto para produção de 
190.000 t/ano de calcário agri'cola. Quanto às pesquisas têm sido desenvolvidas 
intensamente pela Vale do Rio Doce Geologia e Mineração {DOCEGEO), para 
completar o levantamento do potencial mineral da região da Serra dos Carajás. 
Na área de Goiás há o trabalho permanente da Metais de Goiás (M ET AGO) e da 
CPRM em pesquisas de estanho, zinco, chumbo e outros minerais. 

2.4.1. Objetivos do Programa 

Considerando-se que grande parte dos recursos públicos para mineração 
na região serão destinados aos projetos do Programa Grande Carajás, o programa 
define algumas linhas de ação que têm por objetivo estruturar o setor e criar con 
dições a médio e longo prazos para um melhor aproveitamento dos recursos mine 
rais. Essas ações devem, por um lado, compensar a grande tendência de concentra 
ção da produção mineral na área de Carajás: e por outro lado, propiciar aumentos 
na produção e promover a recuperação das áreas tradicionais de mineração, além 
de introduzir melhorias nas condições de vida e de trabalho das pessoas vinculadas 
ao setor. 

2.4 .2. Metas 

As metas para o setor de mineração são estimativas do crescimento da 
produção mineral na região, na hipótese de serem desenvolvidas as ações propostas 
pelo programa, e considerando-se a evolução provável do setor com os projetos em 
execução pela CVRD e outras empresas. Essa evolução é um exercrcio de projeção 
a longo prazo, baseado em diversas hipóteses e critérios referentes aos principais 
produtos minerais e aos projetos em implantação, e está sintetizada no valor da 
produção total de Cz$ 13.531 milhões que seria alcançado em 1994, a partir do 
valor da produção de Cz$ 1.908 milhões em 1984. Na estimativa, com o progra 
ma, o valor da produção total será de Cz$ 15.482 milhões em 1994 (Tabela 
IV.36). Entre as duas projeções, os aumentos mais importantes estariam na produ 
ção de ouro, amianto e calcário. 
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AR EAS-PROGRAMA 1990 1994 

Baixo Tocantins - - 
Tucuruf 45.983 45.983 
Marabá 6.021.863 11.349.738 
Araguaia Paraense 61.684 90.686 

SUBAREA DO PARA 6.129.530 11.486.407 

Imperatriz 143 207 
Carolina - - 

SUBAR EA DO MARANHAO 143 207 

Tocantinópolis - - 
Araguai'na 470.990 667.426 
Pedro Afonso 35.918 53.209 
Miracema do Norte 89.239 89.239 
Porto Nacional 31.546 31.546 
Formoso do Araguaia 87.227 88.007 
Vale do Paranã 54.020 69.101 
Niquelândia 1.226.916 2.069.051 
Guru pi 157.331 200.483 
São Miguel do Araguaia - - 
Alto Para(so 95.917 124.402 
Ceres 131.390 138.243 
Aruanã 334 485 
Mineiros 33.342 33.350 

SUBÁREA DE GOIAS 2.414.170 3.564.542 

Cuiabá 281.462 382.260 
Barra do Garças 47.716 48.400 
São Félix do Araguaia - - 

SUBÁREA DE MATO GROSSO 329.178 430.660 

TOTAL DA REGIAO 8.873.021 15.481.816 

(Em CzS mil de Fev./86) 
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TABELA IV.36 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR DE MINERAÇÃO 
VALOR DA PRODUÇÃO MINERAL COM O PROGRAMA 

1990-94 

Nota: Cr$ de junho de 1984 x 0,00795 == Cz$ de fevereiro de 1986. 
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2.4.3. Programação 
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As ações propostas, que configuram uma estratégia para o setor mineral 
da região, complementar à do Programa Grande Carajás, é representada pelos 
seguintes projetos: 

a) integração geológica, visando ao reconhecimento dos recursos mine 
rais da região, como base para um programa que amplie a abrangência 
espacial da mineração na região. Os efeitos desse projeto poderão ser 
significativos nos Estados do Maranhão e de Mato Grosso, em que há 
pouca exploração mineral mas cujas formações geológicas são bastan 
te propícias à ocorrência de bens minerais; 

b) tecnologia mineral, para possibilitar a exploração das jazidas minerais 
de forma mais adequada às condições sócio-econômicas da região e 
com melhor aproveitamento dos recursos. Essa tecnologia deve 
abranger todas as fases da atividade mineradora, incluindo a prospec 
ção e pesquisa, a lavra (com técnicas e equipamentos próprios para as 
jazidas da região) e o tratamento (próprio para os tipos dos minérios 
existentes na região). Deve também ser orientada para produzir o 
mínimo de efeitos sobre os ecossistemas e para proporcionar o rnáx i 
mo de emprego; 

e) internalização dos efeitos do Programa Grande Carajás, através, prin 
cipalmente, de modificações da sistemática atual de tributação do 
Imposto único sobre Minerais (IUM), que tende a prejudicar os Esta 
dos produtores. As modificações propostas são no sentido de equipa 
rar o preço de referência ao preço médio de venda e estabelecer ai ( 
quota única para as vendas dos minerais nos mercados interno e 
externo; 

d) desenvolvimento do garimpo, como forma mais eficaz de aumentar a 
curto prazo a produção mineral da região. Esse projeto, através da 
organização e dinamização dos garimpas e da atividade garimpeira, 
tem grande importância econômica, por permitir o aumento da pro 
dução e a redução das perdas de minério, e grande importância social, 
na medida em que atinge os graves e complexos problemas de rela 
ções de trabalho, de comercialização, de saúde e de marginalização 
que afetam o grande número de pessoas vinculadas a essa atividade 
na região; 

e) recuperação do setor mineiro tradicional, representado pelas ativida 
des permanentes d€ mineração que existem principalmente em Goiás, 
ligadas à produção de amianto, n(quel e calcário. As empresas foram 
bastante atingidas pela recessão econômica e estão com falta de re 
cursos para reaparelhamento, ampliação e retomada das atividades. 
Propõe-se medidas para favorecer as condições de demanda e mer 
cado dos minerais, além de estt'mulos creditícios e fiscais para capita 
lização e investimento. 
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2.4.4. Investimento e Financiamento 

Por tratar principalmente de ações do setor público sobre a estrutura e 
o financiamento do setor mineral, não foram calculados os custos de investimen 
to. O financiamento dessas ações, no entanto, deve ser efetuado essencialmente 
com recursos públicos de programas de pesquisas e de fomento setorial. 
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2.5. Setor de Transportes 

Até a década de 1950 os rios Araguaia e Tocantíns foram as principais 
vias de acesso à região. Orientavam a ocupação humana e a exploração dos recur 
sos naturais, os quais se mantiveram restritos quase sempre, às áreas de influência 
dos principais trechos navegáveis daqueles rios. A partir da construção de Brasr'lia, 
no final da década, houve grande desenvolvimento da infra-estrutura de transporte 
rodoviário, enquanto que a navegação fluvial se manteve estagnada, e pouco se 
desenvolveu. Diversas rodovias importantes foram constru (das, entre as quais a 
Belém-Brasrlla (BR-010/226/153/060), que atravessa a região no sentido norte 
sul, por cerca de 1.500 quilômetros, e constitui seu principal eixo de transportes. 
Outras rodovias importantes são a BR-060 e a BR-364, no sul da região, a BR-020, 
que se dirige de Brasi'lia para a Bahia e o Nordeste, a Transamazônica, que atraves 
sa a região próximo à confluência dos rios Araguaia e Tocantins, e a BR-158, em 
Mato Grosso, que se dirige de Barra do Garças para o norte, até a divisa com o 
Pará. Somente na área do baixo rio Tocantins, no Pará, o transporte fluvial se 
manteve largamente predominante, devido as boas condições de navegabilidade 
dos rios e às condições naturais pouco favoráveis para o transporte terrestre. 

A rede rodoviária interna da região tem 88.597 km, dos quais 4.248 km 
são asfaltados (Tabela IV.37). Tem uma distribuição bastante desigual e mostra 
nrtida correlação com a localização e densidade dos assentamentos humanos e das 
atividades produtivas. Há também uma tendência lógica e marcante de concentra 
ção da rede rodoviária secundária e vicinal nas áreas próximas às rodovias asfalta· 
das. 

Segundo os critérios de classificação funcional utilizados pelo Oeparta 
menta Nacional de Estradas e Rodagem ( DN E A), baseados nas condições de 
mobilidade e acesso proporcionadas pelas estradas, a rede rodoviária na região tem 
a seguinte distribuição: 15.984 km no sistema arterial, que tem basicamente a 
função de dar mobilidade ao sistema; 13.099 km no sistema coletor, no qual se 
combinam as funções de mobilidade e acesso; 61.461 km no sistema local, que 
tem a função de proporcionar acesso. Como principais deficiências desse sistema 
devem ser mencionadas a localização das rodovias asfaltadas, que deixam fora de 
sua área de influência extensas áreas ao norte, oeste e leste da região, a baixa qua 
lidade da rede, com alta proporção de estradas em leito natural, e a insuficiência 
dos programas de conservação das rodovias. 

Além do mais, os investimentos em rodovias geralmente não obedecem 
a critérios de planejamento, capazes de orientar a expansão da fronteira agrope 
cuária e promover a integração com outras modalidades de transporte. Nos últi 
mos anos têm sido feitos. grandes investimentos na infra-estrutura de transportes 
na região, decorrentes de projetos espec(ficos, como a Estrada de Ferro de Cara 
jás, diretamente vinculada à exportação de minério de ferro da Companhia Vale 
do Rio Doce, e o porto de Vila do Conde, no Pará, destinado à exportação da 
produção de alumínio da ALBRAS-ALUNORTE. 

O transporte fluvial, embora utilizado em pequena escala (exceto na 
área-programa do Baixo Tocantins), tem grandes possibilidades de desenvolvi 
mento devido à existência de extensas vias navegáveis, constitu (das pelos rios 
Araguaia e Tocantins, como também pelo rio das Mortes, em Mato Grosso, e os 
rios Moju e ltacaiúnas, no Pará, entre outros. A navegação pode ser utilizada, por 
um lado, como alternativa de transporte de grandes volumes de cargas, para expor 
tação e importação da região, diretamente pelo rio Tocantins ou em ligações 
intermodais com os eixos rodoviários e com a Estrada de Ferro de Carajás. Por 
outro lado, pode representar um importante meio de transporte interno da 
região, utilizando os trechos navegáveis dos grandes e pequenos rios. 
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TABELA IV.37 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR DE TRANSPORTES 
REDE RODOVIARIA EXISTENTE 

1984 

(km) 

AREAS-PROG RAMA PAVIMEN· NÃOPAVI- TOTAL TADA MENTADA 

Baixo Tocantins 141 1.475 1.616 
Tucuru( - 464 464 
Marabá 204 1.219 1.423. 
Araguaia Paraense 32 1.587 1.619 

SUBAREA DO PARA 377 4.745 5.122 

Imperatriz 343 3.522 3.865 
Carolina - 2.659 2.659 

SUBAREA DO MARANHAO 343 6.181 6.524 

Tocantinópolis 73 1.809 1.882 
Araguai'na 204 1.795 1.999 
Pedro Afonso - 3.367 3.367 
Miracema do Norte 290 4.245 4.535 
Porto Nacional 90 5.140 5.230 
Formoso do Araguaia 144 1.998 2.142 
Vale do Paranã 215 5.041 5.256 
Niquelândia 107 3.671 3.778 
Gurupi 341 5.796 6.137 
São Miguel do Araguaia 38 3.662 3.700 
Alto Pararso 315 4.993 5.308 
Ceres 921 12.630 13.551 
Aruanã 172 3.727 3.899 
Mineiros 151 3.871 4.022 

SUBAREA DE GOIAS 3.061 61 .745 64.806 

Cuiabá 467 6.089 6.556 
Barra do Garças - 4.029 4.029 
São Félix do Araguaia - 1.562 1.562 

SUBAREA DE MATO GROSSO 467 11.680 12.147 

TOTAL DA REGIAO 4.248 84.349 88.597 

Fonte: GEIPOT e DERs Estaduais. 
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O pleno desenvolvimento da navegação na região depende da conclu 
são das eclusas de Tucuru í, no rio Tocantins, da futura construção da barragem 
e eclusas de Santa Isabel, no rio Araguaia, e da desobstrução e melhoria de diver 
sos trechos, por meior de dragagens e derrocamentos, Requer também a implan 
tação de infra-estrutura portuária adequada, sinalização das vias navegáveis e 
estruturação dos serviços e empresas de navegação. 

Com a construção das eclusas de Tucuru ( e realizadas as obras de 
melhoramentos, o rio Tocantins oferecerá boas condições de navegação contínua 
em uma extensão de 715 km, desde sua foz no rio Pará até a cidade de Imperatriz, 
no Maranhão. Em toda essa extensão há profundidades mínimas de 1 ,9 m, em 
condições naturais, durante pelo menos seis meses no ano. Entre a barragem de 
Tucurur e a foz, o rio tem profundidade mínima de 3,0 m em 90% do tempo, nos 
anos menos favoráveis. A montante de Imperatriz, para o sul, o rio apresenta 
obstáculos importantes e a navegação só é possível ao ruvel local, tanto no Mara 
nhão como em Goiás. Para eliminar esses obstáculos é necessária a construção de 
algumas barragens com eclusas, principalmente na cachoeira de Santo Antônio, 
próximo a I rnperatríz. 

O rio Araguaia é atualmente navegável entre Conceição do Araguaia e 
Aruanã no estado de Goiás. Porém, no futuro, o rio poderá ser navegável numa 
extensão de 1.758 km desde a sua confluência com o rio Tocantins até a cidade 
de Baliza, em Goiás, próxima a Barra do Garças. Para isso, todavia, é necessária 
a construção da barragem de Santa Isabel, na divisa de Goiás com o Pará, para 
vencer um trecho acidentado de cerca de 60 km atualmente impedido à navega 
ção comercial. O rio das Mortes, principal afluente do rio Araguaia, pode ter tam 
bém a navegação comercial em um trecho de 425 km, a partir de Nova Xavantina. 

Assim, os principais rios da região representam potencialmente cerca de 
'L.900 km de hidrovias para circulação de grandes volumes de cargas. utilizando 
tipos de embarcações adaptadas, principalmente comboios de chatas. Além destes, 
existem inúmeros rios menores que podem servir ao transporte interno da região e 
articular-se com o sistema de navegação principal. 

O transporte ferroviário, por sua vez, é representado na região pela 
Estrada de Ferro de Carajás, já em operação, com 890 km de extensão, que liga a 
Serra de Carajás a São l.urs, no Maranhão, e pelo sistema ferroviário que liga Bra 
sília, Goiânia e Anápolis a Minas Gerais e São Paulo. 

- 
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2.5.1. Objetivos do Programa 

Está previsto que a médio e longo prazos haverá um grande crescimento 
da demanda de transportes na região, como conseqüência dos programas definidos 
para os setores produtivos. A maior parte da produção será destinada a mercados 
de outras regiões e portanto aos portos de exportação e devido à localização da 
região, deverá ser transportada a grandes dístências. Como a base de exportação 
da região é constiturda principalmente por produtos de baixo valor unitário, a 
redução dos custos de transporte é o objetivo básico das ações e cios investimen 
tos programados para o setor. Por outro lado, o predomínio atual do modo rodo 
viário de transporte de cargas é fator limitante ao desenvolvimento das atividades 
produtivas, devido à alta incidência dos custos de transportes no valor CI F dos 
produtos exportados. Por isso, o segundo objetivo do programa é a transformação 
da estrutura do sistema de transportes a favor das modalidades mais econômicas. 
Para se realizar esses objetivos é definida uma estratégia baseada em três elemen 
tos principais: 

- 
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a} implantação gradativa de corredores de exportação, com articulação 
racional das diferentes modalidades para diminuir os custos de trans 
portes; 

b) maior utilização das vias navegáveis e transformação da hidrovia 
Araguaia-Tocantins em um corredor contínuo, ligando grande parte 
da região Centro-Oeste ao porto de Belém, no Pará; e 

c) melhoramento da rede rodoviária, especialmente da malha coletora 
e vicinal, promovendo sua complementaridade com os sistemas tran 
cais rodoviários, hidroviários e ferroviários. 

Os corredores de exportação visam facilitar o transporte de bens ao 
mais baixo custo possrvel, por meio da articulação e combinação racional de rodo 
vias, hidrovias, ferrovias, terminais de carga, armazéns e infra-estrutura portuária, 
integrados funcionalmente em nrvel homogêneo de serviços. Os corredores, ao 
adotar as melhores soluções em termos das vias dispomveis. ganham maior eficiên 
cia energética e permitem a redução dos custos operacionais. É possrvel estabele 
cer para a região a implantação de vários corredores, ao longo de diferentes hori 
zontes de tempo. Os investimentos necessários para a operação intermodal podem 
ser efetuados em perrodos consecutivos, em função da evolução da demanda de 
transporte. 

2.5.2. Metas 

No que se refere ao desenvolvimento do transporte intermodal e dos 
corredores de exportação, o programa estabelece metas para os per(odos de 
1985-90 e 1991-94 e 1995-201 O. Para o primeiro período, as características atuais 
da rede rodoviária dificultam a conformação de um corredor intermodal, mas com 
cuidadosa seleção dos investimentos iniciais é possível sua progressiva aoequacão,s 
essa finalidade. O crescimento da demanda nesse período será sustentado pela 
rodovia Belém-Brasrlla e, paralelamente, pode-se preparar o rio Araguaia para o 
transporte no sentido norte-sul entre Conceição do Araguaia, no Pará, e Aruanã, 
em Goiás, com conexão rodoviária até Goiânia e Anápolis e conexões rodoviárias 
e ferroviária para São Paulo, Minas Gerais e Esp(rito Santo (porto de Tubarão}. 
Ao mesmo tempo teriam continuidade as obras das eclusas de Tucuru(, ao norte 
da região. 

Para o per(odo de 1991-94 já se prevê a operação das eclusas de T ucu 
ru (, permitindo a navegação de grande porte pelo rio Tocantins entre Belém e 
Marabá, no Pará. Os investimentos rodoviários no norte ser.arn articulados com 
esse corredor e também se vinculariam à Estrada de Ferro de Carajás, já que esta 
possibilitará o transporte de cargas em geral (além do minério de ferro). No sul 
prosseguiria a consolidação do sistema do rio Araguaia. 

Para o per rodo de 1995-2010 considera-se a conclusão da barragem e 
das eclusas de Santa Isabel, tornando poss(vel a navegação entre Aruanã e Belém 
(hidrovia Araguaia-Tocantins) como um corredor continuo nos sentidos norte-sul 
e sul-norte. O corredor permitirá o transporte de grandes cargas a baixo custo e 
sua eficiência poderá ser aumentada com a construção de uma ferrovia de 280 km 
entre Aruanã e Goiânia-Anápolis. 

2.5.3. Programação 

Para identificar e quantificar os investimentos, foi necessário inicialmen 
te determinar a futura evolução da demanda de transporte. Para tanto, foram con 
siderados os crescimentos dos saldos exportáveis dos produtos constantes na Tabe- 
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la IV.38, calculados a partir das metas das respectivas programações setoriais. Do 
lado da importação, a Tabela IV.39 mostra os produtos selecionados e as respec 
tivas demandas. 

A seguir, foram definidas para cada produto e cada patamar, as matrizes 
de Origem e Destino das cargas assim como os custos de transporte, por modali 
dade. 
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Utilizando esses dados, foi feito um programa computacional, que com 
para o custo operacional econômico de todas as rotas alternativas que permitam a 
interligação entre os diferentes pares de Origem e Destino. O computador selecio 
na a rota de menor custo e a ela aloca todo o fluxo de carga previsto entre os 
pontos. 

Uma vez quantificados os fluxos para os patamares considerados no 
estudo, nos vários segmentos do sistema multimodal, foi poss(vel o dimensiona 
mento Hsico final das obras e a determinação dos investimentos para o período 
do Plano. 

Para o programa rodoviário, foram identificados em primeiro lugar os 
trechos de rodovias federais e estaduais em que as obras de melhoramento e pavi 
mentação fossem prioritários para assegurar aos centróides (pólos centralizadores 
da movimentação de cargas das áreas-programa) o acesso ao sistema viário princi 
pal. Este subprograma de pavimentação de rodovias abrange oito trechos com uma 
extensão total de 801 quilômetros (Tabela IV.40). 

Também foi identificada a malha rodoviária de alimentação dos centrói 
des. Com base nos mapas de aptidão agr(cola e nas metas do programa agropecuá 
rio, foi feita uma seleção de trechos visando a obter-se uma rede de rodovias cole 
toras na área de influência de cada um dos centróides. Este subprograma de res 
tauração e implantação de rodovias alimentadoras dos centróides compreende 
99 trechos de rodovias federais e estaduais com extensão total de 8.506 km. 

Por último, realizou-se uma estimativa da extensão de estradas vicinais 
necessárias para atender à demanda gerada pelas metas de produção da programa 
ção agropecuária, utilizando-se (ndices que relacionam a densidade de estradas 
vicinais com a área cultivada. Essa estimativa, comparada com a extensão das 
malhas vicinais que existem atualmente, ao n(vel das áreas-programa, permitiu o 
dimensionamento de construção e melhoramentos de estradas até 1994. Este 
subprograma é representado por um total de 14.890 km de estradas vicinais abran 
gendo todas as áreas-programa (Tabela IV.40). 

O programa hidroviário é dividido nos subprogramas de instalações por 
tuárias, derrocagens e eclusas, O primeiro define um conjunto de obras porjuérlas 
em 12 cidades e portos dos rios Araguaia, Tocantins e das Mortes, considerando-se 
as instalações atualmente existentes e as estimativas das necessidades futuras, em 
função da implantação da hidrovia. No subprograma de derrocagens são programa 
das obras para eliminar restrições ao tráfego existentes no rio Araguaia, entre Bali 
za e Barra do Garças e nas proximidades de Conceição do Araguaia, e no rio To 
cantins, entre Marabá e a foz do Araguaia. O subprograma de eclusas compreende 
a construção das eclusas de Tucurur, no perrodo 1985-90, e das eclusas de Santa 
Isabel, com inrcio nesse período e conclusão até 1994. 

A programação define também um conjunto de estudos e pesquisas 
sobre transportes na região, envolvendo: desenvolvimento da navegação no rio 
Araguaia (com uso de embarcação experimental), navebagibilidade de vias comple 
mentares da hidrovia Araguaia-Tocantins, transporte de materiais de construção 
por via fluvial para a barragem de Santa Isabel e tecnologias adequadas para o 
setor de transportes. 
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TABELA IV.38 
ESTIMATIVA DO EXCEDENTE EXPORTAVEL DE 

PRODUTOS SELECIONADOS 
(1.000 t) 

~ 
1985 1990 1994 2000 2010 s 

Agrícolas 1.982,4 4.448,4 7.242). 13.462,5 21.598,6 
- Arroz 1.196,5 1.903,5 2.350,8 3.155,0 4.913,5 
-Milho 405,8 853,9 1.491,9 5.376.4 9.224,9 
- Soja 380,1 1.691,0 3.399,5 4.931, 1 7.460,2 
Pecuários 337,1 284,9 454,4 548,1 586,6 
- Gado bovino 337,1 284,9 454,4 548,1 586,6 
Minerais 353). 2.422,2 3.306,1 4.648,9 8.101,8 
- Ferro gusa - 480,0 960,0 960,0 960,0 
- Calcário 61,7 249,0 282,4 120,5 122,0 
- Outros(1) 291,5 1.693,2 2.063,7 3.568,4 7.019,8 
Energéticos 153,4 762,5 1.123,6 2.376,7 4.859,1 
-Alcool 113,4 349,5 411,6 1.306,7 2.963,1 
- Carvão vegetal 40,0 413,0 712,0 1.070,0 1.896,0 
Industriais 1.176,5 1.888,5 2.199,7 2.404,8 2.727,0 
- Madeira serrada 991,0 1.338,0 1.454,8 1.645,0 1.965,0 
- Arroz beneficiado 79,0 381,1 466,4 464,0 459,1 
- Carne bovina 106,5 169,4 278,5 295,8 302,9 

TOTAL 4.002,6 9.806,5 14.326,0 23.441,0 37.873,1 

(1} Inclui níquel, amianto, manganés • 

TABELA IV.39 
ESTIMATIVA DA DEMANDA DOS PRINCIPAIS 

PRODUTOS DE IMPORTAÇÃO 
(1.000 t) 

ANOS 
1985 1990 1994 2000 2010 

PRODUTOS 

-Sal 104,8 117,6 146,9 156,7 171,4 
- Derivados de Petróleo 1.002,5 1.213,5 1.501,9 2.165,0 2.165,0 
- Cimento 261,0 433,4 479,6 558,3 823,7 
- Fertilizantes 948,2 1.151,8 1.443,7 2.070,3 3.178,2 

TOTAL 2.316,5 2.916,3 3.572,1 4.950,3 6.338,3 
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TABELA IV.40 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

PROGRAMA DE TRANSPORTES 
IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS 

1985-94 

(Quilõrnetros) 

RODOVIAS RODOVIAS 
DE INTEGRAÇÃO ALIMENTADORAS ESTRADAS VICINAIS 

AREAS-PROGRAMA DOS CENTRÕIDES DOS CENTRÔIDES 

1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 

Baixo Tocantins - - - 297 6 303 1.004 63 1.127 
Tucuruí - - - 71 2 73 501 20 521 
Marabá - - - - - - 794 - 794 
Araguaia Pa raense - - - - - - 1.362 - 1.362 

SUBÁREA DO PARÁ - - - 368 8 376 3.721 83 3.804 

Imperatriz - - - 121 6 127 1.984 134 2_118 
Carolina - - - - - - 819 - 819 

SUBÁREA DO MARANHÃO - - - 121 6 127 2.803 134 2.937 

Tocantlnópolís 77 32 109 379 161 540 562 54 616 
Araguaína - - - 309 131 440 883 133 1.016 
Pedro Afonso - - - 67 28 95 594 613 1.207 
Miracema do Norte 34 15 49 351 149 500 1.600 490 2.090 
Porto Nacional - - - 469 198 667 1.504 998 2.502 
Formoso do Araguaia - - - 460 194 654 2.576 1.292 3_868 
Vale do Paranã 134 56 190 726 306 1.032 1.775 941 2.716 
N iquelandia 61 26 87 306 130 436 1.263 848 2.111 
Gurupi - - - 122 51 173 2.061 1.016 3.077 
São Miguel do Araguaia - - - 504 214 718 1.997 1-750 3.747 
Alto Paraíso - - - 49 21 70 1.942 702 2.644 
Ceres - - - 65 28 93 4.809 552 5.361 
Aruenã 97 41 138 111 47 158 1.401 753 2.154 
Mineiros 160 68 228 103 44 147 1.345 121 1.466 

SUBÁREA DE GOIÁS 563 238 801 4.021 1.702 5.723 24.312 10_263 34.575 

Cuiabá - - - 519 253 772 3.037 761 3.798 
Barra do Garças - - - 976 474 1.450 4.993 2.565 7.558 
São Félix do Araguaia - - - 39 19 sa 1.050 1.084 2.134 

SUBÁREA DE MATO GROSSO - - - 1.534 746 2.280 9.080 4.410 13.490 

TOTAL DA REGIAO 563 238 801 6.044 2.462 8,506 39.916 14,890 54.806 

-- -- .. - D a ·: m1 II 1 
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2.5.4. tnvestimentos e Financiamento 

Os investimentos do programa rodoviário têm valor total de Cz$ 9.642 
milhões no per(odo de 1985-94 (Tabela IV.41 ). No programa hidroviário o valor 
total é de Cz$ 5.069 milhões para o mesmo pert'odo. Portanto, a programação de 
infra-€strutura de transporte representa um investimento total de Cz$ 14.711 mi 
lhões até 1994. Há também a previsão de Cz$ 318 milhões de investimentos adi 
cionais em instalações portuárias após 1994. Pela natureza do programa. o finan 
ciamento desses investimentos cabe, fundamentalmente. ao setor público. 

Para se ter uma idéia da ordem de grandeza dos investimentos previstos 
para os 1 O anos do Plano (ver Ta bela IV .42), pode-se observar que eles são bem 
inferiores aos demandados pela ferrovia Carajás-São Luís, construída a um cus tu 
da ordem dos US$ 1.500 milhões. 

2.5.5. Avaliação dos Investimentos 

Tendo em vista definir a viabilidade dos investimentos e o impacto das 
obras programadas, do ponto de vista social, foi feita uma avaliação dos investi 
mentos propostos. 

Essa avaliação abrange o total dos investimentos da hidrovia - portos. 
eclusas, derrocagens - e os investimentos previstos para as principais rodovias 
componentes do sistema multimodal. Os custos e beneHcios foram computados 
globalmente para o conjunto do sistema constitu (do de rodovias, portos e hidro 
vias, incluídas as eclusas de Tucuruí e Santa Isabel. Foram computados os custos 
de investimento e os custos de manutenção da infra-estrutura. Os benefícios 
decorrem da diminuição do custo operacional econômico de tra-isoortes propi 
ciado pe.os rnelhoramervtos propostos no sistema como um todo. 

A avatiscãc to: realizada para dois cenários diferentes: 
- Cenário a· considera as eclusas de Tucuru í operando a partir de 1990 e 

as ecu.sas :i;;; Santa Isabel em funcionamento em 1994. obras que per 
rn.tiria-r. a navegação cont(nua nos trechos mais irnpc-tantes da hi 
drovia: 

- Cenário b considera só as eclusas de Tucuru( operando a partir de 
1990. 

A comparação dos resultados da avaliação destes dois cenários. permite 
isolar o impacto in2 redução dos custos de transporte) do siste+a funcionando 
sem as eclusas de Santa Isabel, o que proporciona um indicador mais seguro da 
viabilidade econômica da construção das eclusas de Tucurur. 

Os indicadores de avaliação foram: 
- para o Cenário a, uma relação Benefício/Custo ( B/C) de 2, 1 e uma 

Taxa Interna de Retorno (TI R) de 22,3%; 
- para o Cenário b, uma relação B/C de 1,7 e uma TIA de 19,0%. 
Observe-se que os resultados são amplamente favoráveis em ambas as 

situações consideradas (ver Tabela IV.43). 
A tabela citada inclui também os indicadores da avaliação econômica 

dos investimentos na pavimentação de rodovias selecionadas. 

2.6. Setor de Energia 

As informacões disporuveis sobre o potencial hidroelétnco da reqiao 
mostram urr: total inventariado de 24.500 MW, incluídos os 8.000 MW do apro- 
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TABELA IV.41 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

PROGRAMA DE TRANSPORTES 
VALOR DOS INVESTIMENTOS 

1985-94 

(Em Cz$ milh&!s de FevJ86) 

TRANSPORTE TRANSPORTE TOTAL 
AREAS.f'ROGRAMA RODOVIARIO HIDROVIARIO 

1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 

Baixo Tocantins 232 10 242 12 - 12 244 10 254 
Tucurur 72 3 75 2.538 - 2.536 2.610 3 2.613 
Marabá 77 - 77 101 1 .111 1.212 178 1.111 1.289 
Araguaia Paraense 134 - 134 25 25 50 159 25 184 

SUBAREA DO PARA 515 13 528 2.676 1.136 3.812 3.191 1.149 4.340 

Imperatriz 219 14 233 19 13 32 238 27 265 
Carolina 59 - 59 - - - 59 - 59 

SUBAREA DO MARANHAO 278 14 292 19 13 32 297 27 324 

Tocantinópolis 294 108 402 - - - 294 108 402 
Araguafna 196 62 258 - - - 196 62 258 
Pedro Afonso 77 64 141 - - - 77 64 141 
Miracema do Norte 330 124 454 1.023 10 1.033 1.353 134 1.487 
Porto Nacional 358 183 541 - - - 358 183 541 
Formoso do Araguaia 432 222 654 - - - 432 222 654 
Vale do Paraná 585 261 846 - - - 585 261 846 
Níquelãndta 302 156 458 - - - 302 156 458 
Guru pi 305 108 413 - - - 305 108 413 
São Miguel do Araguaia 349 258 607 8 8 16 357 266 623 
Alto Paraisa 188 69 257 - - - 188 69 257 
Ceres 461 63 524 - - - 461 63 524 
Aruanã 224 109 333 63 - 63 287 109 396 
Mineiros 538 189 727 - - - 538 189 727 

SUBAREA DE GOIAS 4.639 1.976 6.615 1.094 l8 1.112 5.733 1.994 7.727 

Cuiabá 475 187 662 - - - 475 187 662 
Barra do Garças 855 451 1.306 31 26 57 886 477 1.363 
São Félix do Araguaia 113 126 239 34 22 56 147 148 295 

SUBAREA DE MATO GROSSO 1.443 764 2.207 65 48 113 1.508 812 2.320 

TOTAL DA REGIAO 6.B75 2.767 9.642 3.B54 1.215 5.069 10.729 3.982 14.711 

,, , , L"T1 1 1 t~\(l! _d 
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TABELA IV.42 
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS EM 
INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES 

(Milhões de USS) 
' I ! 

~Rroool 
11991 A 1994 

! 
,...... ·! 1985 A 1990 1 TOTAL 1 

1 

' 
: SUBSETOR 

Hidroviário 280,6 88,5 369,1 : 1 
: ~ 

! - Eclusas 257,6 72,8 330,4 1 

1; 
ri 

- Portos 21,2 12,0 33,2(1) 
- Derrocagem 1,8 3,7 5,5 : ' ' ! 

i i 

Rodoviário (2) 567)1 201,8 769,6 
1 ! :• - Subprograma 1 74,3 - 74,3 ' - { - Subprograma 2 197,4 84,6 282,0 

.----. _, ' - Subprograma 3 296,1 117,2 413,3 
1 

,,..... I,;. TOTAL 1 848,4 1 290,3 1 1.138,7 

1 
,..... 

,--. 1 Notas: (1) Não inclui USS 23,1 milhões, destinados a complementar instalações : l portuárias, a serem gastos com posterioridade a 1994. 1 
,- ', (2) Subprograma 1: pavimentação e implantação de rodovias de ligação 

1 ,--. ;f 1 entre centróides. 
Subprograma 2: implantação e restauração de rodovias alimentadoras 1 ,--. dos centróides. 

1 ,--. 111 ti 
Subprograma 3: implantação e construção de rodovias vicinais. 

1 
1 
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TABELA IV.43 
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ECONÔMICA DOS 

INVESTIMENTOS PROGRAMADOS 

íNDICE RELAÇÃO ENTRE 
BENEFfCIOS E 

CUSTOS 
B/C 

TAXA INTERNA 
DE RETORNO 

(TIR) 
(%) INVESTIMENTOS 

Na Rede Multimodal 
- incluídas eclusas de Tucurur e Santa Isabel 
- incluídas só eclusas de Tucuruf 

2, 1 
1,7 

22,3 
19,0 

Em Pavimentação de Rodovias 
- rodovia BR-158 (Piranha-Caiapônia-Jatar') 194 km ( 1} 
- rodovia G0-118/112 (Alto Paraíso-Monte Alegre-Arraias) 190 km 
- rodovia G0-173 ( Britânia-Aruanã) 42 km 
- rodovia G0-237 (Uruaçu-Niquelândia) 87 km 
- rodovia GO 386 (Araguai'na-Filadélfia) 109 km 

4,4 
1,2 
1,7 
1, 1 
1.,9 

43,9 
16,6 
27,5 
14,6 
32,0 

(1) O trecho Piranhas•Aragarças não foi avaliado em função de jé existirem estudos que justificam sua pavimentação, realizados 
pelo DNER. 
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veitamento de Tucurur. Essas informações não incluem uma avaliação sistemá 
tica do potencial dos pequenos rios. Uma estimativa segundo parâmetros de áreas 
conhecidas indica que esse potencial pode chegar a 5.100 MW exploráveis em pe 
quenos aproveitamentos. Já o aproveitamento da energia contida na biomassa não 
só depende do aprimoramento e desenvolvimento das tecnologias para sua produ 
ção e transformação em energéticos comercializáveis (carvão, álcool, etc.) e para 
seu uso, como também das tecnologias e custos de transportes. Uma avaliação 
para determinar uma ordem de grandeza, considerando somente o potencial flo 
restal, mediante o manejo de florestas nativas em extensão de 22.000.000 de 
hectares e a exploração energética de 200/o da área de cerrados, resulta na estima 
tiva de um potencial de produção de energia equivalente a 1.280.000 de barris de 
petróleo por dia. 

Apesar de possuir este grande potencial de fontes renováveis a região 
apresenta baixo consumo de energia, cujo suprimento, com exceção da lenha, é 
quase todo feito à base de importações de outras regiões. Além disso, existe uma 
importante demanda reprimida, provocada principalmente por restrições locali 
zadas de oferta, que prejudica o desenvolvimento econômico da região e as con 
dições de vida da população. 

A estrutura da produção de energia da região é simples e pouco diversi 
ficada, utilizando somente três fontes: energia hidráulica, lenha e cana-de-açúcar. 
Os n(veis de produção são relativamente baixos e inadequadamente distribu(dos 
espacialmente. Em conseqüência, a região importa 75% das suas necessidades de 
eletricidade, uma parte significativa de álcool hidratado e a totalidade de suas 
necessidades de derivados de petróleo. Estes, segundo os dados de 1983, respon 
dem por 51 % do consumo total de energia da região. Grande parte do consumo 
de derivados de petróleo (cerca de dois terços) é representada pelo óleo diesel, 
como decorrência da extensão territorial da região, da dispersão da produção 
rural, da mecanização das lavouras, da predominância do transporte rodoviário 
de cargas e da existência de um significa:ivo número de unidades geradoras 
diesel-elétricas. 

Com relação à energia elétrica, é peoueno o consumo por habitante e 
está concentrado nas maiores cidades e nos e:-:'1~yeend:mentos m(nero-metalúrgi 
cos de Niquelândia, em Goiás. Existem extensas áreas desprovidas de forneci 
mento público de eletricidade, especialmente na margem esquerda do rio Araguaia, 
no baixo rio Tocantins e na parte leste da reqião, nos Estados de Goiás e Mara 
nhão. 

Essa situação do setor será, em alguns aspectos, alterada radicalmente 
pelos projetos em execução nos subsetores elétrico e alcooleiro. Com a progressiva 
entrada em operação das 14 unidades de Tucuru (, já iniciada em 1984, e com a 
construção de três pequenas hidroelétricas, a capacidade instalada de geração cres 
cerá 30 vezes, passando de 138 MW em 1983 a 1.468 MW em 1985 e 4.163 MW 
em 1990. Por outro lado, os projetos de destilarias aprovados pelo Programa Na 
cional do Alcool (PROALCOOL) até agosto de 1984 farão aumentar a capacidade 
instalada de 850.000 litros por dia (três turnos) em 1983, para 1.740.000 litros 
em 1985 e 3.150.000 litros em 1990. Se a esses projetos se acrescentar a constru 
ção de 570 km de linhas de transmissão a serem implantadas em 1985-86, os 
investimentos comprometidos no setor energia da região alcançarão Cz$ 100 bi 
lhões, dos quais 97% para a usina de Tucurur, 

Este conjunto de projetos está basicamente voltado para fornecimento 
de energia aos mercados extra-regionais, de forma direta (integração de Tucurur 
ao sistema interligado Norte-Nordeste) e indireta {através da produção de alum( 
nio e do suprimento elétrico ao Projeto Ferro Caralás). Assim, a região passará de 
importadora a exportadora de energia elétrica e álcool hidratado. Apesar disso, 
os projetos em andamento atenderão só parcialmente às necessidades de mercado 
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da região, que se caracteriza fundamentalmente pela existência de numerosas e 
pequenas demandas dispersas no vasto território, como conseqüência da rarefação 
da população e das atividades econômicas. Ou seja, os grandes e médios projetos 
de energia não são funcionais em relação às necessidades de produção existentes 
na região. Paralelamente, há escassa difusão e promoção de soluções energéticas 
adaptadas aos recursos e necessidades das explorações agropecuárias de pequeno 
e médio portes. Estas limitações do sistema energético se agravarão nos próximos 
anos, como conseqüência da implementação dos programas setoriais do PRODIAT, 
que prevêm um importante crescimento da produção e da produtividade da ativi 
dade agropecuária e florestal, interiorização do processamento primário da produ 
ção rural e a densificação da ocupação humana na região. 

2.6. 1. Objetivos de Programa 

O programa de energia para a região tem dois objetivos básicos: 
a) atender às necessidades de energia das zonas urbanas e rurais, de ma 

neira a aumentar o bem-estar da população e estimular o crescimento 
da produção e da produtividade das unidades agropecuárias e indus 
triais de pequeno e médio porte; 

b) exportar energia para centros consumidores do Pars e do exterior, 
assegurando o máximo possrveí de emprego de mão-de-obra local e 
adequação das tecnologias de produção às condições ambientais da 
região. 

Subjacente a esses dois objetivos, como condição essencíal do programa 
energético, está o equilíbrio ambiental. Por ser a população rarefeita e não existir 
ainda uma consciência, ao rnvel local, sobre essa questão, é necessário minimizar 
os riscos de a exploração energética adquirir caráter predatório. 

A estratégia para se realizar os objetivos compreende três componentes, 
de caráter tecnológico, financeiro e institucional, assim definidos: 

a) apoio ao desenvolvimento e à utilização de tecnologias adequadas 
para o suprimento de energia às unidades agropecuárias e industriais 
de pequeno e médio portes; 

b) provisão de recursos financeiros com juros subsidiados, para a execu 
ção de programas e projetos no setor de energia que visem a substi 
tuir ou evitar o consumo de derivados de petróleo; 

e) transformação das empresas estaduais concessionárias de energia elé 
trica na região em empresas energéticas, ampliando seu campo de 
ação indireto. 

Grande parte dessa estratégia se traduz em programas para o setor pri 
vado (microcentrais hidroelétricas, microdestilarias de álcool, produção de álcool 
aditivado, gasogênio, biogás e aproveitamento de energia livre). Ao setor público 
caberá, além da coordenação do programa, a expansão do sistema elétrico com 
novas linhas de transmissão e com a construção de usinas termoelétricas a gasogê 
nio-diesel e lenha. 

As metas quantitativas do programa, no que se refere aos projetos de 
execução direta das empresas de energia, consistem na implantação, no período 
de 1985-94, de 2.21 O km de linhas de transmissão e de 43,2 MW de capacidade de 
geração termoelétrica (gasogênio-diesel e lenha) em diversas localidades da região. 
Quanto aos programas para as empresas privadas, as metas são as seguintes: instala- 
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cão de 2.387 microcentrais hidroelétricas com capacidade de 30 e 50 W (pequenos 
aproveitamentos hidráulicos); instalação de 277 rnicrodestilarias de álcool com 
capacidade de 2.500 a 5.000 1/dia; instalação de dez unidades com capacidade de 
produção de 1.000 t/ano do aditivo nitrato de tetrahidrofurfurila (NTHF), para 
adição ao álcool; instalação de 7 .946 gasogênios. 3.990 biodigestores e 200 esta 
ções de biogás; instalação de 1.200 cataventos e 600 rodas d'água para aproveita 
mento de energia livre. 

2.6.3. Programação 

O programa de energia elétrica é definido para assegurar o fornecimento 
público a todas as sedes dos municípios, mediante ligação ao sistema de transmis 
são ou geração térmica independente. Para as cidades cuja localização não justifica 
ou não permite a transmissão, o programa propõe a instalação de geradores movi 
dos a gasogênio-diesel ou lenha, inclusive para substituir os motores a diesel em 
operação. Essa substituição não requer mudanças no sistema gerador e na distri 
buição e torna mais econômica a operação. A programação de linhas de transmis 
são e de geração, segundo as áreas-programa, está resumida na Tabela IV.44. 

O programa de microcentrais hidroelétricas consiste na instalação de 
unidades geradoras nas propriedades agropecuárias, aproveitando os desn(veis e 
pequenas quedas d'água. Essas unidades são de pequena potência (30 kW, para 
propriedades de até 500 hectares) e destinam-se ao abastecimento das atividades 
das fazendas (Tabela IV.45). 

Da mesma forma, o programa de rnicrodestilarias de álcool hidratado se 
destina aos produtores rurais, para contarem com combust(vel a baixo custo, 
inclusive para substituição do óleo diesel em tratores e máquinas, através do álcool 
aditivado. Na programação foram considerados dois moderes de destilarias: de 
2.500 l/dia, para produtores isolados, e de 5.000 l/dia, para grupos de produtores. 
As matérias-primas indicadas pelo programa são cana-de-açúcar e sorgo sacarina. 
que utilizadas combinadamente permitem a produção durante 3X dias/ano. Cada 
unidade de 2.500 1/dia necessita de 112 hectares de cane-de-acúcar e 50 hectares 
de sorgo para seu abastecimento. · 

O programa de álcool aditivado tem a finalidade de substituir 20% do 
consumo de óleo diesel da região, mediante sua substituição pelo álcool hidratado 
acrescido de aditivo. Este é constitut'do por NTHF e óleo de mamona. a serem 
produzidos na região, e morfolina (anticorrosivo). O NTHF é produzido a partir 
de bagaço de cana e o programa propõe a instalação de dez ;J!"l .cades de produção 
na região, anexas a grandes destilarias de álcool. O uso do aditivo será direcionado 
para o meio rural e os produtores deverão adquirí-lo para a mistura com o álcool. 

O programa de gasogênio destina-se a dar aos produtores rurais mais 
uma alternativa energética, por meio da produção de gás para movimentação de 
máquinas. bombas de irrigação, geradores de eletricidade, etc. O programa deve 
abranger preferencialmente propriedades pequenas e médias, acima de 50 hecta 
res. Quanto ao programa de biogás, consiste na instalação de biodigestores nas 
pequenas propriedades e de 200 estações de gás automotivo. Nas propriedades o 
gás serve para diferentes usos (iluminação, refrigeração, bombeamento} e os biodi 
gestores produzem também fertilizantes. As estações destinam-se à produção de 
gás metano, engarrafado para venda, além de fertilizantes (Tabela IV.46). 

O programa de aproveitamento de enerçia livre destina-se a produzir 
força motriz e energia elétrica para as propriedades rurais, mediante a instalação 
de cataventos e rodas d'água. Trata-se de uma solução adequada para locais afas 
tados do sistema elétrico e de postos de abastecimento, e que apresentem boas con 
dições de ventos, topografia e rede hídrica. 
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TABELA IV.44 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR DE ENERGIA 
PROGRAMA DE ENERGIA ELl:TRICA 

GERAÇÃO E TRANSMISSÃO 
1985-94 

USINAS LINHAS OE 
TERMO E LETRICAS TRANSMISSÃO 

AREAS-PROGRAMA (kW INSTALADO) (km) 

1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 

Baixo Tocantins 1.600 - 1.600 270 180 450 
Tucuru( - - - 100 - 100 
Marabá - - - - - - 
Araguaia Paraense 800 - 800 435 80 515 

SUBAREA DO PARA 2.400 - 2.400 805 260 l.065 

Imperatriz - - - - - - 
Carolina 2.800 1.400 4.200 - - - 
SUBAREA DO MARANHAO 2.800 1.400 4.200 - - - 
Tocantinópolis 500 - 500 138 - 138 
Araguaína 600 - 600 210 - 210 
Pedro Afonso 2.700 400 3.100 98 - 98 
Miracema do Norte 800 - 800 134 75 209 
Porto Nacional 600 100 700 259 - 259 
Formoso do Araguaia 200 - 200 - - - 
Vale do Paranã 700 - 700 168 - 168 
Niquelândia 10.600 4.000 14.600 45 - 45 
Gurupi - - - 120 - 120 
São Miguel do Araguaia 300 100 400 - - - 
Alto Pararso - - - - - - 
Ceres - - - - - - 
Aruanã - - - 78 - 78 
Mineiros - - - - - - 
SUBAREA DE GOIAS 17.000 4.600 21.600 1.250 75 1.325 

Cuiabá - - - - - - 
Barra do Garças 9.000 3.000 12.000 120 - 120 
São Félix do Araguaia 2.900 100 3.000 - - - 
SUBAREA DE MATO GROSSO 11.900 3.100 15.000 120 - 120 

TOTAL DA REGIAO 34.100 9.100 43.200 2.175 335 2.510 
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TABELA IV.45 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR DE ENERGIA 
PROGRAMA DE MICROCENTRAIS HIDRELÉTRICAS 

1985-94 

1985-90 1991-94 TOTAL 
AREAS-PROGRAMA MCH(a) Potência MCH Potência MCH Potência 

NQ kW NQ kW NQ kW 

Baixo Tocantins 20 680 23 730 43 1.410 
Tucuru( 22 740 31 1.030 53 1.770 
Marabá 24 780 34 1.100 58 1.880 
Araguaia Paraense 32 1.140 44 1.560 76 2.700 

SUBAREA DO PARA 98 3.340 132 4.420 230 7.760 

Imperatriz 43 1.510 60 2.100 103 3.610 
Carolina 28 1.040 42 1.56G 70 2.600 

SUBAREA DO MARANHAO 71 2.550 102 3.660 173 6.210 

T ocantinópolis 33 1.170 41 1.430 74 2.600 
Aragua(na 26 1.000 35 1.330 61 2.33: 
Pedro Afonso 68 2.420 94 3.320 1ô2 5.74:::· 
Miracema do Norte 60 2.220 83 3.050 143 5.270 
Porto Nacional 73 2.690 99 3.630 172 6.32'.} 
Formoso do Araguaia 30 1.160 42 1.620 72 2. 73:, 
Vale do Paranã 48 1.860 58 2.240 1·J6 z. 1 OC- 
Niquelândia 63 2.310 85 3.090 146 5.40'.: 
Gurupi 82 3.040 113 4.150 195 7.190 
São Miguel do Araguaia 37 1.510 52 2.120 89 3.630 
Alto Para(so 43 1.630 58 2.180 101 3.810 
Ceres 115 4.150 137 4.810 252 E.960 
Aruanã 28 1.100 36 1.420 64 2.520 
Mineiros 41 ~.6qo 55 2.270 96 3.960 

SUBAREA DE GOIAS 747 27.950 988 36.660 1.735 64.610 

Cuiabá 47 1.950 6.'3 2.630 110 4.580 
Barra do Garças 38 1.540 72 3.100 110 4.640 
São Félix do Araguaia 13 490 16 600 29 1.090 

SUBÁREA DE MATO GROSSO 98 3.980 151 6.330 249 10.310 

TOTAL DA REGIÃO 1.014 37.820 1.373 51.070 2.387 88.890 

(a) Microcentrais Hidrelétricas. 
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TABELA IV.46 

REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 
SETOR DE ENERGIA 

PROGRAMA DE B1001GESTORES E ESTAÇÕES DE BIOGAS 
1985-94 

B IODIGESTORES ESTAÇÕES DE BIOGÃS 

AREAS.PROGRAMA 1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 

NQ PRODUfÃO NQ PRODUfÃO NQ PRODUfAO NQ PRODUfÃO NQ PROD~ÃO NQ PROD~ÃO 
1.000 m /aoo 1.000 m /ano 1.000 m /ano 1.000 m /ano 1.000 /ano 1.000 /ano 

Baixo Tocantins 120 264 140 308 260 572 6 53 11 96 17 149 
Tucuruí 10 22 30 66 40 88 - - 2 18 2 18 
Marabá 70 154 250 550 320 704 4 35 12 105 16 140 
Araguaia Paraense 30 66 30 66 60 132 - - 2 18 2 18 

SUBAREA DO PARA 230 506 450 990 680 1.496 10 88 27 237 37 325 

Imperatriz 110 242 200 440 310 682 6 53 11 96 17 149 
Carolina 20 44 20 44 40 88 - - 2 18 2 18 

SUBAREA DO MARANHAO 130 286 220 484 350 770 6 53 13 114 19 167 

T ocantinópolis 130 286 200 440 330 726 4 35 12 105 16 140 
Araguaína 90 198 200 440 290 638 6 53 11 96 17 149 
Pedro Afonso 60 132 40 88 100 220 2 18 2 18 4 36 
Míracema do Norte 70 154 50 110 120 264 2 18 2 18 4 36 
Porto Nacional 50 110 60 132 110 242 3 26 2 18 5 44 
Formoso do Araguaia 40 88 30 66 70 154 - - 3 26 3 26 
Vale do Paranã 150 330 300 660 450 990 6 53 11 96 17 149 
Nrquelãndla 60 132 50 110 110 242 3 26 3 26 6 52 
Gurupi 50 110 50 110 100 220 3 26 2 18 5 44 
São Miguel do Araguaia 30 66 30 66 60 132 2 18 3 26 5 44 
Alto Paraíso 30 66 50 110 80 176 3 ~6 3 26 6 52 
Ceres 150 330 120 264 270 594 8 70 10 88 18 158 
Aruanã' 50 110 50 110 100 220 3 26 4 35 7 61 
Mineiros 70 154 40 88 110 242 2 18 3 26 5 44 

SUBÁREA DE GOIAS 1.030 2.266 1,270 2.794 2.300 5.060 47 413 71 622 118 1.035 

Cuiabá 40 88 50 110 90 198 3 26 3 26 6 52 
Barra do Garças 180 396 300 660 480 1.056 6 53 11 96 17 149 
São Félix do Araguaia 40 88 50 110 90 198 1 9 2 17 3 26 

SUBAREA DE MATO GROSSO 260 572 400 880 660 1.452 10 88 16 139 26 227 

TOTAL DA REGIÃO 1.650 3,630 2.340 5.148 3.990 8.778 73 642 127 1.112 200 l.754 
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O programa de energia inclui também um componente de assistência 
técnica, que será necessário para orientar os produtores na execução das diversas 
alternativas propostas. Essa tarefa deverá ser desempenhada basicamente pelo 
sistema das EMA TER estaduais e pelos fornecedores de equipamentos. 

2.6.4. Investimentos e Financiamento 

O valor total dos investimentos para o programa de energia no período 
de 1985-94 é de Cz$ 3.518 milhões (Tabela IV.47). Desse total, 50% dizem res 
peito à construção de linhas de transmissão e das usinas termoelétricas nas sedes 
municipais (investimentos do setor público). O financiamento para os projetos 
do setor privado deverá se basear em recursos dos programas de crédito agrope 
cuário e industrial para pequenos e médios produtores, agroindústrias e produção 
de álcool. Com referência às microcentrais hidrelétricas, existem projetos de cria 
ção de um programa nacional, cuja aprovação é imperativa para realizar-se esta 
parte da programação. 

2.7. Setor de Comunicações 

O programa de comunicações para a região compreende telecomunica 
ções públicas, radiodifusão e serviços postais e de telegrama. 

Os serviços de telecomunicações públicas em todo o Pa(s são operados 
. basicamente por empresas estaduais associadas e/ou controladas pela Telecomuni 
cações Brasileiras {TE LEBRAS), empresas "holding" do Sistema Nacional de Tele 
comu-iicacões (Sistema TELEBRAS). Essas empresas têm suas redes estadua's 
interligadas pela Empresa Brasileira de Telecomunicações (EMBRATEL) através 
do Sistema Básico Interestadual, que funciona de forma integrada para diversas 
modaidades de serviços em âmbito nacional e internacional (telefonia, telex, 
comu-ilcacões de dados, repetição de televisão, etc.) e estende-se a todos os rnun 
cípios brasileiros. 

Na região operam as empresas estaduais Telecomunicações de Goiás 
(TELEGOIAS), Telecomunicações do Maranhão {TELMA), Telecomunicações do 
Pará :TELEPARA), Telecomunicações de Mato Grosso (TELEMAT) e Telecomu 
nicações de Bras(lia (TELEBRASfLIA), esta atendendo, mediante convênios, a 
25 rnunicrplos da região de Goiás. Em 71 munic(pios da região existem centrais 
púoiicas e redes telefônicas urbanas; os demais munic(pios dispõem de postos de 
serviços para ligações interurbanas ( PS/1 U). São praticamente inexistentes os siste 
mas de telefonia rural. Em 30% dos munici'pios existem serviços de telex, com 
mais de 60% dos terminais concentrados em Cuiabá e Imperatriz. As empresas de 
telecomunicações estaduais desenvolvem permanentemente a ampliação de seus 
serviços de telefonia e de telex, atendendo gradativamente a um número maior de 
localidades. 

Os serviços de radiodifusão (rádio e televisão) são explorados basica 
mente pelo setor privado, mediante autorização do Governo Federal, e comple 
mentarmente pelo setor público. Na região é pequeno o número de emissoras de 
rádio locais. Têm grande audiência as emissoras brasileiras de longo alcance, em 
particular a Rádio Nacional de Bras(lia, da Empresa Brasileira de Radiodifusão 
{RADiOBRAS). com suas transmissões para a Amazônia e a região Centro-Oeste. 
Os serviços de televisão são mais difundidos, alcançando 88 municrpios, principal 
mente com estações receptoras e retransmissoras de programas das redes nacionais 
captados via satélite. Existem atualmente novas estações de rádio e televisão em 
insta.acão na região e novas concessões já aprovadas pelo Governo. 
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TABELA IV.47 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR DE ENERGIA 
VALOR DOS INVESTIMENTOS 

1985-94 

4Em CzS mil de fev/881 

ENERGIA ELETRICA MICROCENTRAIS MICRODESTILARIAS 
PRODUÇÃO DE NTHF 

AREAS-PROGRAMA HIDROELETRICAS DE ALCOOL 

1985,90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 

Baixo Tocantins 114,878 37.206 1f>2.084 4.436 4.762 9.198 3.140 1.423 4.563 - - - 
Tucurui 20.670 - 20.670 4.826 6.718 11.544 2.846 - ? <146 - - - 
Marabá - - - 5.088 7.179 12.267 2.846 1.423 4.269 - - - 
Araguaia Paraense 281.390 16.536 297.926 7.433 10.176 17.609 9.421 1 423 10.844 - - - 
SUBAREA DO PARA 416.938 53.742 470.680 21.783 28.835 50.618 18.253 4 269 22.522 - - - 
Imperatriz - - - 9.850 13.698 23.548 3.434 - 3.434 - - - 
Carolina 76.932 38430 115.362 6.781 10.176 16.957 4.269 - 4.269 - - - 
SUBÁREA DO MARANHAO 76.932 38.430 115.362 16.631 23.874 40.505 7 703 - 7.703 - - - 
Tocantinópolis 30.584 413 30.997 7.632 9.325 16.957 4.563 - 4.563 53.265 - 53.265 
Aragua(na 73.426 827 74.253 6.519 8.673 15.192 6.280 1.i23 7.703 - 53 265 53.265 
Pedro Afonso 31.394 1.654 33.048 15.789 21.656 37.445 2.846 5.986 8.832 - 53.265 53.265 
Miracema do Norte 44.114 15.503 59.617 14.485 19.899 34,384 9.127 1.717 10.844 - - - 
Porto Nacional 56.016 413 56.429 17.546 23.675 41.221 7.704 7.409 15.113 - - - 
Formoso do Araguaia 827 - 827 7.568 10.565 18.133 19.382 2.846 22.228 - - - 
Vale do Paranã 37.611 - 37.611 12.132 14.612 26.744 14 819 2.846 17.665 - 53.265 53.265 
Nrquelãndia 291.193 109.901 401.094 15.065 20.153 35.218 8.832 5.986 14.818 - - - 
Gurupi 38.184 - 38.184 19.827 27.070 46.897 27.086 1 423 28.509 53.265 - 53.265 
São Miguel do Araguaia 1.240 413 1.653 9850 13.825 23.675 19.382 17 959 37.341 - - - 
Alto Para(so - - - 10.629 14.223 24.852 16.242 1.423 17.665 53.265 - 53.265 
Ceres - - - 27.070 31.379 58.449 44.162 1 423 45.585 213.060 - 213.060 
Aruanã' 36.586 - 36.586 7.179 9.262 16.441 19.382 2 846 22.228 - - - 
Mineiros - - - 11.026 14.811 25.837 14.819 - 14819 - - - 
SUBÁREA DE GOIAS 641.175 129.124 770.299 182.317 239.128 421.445 214.626 53.287 267.913 372855 159.795 532.650 
Cuiabá - - - 12.720 17.156 29.876 35.330 4.563 39893 - - - 
Barra do Garças 272.081 82.426 354.507 10.049 20.225 30.274 35.330 10.550 45880 - - - 
Sã'o Félix do Araguaia 49,322 413 49.735 3.196 3.911 7.107 9.126 19 382 28.508 - - - 
SUBÁREA DE MATO GROSSO 321.403 82.839 404.242 25.965 41.292 67.257 79.786 34.495 114.281 - - - 
TOTAL DA REGIÃO 1.456.448 304.135 1.760.583 246.696 333.129 579.825 320.368 92.051 412.419 372.855 159.795 532.650 
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OASOO!!NIO BlOOAS ENERGIA LIVRE TOTAL 
AFlEAS.PROORAMA --- ··--· ----·· 

19811-90 1991-114 TOTAL 1986-90 1991,94 TOTAL 1985-90 1991·94 TOTAL 1985,90 1991-114 TOTAL ---- - ---- --- -·-- ------ -· - . ·--· --- 
flno,o Tocantlns 9.079 7.flCM 16.'!73 1.r.111 7.25B 3.7q2 'J r,44 - 2.544 135611 53.543 189.V,4 
T11curui' 2 760 1 i.a n 14.l•U 72 431 509 {j1fi - 636 31 316 19.032 50 348 
Mmab~ 9.079 1'3.5fi5 22.634 9!.,4 3.132 4.086 2.544 - 2.544 205\1 25.289 1'5.800 
A, ,1guaia Paraense 2.273 5!>7 2.830 207 445 652 636 - 636 301.360 29.137 330.497 

SUBAREA DO PARA 22697 33.883 56.580 2.767 6.272 9.039 6.360 - 6 360 488.798 127.001 615.799 

Imperatriz 3.641 5.422 9.063 1.463 2.671 4.134 2.385 - 2.385 20.773 21.791 42.564 
Carolina 1.666 2.3:19 3.895 135 374 509 875 - 875 90 558 51.309 141.007 

SUBAP.EA DO MAFIANH.l>.O 5.207 7 .Jf,1 12.958 1.5!18 3.045 4.643 3.260 - 3.260 111.331 73.100 184.431 

T ocantlnõpolis 1.669 2.480 4.149 1.367 2.790 4.157 596 - 596 99.676 15.008 114.684 
Aragua(na 4.341 6.447 10.788 1.328 2.671 3 999 1.550 - 1.550 93.444 73.306 166.750 
Pedro Afonso 1.336 1.988 3.324 652 509 1.161 477 - 477 52.494 85.058 137.552 
M1 racema do Norte 1.995 2.981 4.976 715 580 1.295 716 - 716 71.152 40.680 111.832 
Porto Nacional 1.336 1.988 3.324 700 652 1.352 477 - 477 83.779 34.137 117.916 
Formoso do Araguaia 2.337 3.474 5.811 278 557 S35 835 - S35 31.227 17.442 48.669 
Vale do Paranã 3.339 4.961 8.300 1.741 3.363 5.104 1.193 - 1.193 70.835 79.047 149.882 
Nrquelândia 1.995 2.981 4 976 763 700 1.463 715 - 715 318.563 139.721 458.284 
Gurupt 3.673 5.454 9.127 700. 580 1.280 1.312 - 1.312 144.047 34.527 178.574 
São Miguel do Araguaia 1.336 1.988 3.324 445 557 1.002 477 - 477 32.730 34.742 67.472 
Alto Paraisa 1.336 1.988 3.324 556 700 1.256 477 - 477 82.505 18.334 100.839 
Ceres 4.675 6.932 11.607 1.972 1.995 3.967 1.670 - 1.670 292.609 41.729 334.338 
Aruanã 2.003 2.973 4.976 700 811 1 511 715 - 715 66.565 15.892 82.457 
Mineiros 2.003 2.973 4.976 723 628 1.351 715 - 715 29.286 18.412 47.698 

SUBAREA DE GOIAS 33.374 49.608 82.982 12.640 17.093 29.733 11.925 - 11.925 1.468.912 648.035 2.116.947 

Cuiabá 851 501 1.352 628 700 1.328 795 - 795 50.324 22.920 73.244 
Barra do Garças 1.192 2.592 3.784 1.948 3.363 5.311 1.192 - 1.192 321.792 119.156 440.948 
São Félix do Araguaia 159 111 270 397 580 977 318 - 318 62.518 24.397 86.915 

SUBAREA DE MATO GROSSO 2.202 3.204 5.406 2.973 '1.643 7.616 2.305 - 2.305 434.634 166.473 601.107 

TOTAL DA REGIAO 63.480 94.446 157.926 19.!l7R 31.053 51.031 23 850 - 23.850 2.503.675 1.014.609 3.518.284 

Nota: CrS de Junho de 1984 x 0,00795 •• CzS de fave •.• lro da 1986 . 



Os serviços postais e de telegrama são também de responsabilidade do 
Governo Federal, através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos {ECT) 
que opera em todos os munict'pios da região com agências e postos de correio d~ 
diferentes n (veis. O desenvolvimento das atividades da ECT se processa no sentido 
da melhoria dos padrões e da extensão das diversas modalidades de serviços a um 
número crescente de rnunicrpios. 

Os elementos quantitativos da infra-estrutura de comunicações da 
região são apresentados na Tabela IV.48. 

2.7.1. Objetivos do Programa 

O programa para a região enquadra-se nas disetrizes da política nacional 
de comunicações, que tem como principal objetivo a construção permanente de 
uma infra-estrutura eficiente de serviços capaz de apoiar e estimular o desenvolvi 
mento econômico, contribuir para a integração nacional e desempenhar plena 
mente sua função social especrfica, Para cumprir esse objetivo o programa é orien 
tado pelas seguintes diretrizes básicas: 

a) incorporar novos serviços ao sistema de telecomunicações, através de 
melhor utilização da infra-estrutura existente; 

b) conferir prioridade a investimentos que resultem em apoio ao cresci 
mento do setor agropecuário; 

c) atender a demandas de caráter social, como as de áreas urbanas peri 
féricas e de comunidades rurais; 

d) promover a melhoria da qualidade e da produtividade dos serviços, 
pelo uso adequado de equipamentos e inovações técnicas; e 

e) incentivar a interiorização da televisão, pelo uso intensivo da infra-es 
trutura do Sistema Nacional de Telecomunicações, orientada no sen 
tido de preservar e valorizar as tradições culturais da região. 

- 

2. 7 .2. Metas 

Para atender às necessidades da região segundo os objetivos e diretrizes 
do programa, são estabelecidas metas quantitativas de ampliação dos serviços de 
comunicações, condicionadas pelas disponibilidades de recursos públicos para 
investimentos e pela capacidade técnica e operacional das empresas para executar 
planos de expansão. As metas são as seguintes, para o conjunto da região: 

a) ampliar as redes telefônicas existentes, que atualmente dispõem de 
cerca de 65.000 terminais, com a instalação de 100.000 novos ter 
minais; 

b) instalar cerca de 10.700 terminais telefônicos nos munici'pios que 
não possuem centrais públicas; 

c) instalar 3.000 novos terminais de telex; 
d) instalar 86 estações de rádio; 
e) instalar sete estações geradotas de televisão e 768 estações retrans 

missoras; e 
f) instalar 22 novas agências postais e transformar 132 unidades de 

atendimento postal de uma modalidade para outra de n(vel superior. 
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TABELA IV.48 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

COMUNICAÇÕES - INFRA-ESTRUTURA EXISTENTE 
1984 

. ---· ---·--- ·- ·- ·-·- --·--- - . -- . - 
TELECOMUNICAÇÕES POBLICAS RADIODIFUSÃO SERVIÇOS POSTAIS E 

DE TELEGRAMA 
- 

Muntc(plos Emil$0fllS de R6dlo Emillõl'M 
ÃREAS-PROGRAMA Atendidos Ctntnils deTalevldo Ag8ncla 

P6bHCM Terml •• 11 Termineis Postal A9'ncill Posto 
Telefô· de TOTAL Rede Posto de nlcos deTale,i Onda Onda Freqüfn- Rlllnlns- Tele- Postal Coneio Tttlefô· de Telefone Média Tropical eia Gtll'lldora missora ar'fica 

nice Serviço Modulllda -- -·· -- -· --- . 
Bnlso Tocantins 3 7 3 1.6!il 5 1 - - - 5 6 5 1 12 
Trn uruf 1 2 l 7 l/ 36 - - 1 - 2 3 1 4 8 
Mn1abé 1 t '} 1.7'1íl 41) - - - - 3 4 3 8 15 
Arnuuale Pareense 1 1 1 (l{l/ H, 1 - - - 1 2 2 1 5 ···------- -· - -- - -· -·· 
SUIJAREA DO PARA 6 11 7 4.7811 104 2 - 1 - 11 15 11 14 40 -- 
Imperatriz 2 2 2 5.200 122 1 - - - 4 3 2 5 10 
Carolina 1 1 1 390 5 - - - - 1 2 - - 2 

SUBÁREA DO MARANHAO 3 3 3 5.590 127 1 - - - 5 5 2 5 12 

T ocantlnópolls 1 7 1 300 1 - - - - 3 1 7 1 9 
Aragua(na 3 2 3 3.000 37 1 1 - - 6 3 2 3 B 
Pedro Afonso - 7 - - - - - - - 2 2 3 2 7 
Miracema do Norte 2 7 2 550 - - - - - 3 2 6 6 14 
Porto Nacional 3 B 3 1,618 4 1 - - - 4 4 4 4 12 
Formoso do Araguaia 1 3 1 150 - - - - - 2 - 3 2 5 
Vale do Paranã 6 10 6 1.636 1 - - - - 2 4 9 4 17 
NiquelAndía 4 3 4 1.300 7 1 - - - 10 3 4 - 7 
Gurupi 5 7 4 3.000 49 1 - - - 6 3 7 3 13 
São Miguel do Araguaia 3 - 3 1100 3 - - - - 3 1 2 - 3 
Alto Para(so 3 5 3 2.680 3 1 - - - 5 4 4 3 11 
Ceres 20 17 19 7.200 15 6 - - - 30 11 24 5 40 
Aruana' 4 3 3 850 2 - - - - 6 2 4 1 7 
Mineiros 3 4 3 1.400 1 1 - - - 13 2 3 3 8 

SUBAREA DE GOIAS 58 83 55 24.784 123 12 1 - - 95 42 82 37 161 

:;u,abá 5 4 6 26350 340 4 2 1 2 8 10 3 7 20 
Barra do Garças 2 4 2 3.800 38 1 1 - - 8 7 - 4 11 
,ão Félix do Araguaia - 3 - - - - - 1 - 4 3 - 1 4 

,UBAREA DE MATO GROSSO 7 11 8 30.150 378 5 J 2 2 20 20 3 12 35 

TOTAL DA REGIAO 74 108 73 65.308 732 20 4 3 2 131 82 98 68 248 

Fonte:PRODIAT. 

, ..•. -, •.• , .••. :-~=--• . .:r'll t,• • .....:..s.;tt,·.-.-!.r-"9"' n.. llWU$J .. i><242S&!&f.&LLJ&&&& ·j 
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2. 7 .3. Programação 

a) Telecomunicações Públicas 

O programa de teleéomunicações públicas representa a proposição do 
PRODIAT para o desenvolvimento da infra-estrutura de serviços prestados à 
região pelas empresas do Sistema TE LEBRAS. Os referenciais básicos do progra 
ma são o crescimento do setor agropecuário segundo as metas de produção e de 
incorporação de novas áreas agr(colas definidas para o período de 1985-94 e a 
expectativa de grande crescimento populacional nos próximos dez anos na região. 
Apesar de o programa não incluir explicitamente a telefonia rural, considera-se 
que a instalação de serviços telefônicos em núcleos de menos de 2.500 habitantes 
ou fora dos per(metros urbanos representa atendimento ao setor agropecuário, 
uma vez que a maior parte dos munidpios da região tem sua economia e suas 
atividades vinculadas essencialmente a esse setor. Esse ponto de vista é coinci 
dente com a orientação adotada pelas empresas de telecomunicações que operam 
na região, que têm se empenhado em estender seus serviços às pequenas locali 
dades e em criar facilidades técnicas para o atendimento das comunidades rurais. 
As metas da programação constam da Tabela IV.49. 

b) Radiodifusão 
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Por ser um setor de atividade destinado essencialmente ao setor privado 
não existe, por parte do Governo Federal, um plano que estabeleça metas d~ 
implantação de emissoras de rádio e televisão no Pais. O Governo concentra-se 
nos aspectos normativos e técnicos e em participar do setor em caráter comple 
mentar, através de emissoras estatais vinculadas à RADIOBRAS. No exame de 
novas concessões de rádio, o Ministério das Comunicações orienta-se preferencial 
mente para os municípios inscritos no Plano Básico de Distribuição de Canais de 
Radiodifusão Sonora em Onda Média. Nessas condições, o programa proposto 
pelo PRODIAT, fixando metas de ampliação do sistema de radiodifusão, implica 
a criação de subsídios e est(mulos espect'ficos destinados ao setor privado e aos 
governos estaduais e municipais para a instalação de novas emissoras na região. 

O dimensionamento do programa {Tabela IV.50) e a localização das 
novas estações na região foram definidos considerando-se os munidpios de maio 
res potencialidades econômicas e/ou com fortes tendências de crescimento demo 
gráfico. No caso de radiodifusão sonora foram inclu (dos também os municípios 
que constam do Plano Básico do Ministério das Comunicações e os munici'pios 
de maior população, mesmo aqueles que eventualmente já disponham de emisso 
ras. Toda a programação se refere a emissoras de baixa potência operando em 
onda média ou freqüência modulada. 

No setor de televisão, o funcionamento do satélite brasileiro torna ilimi 
tadas as possibilidades técnicas de ampliação das redes. Isso coincide com as dire 
trizes oficiais de extensão das redes de retransmissão até as localidades mais dis 
tantes, inclusive para atender aos anseios das comunidades. Assim, o programa dá 
ênfase à ampliação do sistema, principalmente com a instalação de estações 
retransmissoras de televisão. No caso de estações geradoras, seguiu-se o critério de 
indicar sua instalação nos munici'pios cuja população alcance mais de 200.000 
pessoas, com opções de novas estações na medida em que a população aumente 
de mais 100.000 pessoas durante o per(odo de 1985-94. 

c} Serviços Postais e de Telegrama 

A programação proposta para a ampliação dos serviços postais e de tele 
grama (Tabela IV.51) terá a função de servir como referencial para as decisões de 

170 



) ) 1 ) ') ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 

1~·~ •.• te:t'rt:··~ ..,.teJtttt._...a:;·:.;Jr.iW, ... -....,~-•t• • ·..ut-~-~·r,.•.;, •..•. .:~ ••••... .._. í:nt+t Bit IM 'tá)l) 1 btl:'i ··~,11·• e::;;;~· ; Q 1511 

TABELA IV.49 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÕES - TELECOMUNICAÇÕES POBLICAS 
NOMERO DE TERMINAIS 

1985-94 

...• 
-..J 

SERVIÇOS TELEFÔNICOS SERVIÇOS DE TELEX 

AREAS-PROGRAMA AMPLIAÇÃO IMPLANTAÇÃO IMPLANTAÇÃO 

1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 1986-90 1991-94 TOTAL .. -·- ... 
Baixo Tocantins ?flllO 1 4<'10 4 OílO 650 r.oo 1.250 19 25 44 
Tucuru/ aoo f,(J(J 1)(10 - ·- -- 1 - 1 
Marabá 1.(340 aoo UMO 130 200 330 43 12 55 
Araguaia Paraense 1.240 - l .,''10 200 - 200 13 13 26 

...•. - 
SUBAREA DO PARA 5.820 2.340 A.160 980 800 1.780 76 50 126 

Imperatriz 13.870 250 14.120 270 150 420 130 39 169 
Carolina 388 270 6!i8 120 - 120 6 6 12 

-· 
SUBÁREA DO MARANHAO 14.25B 520 14.77H 390 150 540 136 45 181 .. ··- >--· 
Torantinópolis 550 500 1.050 650 - 650 19 18 37 
Araquarna 1.m10 ?.7110 '1 fiOO 350 -- 3:J() 29 25 54 
Pedro Afonso 100 ?•;n :l',O 400 - 400 14 13 27 
Miracema do Norte 450 ô1,0 1.1 ºº 800 - 800 31 25 56 
Porto Nacional 1.050 1. 1 so voo 350 - 350 28 29 57 
Formoso do Araguaia 250 150 400 200 - 200 6 12 18 
Vale do Paranã 1.400 - 1.400 400 300 700 33 37 70 
Niquelãndla 850 800 1.650 550 - 550 21 24 45 
Gurupi 1.250 2.450 3.700 700 - 700 51 39 90 
São Miguel do Araguaia 400 400 800 - - - 15 10 25 
Alto Paraíso 1.440 300 1.740 500 - 500 20 31 51 
Ceres 5.500 6.950 12.il':iO 1.350 - 1 350 113 101 214 Aruanã 450 450 900 200 - 200 33 14 47 
Mineiros 1.550 1.750 3.:100 350 - 350 31 13 44 

SUBÁREA DE GOIAS 17.140 18.500 35.640 6.800 300 7.100 444 391 835 

Cuiabá 25.200 11.300 36.500 428 - 428 1.136 622 1.758 
Barra do Garças 1.852 2.068 3.920 584 - 584 75 20 95 
São Félix do Araguaia 490 980 1.470 300 - 300 14 4 18 

SUBAREA DE MATO GROSSO 27.542 14.348 41.890 1.312 - 1.312 1.225 646 1.871 

TOTAL DA REGIAO 64.760 35.708 100.468 9.482 1.250 10.732 1.881 1.132 3.013 

. - -----·-- -------------·----~· ..... , __ .., __ .. .._ --- - --·- 



TABELA IV.50 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÕES - RADIODIFUSÃO 
NOMERO DE EMISSORAS 

1985-94 

RADIO TELEVISÃO 
ARE AS.PROGRAMA 

1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 

Baixo Tocantins 8 - 8 35 1 36 
Tucuruí 2 2 4 10 4(a) 14 
Marabá 2 1 3 5 1 6 
Araguaia Paraense 4 2 6 7(a) 2(al 9 

SUBAREA DO PARA 16 5 21 57 8 65 

Imperatriz 4 1 5 15(b) 5(al 20 
Carolina 1 1 2 7 2 9 

SUBAREA DO MARANHAO 5 2 7 22 7 29 

Tocantinópolis 2 - 2 28 8 36 
Aragua(na 3 1 4 13 5 18 
Pedro Afonso - 1 1 26 7 33 
Miracema do Norte 2 - 2 33 9 42 
Porto Nacional 1 3 4 40 11 51 
Formoso do Araguaia - 1 1 14 4 18 
Vale do Paranã 2 - 2 62 16 78 
Niquelãndia 3 2 5 19 7 26 
Gurupi 5 - 5 31 12 43 
São Miguel do Araguaia 2 1 3 9 3 12 
Alto Paraíso 3 2 5 27 8 35 
Ceres 5 5 10 118 36 154 
Aruanã 1 1 2 23 7 30 
Mineiros 1 - 1 16 7 23 

SUBAREA DE GOIAS 30 17 47 459 140 599 

Culabã 4 - 4 24 8 32 
Barra do Garças 3 1 4 16 6 22 
São Félix do Araguaia - 3 3 8 3 11 

SUBAREA DE MATO GROSSO 7 4 11 48 17 65 

TOTAL DA REGIAO 58 28 86 586 172 758 

,,. 

Notas: (a) Inclusive uma estação geradora, 
(b} Inclusive três estações geradoras. 
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TABELA IV.51 
REGIÃO DA BACIA 00 ARAGUAIA-TOCANTINS 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÕES - SERVIÇOS POSTAIS E DE TELEGRAMA 
NOMERO DE AG~NCIAS 

1985-94 

TRANSFORMAÇÃO NOVAS 
ÁREAS.PROGRAMA DE AGENCIAS AGl:NCIAS 

1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 

Baixo Tocantins 3 - 3 2 - 2 
Tucuru( 1 2 3 - - - 
Marabá 2 1 3 - - - 
Araguaia Paraense , - 1 1 - 1 

SUBAREA DO PARA 7 3 10 3 - 3 

Imperatriz 5 - 5 - - - 
Carolina - - - 1 - 1 

SUBAREA DO MARANHAO 5 - 5 1 - 1 

T ocantinópolis 7 1 8 - - - 
Aragua(na 3 2 5 - - - 
Pedro Afonso 4 1 5 - - - 
Miracerna do Norte 1 6 7 - - - 
Porto Nacional 2 5 7 1 1 2 
Formoso do Araguaia 1 3 4 - - - 
Vale do Paranã i2 - 12 - - - 
Niquelêndia 2 2 4 1 - 1 
Guru pi 4 6 10 - 1 1 
São Miguel do Araguaia 2 - 2 1 - 1 
Alto Paraíso - 6 6 - 1 1 
Ceres 9 18 27 3 6 9 
Aruanã i 4 i:;. 1 - 1 .., 
Mineiros 2 4 6 - 1 1 

SUBÁREA DE GOIAS 50 58 108 7 10 17 

Cuiabá 1 5 6 - 1 1 
Barra do Garças 3 - 3 - - - 
São Félix do Araguaia - - - - - - 
SUBÁREA DE MATO GROSSO 4 5 9 - 1 1 

TOTAL DA REGIAO 66 66 132 11 11 22 
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2.7.4. Investimentos e Financiamento 
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investimentos a serem realizados pela ECT na região, considerando-se que a manu 
tenção da qualidade dos serviços e do bom desempenho dessa empresa relaciona-se 
mais com o equihbrio financeiro entre receita e custeio do que com a disponibili 
dade de recursos para investimentos. A programação foi orientada segundo dire 
trizes e critérios definidos pela ECT em seus planos para atendimento a áreas 
novas de fronteira agropecuária e de forte dinâmica demográfica. Os critérios prin 
cipais foram os seguintes: 

a) atender a todos os munidpios da região, até 1994, através de agência 
postal telegráfica ou agência postal; 

b) instalar em cada município ao menos uma agência postal por 50.000 
habitantes; 

c) transformar as agências postais em agências postais telegráficas nas 
sedes dos municípios com mais de 15.000 habitantes; e 

d) manter os postos de correio nos rnunicrpios que já dispõem de agên 
cia postal; transformar postos de correio em agências postais, segun 
do o crescimento da população, nas sedes dos munici'pios que não 
dispõem de agências; não instalar novos postos de correio na região, 
exceto em casos excepcionais. 

O valor dos investimentos para a execução do programa de comunica 
ções no perrodo 1985-94 está calculado em Cz$ 2.256 milhões (Tabela IV.52). 
Desse total, a maior parte corresponde a telecomunicações públicas (serviços de 
telefone e telex), com Cz$ 1.779 milhões; para radiodifusão serão necessários 
Cz$ 465 milhões e para serviços postais e de telegrama Cz$ 12,3 milhões. O fi 
nanciamento dos investimentos será feito, no caso de telecomunicações públicas 
e de serviços postais e de telegrama, basicamente com recursos próprios das em 
presas do Sistema TE LEBRAS e da ECT. Para radiodifusão considera-se que cerca 
de 60% dos investimentos serão do setor privado e o restante do setor público, 
através de investimentos diretos da RADIOBRAS e dos governos estaduais e muni 
cipais, para a instalação de emissoras, ou investimentos indiretos tais como doa- 

.. cões de terrenos e outras formas. 

2.8. Setor de Habitação 

Nos estudos e na programação do PRODIAT atribui-se caráter social ao 
setor de habitação com base, principalmente, no fato de que boas condições de 
moradia têm grande influência positiva sobre a saúde pública e o bem-estar da 
população e, por conseqüência, sobre a produção e a produtividade. Considera-se 
também que os programas habitacionais guardam estreita relação com o sanea 
mento e o desenvolvimento urbano e são inviáveis se não se ajustarem às condi 
ções e possibilidades do desenvolvimento econômico da região. 

Para o diagnóstico da situação habitacional, a pesquisa de campo é um 
instrumento importante, devido às informações que pode fornecer sobre as reais 
condições em que vivem as pessoas no que diz respeito a moradia. No entanto, 
essa pesquisa, para abranger toda a região, com sua diversidade de aspectos sócio 
econômicos e grande número de rnunicrpios e localidades, resultaria excessiva 
mente extensa e complexa para o ruvel e a natureza dos estudos do PRODIAT. 
Por isso, foi realizado um diagnóstico tendo como base estatística as informações 
do Censo Demográfico de 1970 e 1980 do IBGE referentes a famílias e domicílios 
(Tabela IV.53) por rnunicrpto, que permitiu avaliar em termos gerais a situação 
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TABELA IV,62 
REOIAO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÕES 
INVF.STIMENTOS 

Ul86 ll4 

(Em CzS mil de fev/861 

....• -...J 
01 

- --- - 
TELECOMUNICAÇÕES RADIODIFUSAO SERVIÇOS POSTAIS TOTAL DO 

AREAS-PROGRAMA POBLICAS E DE TELEGRAMA PROGRAMA 

1986-90 1991-94 TOTAL 1986-90 1991-94 TOTAL 1986-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 

Baixo Tocantins 56.930 42.461 99.391 20.853 5.501 26.354 580 - 580 78.363 47.962 126.325 
Tucuru( 10.399 5.804 16.203 6.734 19.223 25.957 40 270 310 17.173 25.297 42.470 
Marabá 41.555 13.610 55.165 3.490 2.965 6.455 175 135 310 45.220 16.710 61.930 
Araguaia Paraense 28.238 1,550 29.788 24.438 19.144 43.582· 183 - 183 52.859 20.694 73.553 

SUBAREA DO PARA 137.122 63.425 200.547 55.515 46.833 102.348 978 405 1.383 193.615 110.663 304.278 

Imperatriz 191.229 72.099 263.328 59.601 20.575 80.176 485 - 485 251.315 92.674 343.989 
Carolina 6.972 2.202 9.174 3.148 1.439 4.587 143 - 143 10.263 3.641 13.904 

SUBAREA DO MAAANHAO 198.201 74.301 272.502 62.749 22.014 84.763 628 - 628 261.578 96.315 357.893 

T ocannnópol is 24.B12 7.552 32.364 11.416 2.735 14.151 278 135 413 36.506 10.422 46.928 
Aragua(na 29.224 36 252 65.476 6.972 3.991 10.963 215 270 485 36.411 40.513 76.924 
Pedro Afonso 13.014 4.500 17,514 8.888 3.148 12.036 350 40 390 22.252 7.688 29.940 
Míracema do Norte 24,462 9.858 34.320 12.784 3.077 15.861 40 334 374 37.286 13.269 50.555 
Porto Nacional 20.710 15.184 35.894 14.429 6.296 20.725 318 437 755 35.457 21.917 57.374 r orrnoso do Araguaia 7.815 7.íl06 10.621 '1.786 2.123 6.909 40 215 255 12.641 5.144 17.785 
V nlo do Pnranll 17.363 10.178 27,11()1 n.m,1 !i.1170 28.167 7fi1 - 763 40.873 15.598 56.421 
NillURIAnrHn 20.320 11l.1U2 ~fü.fi 12 l.O<lf\ 4. IA2 12.180 2')7 80 302 28.540 14.454 42.994 
Gurupl 33.001 2B.f,56 61.557 llJ.OCl2 '1.102 22.164 3f,O 477 827 51 413 33.135 8'1.548 
Silo Miguel do Araguaia 7.107 5.'170 12.5'/7 4.579 2.059 6.638 222 - 222 11.908 7.529 19.437 
Allo Para(so 20.137 6.416 26.553 11.766 11.237 16.003 - 644 644 31.903 11.297 43.200 
Ceres 102.587 83.817 186.404 44.107 16.401 60.508 787 1.860 2.647 147.481 102.078 249.559 
Aruanã 14.111 6.511 20.622 8.618 3.140 11.758 40 398 438 22.769 10.049 32.818 
Mineiros 24.772 19.629 44.401 6.225 2.393 8.618 175 493 668 31.172 22.515 53.687 

SUBAREA DE GOIAS 359,435 246,871 606.306 183.327 63.:354 246.681 3.flOO 5.383 9.183 546.562 315.608 862.170 

CuiRh~ 412.589 18fi.H27 598.516 11.717 7.735 13.952 '10 628 668 423.846 189.290 613.136 
ílmra do Cinrça~ 43.097 30 337 73.434 A.000 3.085 11.091 1\05 - 405 51.508 33.422 84.930 
Silo Fôlix do Arnguaia M.350 1:u:m 28.080 2.7Jl", :1. ?.fl3 6.018 .•. - - 17.085 17.013 34.098 ---·-··· - -- -·----- - . ~- . -· - . -- -------- 
SIJBIIRti\ DE MATO GROSSO 470.0:m 2:?!!!l94 700.030 21.!'lGíl 0.103 31.061 445 628 1.073 492.439 239.725 732.164 ----- -- ------ --- ·---. ~ --- 
TOTAL DA REGIÃO 1.164.794 614.591 1.779.385 323.549 141.304 464.853 5.851 6.416 12.267 1.494.194 762.311 2.256.505 

Nota: CrS de Junho de 1984 x 0,00796"' CzS de fevereiro de 1986. 



TABELA IV.53 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

HABITAÇÃO-SITUAÇÃO ATUAL 
1984 

NOMERO DE OOMICtllOS ABASTECIMENTO DE AGUA INSTALAÇÕES 
NÚMERO COM ILU- SANITA RIAS 

AREAS.PROGRAMA DE MINAÇÃO 
il:AMíllAS 

TOTAL OURÃVEIS RÚSTICOS REDE POÇOS OUTRAS ElDRICA REDE SEM INS- 
GERAL FORMAS GERAL TAl.AÇÕES 

Baixo Tocantins 59.917 53.476 44.560 8.916 10.102 14.342 29.032 22896 49 12.726 
Tucuruí 27.882 26.125 18.928 7.197 10.792 11.121 4.212 12.370 - 5.907 
Marabá 25.225 23.510 12.044 11.466 4.490 14.606 4.414 6.937 - 8.056 
Araguaia Paraense 35.385 32.889 21.609 11.280 3.516 24.722 4.651 4.094 - 15.601 

SUBAREA DO PARA 148.419 136.000 97.141 38.859 28.900 64.791 42.309 46.297 49 42.290 

Imperatriz 77.120 71.999 27.526 44.473 14.463 37.917 19.619 19.965 - 33.446 
Carolina 12.094 11.579 4.083 7.496 2.347 3.595 5.637 2.395 - 8.218 

SUBAREA DO MARANHAO 89.214 83.578 31.609 51.969 16.810 41.512 25.256 22.360 - 41.664 

Tocantmópolis 25.406 24.122 15.830 8.292 1.248 14.318 8.556 2.313 - 16.676 
Araguaína 30.393 28.177 18.491 9.686 4.715 19.247 4.215 7.137 - 13.299 
Pedro Afonso 15.483 14.769 5.357 9.412 529 10.524 3.716 1.503 - 12.007 
Miracema do Norte 25916 24.294 13.381 10.913 1.906 20.996 1.392 2.720 - 16 260 
Porto Nacional 28.092 26.687 17.002 9.685 3.287 20.178 3.228 4.517 - 17.656 
Formoso do Araguaia 6.873 6.391 3.302 3.089 574 5.470 347 1.014 - 5.115 
Vale do Paranã 26.253 24.948 14.846 10.102 13.252 17.003 4.693 3.870 - 19.227 
N1quelãndia 36.206 35.059 28.351 6.708 3.960 22.887 8.212 6.962 159 22.623 
Gurupr 39.574 37.773 31,667 6.106 2.807 32.592 2.374 9291 - 16.133 
São Miguel do Araguaia 14.609 14.112 12.113 1.999 1.146 11.858 1.108 3.229 - 6.815 
Alto Paraíso 28.313 27.031 24.171 2.860 7.520 16.843 2.668 8.216 148 12.365 
Ceres 95.002 91.614 84.926 6.688 26.661 61.261 3.692 32.903 1.673 32.066 
Aruanã' 16.173 15.468 12.726 2.742 2.720 10.894 1 854 6.249 - 5.039 
Mineiros 19.542 18.430 15.290 3,140 4.384 12.710 1.336 6.569 1.337 8.401 

SUBAREA DE GOIAS 407,835 388.875 297.453 91.422 74.709 276.781 47.391 96.493 3.317 203682 

Cuiabá 72.128 65.954 58.435 7.519 44.372 15.975 5.607 44.735 12.707 15.658 
Barra do Garças 27.974 25.962 20.266 5.696 7.405 15.401 3.156 8.789 1.314 11.072 
São Félix do Araguaia 8.887 7,644 4.901 2.743 - 7.261 383 1.059 - 3.743 

SUBAREA DE MATO GROSSO 108989 99.560 83.602 15.958 51.777 38.637 9.146 54.583 14.021 30.473 

TOTAL DA REGIÃO 754.457 708.013 509.805 198.208 172.196 421.721 124.102 219.733 17.387 318.109 

1l 
t·l1(·l·l lll'l·l·l1l·l'l·\;l:l 

l_',(.l 

Fonta: IBGE. Canso Damogliflco 1980. 



,,- 

,-- 
,,-.. 

,--, 

r: 
Í' 

~ 
,,-.. 

r: J r--. 

'! - l r 

,-.. 

,,-.., 

1 

,,-.. 

J ,~ 
t 1 

i 1 

ti 
\. 
f&, 

- f - 
,~' 

.,--.. 

- 
~ 

,--. 

habitacional existente. A programação também partiu dessa base e foi determi 
nada por estimativas das demandas habitacionais futuras, tanto quantitativas 
como qualitativas, segundo as projeções demográficas elaboradas pelo PRODIAT 
para a região, para o per(odo de 1985-94. 

Os principais fatores condicionantes do problema habitacional da região 
são os baixos níveis de renda da maioria da população, altas taxas de crescimento 
demográfico, instabilidade e heterogeneidade na localização da população e ten 
dência de sua concentração em algumas áreas urbanas. O crescimento da popula 
ção, com forte componente migratório, intensifica a demanda de novas moradias, 
enquanto que os deslocamentos da população dentro da região são responsáveis 
pelo abandono e obsolescência prematura de moradias. 

Além dos deslocamentos de sentido rural-urbano, há outros aspectos do 
processo de ocupação da região que ocasionam uma grande instabilidade no assen 
tamento da população. A posse precária da terra e sua exploração mal orientada e 
predatória, com rápido decl (nio do potencial produtivo, induzem os ocupantes a 
procurarem novas terras, estimulados pela relativa disponibilidade de áreas livres. 
A implantação de grandes empreendimentos públicos e privados e a disseminação 
da mineração por garimpagem atraem pessoas em busca de trabalho e são capazes 
de gerar significativas concentrações humanas. 

Todos esses fatores. aliados aos n (veis baixos de produtividade e renda 
das famílias, determinam um quadro de sérias deficiências habitacionsls na região. 
Apesar de os dados censitários de 1970 e 1980 mostrarem que o número de habi 
tações tem acompanhado o crescimento do número de famílias, revelam também 
uma grande proporção de domidlios classificados como rústicos (29% na região, 
em 1980), enquanto que as disponibilidades de serviços e instalações encontram-se 
em n(veis baixos: somente 50% dos domlcrlios urbanos são ligados a redes de abas· 
tecimento de água, 47% do total de domicrlios não têm instalações sanitárias e 
69% não têm il..iminaçã::, elétrica. 

2.8.1. Objetivos do Programa 

A.s conclusões do diagnóstico mostram e quantificam os problemas 
habitacionais mais importantes da região e fundamentam os objetivos do progra 
ma. Estes, em termos gerais, dizem respeito à melhoria das condições de habita 
ção, para que todas as famílias da região disponham de moradias e para que não 
subsistam moradias com características abaixo do padrão mínimo de qualidade e 
adequação para o use. Assim, os objetivos compreendem: 

a) construção de novas habitações, sem as deficiências observadas atual· 
mente, para atender ao aumento da população (essencialmente novas 
fam(lias que se formam ou chegam à região) e para substituir as habi 
tações imprestáveis e irrecuperáveis; e 

b) melhoria e manutenção de habitações, para reduzir ou eliminar as 
principais deficiências que afetam as moradias existentes e evitar que 
essas deficiências voltem a ocorrer. 

A execução do programa deverá acompanhar a evolução demográfica da 
região, principalmente no que se refere a três componentes: os fluxos de popula 
ção dentro da região, sobretudo em direção aos núcleos urbanos, as mudanças de 
localização da população, decorrentes de grandes projetos e de garimpas, e os flu 
xos de fora da região, que tendem a se dirigir para os locais onde há oferta de tra 
balho. 

Os objetivos gerais de desenvolvimento formulados pelo PRODIAT, 
relacionados com o melhor ordenamento da ocupação e maior diversificação eco 
nôm ica, deverão influir na orientação dos fluxos e na localização e movimentos da 
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população, determinando, portanto, a localização e a intensidade da demanda 
habitacional. A contenção dos fluxos de sentido rural-urbano, reduzindo o aban 
dono de moradias, e a maior estabilidade no assentamento da população, induzin 
do as famílias a construções de melhor ruvel, terão efeitos favoráveis importantes 
sobre o problema habitacional da região. 

O programa considera que a maior parte das habitações continuará sen 
do construída por iniciativa das famílias, com participação minoritária de proje 
tos habitacionais. Compete ao Governo o apoio através de subsídios e financia 
mentos e da infra-estrutura de abastecimento de água, esgotos, energia elétrica, 
urbanização, etc. Para a melhoria e manutenção de habitações, o programa esta 
belece prioridade para abastecimento de água, instalações sanitárias e revestimen 
to de paredes, com vistas a corrigir as principais deficiências hoje existentes nas 
moradias. 

- - 
2.8.2. Metas 

O programa é definido para atender às famílias com renda média mensal 
inferior a cinco salários mínimos, que representam 87% das fami'lias da região. As 
demais poderão ter suas demandas habitacionais financiadas pelos mecanismos 
existentes, inclusive do Sistema Financeiro de Habitação {SFH). Segundo os dados 
do Censo Demográfico e as projeções de população do PRODIAT, o quadro habi 
tacional da região para 1994 é estimado em 754.000 famílias e 708.000 domicí 
lios. Destas famílias, 654.000 estão na faixa de renda mensal de menos de cinco 
salários mínimos e dispõem de cerca de 608.000 dornicflios, ou seja, há 46.000 
famílias que não vivem em moradias unifamiliares. Os dados projetados permitem 
estimar também que 11% das moradias a serem incluídas no programa estão liga 
das a redes de abastecimento de água, 52% não têm instalações sanitárias, menos 
de 20% têm iluminação elétrica e cerca de 18% precisarão ser substlturdas, 

Com base nesses dados, o programa estabelece as seguintes metas Hsi 
cas: construção de 508.000 moradias {Tabela IV.54) das quais 400.000 para co 
brir o déficit atual e atender à demanda de novas famílias no pert'odo 1985-94, e 
108.000 para substituir moradias imprestáveis, sem condições de recuperação; 
melhoria de cerca de 500.000 moradias no período de 1985-88, com prioridade 
para abastecimento de água, instalações sanitárias e revestimento de paredes. 

-· - 
2.8.3. Programação 

A construção de 108.000 novas moradias para substituir aquelas atual 
mente imprestáveis deverá beneficiar fam mas de renda mensal inferior a cinco 
salários mínimos e está distribuída em um pert'odo de quatro anos ( 1985-88). A 
estimativa de construção de 400.000 moradias para atender à demanda do cresci 
mento da população no perrooo 1985-94, refere-se às famílias de todas as classes 
de renda, das quais somente as da faixa abaixo de cinco salários mínimos devem 
ser beneficiadas por subsrdios e/ou recursos a fundo perdido. 

As melhorias em cerca de 500.000 moradias estão programadas também 
para o período de 1985-88 e compreendem: abastecimento de água a 430.000 mo 
radias, através de ligação às redes gerais ou outras formas, adotando-se padrões 
técnicos adequados: melhoria de instalações sanitárias de 288.000 moradias; reves 
timento de paredes em 250.000 moradias; implantação de instalações sanitárias 
em 21 0.000 moradias. 

Além dos investimentos referentes a construção e melhorias de habita 
ções, incluem-se também no programa os investimentos para implantação de uma 

- 
- - - 
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TABELA IV.54 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

PROGRAMA DE HABITAÇÃO - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS 
NüMERO DE HABITAÇÕES 

1985-94 

CONSTRUÇÃO MELHORIAS -1985-90 

AREAS.PROGRAMA ABASTECI- INSTALAÇÕE~ SANITÃRIAS REVESTI- 
1985-90 1991-94 TOTAL MENTO DE MENTODE 

AGUA lmpl1ntaçfo Melhcwia PAREDES 

Baixo Tocantins 16.296 5.614 71.910 34.625 3.977 36.710 20.344 
Tucuru( :m.na :i2. 1:m 63.464 11.%7 2.531 13.170 7.851 
Marabá 14.9'.l7 1 O.li/Ili 75.783 15.191 4.790 10.401 7.596 
Araguaia Paraense 27.9ílfl ?:l.non 51.776 27.739 10.712 12.027 11.370 . r------------- ... ·- -- ... ··----- 
SUBAREA DO PARA IIEl.929 JJ.004 162.933 84.612 22.010 72.308 47.161 ·-t-- .. - ----· ·- . . 

__ ._ __ 
·-·-- ----- 

Imperatriz 4'.l.133 21l.flfl1 72.014 45_3q:1 22.303 29.513 25.908 
Carolina 1,377 11112 4,304 7.7riri 6.241 2.026 4.598 p,--------- - ... ._ . . --- ·--- -- 
SUBAREA DO MARANHAO '10.4fü, ,'íl,!l/1'.1 76.318 53.64!1 28.544 31.539 30.506 --·· ·- ···-- - --- ----- 
Tocanti nôpolis 0.571 1.nr,fi 8.426 18.068 12.664 5.995 9.330 
Aragua(na lJ.191 7.4111 20.678 19.701 9.038 10.782 9.910 
Pedro Afonso 3.023 :1:17 3.360 11,709 9.476 2.297 5.887 
Miracema do Norte 10.676 5.618 16.194 18.233 12.340 5.893 9.117 
Porto Nacional 8.838 3.374 12.212 19.015 13.271 7.124 10.198 
Formoso do Araguaia 1.427 298 1.725 4.677 4.110 567 2.339 Vale do Paranã 8.405 3.275 11.680 17.616 15.127 3.704 9.489 Nrquetãndia 22.803 16.149 38.952 25.211 17.202 8.009 12.606 
Gurupi 11.033 3.968 15.001 26.505 10.434 16.071 13.253 São Miguel do Araguaia 4.651 1.868 6.519 10.118 4.650 5.468 5.059 Alto Para (so 5.062 512 5.574 15.199 8.053 12.003 10.028 
Ceres 14.123 - 14.123 50.630 17.943 47.729 32.636 
Aruanã' 3.449 781 4.230 10.405 2.696 8.203 5.450 
Mineiros 5.730 2.399 8.129 11.471 5.826 6.155 5.991 
SUBAREA DE GOIAS 118.988 47.815 166.803 258.848 142.830 140.000 141.493 
Cuiabá 24.479 12.915 37.394 13.261 7.337 31.359 19.348 
Barra do Garças 24.800 22.797 47.597 14.784 7.299 10.247 8.773 São Félix do Araguaia 8.353 8.232 16.585 5.451 2.572 2.879 2.726 
SUBAREA DE MATO GROSSO 57.632 43.944 101.576 33.496 17.208 44.485 30.847 
TOTAL DA REGIÃO 313.004 194.676 507.630 430.504 210.592 288.332 250.007 ------- -- . ·- ---- ----- --- 

' '·' •.? 1!4 e ,; 1 $§4 to.e; o :e: 1 ,, AC PC o 1(§ ; .5 .P4AIQ4. a;; 4 1 $ ti ' 1 AM :WC( ifti@ ?, i-""lp""'('~~~ li .•• (' 1464.( * SRitA X tWfiQUii4[QJJICJ@Ç#4,44JJ4WJ44CQea&t,.;tM_!.ii4:C%41@A-ãiT:Ji-úuüiià1su J 



infra-estrutura urbana rnínirna indispensável às habitações construídas e melho 
radas (arruamentos, saneamento, iluminação pública, etc.). como também campa 
nhas de educação sanitária e de conservação das moradias e a estruturação de um 
sistema de apoio institucional e operativo de execução. 

2.8.4. Investimentos e Financiamento 

As moradias a serem constru (das terão em média a área de 30 m2, com 
custo de construção de 150 UPCs, acrescido de 20 UPCs para custeio do terreno e 
20 UPCs referentes à infra-estrutura urbana, somando um total de 190 UPCs por 
moradia. O investimento total do programa de construção de novas habitações é 
de Cz$ 7.847 milhões (Tabela IV.55). 

Os custos das melhorias das habitações no que se refere a abastecimento 
de água, instalações sanitárias e revestimento de paredes são orçados na média de 
15 UPCs por unidade, equivalente a 10% do custo de construção de uma moradia. 
O investimento total desse programa é de Cz$ 608 milhões no per rodo 1985-88. 
Para o custeio das campanhas educacionais e do sistema de apoio institucional foi 
estimado um valor de 3 UPCs por grupo de dez moradias existentes em 1984, 
representando um dispêndio total de Cz$ 171 milhões no per(odo 1985-94. 

Em s(ntese, os investimentos totais do programa de habitação são de 
Cz$ 8.626 milhões no per rodo de 1985-94. O financiamento do programa, dife 
renciado segundo investimentos diretos (construção e melhoria de habitações) e 
indiretos ( infra-estrutura urbana e apoio institucional e técnico), deverá ser divi 
dido entre as famílias beneficiárias, o Governo Federal e os governos estaduais e 
municipais segundo a seguinte distribuição básica: 

a) Investimentos diretos % 
- Fam(lias beneficiárias. mediante aporte de 

mão-de-obra e/ou materiais 35 
- Governo Federal 55 

- recursos a fundo perdido 35 
- recursos recuperáveis 20 

- Governos estaduais e municipais, com recur- 
sos a fundo perdido 1 O 

b) Investimentos indiretos 
- Governo Federal 80 

- recursos a fundo perdido 60 
- recursos recuperáveis 20 

- Governos estaduais e municipais 20 

- 

2.9. Setor de Educação 

O programa de educação tem como quadro de referências a população 
da região, com suas caracterfsticas condicionadas pelo meio trslco. pelas origens e 
condições sociais e culturais e pela evolução de suas atividades econômicas e orga 
nização social e pol i'tica ainda em fase de estruturação. Considera-se também que 
é uma população disseminada em uma grande extensão territorial, com forte 
componente de imigrantes de outras regiões, elevados (ndices de migração rural 
urbana e bastante heterogênea em termos de graus de instrução e de cultura. Essa 
diversidade de aspectos mostra que para uma parte das comunidades, principal 
mente nos núcleos urbanos mais consolidados, é poss(vel organizar o sistema edu 
cacional segundo a estrutura básica do ensino formal, mas em uma grande parte 
da região, sobretudo no meio rural e nos pequenos núcleos urbanos, é preciso 
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TABELA IV.65 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

PROGRAMA DE HABITAÇÃO 
INVESTIMENTOS 

1985-94 

-----------~--·-------·-·· ,... ~· 

CONSTRUÇÃO ME LHO- APOIO INSTITUCIONAL TOTAL DO 
AREAS.PROGRAMA RIAS E TE!CNICO PROGRAMA 

19~.00 1991-94 TOTAL 1986-90 1985-90 1991-114 TOTAL 1985..g(J 1991-84 TOTAL 

Baixo Tocantins 252 87 339 50 8 5 13 310 92 402 
Tucuruí 475 506 981 19 4 3 7 498 509 1.007 
Marabá 231 168 399 18 3 2 5 252 170 422 
Araguaia Paraense 432 368 800 28 5 3 8 465 371 836 

SUBAREA DO PARÁ 1.390 1.129 2.519 115 20 13 33 1.525 1.142 2.667 

Imperatriz 667 446 1.113 63 11 7 18 741 453 1.194 
Carolina 51 15 66 10 1 1 2 62 16 78 

SUBAREA DO MARANHAO 718 4<11 1.17\'l 73 12 8 20 803 469 1.272 ·- ---·- -··- -·---- ·-- 
Tocentinôpolís 102 111 1'.11 2:J 4 '} 6 129 31 160 
Araguaína '}OII 110 370 24 4 ;1 7 232 119 351 
Pedro Afonso 47 r, 5'} 14 2 1 3 63 6 69 
M1racema do Nortn Hlfi nr, 2f,O 22 3 2 5 190 87 277 
Porto Nacional 13fi r,:,, 1Hll 25 4 3 7 165 55 220 
Formoso do Araguaia n 4 2fi 6 1 1 2 29 5 34 
Vele do Perenfl' 1:10 r,1 1fl l 2'.l 3 7 5 156 53 209 
Niquelêndie 3f.:l ,1,11 nrn 31 5 :1 8 389 253 642 
Gurupi 1 71 Ul :n:; 32 5 :1 8 208 64 272 
São Miguel do Arsguela 72 'lll 10, 12 2 1 3 86 30 116 
Alto Pare(so 71l li B!i 25 4 3 7 107 11 118 
Ceres 211l 2 lll 80 13 9 22 311 9 320 Aruanã 53 17 6[1 13 3 2 5 69 14 83 
Mineiros 89 '.li 176 15 3 2 5 107 39 146 - 
SUBÁREA DE GOIAS 1.840 739 2.579 345 56 37 93 2.241 776 3.017 

Cuiabá 379 200 579 47 10 6 16 436 206 642 
Barra do Garças 383 352 735 21 4 3 7 408 355 763 
São Félix do Araguaia 129 127 256 7 1 1 2 137 128 265 

SUBÁREA DE MATO GROSSO 891 679 1.570 75 15 10 25 981 689 1.670 

TOTAL DA REGIAO 4.839 3.008 7.847 608 103 68 171 5.550 3.076 8.626 

(Em Czl milhlJel de fw/88) 

Note: Cr$ de junho de 1984 x 0.()0796 - CzS de fnerelro de 1986. 



estabelecer formas de educação adaptadas para atender à baixa densidade de alu 
nos, altas taxas de analfabetismo, falta de estt'mulos para escolarização e aprendi 
zado formal e carências de pessoas para as funções docentes. 

O sistema de ensino da região está instalado e funciona de forma defi 
ciente, em condições de inferioridade em relação ao tamanho e à heterogeneidade 
da população a atender. Os recursos humanos, Hsicos e financeiros disponi'veis são 
insuficientes para suplantar essas deficiências. O sistema atende a menos de 70% 
da população na faixa etária de escolarização obrigatória (Tabela I V.56) e há inú 
meras comunidades sem escolas. Cerca de 80% das escolas são constitui'das por 
salas unitárias ou funcionam nas casas dos professores, com material e equipamen 
to inadequados. O índice de evasão e repetência é de 50%, enquanto que 300Ai das 
matrículas no primeiro grau são de alunos com mais de 15 anos de idade. 

Os professores são em número insuficiente para a rede escolar e, em 
grande parte (69%), não possuem diplomação adequada, ao mesmo tempo em que 
a baixa remuneração não motiva a capacitação e a dedicação completa ao ensino e 
não atrai pessoal melhor qualificado. Os administradores e os técnicos educacio 
nais são pouco preparados para as múltiplas formas de atuar na escola e para as 
funções relacionadas com o ensino regular, ensino supletivo, ação comunitária, 
lazer e atividades culturais. 

Ouanto à organização e administração do ensino, em geral utiliza mode 
los copiados de outras regiões, no que se refere a currrcutos e programas, e calen 
dários e séries não adaptadas às atividades econômicas e peculiaridades climáticas 
da região. Desse modo, não são utilizados os meios de ensino mais adequados e 
deixam de ser aproveitadas na educação as potencialidades culturais da população. 
A administração do ensino caracteriza-se pela multiplicidade de órgãos e entidades 
e pela dispersão dos recursos. Na região atuam principalmente o Ministério da 
Educação e as secretarias de educação estaduais e municipais, havendo outros 
ministérios e órgãos que administram recursos e ações educativas (Ministérios 
do Interior e do Trabalho, Grupo Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins - 
GET AT), além de empresas importantes, como a Companhia Vale do Rio Doce e 
a ELETRONORTE, que executam atividades de ensino. 

2.9.1. Objetivos do Programa 

-~ 

Os principais objetivos do programa são o aumento da capacidade insta 
lada e o reordenamento do sistema de ensino na região. O aumento da capacidade 
instalada tem como maior prioridade o atendimento ao preceito constitucional de 
que o poder público deve garantir a escolarização a todas as pessoas com idade de 
7 a 14 anos. Além de ampliar a oferta no ensino de primeiro grau, o aumento da 
capacidade instalada compreende também o ensino de segundo grau e técnico 
profissionalizante, o ensino supletivo e o uso intensivo de novas tecnologias. 

O reordenamento do sistema de ensino decorre de uma visão abrangente 
da função social da escola, que deve transformar-se em centro de administração, 
apoio, controle, avaliação e certificação não só do ensino ministrado em sala de 
aula, mas também de outras formas de aprendizado (ensino supletivo, tele-ensino, 
educação de adultos, cursos especiais de formação profissionalizante e outros). 
Isso requer uma redefinição dos papéis da escola, de sua administração, professo 
res, currrculos e a conseqüente mudança de comportamentos. 

O aumento da capacidade instalada de ensino na região deve ter como 
base os seguintes elementos: mapeamento escolar prévio, para levantar os dados 
que determinam a ampliação ou implantação de escolas (população a escolarizar, 
distribuição geográfica, localização adequada das escolas, vias de acesso, etc.); par 
ticipação das comunidades locais envolvendo alunos, pais, 1 íderes, associações, 
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TABELA lV.56 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

EDUCAÇÃO - SITUAÇÃO EXISTENTE 
1982 

CD w 

POPULAÇÃO DE ENSINO DE ENSINO DE 
rNDICE 7A 14ANOS PRIMEIRO GRAU SEGUNDO GRAU 

ÃREAS.PROGRAMA ALFABE· 
TrZ.AÇ/,JJ MATAI: ESTABELECIMENTOS SALAS PROFES· SALAS iPROFES- MATR(- (%1 TOTAL CU LAS 

OE AULA SORES E9:XJLAS DE AULA SORES CU LAS lQGRAU TOTAL URBANC RURAL 

Baixo Tocantins 62 76.986 57.061 1.108 68 1.040 1.450 2.067 8 49 131 1.894 
Tucuruí 71 19.892 17.400 91 16 75 280 618 3 25 30 1.015 
Marabil 56 22.261 15.911 121 21 100 287 517 2 15 37 845 
Araguaia Paraense 57 32.891 22 08::l 184 24 160 336 653 4 22 44 796 

SUBAREA DO PARA 62 rn2.030 112!155 1.504 129 1.375 2.353 3.855 17 111 242 4.550 

Imperatriz 51 72.384 40.A27 334 105 229 862 1.564 13 60 196 3.375 
Carolina 50 13.638 9 916 205 26 179 323 444 3 23 37 565 

SUBAREA DO MARANHAO 51 86.022 50.743 539 131 408 1.185 2.008 16 83 233 3.940 

Tocantin6polis 47 26.649 21.194 199 37 162 408 728 7 27 66 695 
Araguaína 58 30.613 22.518 148 62 86 375 738 6 39 108 1.658 
Pedro Afonso 49 19.281 11.283 273 21 252 384 546 7 23 49 598 
Miracema do Norte 56 29.338 19.954 282 39 243 450 773 7 36 84 783 
Porto Nacional 56 32.350 24.76::1 316 47 269 804 933 9 24 114 1.127 
Formoso do Araguaia 57 B.445 4.994 70 9 61 122 201 5 11 38 187 
Vale do Paranã 45 28.779 20.Mf, 351 55 296 668 1.132 11 31 88 592 
N1quel3nd1a 59 ?4.693 11.2nr, 290 41 249 7!i1 884 10 45 96 1.058 
Gurupi 6<1 •\:1.fi7!i ]9.]ll!i 351 47 306 5119 1101 16 77 155 2.397 
São Miguel do Araguaia 6:1 1fl.9](i 10 /10 lo:I :?O 83 1•n 369 3 9 26 229 
AI to Para(so 5(l 40.:llfl ?n.nno :104 '15 259 r,!,] 882 11 55 108 2.on 
Ceras 6'1 n1.rir,1, IM.H,11 1.1 11 ?12 899 ].]OI 3.738 134 5.932 
/\rusnll' 6!, ln BOI 11.'\'11 1:J7 29 103 2fl(i 518 7 35 65 1.164 
Mineiros 6:l 1 f1 :i 11) Hl.f!llíi mi 36 54 :110 464 8 25 72 501 -·- ~- --· --- - ··--· ---- - .. 
SUBAREA DE GOIÁS f)!l 11;,n.c;o:1 10'.I 7111 4.077 100 3.322 I \\'10 13.007 107 437 1.203 18.943 ·-·- - . .. . ·- ----· ,- .. t----- 
Cuinb11 . TI 110.20() '17.MII ?!10 M4 146 1 ;1r,<J 3.295 26 262 808 10.516 
Barra do Garças 7:l ~·11.nr,n 11_;1,Jll 10? 19 83 ;mo 2.290 5 24 71 784 
Sã'o Félix do Araguaia 5;1 1.4 /;) 7,<M:1 ?O 3 17 /<1 140 2 4 19 154 ·-· -- .__ ··- - - - . - - --- -- -- ---- 
SUBAREA DE MATO GROSSO 7ú flB 631 f>fl.'.l?!l 412 166 246 1.n:1 5 725 33 290 898 11.454 - ~ -·-- --~- -·------· -· 
TOTAL DA REGIAO 61 7!(!.376 518.527 Cl.477 1.126 5.351 13.2!il 24.595 173 921 2.576 38.887 -- --- -------1-- 



etc.. tanto por razões sócio-educativas referentes à organização e ao conteúdo do 
ensino, como por razões econômicas referentes à contribuição material e de traba 
lho na construção das escolas; integração setorial da educação com outras ativi 
dades e programas (saúde, habitação, agropecuária, desenvolvimento comunitário, 
etc.), para assegurar relevância e eficiência ao processo educativo; concepção 
arquitetônica das escolas e seus equipamentos segundo critérios de simplicidade. 
funcionalidade, aproveitamento de materiais acessiveis e adaptação às condições 
climáticas locais. 

Quanto ao reordenamento do sistema de ensino, para se tornar efetivo. 
devem ser adotadas medidas normativas ao n (vel dos conselhos estaduais de educa 
ção e medidas administrativas ao ruvel das secretarias de educação e da direção 

· dos estabelecimentos escolares. Uma parte dessas medidas diz respeito à distribui 
ção da oferta escolar, adaptação do calendário escolar a fatores sazonais, conteúdo 
dos curr(culos e programas e concepção dos materiais didáticos. Outra parte refe 
re-se à necessidade de um amplo esforço para desenvolver os quadros docentes e 
técnico-administrativos, preparando-os para atuarem segundo as múltiplas funções 
da escola na região. Um dos instrumentos para isso é a instalação de centros de 
formação pedagógica. Uma terceira classe de medidas corresponde ao apoio e 
incentivos aos educandos, sob a forma de serviços de saúde, alimentação, material 
escolar, bolsas de estudos, para proporcionar condições de estudo mais favoráveis. 

Para viabilizar a expansão do sistema de ensino e seu reordenamento, 
com melhoria da qualidade e de eficiência, os recursos que podem ser mobilizados 
na região e canalizados para o setor de educação não são suficientes. É indispensá 
vel o aporte externo de recursos e sua utilização mais racional e planejada, para 
evitar duplicidade e usos pouco produtivos. Para isso é necessário articular a estru 
tura institucional de ensino de n(vel nacional que atua na região, compreendendo 
o Ministério da Educação, com suas diversas unidades especializadas, outros 
órgãos federais ( Legião Brasileira de Assistência - LBA), Projeto Rondon, Funda 
ção Nacional do índio - FUNAI, E LETRONORTE e outros) e entidades vincula 
das ao setor privado (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENA!, 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, Fundação BRADESCO 
e outras). 

- 
- 

2.9.2. Metas 

A partir do objetivo de proporcionar educação básica a todas as pessoas 
na faixa etária de 7 a 14 anos, o programa estabelece como meta para o período 
de 1985-94 a escolarização de 85% dessas pessoas no ensino de primeiro grau. Isso 
corresponde a um acréscimo de cerca de 15% no (ndice atual, abrangendo inclu 
sive o crescimento da população, e significa aumentar de cerca de 525.000 para 
975.000 o número de matrrculas no período (Tabela IV.57), e de 10.440 para 
19.500 o número de salas de aula (Tabela IV.58). 

As metas para o ensino de segundo grau e técnico estão relacionadas 
com a ampliação e aperfeiçoamento do ensino de primeiro grau e com as necessi 
dades do desenvolvimento da região em termos de capacitação profissional. Assim, 
para o ensino regular de segundo grau propõe-se, até 1994, a instalação de 160 
novas escolas, com 1 .095 salas de aula (acréscimo de 119%). O aumento projetado 
de alunos é de 38.900 para 123.500 (217%) e o de professores é de 2.440 para 
5.820 (139%), implicando maior utilização das salas e aumento da relação aluno/ 
professor. Quanto ao ensino técnico e profissionalizante, as metas consistem na 
instalação de cinco escolas técnicas agr(colas com capacidade para 400 alunos, 
cinco escolas técnicas industriais com capacidade para o treinamento simultâneo 
de pelo menos 30 alunos, e 23 escolas de formação de professores do primeiro 
grau (Tabela IV.59). 

184 



r· 

1 
r ,! 
\ }( 

\ 

1 
1 

.1 

TABELA IV.57 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
PROJEÇÕES PARA 1994 

POPULAÇÃO DE PROFESSORES 7 A 14ANOS ESCOLARI· 

AR EAS.PROG RAMA ESCOLAR!· IZ.AÇÃONO 
ZAÇÃONO SEGUNDO PRIMEIRO SEGUNDO TOTAL PRIMEIRO GRAU GRAU GRAU 

GRAU 

Baixo Tocantins 107.392 91 .000 9.000 3.250 5.31 
Tucurut' 54,656 46.000 4.000 1.643 190 
Marabá 46,377 39.000 4.000 1.393 237 
Araguaia Paraense 82.137 69.000 7.000 2.464 414 

SUBAREA DO PARA 290.562 245.000 24.000 8.750 1.372 

Imperatriz 144.146 125.000 15.000 4.465 876 
Carolina 17.824 15.000 3.000 5.35 117 

SUBAREA DO MARANHAO 161.970 140.000 18.000 5.000 993 

T ocantinópolis 34.124 30.000 3.000 1.070 14e 
Araguat'na 54.788 45.000 4.500 1.808 228 
Pedro Afonso 21.693 17.000 2.000 657 129 
Miracema do Norte 49.615 40.000 4.000 1.528 ' 

l&i 
Porto Nacional 46.031 35.000 3.500 1.250 1 234 
Formoso do Araguaia 1O.174 8.000 1.000 375 ! 78 
Vale do Paranã 40.263 35.000 3.500 1.250 168 
Niquelândia 35.904 30.000 3.000 1 .070 136 
Gurupi 58.172 50.000 5.000 1.885 155 
São Miguel do Araguaia 24.895 20.000 2.000 724 106 
Alto Pararso 53.600 50.000 5.000 1.885 148 
Ceres 58.630 55.000 11.000 2.06G 

1 

274 
Aruanã 17.991 15.000 5.500 5.35 105 
Mineiros 24.824 20.000 2.000 724 112 

SUBAREA DE GOIAS 5.30.704 450.000 55.000 16.821 2.183 

Cuiabá 99.115 90.000 23.000 3.214 1.008 
Barra do Garças 54.911 45.000 2.500 1.607 271 
São Félix do Araguaia 7.922 5.000 1.000 179 99 

SUBAREA DE MATO GROSSO 161.948 140.000 26.500 5.000 1.378 

TOTAL DA REGIAO 1.145.184 975.000 123.500 35.571 5.956 

f J 
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TABELA lV.58 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO - ENSINO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU 
NOMERO DE ESCOLAS E SALAS DE AULA 

1985-94 

PRIMEIRO GRAU SEGUNDO GRAU SALAS DE AULA 
ÃREAS.PROG RAMA 

ESCOLAS SALAS DE AULA 
1985-90 1991-94 TOTAL 

1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 

Baixo Tocantins 479 200 679 16 4 20 100 20 126 
Tucuru/ 347 225 572 6 2 8 35 15 50 
Marabá 300 165 465 7 3 10 48 22 70 
Araguaia Paraense 620 324 944 14 6 20 90 40 130 

SUBAREA DO PARA 1.746 914 2.660 43 15 58 279 97 376 

Imperatriz 1.119 564 1.683 20 14 34 115 89 204 
Carolina 90 27 117 1 3 4 8 16 24 

SUBAREA DO MARANHAO 1.209 591 1.800 21 17 38 123 105 228 

Tocantinôpotis 102 74 176 2 1 3 13 7 20 
Aragua/na 315 135 450 4 2 6 23 11 34 
Pedro Afonso 98 16 114 3 1 4 17 7 24 
M1racema do Norte 303 98 401 3 1 4 22 8 30 
Porto Nacional 189 15 204 3 2 5 31 9 40 
Formoso do Araguaia 48 12 60 1 1 2 14 6 20 
Vale do Paranã 194 103 297 3 1 4 16 8 24 
Niquelãndia 78 76 154 - 1 1 3 9 12 
Gurupi 228 122 350 - 1 1 7 13 20 
São Miguel do Araguaia 155 31 186 3 1 4 21 11 32 
Alto Pararso 145 283 428 - 1 1 - 12 12 
Ceres - - - 1 1 2 25 20 45 
Aruanã 61 17 78 - 1 1 - 20 20 
Mineiros 111 31 142 1 1 2 9 11 20 

SUBAREA DE GOIÁS 2.027 1.013 3.040 24 16 40 201 152 353 

Cuiabá 310 535 845 - 10 10 - 60 60 
Barra do Garças 492 183 675 7 3 10 42 16 58 
São Félix do Araguaia 22 18 40 2 2 4 8 12 20 

SUBÁREA DE MATO GROSSO 824 736 1.560 9 15 24 50 88 138 

TOTAL DA REGIÃO 5.806 3.254 9.060 97 63 160 653 442 1.095 

l l l l ( l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
TABELA IV .59 
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TABELA IV.69 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO - ENSINO TECNICO E PROFISSIONALIZANTE 
NÚMERO DE ESCOLAS 

1985-94 

ESCOLAS TECNICAS ESCOLAS TECNICAS ESCOLAS DE FORMAÇÃO 

AGRli'.:OLAS INDUSTRIAIS DE PROFESSORES 
ÃREAS·PROGRAMA DO PRIMEIRO GRAU 

·--· 
1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 

Baixo Tocantins - - - 1 - 1 1 - 1 
Tucuruí - - - - - - - 1 1 
Marabá 1 - 1 - - - 1 - 1 
Araguaia Paraense -· - - - - - - 1 1 

SUBAREA DO PARA 1 - 1 1 - 1 2 2 4 

Imperatriz 1 - 1 1 - 1 1 - 1 
Carolina - - - - - - - 1 1 

SUBAREA DO MARANHAO 1 - 1 1 - 1 1 1 2 

T ocantinópolis - - - - - - - 1 1 
Aragua(na 1 - 1 - 1 1 1 - 1 
Pedro Afonso - - - - - - - 1 1 
Miracema do Norte - - - - - - - 1 1 
Porto Nacional - - - - - - 1 - 1 
Formoso do Araguaia - - - - - - 1 - 1 
Vale do Paranã - - - - - - 1 - 1 
Niquelândía - - - - - - - 1 1 
Guru pi - - - - 1 1 1 - 1 
São Miguel do Araguaia - - - - - - - 1 1 
Alto Para rso - - - - - - 1 - 1 
Ceres 1 - 1 - - - 1 - 1 
Aruanã - - -- - - - - 1 1 
Mineiros - - ·- - - - 1 - 1 

SUBAREA DE GOIAS 2 - 2 - 2 2 8 6 14 

Cuiebá - - - 1 - 1 1 - 1 
Barra do Garças 1 - 1 - - - 1 - 1 
Sâ'o Féli)( do Araguaia - - - - - - - 1 1 

SUBAREA DE MATO GROSSO 1 - 1 1 - 1 2 1 3 ·----1--· 
TOTAL DA REGIAO 5 - fi 3 2 5 13 10 23 --·--- _....__ ___ - ·-· -~ ---·--- - 



As demais metas referem-se à formação e treinamento de recu 
humanos; educação de adultos, atendimento à infância pré-escolar e a outros rsos 
p_os especrficos: utilização de multlrneios na educação, principalmente rádio, :;u: 
visão e Jornais. e 

2.9.3. Programação 

Para alcançar seus objetivos e metas o programa de educação define 
cinco linhas de ação. 

a) Expansão da Rede Escolar de Primeiro Grau 

A base da expansão do ensino de primeiro grau é a instalação de novas 
salas de aula, na proporção de uma sala para 50 alunos, por meio da ampliação das 
escolas existentes ou da construção de novas escolas. O tamanho dessas escolas 
varia desde unidades com várias salas de aula, secretaria e outras instalações, até 
escolas unitárias de apenas uma sala. Estão previstas também unidades escolares 
móveis, que se deslocam em direção à população dispersa ou atendem a funções 
didáticas especrficas. A expansão da rede trsica compreende também os equipa. 
mentes escolares e tem como decorrência a contratação e formação de novos pro 
fessores, pessoal administrativo e auxiliar. 

Um corolário desse programa é o aumento da eficiência do sistema de 
ensino, como resultado do treinamento do magistério, melhoria da organização 
escolar, dos calendários, currículos e materiais didáticos e dos incentivos aos alu 
nos, e evidenciado pela redução dos índices de repetência e evasão e da defasagem 
idade/série. A qualidade do ensino também deverá ser aperfeiçoada, desenvol 
vendo os valores culturais coletivos e individuais, a educação para o conv(vio e 
participação social e a formação técnica para o processo produtivo. 

b) Formação e Treinamento de Recursos Humanos 

A qualificação dos professores e do pessoal da administração escolar 
tem relação direta com a eficiência do sistema educacional e a qualidade do ensino 
e é condição determinante para inovações. Nesse sentido, é proposto um conjunto 
de ações voltadas para os recursos humanos, abrangendo primeiramente os que já 
fazem parte do sistema e, depois, os que serão incorporados ao longo do per rodo 
de 1985-94. Partindo da constatação de que é bastante deficiente a qualificação 
do pessoal do sistema educacional da região, o programa define três formas básicas 
de capacitação dos professores: conclusão do curso de primeiro grau, para os pro 
fessores em atividade que ainda não possuem esse diploma; habilitação ao magis 
tério de primeiro grau, que corresponde à formação de n(vel de segundo grau ou 
de licenciatura curta de n(vel superior; habilitação ao magistério de segundo grau, 
que requer licenciatura plena de nrvel superior. 

As demais ações para melhorar a qualificação dos recursos humanos são 
programas de renovação pedagógica para professores já habilitados, treinamento 
de técnicos e administradores educacionais e realização de seminários e encontros 
para inovações organizacionais. 

c) Uso de Novas Tecnologias Educacionais 

O uso de novas tecnologias tem a finalidade de proporcionar a uma 
parte da população os meios para superar certas barreiras que _impedem ~eu acesso 
à escolarização formal, devido à falta de escolas, ou a distâncias geográficas e cul 
turais ou a solicitações de atividades concorrentes (como o trabalho nas lavouras, 
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or exemplo). Essas tecnologias utilizam-se dos meios de comunicação de grande 
~lcance, chamados multimeios, cuja capacidade trsica é representada pelas emisso 
ras de rádio e televisão e imprensa escrita. Os multimeios deverão ser usados para 
cursos: supletivos de primeiro e segundo graus, cursos profissionalizantes para 
professores e programas infantis ao n (vel pré-escolar. 

d) Expansão do Ensino de Segundo Grau e Técnico 

Além do aumento da capacidade Hsica, esse programa atribui às escolas 
maior autonomia para definir cursos e curr(culos de acordo com as caracter(sticas 
da região e as necessidades de seu processo de desenvolvimento. A instalação de 
160 escolas de segundo grau ao longo do perrodo de 1985-94 deve ter como parâ 
metro a relação (a ser alcançada em 1994) de um aluno para cada dez matriculas 
verificadas no primeiro grau. A localização dessas escolas técnicas deverá resultar 
de decisões políticas de n(vel estadual e municipal, a partir de recomendações 
técnicas. As dez escolas técnicas agr(colas e industriais estão programadas para 
serem instaladas nos quatro estados, uma a cada ano, também acompanhando o 
desenvolvimento da região e localizadas onde se verificarem as maiores demandas 
de profissionais de ruvel médio para a agropecuária e a indústria. As características 
básicas dessas escolas devem ser a localização estratégica, bons equipamentos e 
instalações e professores especialmente treinados. Quando às escolas para forma 
ção de professores do primeiro grau, o programa estabelece a instalação de uma 
escola em cada área-proçrarna da região. 

e) Educação de Adultos e Grupos Específicos 

A educação de adultos neste programa é concebida como um conjunto 
de atividades que, além da alfabetização, inclui também a iniciação profissional 
e a melhoria dos hábitos de convrvio social, higiene, alimentação, educação dos 
filhos, etc, Sua execução deve se apoiar na experiência, na estrutura e métodos 
de diversas entidades públicas e privadas que se ocupam dessa questão, principal 
mente a Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos (EDUCAR) e a 
LBA. O atendimento à infância pré-escolar é outra linha prioritária do programa 
e deve ser desenvolvido no contexto familiar e comunitário. Subsidiariamente, 
esse atendimento será feito em centros pré-escolares pertencentes principalmente 
ao setor privado. Outros grupos espec i'ficos a serem contemplados no programa 
são, por exemplo, professores de segundo grau que necessitam de cursos univer 
sitários, ou as comunidades indígenas assistidas pela FUNAI. 

2.9.4. Investimentos e Financiamento 

No ensino de primeiro grau os investimentos fixos para a construção e 
aparelhamento de 9.060 salas de aula são de Cz$ 1.657 milhões (Tabela IV.60). 
No ensino de segundo grau, a instalação de 160 escolas, com custo unitário de 
Cz$ 18,2 milhões, corresponde ao investimento de Cz$ 2.924 milhões. As cinco 
escolas técnicas agri'colas, com custo unitário de Cz$ 33,4 milhões, correspondem 
ao investimento de Cz$ 167 milhões. Da mesma forma, as cinco escolas técnicas 
industriais, com custo unitário de Cz$ 44,5 milhões, correspondem ao investi 
mento de Cz$ 222,6 milhões. Por fim, as 23 escolas para formação de professores 
de primeiro grau, com custo unitário de Cz$ 18,2 milhões, correspondem ao 
investimento de Cz$ 420,6 milhões. Assim, todos os investimentos fixos do pro 
grama de educação somam o valor de Cz$ 5.388 milhões (Tabela IV.60). 

Os demais programas têm os seguintes custos no período de 1985-94: 
formação e treinamento de recursos humanos, Cz$ 337,4 milhões; uso de novas 
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TABELA IV,60 

REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

INVESTIMENTOS FIXOS 
1985-94 

1 EM CzS milh8es de fev/86 

ENSINO DE ENSINO DE ENSINO T~CNICO E TOTAL 
ÃREAS.PROGRAMA PRIMEIRO GRAU SEGUNDO GRAU PROFISSIONALIZANTE 

1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 

Baixo Tocantins 88 37 125 292 73 365 63 - 63 443 110 553 
Tucurul 63 41 104 110 36 146 - 18 18 173 95 268 
Marabá 55 30 85 128 55 183 52 - 52 235 85 320 
Araguaia Paraense 113 59 172 256 110 366 - 18 18 369 187 556 

SUBAREA DO PARA 319 167 486 786 274 1,060 115 36 151 1.220 477 1 697 

Imperatriz 205 103 308 366 256 622 96 - 96 667 359 1.026 
Carolina 16 5 21 18 55 73 - 18 18 34 78 112 

SUBAREA DO MARANHAO 221 108 329 384 311 695 96 18 114 701 437 1.138 

T ocantinópolis 19 13 32 37 18 55 - 18 18 56 49 105 
Aragua(na 58 25 83 73 37 110 52 44 96 183 106 289 
Pedro Afonso 18 3 21 55 18 73 - 18 18 73 39 112 
Miracema do Norte 55 18 73 55 18 73 - 18 18 110 54 164 
Porto Nacional 35 2 37 55 37 92 18 - 18 108 39 147 
Formoso do Araguaia 9 2 11 18 18 36 18 - 18 45 20 65 
Vale do Paranã 35 19 54 55 18 73 18 - 18 108 37 145 
Niquelãndia 14 14 28 - 18 18 - 18 18 14 50 64 
Gurupi 42 22 64 - 18 18 18 45 63 60 85 145 
São Miguel do Araguaia 28 6 34 55 18 73 - 18 18 83 42 125 
Alto Para (so 27 52 79 - 18 18 18 - 18 45 70 115 
Ceres - - - 18 18 36 52 - 52 70 18 88 
Aruanã 11 3 14 - 18 18 - 18 18 11 39 50 
Mineiros 20 6 26 18 18 36 18 - 18 56 24 80 

SUBAREA DE GOIAS 371 185 556 439 290 729 212 197 409 1.022 672 1.694 

Cuiabá 57 98 155 - 183 183 63 - 63 120 281 401 
Barra do Garças 90 34 124 128 55 183 52 - 52 270 89 359 
São Félix do Araguaia 4 3 7 37 37 74 - 18 18 41 58 99 

SUBAREA DE MATO GROSSO 151 135 286 165 275 440 115 18 133 431 428 859 

TOTAL DA REGIAO 1.062 595 1.657 1.774 1.150 2.924 538 269 807 3.374 2.014 5.388 

Nota: CrS de junho de 1984 x 0,00795 = CzS d11 fevereiro de 1986. 
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tecnologias educacionais, Cz$ 921,6 milhões; educação de adultos e grupos 
específicos, Cz$ 2.064,6 milhões. O custo conjunto da execução desses programas 
é de Cz$ 1.465,4 milhões. 

Por outro lado, o custo de operação (compreendendo pessoal, assistên 
cia aos alunos e custeio) do sistema educacional existente é estimado em Cz$ 
13.925,6 milhões no ensino de primeiro grau e Cz$ 12.382,4 milhões no ensino 
de segundo grau, no per(odo de 1985-94. A ampliação do sistema implicará em 
custos adicionais de Cz$ 4.552,3 milhões no ensino de primeiro grau e Cz$ 
6.683,2 milhões no ensino de segundo grau e técnico. Desse modo, os dispêndios 
com o setor de educação na região, no período de 1985-94, são estimados em 
Cz$ 44.401,4 milhões, incluindo os investimentos programados. 

O financiamento do programa será feito basicamente pelo setor público, 
sobretudo no ensino de primeiro grau, ensino técnico e profissionalizante, treina 
mento, multimeios e educação de adultos. É previs(vel uma participação impor 
tante do setor privado no ensino de segundo grau e, também, através de diversas 
entidades, como elemento auxiliar e complementar dos diversos programas. 

! 
1 
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2.10. Setor de Saúde 

Do pomo de vista das condições de saúde da população, a situação da 
região se apresenta, de maneira geral, bastante precária, à semelhança de grande 
parte da Amazônia e do Centro-Oeste. Isso é conseqüência sobretudo da situação 
sócio-econômica predominante, que determina ruveis sanitários e de nutrição defi 
cientes para a população e dificulta o acesso aos recursos preventivos e curativos 
de saúde. 

A região é atingida pelas principais endemias rurais, como malária, 
leishmaniose e febre amarela silvestre. Em áreas mais restritas ocorrem a doença 
de Chagas, filariose e focos de esquistossornose. Existem trabalhos de erradicação 
e controle permanente realizados pelo Ministério da Saúde, através da Superinten 
dência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM) e da Fundação Serviços Espe 
ciais de Saúde Púbuca ( FSESP). 

A ocorrência de doenças transm iss(veis, parasitárias e do aparelho respi 
ratório e a desnutrição protéico-calórica, formam o quadro predominante dos pro 
blemas de saúde da região e são as principais causas de mortalidade. As doenças 
infecciosas e parasitárlas têm estreita relação com as precárias condições de sanea 
mento básico e com a ausência de outras medidas preventivas. Há também elevada 
ocorrência de 5~er...ções perinata.s. frequentemente relacionadas com as condições 
de assistência à mulher durante o penedo de gestação e por ocasião do parto. Os 
índices de mortalidade na região são similares aos das regiões Norte e Centro-Oes 
te. Segundo os dados disporuveis, o coeficiente de mortalidade infantil proporcio 
nal (óbitos de crianças de menos de um ano em relação ao total de óbitos regis 
trados) é de 23%. As principais causas de mortalidade são doenças do aparelho 
circulatório e doenças infecciosas e parasitárias. Há elevada ocorrência ( 17%) de 
mortalidade por causas externas, que incluem todos os tipos de acidentes e que se 
relacionam, em grande parte, com as atividades extrativas e de abertura da fron 
teira agrícola, afetando principalmente adultos do sexo masculino. 

Devido às características naturais da região e às suas condições de sanea 
mento, a prestação de serviços preventivos e curativos de saúde tem importância 
decisiva no atendimento aos probternas de saúde da população. A oferta desses 
serviços é em geral insuficiente na região. e isso se explica por fatores como a 
baixa densidade demográfica, o dif tc' acesso da população aos centros urbanos 
maiores e os baixos n(veis de renda. 
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Grande parte da infra-€strutura de atendimento à saúde na região Per 
tence ao setor público federal, estadual e municipal. As unidades classificadas 
como postos e centros de saúde são mantidas em sua totalidade pelo setor público 
As unidades mistas e principalmente os hospitais pertencem em sua maior part~ 
ao setor privado (Tabela IV.61). A atuação do setor público de ruvel federal, esta 
dual e municipal apresenta-se articulada na implantação e manutenção das unida 
des de saúde. O nt'vel federal se faz mais presente no norte da região, através da 
Fundação SESP. No Maranhão, Mato Grosso e em grande parte de Goiás predo 
minam os serviços estaduais. O setor privado está presente nas áreas em que 0 
setor público não oferece serviços hospitalares. 

Essa infra-estrutura é insuficiente para atender a população. Entre os 
260 núcleos da região com população de mais de 500 pessoas, 44 não dispõem de 
unidades de saúde e 162 não dispõem de leitos hospitalares. Há grande insuficiên 
cia de leitos hospitalares na região, principalmente considerando-se os níveis de 
incidência de doenças contagiosas. A média de 1,8 leitos por 1.000 habitantes é 
sensivelmente inferior ao (ndice geral de 4,5 a 5 leitos recomendado pela Organi 
zação Mundial de Saúde (OMS). 

Quanto ao pessoal de saúde, observa-se um quadro bastante adequado 
no caso da Fundação SESP, que desenvolve uma pol (tica de pessoal em que cada 
função é preenchida pelo técnico certo e devidamente treinado e capacitado. Ao 
n(vel estadual nem sempre as Secretarias de Saúde conseguem pessoal capacitado 
para as funções. 

2.10.1 . Objetivos do Programa 

O programa de saúde para a região segue as diretrizes do Ministério da 
Saúde, definidas de acordo com o programa "Saúde para Todos no Ano 2000", 
proposto pela OMS. O objetivo desse programa é proporcionar condições de saúde 
e saneamento que elevem o n(vel de saúde e bem-estar das pessoas e possibilitem 
sua integração na sociedade através do exercicio de atividades produtivas. O pro 
grama tem como base a definição de planos integrados de saúde, que extrapolam 
os setores de saúde e saneamento, com ações integradas de promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação, executadas através de rede de serviços de complexi 
dade crescente, organizada segundo o princrpio de regionalização. Por esse concei 
to o sistema de saúde deve oferecer diferentes níveis de assistência, sendo dimen 
sionado de acordo com a complexidade e a quantidade adequada às realidades 
locais de saúde-doença e contando com um sólido sistema descentralizado de 
apoio administrativo, informações e referência de pacientes. As atividades de assis 
tência à saúde são realizadas em três graus, definidos como n(vel primário, secun 
dário e terclário. 

O nível primário se caracteriza por atividades de promoção, proteção e 
recuperação da saúde a n(vel ambulatorial e executadas por pessoal elementar e 
médio, médicos generalistas e dentistas. As atividades compreendem as áreas de 
saúde, saneamento e apoio de diagnóstico. e os estabelecimentos a serem instala 
dos são postos e centros de saúde. 

O n(vel secundário abrange as atividades do nrvel primário e mais a 
assistência nas quatro atividades médicas básicas (clínica médica, gt'neco-obstetri' 
eia. pediatria e cirurgia e especialidades estratégicas), com atendimento ambulato 
rial, internação, urgência e reabilitação. Os estabelecimentos nesse nt'vel são uni 
dades mistas, ambulatórios gerais, hospitais locais e hospitais regionais, com uma 
parte da capacidade reservada ao atendimento de n (vel primário. 

O n t'vel terciário se caracteriza pela maior capacidade resolutiva dos 
casos mais complexos, nas modalidades de atendimento ambulatorial, internação 
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TABELA IV ,61 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR DE SAODE 
UNIDADES DE SAODE EXISTENTES 

1984 

SETOR POBLICO SETOR PRIVADO 

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL 
ÃREAS-PROGRAMA HOSPI- 

POSTO CENTRO HOSPI· POSTO CENTRO HOSPI- POSTO CENTRO HOSPI- LEITOS TAL LEITOS 
DE DE DE DE DE DE 

SAODE SAODE TAL SAODE SAÚDE TAL SAODE SAÚDE TAL 

Baixo Tocantins 5 2 1 - 5 3 - - 1 92 3 45 
Tucuruí - - 2 - - - - - - 40 - - 
Marabá 1 - 2 - 2 - :1 - - 135 - - 
Araguaia Paraense .. .. ... - - 4 - - 46 - - 

-· -- --·-- ____ _._,._ - ---- -- -- ---- -·· ·- 
SUBAREA DO PARA {i 2 5 - 7 7 3 - 1 313 3 45 - ------ ·---- 
Imperatriz - 1 - - 5 1 -· 2 - 80 18 1.040 
Carolina - - 2 1 2 - - - - 34 2 36 

SUBAREA DO MARANHAO - 1 2 1 7 1 - 2 - 114 20 1.076 

Tocantinópolís 4 5 1 - 1 1 - - - 52 2 48 
Aragua(na 5 2 - 1 - 1 - - - 48 6 224 
Pedro Afonso " 5 - - 1 1 -· - - 22 7 191 
MíracemA do Norte :1 1 - 1 2 1 - - - 46 2 45 
Porto Nacional 7 2 - A 2 1 - - 1 76 7 130 
Formoso do Araguaia . ·- - 2 ·- - - - - - 1 20 
Vala do Paran!l .. .. 11 1 1 - - 46 - - 
Níquelãndla 1 ·- - 4 4 - -· - - - 17 548 
Gurupi - - - 3 1 - - - - - 5 137 
São Miguel do Araguaia - .- - 11 1 - - - - - 10 335 
Alto Paraíso - - - 5 1 - - - - - 2 69 
Ceres - - - 34 11 - - - 2 - 34 1.681 
Aruanã - -- - 4 - - - - - - - - 
Mineiros - - - g 1 - - - - - 5 143 

SUBAREA DE GOIAS 19 15 1 93 26 6 - - 3 290 98 3.561 

Cuiabá - 1 - 2 20 1 - - 3 461 18 1.015 
Barra do Garçes - - - 2 5 - - - 1 25 10 485 
São Félix do Araguaia - - - - 6 - - - - - 8 202 

SUBAAEA DE MATO GROSSO - 1 - 4 31 1 - - 4 486 36 1.702 

TOTAL DA REGIAO 25 19 8 98 71 15 3 2 8 1.203 157 6.384 

Fonta: PRODIAT. 



e urgência. Os estabelecimentos são ambulatórios de especialidades e hospitais 
especializados. 

Os serviços básicos a serem prestados compreendem imunizações obriga 
tórias. vigilância epidemiológica, promoção do saneamento básico, orientação para 
a conservação da saúde e participação da comunidade no controle das endemias 
prevalentes, promoção da melhoria da alimentação e tratamento das afecções e 
traumatismos mais comuns, com prioridade para os grupos biológica e socialmente 
mais vulneráveis. Essas ações devem reduzir os (ndices de mortalidade causados 
por doenças evitáveis por imunizantes, doenças parasitárias e de veiculação hi'drica 
e outros transtornos e acidentes controláveis com atuação mais direta junto à 
população infantil. 

2. i 0.2. Metas - 
As metas do programa são definidas com base nos parâmetros e padrões 

de atendimento à saúde propostos pela OMS, compatibilizados com as condições e 
recursos com que poderá contar o setor no penedo de 1985-94. O dimensiona 
mento da oferta de serviços tem como base a infra-€strutura hoje existente e as 
projeções de crescimento da população por área-programa. A meta mínima é a de 
que todas as localidades com população de mais de 500 pessoas devem ser atendi 
das com pelo menos um posto de saúde. As metas quantitativas do programa 
correspondem à construção e ampliação de 430 unidades de saúde (postos de 
saúde, centros de saúde e unidades mistas) e de 18 hospitais regionais, e à oferta 
de 5.207 novos leitos (2.950 nas unidades mistas e 2.257 nos hospitais). 

2.10.3. Programação 

A programação diz respeito somente ao sistema de saúde do setor públi 
co e compreende a construção e ampliação de unidades de saúde, equipamento e 
reequipamento das unidades e treinamento de pessoal. Os projetos são determina 
dos com base na capacidade e ruveis de atendimento atual e nas projeções das 
necessidades futuras no perrodo 1985-94. 

Os postos de saúde deverão ser construrdos em todas as localidades em 
que a população ultrapasse 500 pessoas. Os centros de saúde compreendem três 
categorias (CS.1. CS.2 e Cs.3) e devem ser instalados nas cidades em que a popula 
ção alcance 2.000, 5.000 e 10.000 pessoas, respectivamente. Os centros CS.1 
geralmente resultam da ampliação de postos de saúde. Na medida em que. aumente 
a população das cidades, os centros de saúde devem ser ampliados para a categoria 
superior. 

As unidades mistas prestam serviços ambulatoriais e assistência hospita 
lar no n(vel secundário. Devem ser construídas, ou ampliadas a partir de centros 
de saúde, nos casos em que a demanda não seja de mais de 100 leitos (esse número 
pode ser ultrapassado, quando há necessidade de apenas ampliar unidades existen 
tes). Quanto aos hospitais regionais, são programados, em termos de construção 
ou ampliação, sempre que a demanda ultrapassar 100 leitos (os elementos quanti 
tativos da programação de infra-estrutura são apresentadas nas Tabelas IV.62 e 
IV.63). 

O programa compreende também o aparelhamento adequado das unida 
des de saúde existentes e das novas unidades, como também o recrutamento ·e trei 
namento do pessoal, segundo os diferentes n(veis e especialidades requeridas pelo 
sistema. 
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TARELA IV,62 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

PROGRAMA OE SAÚDE 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 

1985-94 

....• 
<O 
(J1 

1985-90 1991-94 

AREAS-PROGRAMA POSTO CENTRO UNIDADE MISTA POSTO CENTRO UNIDADE MISTA HOSPITAL 
DE DE DE DE 

SAÚDE SAODE UNID. LEITOS SAÚDE SAÚDE UNIO. LEITOS UNID. LEITOS 

Baixo Tocantins 2 1 2 70 3 7 - - 1 30 
Tucuru( 3 - - - - 1 - - 1 200 
Marabá 1 - - - - 1 - - 1 110 
Araguaia Paraense - 1 - - - 2 - - 2 150 

SUBAREA DO PARA 6 2 2 70 3 11 - - 5 490 

Imperatriz 6 2 1 75 - 1 2 180 1 90 
Carolina - - - - - - - - - - 
SUBAREA DO MARANHÃO 6 2 1 75 - 1 2 180 1 90 

·-··-- L.-------~ t-----· -- ---- ---- 
Tocantinópolis 1 .. - - - 'l 1 50 - - 
Aragua/na 3 7 -- - - h 1 40 1 150 
Pedro Afonso 1 - - - - .. 2 90 - - 
Miracema do Norte 3 ') - - - 1 - - - - 
Porto Nacional 2 1 1 30 - 5 - - 1 35 
Formoso do Araguaia - 1 - - - 1 - - - - 
Vale do Paranã 5 2 - - - 4 1 55 - - 
Niquelãndia 2 2 - - - 2 1 40 1 30 
Gurupi 1 1 1 40 - 1 - - 1 60 
Sã'o Miguel do Araguaia 1 3 - - . - 3 1 50 2 115 
Alto Paraíso 1 - 1 25 - :i 1 30 1 40 
Ceras 11 6 3 180 16 13 8 340 1 35 
Aruanã' - 1 - - - ·- - - - - 
Mineiros 1 '} - - - 2 3 115 - - --- -~---··--- --- --- . ----·· -- ·-· -- - ---- 
SUBAREA DE GOIÁS :12 :.>3 6 275 16 42 19 810 8 465 -----· 
Cuiabá 3 - 3 186 1 3 1 40 2 325 
Barra do Garças - 1 1 75 2 2 1 35 1 65 
São Félix do Araguaia -· - 2 10 - 1 - - 1 10 

SUBAREA DE MATO GROSSO 3 1 6 271 3 6 2 75 4 400 

TOTAL DA REGIÃO 47 28 15 691 22 60 23 1.065 18 1.445 __ .__ __ - 
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TABELA IV.63 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

PROGRAMA DE SAODE 
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 

1986-94 

1985-90 1991-94 
- 

ÁREAS.PROGRAMA - CENTRO UNIDADE MISTA CENTRO UNIDADE MISTA HOSPITAL 
DE DE 

SAODE UNID. LEITOS SAODE UNID. LEITOS UNID. LEITOS 

Baixo Tocantins - 2 30 4 3 75 - - 
Tucuruí - 1 50 - - - 1 100 
Marabá - - - 2 - - 1 90 
Araguaia Paraense - 1 50 1 1 70 1 30 

SUBAREA DO PARA - 4 130 7 4 145 3 220 

Imperatriz - - - 2 1 25 1 30 
Carolina - 1 20 3 2 60 - - 
SUBAREA DO MARANHAO - 1 20 5 3 85 1 30 

T ocantinópolis - - - 4 2 35 - - 
Aragua(na 1 - - 3 - - 1 80 
Pedro Afonso 5 1 20 5 3 60 - - 
Miracema do Norte 2 l 30 2 2 25 - - 
Porto Nacional 5 - - 2 1 15 - - 
Formoso do Araguaia 1 - - 1 - - - - 
.Vale do Paranã 4 1 10 5 - - - - 
Niquelãndia 6 1 30 5 2 60 - - 
Gurupi 2 - - 3 - - 1 45 
São Miguel do Araguaia 9 2 50 7 2 75 1 45 
Alto Paraíso 2 - - - 1 20 1 50 
Ceres 18 1 40 22 10 210 - - 
Aruanã 2 1 20 2 - - - - 
Mineiros 5 1 30 5 2 30 - - 
SUBAREA DE GOIAS 62 9 230 66 25 530 4 220 

Cuiabá - - - 4 2 15 2 222 
Barra do Garças - - - 3 - - 1 60 
São Félix do Araguaia - - - 2 1 35 - - 

SUBAREA DE MATO GROSSO - - - 9 3 50 3 282 

TOTAL DA REGIAO 62 14 380 87 35 810 11 752 
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2.10.4. Investimentos e Financiamento 

O valor total dos investimentos para construção, ampliação e aparelha 
mento das unidades de saúde é de Cz$ 1.320 milhões no período de 1985-94 
(Tabela JV.64). O esquema de financiamento deve ser dividido entre o governo 
federal, com participação de 60%, e os governos estaduais e municipais, com 40%. 

2.11. Setor de Turismo 

Os critérios que determinaram a delimitação da região da bacia do Ara 
guaia-Tocantins não coincidem com aqueles que se utiliza na análise e programa 
ção de turismo. A partir dos conceitos de pólo tur(stico e centro de apoio, que são 
duas categorias básicas para essa análise, verifica-se a necessidade de se considerar 
áreas fora da região, principalmente ao sul. Isso porque Goiânia e Brasília são cen 
tros de apoio de pólos turrsticos da região(*), da mesma forma que Cuiabá em 
relação aos pólos de Santo Antônio do Leverger. Barão de Melgaço, Poconé, Cáce 
res, Rondonópolis e Chapada dos Guimarães, fora da região. Em conseqüência foi 
necessário incluir esses munic(pios, delimitando-se uma região de estudo do 
PRODIAT para fins tunsticos, na qual foram identificados 60 rnunicipios em que 
existem atrstivos tunsticos (atrativos naturais, tradicionais e culturais}. A cidade 
d-= Be'érn também é um centro de apoio e pólo turís:ico, mas está distante do 
pólo de Tucurur. situado na região. 

A infra-estrutura tunstica direta existente na região (hotéis, agências de 
viagens, postos de informação) é relativamente elementar e concentra-se nos cen 
tros de apoio de Goiânia, Bras(lia e Cuiabá. Nos pólos turísticos essa infra-estru 
tura está muito pouco desenvolvida. Quanto à infra-estrutura geral, que inclui as 
fa::l:dades usua'rnente utilizadas peta população da área {serviços médicos, teleco 
rn.rnicacões. serviços bancários, abastecimento de cornncsnveis) e que serve tam 
bérn ao turismo, não apresentam condições. nos pólos, de receber fluxo turístico 
d-= g"'a~j~ o ... oco-ções. 

A~ co-idicões de acesso rodoviário e aéreo, que formam um cornpone-ite 
especial da infra-estrutura geral. são satisfatórios na região. O acesso rodoviário 
aos pólos identificados não apresentam obstáculos ou dificuldades maiores, em 
termos de distância a percorrer e pavimentação das vias. Os aeroportos de Brasília, 
Goiânia e Cuiabá fazem parte das linhas nacionais e existem, em alguns outros 
pólos. aeroportos que operam aviões até o porte do Bandeirante. 

No piano institucional, o turismo na região .é apoiado pelos gover:ios 
estaduais através de empresas especrficas (Goiás Turismo - GOIASTUR, Empre 
sa Mato-grossense de Turismo - TURIMAT, Empresa Paraense de Turismo - 
PARATUR e Empresa Maranhense de Turismo - TURIMAR), além da Empresa 
Brasileira de Turismo (EMBRATUR) e do Sistema Integrado de Turismo do 
Centro-Oeste (TU ROESTE), criado pela SUDECO como instrumento de coorde 
nação. 

O enfoque geográfico extensivo utilizado na análise do potencial tur(s 
tico da região resultou na identificação de cinco áreas em que o turismo apresenta 
condições de desenvolvimento mais imediato: 

("'} Brasília é um importante pólo turístico, mas não necessita ser incluída na programação do 
PROOlAT nessa categoria. Para o turismo na região, Brast1ia é importante como centro de 
apoio. 
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<O 
CP TABELA IV.64 

REGIÃO DA BACIA 00 ARAGUAIA-TOCANTINS 
PROGRAMA DE SAÚDE 

VALOR DOS INVESTIMENTOS 
1985-94 

CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
UNIDADES UNIDADES E MATERIAL TOTAL 

ÃREAS-PROGRAMA DESAODE DESAÜDE PERMANENTE 

1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 1985-90 1991-94 TOTAL 

Baixo Tocantins 9.111 5.700 14.811 16.536 18.507 35.043 10.256 9.691 19.947 35.903 33.898 69.801 
Tucuru( 739 1.320 2.059 12.275 - 12.275 5.207 525 5.732 18.221 1.845 20.066 
Marabá 246 1.320 1.566 - 708 708 95 819 914 341 2.847 3.188 
Araguaia Paraense 604 2.639 3.243 12.275 16.838 29.113 5.152 7.791 12.943 18.031 27.268 45.299 

SUBAREA DO PARA 10.700 10.979 21.679 41.086 36.053 77.139 20.710 18.826 39.536 72.496 65.858 138.354 

Imperatriz 16.146 70.469 86.615 - 5.080 5.080 6.455 30.218 36.673 22.601 105.767 128.368 
Carolina - - - 1.908 14.310 16.218 763 5.724 6.487 2.671 20.034 22.705 

SUBÁREA DO MARANHÃO 16.146 70.469 86.615 1.908 19.390 21.298 7.218 35.942 43.160 25.272 125.801 151.073 

T ocantl nópolis 246 13.491 13.737 - 8.681 8.681 95 8.872 8.967 341 31.044 31.385 
Araguaína 3.490 13.984 17.474 302 l.121 1.423 1.518 6.042 7.560 5.310 21.147 26.457 
Pedro Afonso 246 22.093 22.339 6.606 17.903 24.509 2.743 15.995 18.738 9 595 55.991 65.586 
Miracema do Norte 1.956 604 2.560 10.415 3.975 14.390 4.945 l 836 6.781 17.316 6.415 23.731 
Porto Nacional 10.796 8.014 18.810 1.749 4.611 6.360 5.016 5.048 10.064 17.561 17.673 35.234 
Formoso do Araguaia - 604 604 358 310 668 143 398 541 501 1.312 1.813 
Vale do Paranã 3.482 14.708 18.190 2.647 1.836 4.483 2.457 6.614 9.071 8.586 23.158 31.744 
Niquelândia 1.709 16.011 17.720 12.489 19.549 32.038 5.676 14.231 19.907 19.874 49.791 69.665 
Gurupi 11.289 16.035 27.324 1.034 1.010 2.044 4.929 6.789 11.718 17.252 23.834 41.086 
São Miguel do Araguaia 2.377 32.054 34.431 22.371 22.618 44.989 9.898 21.871 31.769 34646 76.543 111.189 
Alto Paraíso 246 11.448 11.694 15.033 3.363 18.396 6.114 5.923 12.037 21.393 20.734 42.127 
Ceres 41.722 95.130 136.852 19.517 61.891 81.408 24.494 62.813 87.307 85.733 219.834 305.567 
Aruanã 914 - 914 1.566 708 2.274 994 278 1.272 3.474 986 4.460 
Mineiros 2.170 19.955 22.125 12.179 17.363 29.542 5.740 14.930 20.670 20.089 52.248 72.337 

SUBAREA DE GOIAS 80.643 264.131 344.774 106.266 164.939 271.205 74.762 171.640 246.402 261.671 600.710 862,381 

Cuiabá 33.287 26.306 59.593 - 2.425 2.425 13.316 11.488 24.804 46.603 40.219 86 822 
Barra do Garças 13 761 11.329 25.090 - 1.121 1.121 5.501 4.984 10.485 19.262 17.434 36.696 
São Félix do Araguaia 21.179 1.320 22.499 - 9.516 9.516 8.475 4.333 12.808 29654 15.169 44 823 

SUBAREA DE MATO GROSSO 68.227 38.955 107.182 - 13.062 13.062 27.292 20.805 48.097 95519 72.822 168.341 

TOTAL DA AEGIAO 175.716 384.534 560.250 149 260 233.444 382.704 129.982 247.213 377.195 454.958 865.191 1.320.149 

{Em CzS mil de FBY./861 
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a) Area Turística 1: Vale do Araguaia, compreendendo o trecho do rio 
situado entre Barra do Garças/Aragarças e o limite sul da l lha do Bana 
nal{*); 

b) Area Tur(stica 11: Cidades Históricas da Zona Goiana, destacando-se 
Goiás, Pirenópolis, Corumbá de Goiás e Pilar de Goiás; 

e) Area Turística 111: Formosa e Planaltina, na área de influência direta 
de Brasília, à distância inferior a 100 km por rodovias asfaltadas, cujo 
desenvolvimento tunstico funcionará como opção de lazer para os 
habitantes e visitantes da capital; 

d) Area Turrstica IV: Tucuru i', considerando-se o grande lago artificial e 
a infra-estrutura de apoio criada em função da construção da barra 
gem; e 

e) Àrea Turística V: Cuiabá, centro de apoio na região ao turismo que 
se desenvolverá nos pólos de Chapada dos Guimarães, Barão de Mel 
gaço e Santo Antônio do Leverger e no Pantanal Mato-grossense. 

Outros pólos com bom potencial devem ser preparados para exploração 
a médio prazo e se caracterizam como áreas de preservação. São os Parques Nacio 
nais do Araguaia, da Chapada dos Veadeiros e das Emas, em Goiás, e os municí 
pios de São Domingos, Paraúna, Peixe, Porto Nacional e Miracema do Norte, tam 
bém em Goiás. 

2.11 .1 . Programação 

O programa de turismo para a região é constituído por investimentos e 
medidas de natureza qualitativa. Os investimentos dizem respeito a: 

a) programas e projetos para valorização dos atrativos, em que se con 
fere especial ênfa5€ às questões de preservação e proteção ambiental: 

b) p,-og:-amas e projetos para melhoria das condições de acesso aos pólos 
turísticos, a oartir dos centros de apoio, e aos pontos de atração exis 
ter. tes nos pó. :JS • 

cl p:-og-arnas e proje:os para implantação de infra-estrutura turistica. 
com atenção especial para os meios de hospedagem e equipamentos 
de apoio de uso coletivo. 

As medidas de caráter qualitativo se referem a três aspectos relevantes 
para viabilizar o oesenvotvirnento do turismo na região: 

a) aplicação de mecanismos institucionais para proteção, preservação e 
controle de t.;50 dos atrativos turísticos representados pc- recursos 
naturais, compatibilizando esse uso com outras formas de exploração 
produtiva; 

b) execução de um amplo programa promocional, contemplando a 
divulgação dos atrativos e a atração de empresários de turismo de 
outras regiões; 

c) criação de uma consciência turrstica na população dos pólos e forma 
ção de recursos humanos para os serviços locais . 

Os principais investimentos propostos (Tabela IV.65) dizem respeito à 
implantação de infra-estrutura tur(stica e se concentram na área de Cuiabá, como 
centro de apoio dos pólos de Mato Grosso, e do Vale do Arajuaia, que tem priori 
dade em virtude de seu grande potencial de atração de fluxo de turistas. São tarn- 

1 
·•' 

(*) A exploração turística da ilha 4 atualmente inviável. 
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TABELA IV.65 
REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

SETOR DE TURISMO 
VALOR DOS INVESTIMENTOS 

1985-90 

AREAS-PROGRAMA 1985-90 1991-94 TOTAL 

Tucuru í 37 16 53 
Formoso do Araguaia - 15 15 
Alto Pararso 103 44 147 
Aruanã 550 235 785 
Cuiabá 254 109 363 

TOTAL 944 419 1.363 
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bérn importantes os investimentos para a melhoria das vias de acesso, que também 
atendem à prioridade da área do Vale do Araguaia. O terceiro componente dos 
investimentos se refere à valorização dos atrativos e se distribui entre as diversas 
áreas. São programados também alguns investimentos para as áreas de preservação. 

O financiamento do programa deverá contar com os mecanismos exis 
tentes de incentivos fiscais, além de facilidades e est(mulos concedidos pelos 
governos estaduais da região. 

2.12. Assistência às Comunidades Indígenas 

A partir de 1973 a F UNAI, além de visar a proteção e assistência às 
comunidades ind(genas brasileiras, passou a buscar também o seu desenvolvi 
mento, com vistas à progressiva e harmoniosa integração do (ndio à sociedade 
nacional. Entende-se por integração dos grupos ind(genas a capacidade de os pró 
prios grupos de se relacionarem com asociedade nacional e de manterem a identi 
dade étnica. 

Para o cumprimento da política indigenista a FUNAI se vale, a ruvel 
estratégico, do Plano Integrado de Ação, o qual incorpora a programação setorial 
de saúde, educação, agropecuária, orçanizacâo territorial, pesquisa e administra 
ção. Por sua vez, essa programação setorial é consolidada, a rnvel regional, pelas 
unidades administrativas da FUNAI, de acordo com o planejamento local dos 
postos ind(genas (unidades administrativas locais) jurisdicionados. 

Para atingir o objetivo geral do Plano da Ação, a FUNAI atua através 
dos seguintes programas: 

a) identificação, demarcação e regularização fundiária, programa funda 
mental para a proteção dos diversos grupos ind(genas; 

b) estudos e pesquisas. que procuram conhecer as distintas realidades 
dos diversos gr...1pos i nd (gerias; 

e) desenvolvimento de comunidades indígenas, através de um trabalho 
educativo. treinando pessoa: em diferentes nrveis. e mobilizando e 
organizando as populações indi'genas para incentivar as atividades 
produtivas. 

Na região do PRODIAT existern trinta grupos indígenas (etnias) dife 
rentes, com uma população aproximada de 15.000 pessoas. A FUNAI presta assis 
tência a essa população através de urna estrutura descentralizada, em que unidades 
regionais (delegacias regionais, ajudâncias e parques indi'genas) têm a função de 
dar apoio log(stico às unidades loca.s (postos indígenas). acompanhar a execução 
de projetos e atividades, bem como levantar as reais necessidades dos grupos 
ind(genas. Possuem geralmente uma equipe interprofissional de técnicos (advo 
gado, antropólogo, assistente social, agrônomo, médico, programador educacional, 
etc.}. 

As diretrizes a serem seguidas pela política indigenista, para a aplicação 
dos programas da FUNAI na região, são as seguintes: · 

a) antecipar os problemas e conflitos que podem ocorrer entre índios e 
não rndios. e não atuar simplesmente para corrigir os desequili'brios 
causados pelo próprio desenvolvimento regional; 

b) atuar junto às populações ind(genas somente depois de conhecer, 
com mais profundidade, a realidade dos diferentes grupos étnicos 
localizados na região; 

e) descentralizar a administração da FUNAI e o processo de planeja 
mento para possibltlta- uma participação mais ativa dos próprios 
índios nos trabalhos que visam a transformações para a melhoria do 
n(vel de vida e bem-estar de suas comunidades. 
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O plano para a região inclui um programa de investimentos e ações 
junto às comunidades índ(genas, relacionado com educação e saúde, a ser coorde 
nado pela FUNAI. Esses investimentos, como as demais ações da FUNAI na 
região, deverão ter seus custos fixados nos primeiros anos da implantação do 
Plano. 

2.13. Recomendações de Política Ambiental 

O plano de desenvolvimento da bacia do Araguaia-Tocantins está orien 
tado para a utilização produtiva e não predatória das potencialidades regionais. 
Reveste-se de caracter(sticas próprias, face às peculiaridades encontradas nas qua 
tro grandes zonas ambientais identificadas na região. 

O zoneamento ecológico(*) foi o ponto de partida da programação, e 
levou em consideração as caracterrstlcas edafoclimáticas zonais, propondo melhor 
utilização do espaço, considerando-se usos alternativos para agricultura, pecuária e 
silvicultura, em função da aptidão das terras e de indicadores agroecológicos. 

Desta forma, as ações programáticas previstas para o setor agropecuário 
da região estão essencialmente voltadas para a modificação do quadro natural, 
através do aproveitamento do potencial de suas terras para a atividade agropecuá 
ria, e fundamentadas na implantação de uma infra-estrutura que envolve serviços 
de apoio à produção e ações no campo social. 

Essas ações implicam, assim, deliberadas mudanças que, a médio e longo 
prazos, se farão sentir sobre os sistemas espaciais por ela afetados. 

Todavia, essas mudanças foram programadas a partir de zoneamento 
ecológico da bacia, respeitando-se a aptidão e a adaptabilidades das terras, para 
diferentes usos alternativos, de modo a que o uso dos recursos naturais possa ser 
feito sem degradação do ambiente. 

Dessa forma, o risco do impacto ambiental foi avaliado em função dos 
díferentes ruveis de manejo (A, 6.. e C) previstos no Sistema de Avaliação de Apti 
dão Agrt'cola dos Solos adotado pelo Ministério da Agricultura, principalmente 
naqueles solos cujas classes são destinadas ao uso agropecuário {casses 1, 2, 3 e 4). 

As classes de aptidão agr(cola 5 e 6 correspondem a áreas cujos solos e 
condições topográficas se enquadram naquelas consideradas pela Lei nQ 6.902, 
de 27 /04/81, como de Proteção Ambiental. 

Os beneft'cíos - ou impactos positivos - de um programa de desenvol 
vimento agropecuário estão geralmente associados à expansão da produção e do 
emprego do setor, ao aumento de sua produtividade, à melhoria do abastecimento 
de produtos alimentares e à criação de oportunidades para agroindústrias, apar de 
aspectos relacionados com a própria melhoria da qualidade dos recursos naturais, 
em função da correção dos solos, controle de erosão e salinidade, drenagem de 
áreas pantanosas, etc. 

Os eventuais impactos ambientais negativos dos programas dizem respei 
to, basicamente, a preju (zos para a qualidade dos recursos naturais, em termos de 
erosão, salinização, ressecamento, esgotamento e compactação dos solos, e com a 
destruição da sua cobertura vegetal, microfauna e matéria orgânica. Para mini· 
rnizar ou neutralizar esses impactos, a programação contém recomendações rela· 
clonadas com o planejamento e disciplina do uso do solo, através de práticas de 
conservação de recursos, rotação de culturas, utilização correta de máquinas agrí 
colas e defensivos, evitando-se a extensividade da pecuária e a monocultura. 

(*) Ver PRODIAT, "Diagnóstico da bacia do Araguaia-Tocantins", 2Q Vol., Cap. X, Brasília, 
1982. 
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Com relação a exploração florestal, identificados os principais riscos 
envolvidos - eliminação em grande escala da cobertura vegetal. extinção de espé 
cies raras, contração de doenças pela população local e ações exploratórias em 
reservas indi'genas - sugere-se a implementação de um 'conjunto de políticas e 
medidas relacionadas com: 

a) programas de reflorestamento nas áreas já desmatadas; 
b) esquema de manejo de florestas naturais, tanto para a região amazô 

nica como nas áreas de cerrados; 
c) incentivos econômicos e assistência técnica para adoção de técnicas 

adequadas de exploração; 
d) fiscalização e controle de ações predatórias. 

Com relação a mineração, os impactos provenientes da lavra a céu 
aberto são espacialmente localizados e de pouca magnitude em relação à região 
como um todo. Todavia, nas áreas de garimpo, o impacto no sistema social é mais 
significativo, exigindo investimentos em infra-estrutura social e orientação das mi 
grações. 

Quanto às indústrias de transformação mineral, os principais riscos 
decorrem de formação de residuos poluentes que vão afetar os cursos d'água e o 
ar nas suas imediações. Prevê-se, no entanto, que os projetos instalados na região, 
como o complexo Alumínio Brasileiro S/A (ALBRAS) e Alumínio do Norte do 
Brasil S/ A (ALUNORTE), utilizarão equipamentos e adotarão medidas contra a 
poluição. O efetivo controle e fiscalização dessas medidas deve ser feito pelos 
órgãos estaduais de política ambiental. 

A atividade industrial na região é pouco diversificada e concentrada 
espacialmente. A programação do PRODIAT prevê, basicamente, instalações 
industriais de laticrnios, friponficos, matadouros e beneficiadoras de grãos. 

Dentre os impactos negativos causados ao rne.o ambiente destacam-se 
os dejetos lançados "in natura" nos rios, proveniente dos laticrnios e frigori'ficos, 
e que podem ser facilmente contornados com lodos ativados, filtros biológicos, 
lagoas de estabilização, etc. 

As indústrias beneficiadoras de cereais pouco poluem, salvo em algumas 
etapas onde se acentua a incidência de material particulado no ar. 

re-se: 
Do ponto de vista da ação governamental, em matéria ambiental, suge- 

a) consolidar a legislação existente, dispersa por dezenas de diplomas 
legais; 

b) fortalecer o órgão central - Secretaria Especial do Meio Ambiente 
{SEMA). como de ação normativa, deixando aos Estados as funções 
executivas; 

c) desenvolver um "sistema de informações do meio ambiente" onde os 
programas e prioridades de levantamentos, inventários e investigações 
dos impactos ambientais deverão responder às demandas de planeja 
mento do desenvolvimento; e 

d) ampliar o colegiado de órgãos decisórios. em todos os nrveis das ques 
tões ambientais, permitindo a participação de representantes da 
sociedade civil e dos setores produtivos. 
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3. PROGRAMAÇÃO SUB-REGIONAL 

A programação sub-regional tem essencialmente duas funções no Plano 
de Desenvolvimento. A função principal é a de identificar e destacar na região 
algumas áreas que, por suas características sócio-econômicas e/ou por seus recur 
sos naturais, devem ser objeto de prioridade no planejamento e nas ações de 
desenvolvimento do Governo. Para essas áreas foram formulados planos de desen 
volvimento sub-regionais, que são parte integrante do Plano da região mas resul 
taram de estudos e avaliações mais detalhadas e apresentam definições especi'ficas 
de objetivos e estratégia de desenvolvimento e um maior grau de integração entre 
os programas setoriais. Deve-se observar, porém, que tanto os critérios analíticos 
utilizados nesses planos como as definições de objetivos, estratégias e programas 
são derivados daqueles estabelecidos para o Plano. A segunda função da progra 
mação sub-regional é de definir os critérios de divisão territorial da região utili 
zados nos estudos e programas setoriais. 

Para cumprir essas funções, a programação sub-regional teve como etapa 
preliminar a divisão da região da Bacia do Araguaia-Tocantins em 23 áreas-progra 
ma e a seleção, entre estas, de seis áreas de programação imediata (API)(*). Essa 
sub-regionalização foi determinada por algumas caracter(sticas básicas da região: 
a grande extensão territorial, abrangendo áreas de quatro Estados e 202 munic( 
pios, situadas em parte na Amazônia e em parte na região Centro-Oeste. ocupando 
também áreas de transição para as regiões Nordeste e Sudeste. Em vista da acen 
tuada diversidade de aspectos trsicos e sócio-econômicos existentes na região, foi 
definida essa divisão territorial, tendo como referência básica a localização e inte 
gração dos aspectos mais relevantes para o planejamento regional (potencial dos 
recursos naturais, ocupação demográfica, atividades econômicas, infra-estrutura, 
divisões pol(tico-administrativas). A sub-regionalização compreende também os 
limites das áreas estaduais e reúne as áreas-programa em sub-regiões, que represen 
tam os vrnculos e articulações com outras regiões do Pars (Norte, Centro-Oeste, 
Nordeste e Sudeste). 

As 23 áreas-programa e as áreas estaduais formam a sub-regionalização 
básica utilizada para as programações setoriais no Plano de Desenvolvimento da 
região. No que se refere propriamente à programação sub-regional, é constitu i'da 
pelos planos de desenvolvimento das seis áreas de programação imediata (Baixo 
Tocantins, no Estado do Pará, Imperatriz, no Estado do Maranhão, Aragua(na, 
Tocantinópolis e Vale do Paranã, no Estado de Goiás, e Barra do Garças, no 
Estado de Mato Grosso). às quais foram acrescentadas as áreas-programa de 
Marabá. no Estado do Pará, e de Carolina, no Estado do Maranhão. Como subsr 
dio para novos planos sub-regionais, foram realizados pelo PRODIAT os estudos 
de avaliação dos recursos naturais das áreas-programa de Miracema do Norte, 
Formoso do Araguaia, São Miguel do Araguaia, Aru.anã e Alto Para(so, no Estado 
de Goiás. 

A seleção das áreas de programação imediata e a formulação dos planos 
de desenvolvimento correspondem a uma ordem de prioridades proposta pelo 
PRODIAT para as ações integradas de desenvolvimento do Governo Federal e dos 
Governos Estaduais na região. Para os Governos Estaduais os programas para essas 
áreas podem também se constituir em novas alternativas para o planejamento nos 
respectivos Estados. Quanto às demais áreas-programa, apresentam diferentes 
elementos e aspectos de interesse em termos de desenvolvimento sócio-econômico 

(•) PRODIAT. "Diagnóstico da bacia do Araguaia-Tocantins", 19 Vol., Cap. li, Brasília, 1982. 
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e devem ser objeto de estudos para definição de novas prioridades, tendo em vista 
a continuidade do processo de planejamento. A programação sub-regional deixa 
também, como contribuição subsidiária, um conjunto de conceitos e critérios de 
divisão territorial para fins de planejamento regional e uma proposta de metodo 
logia para programação integrada a nt'vel sub-regional. 

i 
1 

3.1. Areas-programa 

A divisão da região em áreas-programa foi realizada por um processo 
smpúico, orientado no sentido de fornecer um instrumento auxiliar para o plane 
jamento regional. A definição de áreas-programa foi obtida por uma síntese de 
três conceitos de divisão e classificação territorial: 

a) região formal, identificada em função da homogeneidade de um ou 
mais de seus aspectos (fisiográfico, demográfico, histórico, cultural, 
econômico); 

b) região funcional ou organizada, definida com base em relações estru 
turais ou funcionais existentes entre seus elementos (polarização de 
centros urbanos, áreas de influência, relações centro-periferia); 

c) região planejada, definida e delimitada em função de objetivos 
pol rtlco-administretívos. 

No processo de definição das áreas-programa, a análise tomou como 
ponto de partida o conceito da região formal, ao qual foram incorporados elemen 
tos da região funcional, para então se chegar ao reordenamento territorial segundo 
o conceito de região planejada. Desse modo, as áreas-programa diferem tanto da 
região natural como da região funcional, porque os objetivos político-administra 
tivos e sócio-econômicos se sobrepõem à homogeneidade e à organizacão espacial 
existente. A definição de áreas-programa está subordinada ao p-ocesso de plane 
jamento regional para fins de desenvolvimento econômico e social, e constitui um 
complemento da programação setorial e regional, desernoenbandc as seguintes 
funções: 

a) uma função básica e imediata, que consiste em perrnit'r a forrnu'acão 
de programações integradas sub-regionais, ajustadas aos subsistemas 
trsícos e/ou sócio-econômicos identificados na região e com condi 
ções de proporcionar melhor aproveitamento dos potenciais produ 
tivos e maior aproximação às peculiaridades e necessidades locais; e 

b) uma função derivada e mediata, que consiste em fornecer subsi'dios 
ao Governo para que sejam definidos programas de desenvolvimento 
e uma pai (tica de ocupação equilibrada da região, do ponto de vista 
econômico e demográfico, orientados para a maximização de bene 
ficies econômicos e sociais e que levem em conta a escassez relativa 
dos recursos disporuveis para investimentos. 

Pretende-se, desse modo, que o sistema de áreas-programa proposto 
constitua basicamente um instrumento para articular o planejamento sub-regional 
com o planejamento setorial e global da região, e este com os sistemas de plane 
jamento estaduais e regionais do Pa(s. 

3.1.1. Sistema de Areas-programa 

O estudo da região ao n(vel sub-regional levou à proposição de um sis 
tema constiturdo por quatro ruveis de agregação e organização das áreas-programa. 
O primeiro ruvel é representado pela própria região como área oe vog~amação 
(região-programa). Em termos de programação ela é representada pelo Plano de 
Desenvolvimento da região. 
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O segundo n(vel é constitu rdo por cinco sub-regiões, nas quais são 
caracterizadas a integração entre as áreas estaduais e as continuidades e vincula 
ções com outras regiões, articulando a região com o sistema de planejamento 
regional do Pa(s. As cinco sub-regiões são as seguintes: 

a) sub-região da Amazônia - compreende a área do Pará e partes do 
Maranhão e Goiás. Ê uma sub-região de caracterrstícas nitidamente 
amazônicas e que está, em termos de programação, fortemente condi 
cionada pelo Programa Grande Carajás. Area total 220.464 km2 
População: 1.161.592pessoas (1980); · 

b) sub-região do rio Araguaia - formada por partes de Goiás e Mato 
Grosso ao longo do vale do rio Araguaia. Ocupa a parte central da 
região, caracterizada principal{nente pelo domínio dos cerrados e 
pelas frentes de expansão da fronteira agri'cola. Sua continuidade 
natural está na direção oeste (Mato Grosso). Area total: 316.299 km2. 
População: 402.448 pessoas; 

e} sub-região de Goiânia-Brasi'lia - situada em Goiás e abrangendo uma 
grande área polarizada e de influência de Goiânia e Brasrlia, essa 
sub-região tem sua continuidade direcionada para a região Sudeste, 
particularmente o sul de Goiás e Minas Gerais. Além dos pólos de 
Brasi1ia e Goiânia, outro importante fator de integração da sub-região 
é a rodovia Belérn-Brasrlia, no trecho até Gurupi. Area total: 190.867 
km2. População: 1.019.671 pessoas; 

d) sub-região do Nordeste - abrange partes de Goiás e do Maranhão e 
tem continuidade em áreas da Bahia, Piauí e Maranhão. É a sub-re 
gião que apresenta condições mais desfavoráveis, tanto em termos 
sócio-econômicos como de recursos naturais, para a atividade do pro 
cesso de desenvolvimento. Nela está situada grande parte da bacia do 
rio Tocantins em Goiás. Area total: 133.667 km 2. População: 273.139 
pessoas; 

e) sub-região de Cuiabá-Rondonópolis-Rio Verde - corresponde à parte 
sudoeste da região, abrangendo partes de Goiás e Mato Grosso, com 
continuidade no sul de Goiás e Mato Grosso do Sul e com fortes liga 
ções diretamente com São Paulo. Area total: 74.111 km2. População: 
375.270 pessoas. 

O terceiro n(vel visa a incorporar ao sistema de áreas-programa as divi 
sões estaduais. Apesar das diferenças de base político-administrativa, as programa 
ções das áreas estaduais devem ser compatibilizadas e integradas ao n(vel das 
sub-regiões. O quarto ruvel, por sua vez, é constiturdo pelas 23 áreas-programa, 
que representam as unidades básicas do sistema e se agregam formando as áreas 
estaduais e as sub-regiões. O Mapa 1.1 (Capj'tulo 1) apresenta a sub-regionalização 
em seus diferentes n (veis. 

3.1.2. Areas de Programação Imediata (AP 1) 

A seleção das API decorre de combinações de diversos fatores, analisa 
dos à luz dos seguintes critérios básicos: 

a) as diretrizes para o desenvolvimento da região estabelecidas no Plano 
{objetivos, estratégia, prioridades e programas); 

b) o potencial de aproveitamento dos recursos naturais; 
c) os problemas econômicos, sociais e ecológicos que caracterizem áreas 

preferenciais para intervenção do Governo. 

A partir dos objetivos do Plano de Desenvolvimento foram definidos 
cinco grupos de critérios especrficos para a primeira seleção de áreas de programa 
ção imediata: 
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a) áreas com terras de maior potencial para a produção agropecuária, 
mas sem ocupação econômica ou demográfica ou com ocupação inci 
piente, sem infra-estrutura e sem núcleos urbanos importantes; 

b) áreas ocupadas economicamente com produção agropecuária. com 
terras de bom potencial produtivo, mas atingidas por problemas 
ambientais graves e/ou perda do potencial dos recursos naturais, ou 
ainda por deficiências de infra-estrutura que estrangulam o processo 
produtivo; 

e) áreas com problemas sociais de grande extensão e gravidade, princi 
palmente os relacionados com conflitos fundiários irrompidos no 
processo de ocupação de novas terras, onde se confrontam, de um 
lado, posseiros e pequenos proprietários e, de outro lado. grandes 
proprietários e empresas; 

d) áreas de grandes concentrações e ocorrências de recursos minerais, 
com condições de se transformarem em grandes complexos de produ 
ção mineral e industrial, paralelamente à produção agropecuária e 
agroindustrial; e 

e) áreas com grandes extensões de terras devolutas federais e estaduais. 
ou de terras particulares dlsporuveis, tecnicamente adequadas para 
exploração em pequenas e médias propriedades, que possam ser desti 
nadas a projetos de colonização de grande porte para absorver produ 
tores da região e de outras partes do país. 

Tornando-se por base esses critérios, além de outros fatores de pondera 
ção apresentados pelas Equipes Estaduais do PRODIAT, foram selecionadas as 
áreas-programa do Baixo Tocantins, no Pará, Imperatriz, no Maranhão, Araguaína, 
Tocantinópolis e Vale do Paranã, em Goiás e Barra do Garças, em Mato Grosso, 
depois acrescidas das áreas-programa de Marabá, no Pará, e Carolina, no Maranhão. 

3.2. Planos Sub-regionais 

A estrutura dos planos sub-regionais foi similar em todas as árees 
compreendendo essencialmente cinco aspectos: 

a) estudo dos recursos naturais; 
b) diagnóstico sócio-econômico; 
c) análise das potencialidades e perspectivas de desenvolvimento: 
d) definição de objetivos, estratégia e diretrizes; e 
e) programação. 
O estudo de recursos naturais segue os mesmos critérios utiuzacos ao 

rnvel da região, para avaliação dos potenciais, porém utilizando escalas e levanta 
mentos mais detalhados. Esse estudo é sintetizado no zoneamento ecológico, 
que tem como objetivo a divisão das áreas-programa em unidades ambientais, 
de modo a fornecer subs(dios para a formulação de um plano diretor no que 
diz respeito à ocupação ordenada do território sem comprometer o equilíbrio 
do meio ambiente. 

No diaqnóstico sócio-econômico são analisados basicamente quatro 
aspectos: população e sistema urbano, estrutura produtiva, infra-estrutura econô 
mica e infra-estrutura social. 

Ouanto à análise das potencialidades e perspectivas, compreende, em 
primeiro lugar, uma avaliação mais detalhada do potencial produtivo dos recursos 
naturais e das condições e/ou restrições a serem observadas na sua exploração. 
Em segundo lugar, são estudados os programas e projetos em execução ou em 
implantação em cada área, que não faz parte da programação proposta pelo 
PRODIAT mas que são geradores de efeitos nas fases atual e futura. O estudo de 

i 
}· 

i 

I , 
1 t 

207 



208 

.._) 
il - r 
1 ._; 

._; 

-1 

'-' _, 
-' _. 
_. 
-- .._) 

.._) - - 
-1 - - ._; 

._/ - ._/ ._. 
.._; 

.._; 

.._; - ._, 
- , ._, - - ._, 
.._; 

._, 
.._, 
- ._, 
,- ..., .., 

1 

l 
t 

perspectivas tem o objetivo de estabelecer um quadro do futuro previsível de cada 
área, em termos sócio-econômicos, sem considerar o processo de planejamento do 
PRODIAT. 

Para cada área são estabelecidos os objetivos de desenvolvimento 
cornpatrveis com os objetivos do Plano de Desenvolvimento da região. Os objeti 
vos correspondem aos resultados sócio-econômicos básicos a serem alcançados 
com a execução dos planos sub-regionais e referem-se principalmente ao cresci 
mento e aperfeiçoamento do sistema econômico e à melhoria das condições de 
vida da população. 

Em decorrência dos objetivos, são definidas as diretrizes, os programas e 
projetos setoriais em cada ãrea-oroqrarna. Esse conjunto de elementos tem como 
base os estudos especificos e as definições de objetivos de cada área, e ao mesmo 
tempo enquadra-se nas diretrizes e programas estabelecidos para o conjunto da 
região. As diretrizes e a definição qualitativa dos programas baseiam-se no con 
junto de antecedentes já referidos, enquanto que os elementos quantitativos e a 
maior parte dos projetos resultam das programações setoriais formuladas pelo 
PRODIAT para o conjunto da região, desagregadas por áreas-programa. Desse 
modo, as tabelas da programação setorial contêm todos os elementos das progra 
mações das API. As principais caracterrsticas e aspectos determinantes da seleção 
e programação dessas áreas estão resumidos a seguir: 

a) Area-programa do Baixo Tocantins 

No Estado do Pará localizam-se os principais projetos de mineração do 
Programa Grande Carajás. além da hidroelétrica de Tucuru i' e do trecho inicial da 
Estrada de Ferro de Carajás. Esses projetos concentram-se na área do denominado 
Corredor de Carajás, ao qual foi atribut'da a principal prioridade para estudos e 
planejamento no âmbito do Programa. inclusive no que se refere ao setor agrope 
cuário. 

Por outro lado, no rnuructpro de Barcarena, situado na foz do rio 
Tocantins, está em implantação (também no âmbito do Programa Carajás) o 
complexo industrial-portuário centralizado pelo projeto de alumínio ALBRAS 
ALUNORTE e pelo porto de Vila do Conde, que deverão constituir-se em fator de 
grande impacto sobre essa área e especialmente sobre a região metropolitana de 
Belém. Acrescentando-se os efeitos que se espera da oferta de energia elétrica de 
Tucuru( e, possivelmente, do crescimento da navegação fluvial, pode-se prever que 
toda a área do Baixo Tocantins será submetida a fortes pressões e demandas a 
curto e médio prazos, exigindo um planejamento imediato para orientar seu pro 
cesso de ocupação e desenvolvimento. 

Por essa razão, e considerando-se também o fato de que nas demais 
áreas do Pará (principalmente na área de Marabá) concentra-se o maior esforço 
atual de programação do Programa Carajás. a área-programa do Baixo Tocantins 
foi selecionada como área de programação imediata do PRODIAT. Nessa área foi 
definida também uma zona prioritária, constituída pelos rnunicrplos de Barcarena, 
Abaetetuba, lgarapé-Miri e Moju. 

O complexo industrial-portuário de Barcarena caracteriza-se como um 
grande distrito industrial que terá seu desenvolvimento induzido a partir das uni 
dades de produção de alumina e alumínio da ALBRAS-ALUNORTE e das facili 
dades de infra-estrutura representadas pela energia elétrica de Tucuru( e pelo 
porto fluvial de Vila do Conde. Os municípios de Barcarena, Abaetetuba e lga 
rapé-Miri serão diretamente afetados pelo empreendimento, não só em termos 
positivos (aumento da oferta de empregos, da renda e da receita tributária) mas 
também por efeitos que podem ·representar problemas graves no futuro imediato 
{crescimento acelerado da população, saturação dos equipamentos urbanos e da 
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infra-estrutura social). Repercussões similares deverão ser registradas sobre a 
região metropolitana de Belém. 

A prioridade para essa área envolve, em primeiro lugar, a definição das 
condições básicas necessárias à absorção do impacto dos projetos industriais de 
Barcarena, do ponto de vista econômico, social e ecológico. Em segundo lugar, a 
área requer um planejamento para o setor rural, no sentido de obstar o uso preda 
tório ou especulativo da terra e, sobretudo, de desenvolver a produção agrope 
cuária para atender à grande demanda de produtos báslcos que está prevista para 
Belém e Barcarena nos próximos anos. O município de Moju e as faixas de terras 
mais próximas ao rio Tocantins deverão ter prioridade na definição de um plano 
de desenvolvimento agropecuário da área-programa. 

b) Area-programa de Imperatriz 

Imperatriz é a segunda mais importante cidade.inclui'da na região (a pri 
meira é Cuiabá} e estende sua área de influência tanto. ao oeste e sudoeste do 
Maranhão como ao norte de Goiás. O grande crescimento de Imperatriz ocorrido 
na última década acompanhou um intenso processo de ocupação dessa região, 
onde há grandes áreas de terras de boa qualidade com bom potencial para o desen 
volvimento agri'cola. A ocupação acelerada produziu também outras conseqüên 
cias, como o uso desequilibrado do solo e o aparecimento de conflitos fundiários, 
à semelhança do que ocorre também no norte de Goiás e sul do Pará. 

A área-programa de Imperatriz fica situada na área do Corredor de 
Carajás e terá seu desenvolvimento influenciado grandemente pela Estrada de 
Ferro de Carajás (que atravessa os rnunicrpios de Imperatriz e Açailândia} e pela 
proximidade dos principais projetos de mineração em execução no Pará. Está 
também em uma das áreas de atuação prioritária do G ETAT para fins de regula 
rização fundiária e assentamento de agricultores. 

O planejamento para essa área será condicionado diretamente pelo Pro 
grama Grande Carajás e terá o sentido de integrá-la ao processo que se desenvol 
verá em toda a região, além de criar condições de ajustamento aos efeitos dos prin 
cipais projetos em execução. Contudo, a base para o desenvolvimento da área está 
no setor agropecuário, que necessita de ações em profundidade tanto para a solu 
ção dos problemas e conflitos fundiários como para promover um aproveitamento 
das terras cornpanvet com suas potencialidades. O setor agroindustrial e industrial 
conta com boas possibilidades de desenvolvimento, aproveitando os produtos da 
área e beneficiando-se da infra-estrutura de Imperatriz . 

Nos estudos para a área de Imperatriz foram considerados também os 
municípios de Amarante do Maranhão e Sítio Novo, que não fazem parte da 
região. 

il 
e) Areas-programa de Tocantinópolis e Araguaína 

As áreas-programa de Tocantinópolis e Araguaína diferenciam-se por 
caractensncas físicas e ecolócicas e por certos aspectos de seu processo de ocu 
pação recente, mas devem ter uma programação única, a qual deve estar articulada 
também com a programação da área de Imperatriz, devido à sua contigüidade e à 
influência que sobre elas deverá ter o Programa Grande Caraiás. 

Na região norte de Goiás observa-se uma transição entre áreas de cerra 
dos e de florestas, caracterizando um limite da região amazônica com o Centro 
Oeste e o Nordeste. Na área-programa de Aragua ína prevalece o ambiente amazô 
nico. com terras de melhor aptidão e um processo de ocupação recente mais acen 
tuado. Na área-programa de Tocantinópolis as condições de solos e clima são 

1 

i 

l
i ~j 

·1- 
d 

! 

209 



menos favoráveis, a ocupação é mais antiga e é grande a importância da explora 
ção do babaçu. A situação fundiária é complexa em ambas as áreas, com a ocor 
rência de problemas e conflitos freqüentes, que têm motivado uma atuação prio 
ritária do GETAT. 

Devido à proximidade com os projetos de mineração do Programa Cara 
jás no Pará, é grande o risco de esvaziamento dessas áreas pelo êxodo da popula 
ção em busca de oportunidades de trabalho. As medidas para evitar esse processo 
devem se orientar, por um lado, para o assentamento rural em base econômica, 
nas áreas mais aptas para atividades acrrcotas. através de empresas colonizadoras 
ou cooperativas de produtores rurais. Por outro lado, as áreas mais ocupadas pelo 
babaçu poderão ter seu desenvolvimento baseado na exploração e industrialização 
integral desse produto. 

A execução do Programa Grande Carajás, além de criar mercados para 
os produtos agropecuários das duas áreas, deverá também induzir um processo de 
industrialização na região, centralizado principalmente nas cidades de Imperatriz, 
Marabá e Aragua(na. Esta última localiza-se em posição relativamente privilegiada, 
por ser ponto de passagem obriqatória para os produtos a serem fornecidos pela 
região Sudeste para o abastecimento de Carajás. Nessa área será também construí 
da a hidroelétrica de Santa Isabel, no rio Araguaia, na divisa com o Estado do Pará. 

d) Área-programa do Vale do Paranã 
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A área-programa do Vale do Paranã localiza-se nas proximidades de Bra 
sília, a nordeste, na área limítrofe de Goiás com os Estados da Bahia e Minas Ge 
rais. Sua principal caractenstica, do ponto de vista do desenvolvimento sócio-eco 
nômico, é o alto potencial para a produção agropecuária, devido a existência de 
grandes áreas de terras férteis, associadas às condições climáticas e topografia rela 
tivamente favoráveis. A área total com melhores possibilidades de ser incorporada 
ao processo produtivo está estimada em mais de um milhão de hectares. 

Essas condições fazem do Vale do Paranã uma área extremamente pro 
picia para a agricultura intensiva, com diversidade de cultivos (arroz, trigo, soja, 
milho), pecuária intensiva de corte e leite, além de aqroindústrias. Por outro lado, 
grande parte das terras encontra-se sem ocupação ou subexploradas com pecuária 
extensiva, o que permite a formulação de um plano inteqrado para a área, baseado 
na exploração ordenada e racional dos recursos e orientado para maximizar a gera 
ção de empregos para a população rural. 

Do ponto do vista do Governo de Goiás, o programa do Vale do Paranã 
é altamente prioritário, pois, além das potencialidades de produção que oferece, a 
área é definida também por sua importância a nível regional e nacional, Por sua 
localização e vias de acesso em direção do Nordeste, considera-se que o Vale do 
Paranã poderá ser uma fonte de abastecimento dos estados dessa região, substi 
tuindo parte dos fluxos de produtos primários oriundos do Centro-Sul. A área 
t~rá também facilidades de acesso aos mercados de Brasi'lia, Goiânia e alqurnas 
cidades do Estado de Minas Gerais. 

e) Área-programa de Barra do Garças 

A áreafiroçirama de Barra do Garças ocupa uma grande extensão territo 
rial (96.967 km ) e apresenta aspectos bastante significativos que justificam sua 
seleção como área de programação imediata. Por um lado, a área é constitu(da por 
uma grande plan(cie baixa e inundável, entre o rio Araguaia e o rio das Mortes, 
na qual é possrvel estabelecer grandes projetos de agricultura com irrigação e dre 
nagem (cultivas de arroz e outros produtos) e de pecuária baseada na criação de 
búfalos. 
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Por outro lado, na parte central da área, onde predominam os cerrados, 
verificou-se nos últimos anos um grande processo de ocupação através de inúme 
ros projetos de colonização por empresas particulares, que deram origem a diver 
sos núcleos urbanos e resultaram no desmembramento recente de Barra do Garças 
em quatro municípios. Todavia, a exploração intensiva da terra com culturas 
anuais (arroz, soja) em pequenas, médias e grandes propriedades, sem o devido 
conhecimento sobre os cuidados e técnicas exigidos pelos solos de cerrados nessa 
área, terminou por gerar um grave processo de exaustão e degradação desse recur 
so, a tal ponto que muitos dos pequenos e médios colonos passaram a abandonar 
suas propriedades. Este é um problema que, tanto do ponto de vista dos recursos 
produtivos como do ponto de vista social e econômico, deverá receber prioridade 
na programação a ser desenvolvida na área. 

Do ponto de vista estadual, a área-programa de Barra do Garças corres 
ponde a uma das três vertentes pelas quais o Governo de Mato Grosso vem promo 
vendo a ocupação do território do Estado (as outras duas vertentes são a área de 
influência da rodovia BR-364 e do programa POLONOROESTE e a área de 
influência da rodovia BR-163: Cuiabá-Santarém). A partir da cidade de Barra do 
Garças, a área-programa é percorrida na direção norte pela rodovia BR-158, de 
construção relativamente recente, e na direção oeste pela BR-070 até Cuíaba. 
A área dispõe também de reservas de calcário ainda inexploradas e que deverão 
representar um fator importante para viabilizar a exploração dos solos de cerrados. 

f) Area-programa de Marabá 

Essa área corresponde a um dos núcleos principais do Programa Grande 
Carajás, pois nela estão localizados o projeto de exploração de minério de ferro da 
Serra dos Carajás e o trecho inicial da ferrovia, já construt'da, que se dirige até São 
Lu (s. no Maranhão. Outros fatores que caracterizam a importância estratégica da 
á~ea são a confluência dos rios Araguaia e Tocantins, a rodovia T ransamazônica. 
a exploração de ouro de Serra Pelada e a futura hidroelétrica de Santa Isabel. Na 
cidade de Marabá está sediado o GETAT, que tem desenvolvido importante ativi 
dade na área em termos de regularização fundiária e projetos de colonização. 

Do ponto de vista do processo de planejamento, grande parte do terri 
tório da área-programa está vinculada a projetos de mineração e pesquisas da 
Companhia Vale do Rio Doce e à ação fundiária do GETAT. A área será também 
grandemente influenciada pelas novas disponibilidades de energia de Tucurur e de 
transportes através da hidrovia do rio Araguaia e da ferrovia de Carajás. Todos 
esses fatores deixam pouca margem para a proposição de novos programas, sobre 
tudo por parte do Governo do Estado do Pará. Contudo, são grandes os impactos 
econômicos e sociais que estão ocorrendo na área (inclusive sérios problemas 
sociais e urba_n?s d:correntes das atividades do garimpo de Serra Pelada) e que 
exigem a partrcipaçâo do Governo Estadual em termos de planejamento e de ação 
executiva, principalmente no âmbito social. Em função disso, a área passou a ser 
objeto de programação de acordo com a prioridade atribu (da pela Equipe Esta 
dual do PRODIAT. 

g) Area-programa de Carolina 

,, 

No per(odo anterior à construção da rodovia Belém-Brasília, a cidade 
de Carolina era o principal núcleo urbano do sudoeste do Maranhão e nela se con 
centravam diversas atividades dependentes do transporte através do rio Tocantins. 
Com o transporte rodoviário (acrescentado posteriormente pela rodovia Trans 
arnazônica e pero asfaltamento da rodovia Belém-Brasília), a cidade e sua área de 
influência entraram err: forte processo de estagnação, uma vez que os fluxos de 
transporte desfocaram-se para as áreas de influência de Imperatriz e Araguaína . 
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Por outro lado, o baixo potencial dos recursos naturais da área para a produção 
agropecuária impediram o desenvolvimento de alternativas que compensassem 
o esvaziamento econômico. 

Do ponto de vista do Governo do Estado do Maranhão, há interesse 
em definir as condições sob as quais se poderá obter certa recuperação econômica 
da área, através de investimentos ou de est(mulos a atividades produtivas e comer 
ciais. O objetivo é estender a essa área alguns dos efeitos e benefl'cios do cresci 
mento econômico que se verifica em outras áreas próximas, como é o caso da 
área-programa de Imperatriz e do rnunicíplo de Balsas, no qual há grande expan 
são do plantio de soja. Assim a área foi definida como prioritária, de acordo com 
a recomendação da Equipe Estadual do P.RODIAT. 
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V. ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

1 1~ ,J 

1. INTRODUÇÃO 

O escopo inicial das pesquisas do PRODIAT sobre aspectos institucio 
nais era extremamente abrangente, visualizando uma análise aprofundada das ca 
racterísticas (e suas implicações do ponto de vista institucional) das pol (ticas pú 
blicas voltadas para o desenvolvimento da bacia do Araguaia-Tocantins, tais como: 
o estudo global do setor público envolvido, com destaque para os sistemas de pla 
nejamento; a delimitação do universo das instituições e o seu estudo individuali 
zado; a caracterização das políticas governamentais e o contexto em que incidem, 
e a avaliação dos resultados destas políticas. · 

Infelizmente, os objetivos do trabalho tiveram que ser restringidos, em 
função da escassez de informações atual:zadas sobre os programas de desenvolvi 
mento que estão se implantando na reg,ão, do reduzido número de estudos avalia 
tivos sobre o desempenho destes programas, e da própria falta de experiência na 
área de análise institucional entre os técnicos do Brasil. 

Apesar dessas dificuldades, foi poss(vel preparar um estudo sobre alguns 
aspectos institucionais do desenvolvimento na região do Araguaia-Tocantins. Uma 
síntese desse trabalho é apresentada nas três seções seguintes que, pela ordem, 
analisam a situação dos sistemas de planejamento que atuam na região, as caracte 
rísticas principais da intervenção estatal na bacia e a experiência de incentivos fis 
cais adotada a partir de 1964 para atrair investimentos industriais e agropecuários. 
Apenas na última seção foi possrve: quantificar devidamente um conjunto de indi 
cadores para avaliar o sistema existente. As duas outras seções apresentam obser 
vações de natureza basicamente qualitativa sobre a dimensão institucional das 
pol (ticas públicas. 

2. PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO NA BACIA DO 
ARAGUAIA-TOCANTiNS 

A análise institucional dos sistemas de planejamento que conformam a 
ação governamental na bacia do Araguaia-Tocantins pode desdobrar-se em dois n( 
veis: o nível regional, de competência do Governo Federal, através das Superinten- 
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dências Regionais de Desenvolvimento, e o n(vel estadual, de competência dos 
quatro governos estaduais da região. 
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2.1 Planejamento a Nível Regional 

Em relação ao n (vel regional constata-se, em primeiro lugar, a inconve 
niente pletora de órgãos envolvidos com o planejamento regional do Brasil, con 
forme já observaram alguns estudiosos do tema. Transcreve-se, a propósito, o se 
guinte comentário: 

"As instituições que interferem no planejamento regional, no Governo 
Federal, são as seguintes: a) Secretaria de Planejamento da Presidência 
da República (SEPLAN/PR); b) Ministério do Interior (MINTER); 
c) Superintendências regionais; d) Instituições financeiras oficiais; 
e) Ministérios setoriais. Atualmente observa-se movimento de descentra 
lização caracterizada por progressiva, embora nem sempre clara, transfe 
rência de atribuições da SEPLAN ao MINTER e deste ãs Superintendên 
cias. Contudo, freqüentemente, o processo tende a esgotar-se dentro do 
próprio Governo Federal. Existe, no caso da Federação Brasileira, uma 
situação peculiar. Os principais instrumentos do Governo Federal, espe 
cialmente o orçamento federal, estão concentrados em Brasília. Por 
isso, os Estados tendem a relacionar-se diretamente com Brasília. As Su 
perintendências Regionais tentam desempenhar papel de intermediários 
do Governo Federal no seu relacionamento com estados e municípios 
e vice-versa, em vários casos substituindo o papel de Brasília. Isso leva a 
certa dificuldade na definição precisa do papel das Superintendências. 
na medida em que tanto os Ministérios, que comandam a alocação de 
recursos, como os Governos Estaduais, nem sempre favorecem a inter 
mediação dos órgãos regionais"(*). 
O grande número de órgãos que interferem no espaço regional, alegando 

que sua competência setorial tem que se efetivar no território brasileiro, certamen 
te é motivo (declarado ou não) de conflito com as atribuições das próprias Supe 
rintendências. É o caso, por exemplo, do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal (IBDF), órgão do Ministério da Agricultura, e da Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). do Ministério do Interior, sobre a com 
petência de definição da pol (tica florestal da Amazônia. Ou, mesmo, quando se 
envolvem órgãos dentro de um mesmo Ministério na definição da pol rtica habita 
cional ou indi'gena para a Amazônia. 

Outro problema importante mencionado por Magalhães, além oa defini 
ção clara de competência setorial versus competência regional, diz respeito à cen 
tralização dos instrumentos. Para ser mais preciso, a centralização referida não se 
dá apenas em termos de Brasrlia, mas precipuamente ao n(vel da SEPLAN-PR. 

Um outro estudo sobre problemática regional aponta seis limitações da 
pol (tica de desenvolvimento regional, a saber(** ):"imediatismo e descontinuidade, 
falta de consenso, baixa prioridade e centralização administrativa, investimentos 
insuficientes, transferências e vazamentos invisfveis, e dependência econômica". 

(*) MAGALHÃES, Antonio R. "Desconcentração, descentralizaçio e planejamento regional", 
ln Seminário Latino-Americano de Planejamento Regional e Estadual, Brasília, 1983. 

(**) HOLANDA, Antonio N. C. "O caso do Nordeste brasileiro". ln Seminário Latino-Ameri 
cano de Planejamento Regional e Estadual, Brasília, 1983. 
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Esta colocação do problema torna-se ainda mais significativa, não só por traduzir 
observações acumuladas pelo autor em longa vivência da problemática regional 
brasileira, mas por destacar as seguintes propostas dentro dos aspectos operacio 
nais dos instrumentos e mecanismos de ação para promover o desenvolvimento 
regional: 

a) reorganização dos sistemas nacional e regional de planejamento e for 
talecimento institucional dos órgãos regionais; 

b) redistribuição de recursos e encargos entre o Governo Federal e Go 
vernos Estaduais, como parte de um processo de descentralização 
administrativa, reforma tributária e o fortalecimento do sistema fede 
rativo; 

c) regionalização dos orçamentos federais; 
d) maior intervenção governamental, particularmente através da ação 

das empresas estatais. 
Seria diHcil dizer qual dessas medidas é a mais prioritária ou mais urgen 

te, uma vez que todas elas assumem importância relevante para se visualizar o de 
senvolvimento brasileiro em base regional. Entretanto, tendo em vista a importân 
eia inquestionável do aspecto institucional sobre os demais instrumentos, é válido 
destacar, em relação ao primeiro ponto, a pertinência de duas das considerações 
feitas. A primeira diz que "os erros maiores de execução da política regional resul 
taram quase sempre de decisões centralizadas e os órgãos regionais têm desempe 
nhado com razoável grau de ef,ciência as funções que lhes foram delegadas". Na 
realidade, afigura-se injusto cobrar apenas das Superintendências Regionais a res 
ponsabilidade pelo desenvolvimento econômico e social de suas áreas. A avaliação 
de seu desempenho deve tomar por base o que foi feito, vis-à-vis os instrumentos 
colocados à disposição dos órgãos regionais. 

A outra consideração diz respeito à reforma da estrutura organizacional 
das Superintendências e se exoressa assim. "Isso envo'veria a separação entre o 
órgão político-normativo, representado pelo Conselho Deliberativo, que constitui 
uma instituição polrtica. e o órgão de suporte técnico. que deveria ser dotado de 
estrutura mais ágil e reestruturado em moldes de orqanizacão da administração 
indireta, preferentemente sob 2 :arma de uma Fundacão"! "). 

Outro estudioso do assunto, Roberto Cavalcanti. ao se referir às razões 
que têm dificultado a atuação das Superintendências Regionais, afirma: "Na reali 
dade, o poder dos organismos regionais no Brasii sofre três tipos de pressões deses 
tabilizadoras de seu papei d€ coordenação: a que se origina na concentração do 
planejamento na SEPLAN-PR, as dos grandes subsistemas setoriais e a reação des 
centralizante partindo dos estaoos e municípios, reviçorados em seu poder pol í 
tico com a abertura democrática"(**). 

t 1, 

(. 

Observa-se, a grosso modo, que todos os três autores mencionados são 
unânimes em constatar o inadequado contexto institucional em que se inserem as 
Superintendências Regionais de Desenvolvimento, impedindo-as de desempenha 
rem as funções que lhes foram atribuídas por lei. A partir dessa constatação, 
Cavalcanti é taxativo ao afirmar que o caminho para se atingir o objetivo de maior 
representatividade regional no planejamento e na execução das acões'çovernarnen 
tais "é o fortalecimento do poder de coordenação dos organismos de desenvolvi 
mento". Aliás, esse também é o caminho sugerido por Holanda. ao propor, dentre 

(* I HOLANDA, Nilson, op. cit. 
( **) CAVALCANTI, R. "O Estado como super-instituição e o poder regional; as razões do des 

c:entralismo". ln Seminário Latino-Americano de Planejamento Regional e Estadual, Bra 
sília. 1983. 
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outros aspectos operacionais, em primeiro lugar, a "reorganização dos sistemas 
nacional e regional de planejamento e o fortalecimento institucional dos órgãos 
regionais". 

Para viabilizar esse fortalecimento, Cavalcanti propõe as seguintes medi- 
das: 

a) a participação dos organismos regionais na elaboração do planejamen 
to nacional, introduzindo-se, em todos os n(veis das políticas e estra 
tégias de desenvolvimento, a variável espacial; 

b) a reformulação da mecânica de elaboração dos orçamentos públicos 
lato sensu, isto é, do orçamento consolidado da União envolvendo o 
fiscal, o das chamadas empresas estatais e o monetário. Sua regionali 
zação é necessária, como também é preciso que os organismos regio 
nais participem de sua elaboração; 

c) o envolvimento dos organismos regionais na repartição das transfe 
rências da União aos .• estados e munict'pios; 

d) a transferência para os organismos regionais da coordenação dos di 
versos mecanismos que configuram o tratamento diferenciado da 
União às regiões menos desenvolvidas (os incentivos fiscais e os pro 
gramas especiais de desenvolvimento regional), competindo-lhes a sua 
concepção, programação e administração, inclusive financeira. 

Cabe observar que, mesmo admitindo-se que se concretize o fortaleci 
mento dos organismos regionais através dessas e de outras medidas já apontadas, 
as Superintendências Regionais não deveriam converter-se em órgãos executivos. 
E bem verdade que, em alguns casos e em determinados momentos históricos, elas 
vieram a ensaiar algumas ações executivas, como ocorreu com a antiga Superinten 
dência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), que chegou a 
criar um órgão auxiliar encarregado exclusivamente de construir a rodovia Belém 
Brasrlia, denominado RODOBRAS. Ou, quando a sua sucessora, a SUDAM, im 
plantou, diretamente, a cultura do dendê na Amazônia. Essas exceções, entretan 
to, não justificam a regra, pois, quando as Superintendências passam a ser órgãos 
executivos, elas tendem .a concorrer, de certo modo, com a iniciativa privada ou 
com órgãos públicos setoriais. 

Aliás, esse ponto de vista também foi manifestado por Cavalcanti ao 
afirmar: "Creio que esse revigoramento dos organismos regionais é desejável por 
propiciar a adequação das ações governamentais à diversidade e às peculiaridades 
espaciais de um Pars de dimensões continentais e cujas regiões se encontram em 
estágios diversos de desenvolvimento. Nesse contexto, as entidades regionais, 
repensadas e reestruturadas, seriam fundamentalmente organismos de planejamen 
to e coordenação e não instituições concorrencialmente executivas". 

Finalmente, caberia enumerar, de maneira resumida, os problemas mais 
significativos que as Superintendências vêm enfrentando na condução do processo 
de desenvolvimento regional. Poder-se-ia dizer que, entre eles, destacam-se os se 
guintes: 
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a} Nível hierárquico incompatível com a problemética regional - a 
atual organização do sistema de Planejamento Federal induz a uma 
centralização, a n(vel de Brasrlia, da atividade de planejamento que se 
desenvolve no Brasil. Na realidade, sendo a Secretaria de Planejamen 
to o órgão central ligado diretamente à Presidência da República, em 
nrvet até mesmo superior ao dos demais Ministérios de natureza seto 
rial - cujas Secretarias Gerais já constituem órgãos de segundo esca 
lão -, as Superintendências de Desenvolvimento Regional figuram 
como órgãos de terceiro escalão vinculados ao MINTER. Verifica-se, 
pois, a partir do segundo escalão, uma tendência nitidamente setorial 
na orientação do planejamento nacional. Aliás, essa ênfase reflete as 
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origens da atividade, a partir da estrutura organizacional que prevale 
cia até a criação do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, 
posteriormente transformado na atual SEPLAN-PR. 
Pode-se imaginar a diHcil tarefa das Superintendências Regionais em 
viabilizar o planejamento a nrvel regional sendo elas órgãos de tercel 
ro escalão, atuando num espaço territorial onde também atuam 
órgãos do segundo escalão que, muitas vezes, manipulam recursos 
bem superiores àqueles que integram os orçamentos das Superinten 
dências. Apenas como referencial quantitativo, compare-se o orça 
mento do programa Pólos Agropecuários e Agroindustriais da Ama 
zônia (POLAMAZON IA} para o exercrcio de 1984, que não chega a 
corresponder a 10% dos recursos de que a Empresa de Portos do Bra 
sil S/A (PORTOBRAS, um dentre vários órgãos do Ministério dos 
Transportes) precisa para a construção das eclusas e do canal de nave 
gação para a transposição da barragem de Tucuru(. 

b) Conflito setorial espacial - O M INTER abriga uma pletora de órgãos 
de natureza setorial e de diferentes níveis de abrangência desde o na 
cional, o regional {sub-regional) até o urbano-local. 
A coordenação ou a conciliação, a nível local, da variável setorial 
com a espacial torna-se, portanto, uma tarefa realmente difrcll. agra 
vada ainda pelo surgimento de tensões organizacionais decorrentes 
de atribuições até certo ponto conflitantes. E o caso, por exemplo, 
da política de ocupação da Amazônia que, mesmo se conduzida de 
forma racional e cautelosa, pode gerar conflitos de natureza indi'gena 
e/ou fundiário. Uma outra evidência da dificuldade de ação conju 
gada no mesmo espaço territorial é o fato de os órgãos de abrangên 
cia nacional do MINTER serem aqueles cujas ações envolvem temas 
altamente polêmicos e que exigem, em detrimento dos demais, maior 
atenção e apoio por parte da gestã0 ministerial. Enquadram-se nesse 
rol o problema ind(gena, o probiema habitacional, o problema do 
controle ambiental, as calamidades públicas, etc. ( *) 

e) Apoio pol<tico insatisfatório - a dimensão continental do espaço 
físico da Amazônia e do Centro-Oeste, aliada ao baixo contingente 
populacional residente, resulta, em última análise, numa grande dis 
persão de interesses, embora de ocorrência localizada. Muitas vezes a 
diversidade de interesses ocorre até mesmo dentro das fronteiras de 
uma Unidade Federada. 
Veja-se o caso, por exemplo, do Estado do Pará. Os problemas de 
aproveitamento integral do Vale do Tocantins, traduzidos na cons 
trução da hidrelétrica de Tucuruí, das eclusas e navegação do rio, a 
exploração de seus recursos naturais, etc., apesar de muito importan 
tes, não chegam a sensibilizar a população da fronteira oeste do Esta 
do, que já se mobiliza para a criação do Estado do Tapajós. De forma 
semelhante, mesmo considerando que, em princrpio, a construção 
das eclusas e do canal de navegação do rio Tocantins, à altura de Tu 
curu i, interessa também aos estados do Maranhão, Goiás e Mato 
Grosso, esse projeto já concorre com outros pleitos não menos signi 
ficativos, tais como a criação do Estado do Tocantins. 
Essa diversidade de pleitos inerentes apenas ao Estado do Pará está 
dividindo a pequena e frágil base política que poderia ser aglutinada 
ao redor de interesses genuinamente regionais. 
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(•t Recentemente foi criado o Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, ao 
qual foram transferidas atribuições nas 6reas de habitaç:lo, urbanismo, saneamento tulsico 
e controle ambiental, que antes pertenciaFf1 ao MINTER. 
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Quando se extrapola essa análise para o resto da região observa-se um 
maior e mais disperso conflito de interesses a disputar a modesta base 
pol rtica, inviabilizando qualquer formação de uma frente em prol dos 
interesses próprios da Amazônia. 
A evidência dessa assertiva fica ainda mais patente quando se observa 
a ausência contrnua e sistemática dos governadores das Unidades Fe 
deradas que têm assento no Conselho Deliberativo da SUDAM. 
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2.2 Planejamento a Nível Estadual 

Em relação ao ni'vel estadual, constata-se que uma das principais carac 
ter(sticas das relações intergovernamentais no Brasil, durante as quatro últimas 
décadas, tem sido o esvaziamento, pelo poder central, dos instrumentos de polrti 
ca econômica de que os estados goderiam lançar mão para atingir determinados 
objetivos de desenvolvimento econômico e social. Se compararmos a estrutura das 
relações intergovernamentais à época da crise de 29 com a do período atual, bus 
cando cotejar a situação de poder decisório que as Unidades de Federação tinham 
naquele tempo com a situação de crise que enfrentam em 1985, iremos constatar 
que. na crise de 29, o grau de autonomia dos estados em matéria de política eco 
nômica e financeira era tão grande que os governos estaduais foram capazes de 
promover uma polrtica antieretice de defesa dos n(veis de renda e emprego das 
suas economias. 

Atualmente, se observarmos quais são os instrumentos de pol (tica eco 
nômica que podem ser manipulados pelos governos estaduais, chegaremos à con 
clusão de que eles são praticamente nu los: a pol (tica salarial. a política cambial. a 
poirtíca financeira, a pol(tica monetária, a política tarifária de serviços públicos, a 
pol (tica de endividamento, todos esses e os demais instrumentos de polrtica eco 
nômica são controlados pelo Governo Federal. Se se pretender, por exemplo, pro 
por uma tarifa diferenciada de energia elétrica, com o objetivo de atrair uma in 
dústria de alum (nio para determinada Unidade da Federação, serão necessárias 
demoradas negociações junto às instituições federais, com pequena probabilidade 
de sucesso; se se desejar utilizar parcela do Imposto de Circulação de Mercadorias 
( ICM) para incentivar a atração de indústrias para um determinado estado, será 
preciso submeter a decisão a uma votação unânime no Conselho de Secretários da 
Fazenda (CONFAZ). Muitos outros exemplos podem ser citados para demonstrar 
que o grau de autonomia dos estados, em matéria de política econômica e finan 
ceira, é muito reduzido, ou quase inexistente nos dias de hoje. 

Como muitos destes instrumentos têm que ser necessariamente contro 
lados de forma centralizada, pois, em principio, devem atender a objetivos macro 
econômicos de interesse nacional, e os interesses nacionais têm. normalmente, que 
se sobrepor aos interesses regionais e locais, vamos concentrar a nossa análise na 
questão da perda de autonomia dos estados em termos da pai ítica fiscal. cujos 
mecanismos deveriam ser razoavelmente descentralizados dentro de um sistema 
federativo. 

Podemos constatar, inicialmente, a formação de um "ciclo de depen 
dência" dos estados em relação ao Governo Federal, que se processa da seguinte 
forma: os impostos mais produtivos estão sendo arrecadados e concentrados no 
poder central; a provisão da maior parte dos serviços públicos e semipúblicos é 
realizada a n(vel subnacional, pelos estados e munic(pios; ao longo do tempo, as 
despesas dos estados e munici'pios tendem a crescer, em termos reais, mais rapida 
mente do que suas fontes de recursos: o déficit financeiro decorrente deste des 
compasso leva os estados e os municrpios a dependerem de negociações perrna- 
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Até mesmo os estados que, nos últimos anos, apresentaram uma admi 
nistração financeira austera têm financiado os seus programas de investimento 
através de empréstimos internos e externos, porque sua receita tributária é insufi 
ciente para gerar um superavit corrente após o pagamento das despesas de pessoal 
custeio e encargos da d(vida. No caso específico de Minas, a trtulo de exemplo' 
havia em 1982, no Senado Federal. à espera de decisão, autorizações de endivida: 
menta no valor de Cr$ 50 bilhões para a realização de investimentos de infra-es 
trutura econômica e social. Paralelamente, estimava-se entre 30 e 35% a perda da 
receita de ICM do estado por causa das desonerações mencionadas, o que repre 
sentava, neste caso, cerca de Cr$ 60 e Cr$ 70 bilhões nesse mesmo ano. Argumen 
ta-se, pois, que, em geral, os estados estão se endividando para financiar as políti 
cas do Governo Federal e que, para retirá-los desta situação paradoxal, é necessá 
rio promover, com urgência, mudanças no sistema tributário nacional e no sistema 
de relações intergovernamentais. 

Em termos de sistemas de planejamento, o que está acontecendo com 
os estados é o abandono da experiência clássica, e a sua substituição pela expe 
riência de planejamento para negociação. O planejamento clássico pressupõe um 
diagnóstico da economia do estado, o estabelecimento de objetivos e sua quanti 
ficação em metas, a seleção dos instrumentos que vão ser usados para atingi-las, a 
montagem de um sistema de controle e avaliação da implementação do plano. 
Ora, na medida em que não se tem o controle dos instrumentos de pai (tica econô 
mica, não será possrveí estabelecer objetivos e metas independentes, porque ~ 
princ(pio básico do planejamento que se pode estabelecer tantos objetivos quan 
tos são os instrumentos disporuveis. Se se desejar fixar, por exemplo, três objeti 
vos de planejamento estadual - aumentar a renda per capita, aumentar o n r'vel de 
emprego, diminuir a disparidade regional de desenvolvimento -, é preciso ter, 
para sua viabilização, controle de pelo menos três instrumentos de pol (tica econô 
mica. Sem o domínio desses instrumentos, não se pode fixar objetivos. 

Assim, o sistema de planejamento estadual que seguir os passos de uma 
experiência clássica cairá no vazio ou ficará na retórica, porque o governador e 
seus secretários, quando procurarem os mecanismos que-devem acionar para che 
gar a determinados objetivos, sentirão que eles não estarão disponrveis para serem 
ativados. Por isso, os estados promovem o planejamento para negociação, procu 
ram saber quais são os recursos existentes na área federal, quais são as linhas de 
financiamento, quais são os programas prioritários, quais são os fundos e as con 
dições de acesso a eles. Passam, pois, a adotar um planejamento adaptativo, atra 
vés do qual elaboram programas e projetos para negociar e captar recursos junto 
aos organismos federais e internacionais(*). A título ilustrativo, indicamos a 
seguir as caractensticas dos dois sistemas de planejamento(**): 

Planejamento Clássico Planejamento para a Negociação 
- Diagnóstico - Geração de Informações 
- Estratégia - Diagnóstico 
- Objetivos - Recepção de Papéis 
- Metas - Negociação 
- Instrumentos - Controle e Avaliação 
- Controle e Avaliação 

(•) HADDAD. P. R. "Participaçlo,justiça social e planeiamento". Rio de Janeiro, Zahar Edi 
tores, 1980. 

(0) BOISIER, S. "Política económica, organizaci6n social y desarrollo regional". Santiago, 
1982. (Cuadernos dei llpes, 29). 
BOISIER, S. &TADEU, A. &LODDER, C. "Analisis dei sistema de planejamento enadual 
en Brasil", Rio de Janeiro, CEPAL/IPEA, 1972. 
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Entretanto, o planejamento para negociação apresenta aspectos funcio 
nais e disfuncionais para as economias estaduais. Todos os estados da Federação 
têm problemas de interesse nacional. O transporte metropolitano, por exemplo, é 
um problema estadual de interesse nacional: o Governo Federal. sabendo que cer 
ca de 70% da produção industrial do Pa(s se concentra nas áreas metropolitanas, 
que grande parte dos trabalhadores se desloca de distantes áreas periféricas até 
seus locais de trabalho - o que afeta a sua produtividade-, que parcela substan 
cial dos cornbustrveis derivados de petróleo é consumida no transporte de massa 
daquelas regiões, que esse transporte é precário e resulta em grandes desperd(cios, 
lança, então, um programa nacional de transporte alternativo para as áreas metro 
politanas. O Governo do estado, associado às prefeituras da área metropolitana. 
organiza um programa de transportes. adequado aos objetivos do programa nacio 
nal, elabora projetos, capta recursos, coloca sua contrapartida e começa a imple 
mentação. Consegue. então, equacionar soluções para um importante problema 
estadual de interesse nacional. Este é um exemplo de como o planejamento para a 
negociação pode funcionar; outros poderiam ser citados, nas áreas da agricultura 
de exportação, do saneamento básico, da substituição de importações de insumos 
básicos ou de bens de capital, etc. 

Mas os estados têm também problemas de interesse exclusivamente 
estadual. Minas Gerais, por exemplo, apresenta um grave problema de desequil( 
brios regionais de desenvolvimento: acima do paralelo 19, há 4.000.000 de minei 
ros com renda per capita semelhante à das áreas mais pobres do Nordeste. Esse é 
um dos problemas de interesse estadual. Outro exemplo: os problemas das peque 
nas e médias empresas de setores produtivos nos quais a economia estadual tem 
um (ndice de especialização regional mais acentuado. Na verdade, dificilmente se 
consegue recursos para viabilizar as soluções nesses casos, porque os instrumentos 
de pai ítica e os meios apropriados ao seu equacionamento estão centralizados na 
área federal, e esses problemas não chegam a ter uma escala econômica ou um 
impacto pol (tico necessários oa-a mobilizar ações do poder central. 

Como resultado do planejamento para negociação, os estados estão sob 
forte dependência do planejamento nacional e executando projetos cujas priorida 
des são definidas numa escala nacional. Evidentemente, é normal que isto aconte 
ça, mas um adequado equilíbrio de prioridades e recursos não está ocorrendo. 
Devido aos mecanismos trlbutéríos e à concentração de poder decisório, os esta 
dos não dispõem de recursos para resolver os problemas de interesse especifica 
mente estadual, o que gera grave disfunção no processo de planejamento. 

3. INTERVENÇÃO GOVERNAMENTAL E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

3.1 Formas de Intervenção Adotadas 

A intervenção do Estado no processo de desenvolvimento da bacia do 
Araguaia-Tocantins tem ocorrido através de duas vertentes. A primeira relacio 
na-se com os instrumentos convencionais de intervenção direta e indireta do go 
verno nas economias regionais (crédito agr(cola, política fiscal, investimentos das 
estatais, produção de bens e serviços públicos tradicionais, etc.l. A segunda trata 
dos instrumentos adotados especificamente para algumas regiões do Pars e que, na 
área do PRODIAT, se referem ao Sistema de Incentivos Fiscais e aos Programas 
Especiais de Desenvolvimento. 
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No presente estudo são analisados apenas estes instrumentos espec(fi 
cos. uma vez que os diferentes estudos setoriais promovidos pelo PRODIAT já 
examinaram quase todas as outras pol (ticas governamentais mais convencionais 
(educação, saúde, crédito aqrrcola, assistência técnica, transporte, armazenagem, 
etc.). · 

. . O Governo Federal tem utilizado a pol (tica de incentivos fiscais desde 
o inrcio da década de 1960 como instrumento para: 

a) promoção do desenvolvimento de regiões deprimidas ou áreas de 
fronteiras; 

b) estimulo ao crescimento de setores prioritários; 
e) promoção de exportações, a fim de melhorar a posição das contas 

externas; 
d) estúnulo ao desenvolvimento do mercado de capitais. 

A tendência mais recente das Finanças Públicas é a de considerar que 
estes incentivos devem ser avaliados como sendo uma despesa implícita realizada 
pelo poder público, pois constituem, na realidade, subsidios diretos aos investido 
res para que estes realizem dispêndios em áreas e setores considerados prioritários, 
e reduzem o valor total da receita tributária do governo. Estas despesas tributárias 
têm provocado distorções inesperadas no processo de desenvolvimento e têm que 
ser analisadas em termos de custos e beneHcios para a sociedade, e não apenas em 
termos de rentabilidade privada. 

Os programas especiais de desenvolvimento regional, institu(dos no iní 
cio da década passada. têm sido um instrumento básico para realizar ações coorde 
nadas de natureza multissetorial que. concentradas em áreas e centros prioritários. 
pretendem possibilitar a melhor utilização dos recursos dispon(veis para a conse 
cução dos objetivos de desenvolvimento em seus distintos n(veis. Estes objetivos 
variam de acordo com as caracter rsticas das economias regionais. 

No caso especi'fico da Bacia do Araguaia-Tocantins, dada a sua hetero 
geneidade. os objetivos dos programas estão distri bu (dos em três grandes grupos: 

a) Programas especiais para as áreas amazônicas, cujos obietivos básicos 
têm sido: 
- aceleração do crescimento regional com base na utilização das van 

tagens comparativas de setores ou produtos selecionados; 
- intensificação do processo de integração da Amazônia ao contexto 

econômico nacional, pela expansão do intercâmbio inter-regional; 
- elevação do n (vel de renda da população, através da expansão do 

emprego produtivo e do aumento da produtividade e do poder 
aquisitivo regional; 

- promoção dé ocupação territorial e da elevação do nrvel de segu 
rança na área, através da ampliação das fronteiras econômicas. 

b) Programas especiais para as áreas de cerrados, cujos objetivos básicos 
têm sido: 
- consolidação da posição regional assentada em bases eminente 

mente primário-exportadoras, em particular através da ampliação 
da capacidade produtiva agropastoril e mineradora em escala em 
presarial; 

- ampliação da oferta de infra-estrutura econômica, e uso de tecno 
logia e de insumos básicos alternativos à produção primária, bus 
cando-se viabilizar economicamente as formas recentes de ocupa 
ção do espaço regional; 

- absorção de excedentes demográficos extra-regionais buscando-se, 
em particular, suas alternativas de fixação, além dos centros urba 
nos regionais; 

- 

- 

- - 
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- geração de apoio infra-estrutural no sentido de que a reqrão possa 
vir a ser, a longo e médio prazos, uma das alternativas para ades 
centralização industrial do Pa(s. 

c) Programas especiais para as áreas de influência de Brasi'lia, cujos obje 
tivos têm sido: 
- minimização dos fluxos migratórios dirigidos para Brasília; 
- redução da pressão exercida pela população residente na área peri- 

férica do Distrito Federal sobre os serviços básicos da capital; 
- integração e fortalecimento da economia regional. 
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3.2 Avaliação dos Programas Especiais de Desenvolvimento 

Os Programas Especiais de Desenvolvimento, que chegaram a constituir 
uma esperança de maior racionalidade técnica e política para a intervenção do 
Estado em diversas regiões do Pars. não apresentaram, até agora, os resultados 
positivos que deles se esperava. 

Entre os fatores determinantes do insuficiente desempenho dos referi 
dos p rograrr.as, destacam-se: 

a) a falta de articu.acão entre os três n(veis de governo fez com que 
muitas ações destes programas se transformassem em decisões unila 
terais do poder central, sem a participação dos estados e rnunicrpios. 
alvos da programação setorial ou espacial; 

b) a crise econômica e financeira que se instalou no Pars, na atual déca 
da, fez com que se reduzissem os recursos à disposição dos progra 
mas, os quais perderam sua capacidade de intensificar mudanças sig 
nificativas em suas áreas e setores de atuação; 

c) a preocupação com as questões de po! (tica econõrn ica de curto prazo 
( inflação e balance de paga~ntos·, reduziu a importância relativa do 
planejamento de rnédo e lo..,;o prazos em cuja perspectiva se inserem 
os programas especías: 

d) o enfoque de infra-estruture prevaleceu sobre o enfoque integrado 
no processo de elaboração e de implementação dos programas espe 
ciais, de tal forma que os seus resultados globais ficaram parcialmente 
prejudicados. 

Estas observações fica-n transpa-entes quando examinados os programas 
especiais que atuaram na região oa bacia do Araguaia-Tocantins: o POLAMAZON IA 
(Pólo Carajás e Pólo Pré-Amazônia Maranhense), o Programa de Desenvolvimento 
de Cerrados (POLOCENTRO), o Programa Especial de Desenvolvimento da Re 
gião Geoeconômica de Brasilia e o Programa Especial de Desenvolvimento do 
Estado de Mato Grosso (PROMAT). Dentre estes, destacamos uma avaliação glo 
bal do POLAMAZON IA, do qual dispomos de informações mais completas. 

A criação do POLAMAZONIA foi dirigida, fundamentalmente, à ocupa 
ção de espaços vazios e à utilização dos eixos viários da região, articulando-se a 
projetos de desenvolvimento social em áreas preferenciais. Centrou-se principal 
mente na ocupação econômica de espaços selecionados, dotados de potencialida 
des minerais, florestais, agropecuárias e agroindustriais. 

Em função disso, o POLAMAZON IA compõe-se de: 
- Pólos Agrominerais, compreendendo Rondônia (cassiterita, ilrnenita. 

cacau e cana-de-açúcar), Trombetas (bauxita), Carajás (minério de 
ferro e aqropecuá-ia' e Amapá (manganês, ferro, pescado e cana-de 
açúcar); 

1 
1' 

223 



- Pólos Madeireiros e Agropecuários, incluindo o Acre (borracha e 
exploração florestal), Juruá-Solimões (grandes reservas madeireiras) e 
Juruena (extração vegetal e agropecuária); 

- Pólos Agropecuários e Agroindustriais, compreendendo Roraima (pe 
cuária bovina e su (na e industrialização de carnes). Araguaia-Tocan 
tins (lavouras, pecuária e agroindústrias), Pré-Amazônia Maranhense 
(colonização e exploração agrt'cola e pecuária), Xingu-Araguaia (pe 
cuária de corte) e Aripuanã (pecuária e agroindústrias); 

- Pólos Urbanos, compreendendo o desenvolvimento das metrópoles 
regionais em formação: Manaus (continuidade do esforço de fortale 
cimento da região através dos mecanismos da Zona Franca de Manaus 
e dos investimentos de infra-estrutura), Belém (planejamento, finan 
ciamento e execução dos projetos de complementação da infra-estru 
tu ra e implantação da Região Metropolitana), São Lu i's ( preparação 
da infra-estrutura urbana e de recursos humanos para receber os gran 
des investimentos decorrentes da exploração do minério de ferro de 
Carajás). 

Esses diferentes componentes do POLAMAZÔNIA teriam uma adminis 
tração compartida entre SUDAM (Pólos Acre, Altamira, Amapá, Carajás, Juruá 
Solimões, Marajó, Pré-Amazônia Maranhense, Roraima, Tapajós e Trombetas) e 
SUDECO (Araguaia-Tocantins, Aripuanã, Juruena, Rondônia e Xingu-Araguaia). 
Posteriormente, por proposta da SUDAM e do Governo do Estado do Amazonas, 
foi criado um novo componente no âmbito da SUDAM, visando a implantar um 
Programa de Apoio ao Médio Amazonas, que tomou o nome de PROMAM. 

Considerando, a partir de agora, apenas os componentes sob jurisdição 
da SUDAM, cabe destacar o que segue: 

a) ao longo do penedo 1975-1983 foram alocados recursos totais da or 
dem de Cr$ 32,7 bilhões que, corrigidos para fevereiro de 1986, ele 
vam-se a Cz$ 5,79 bilhões. Observa-se, todavia, uma queda acentuada 
dos valores alocados durante o perrodo. Com efeito, enquanto em 
1975, a valores constantes, teriam sido aplicados Cz$ 846 milhões, 
em 1983 foram alocados apenas Cz$ 230 milhões (ver Tabela V.1); 

b) do ponto de vista espacial, e sempre tomando por base valores cons 
tantes, a preços de junho de 1984, o Pólo Carajás foi o melhor aqui 
nhoado, participando com 21,9% do total dos recursos, embora esta 
participação venha caindo desde 1980, atingindo no último ano ape 
nas 11,5%; 

c) sob o aspecto setorial, observam-se duas fases perfeitamente distintas: 
na primeira, que corresponde ao período do 11 Plano de Desenvolvi 
mento da Amazônia (1975-1979), predominaram os investimentos na 
intra-estrutura frsica, sendo de destacar que somente o setor trans 
portes absorveu cerca de 25% do total alocado; e a fase atual, a partir 
de 1980, quando os investimentos nos demais setores superam, em 
1983, o setor transportes, que participou apenas com 7,8%, enquanto 
a agricultura (23,8%), o desenvolvimento urbano (25,9%). a saúde 
( 10,7%) e a educação ( 11,2%) foram os setores mais beneficiados; 

d) apesar de se reconhecer que muitos projetos só foram realizados gra 
ças à contribuição financeira do POLAMAZONIA, observa-se que, 
para alguns programas setoriais, ele passou a ser apenas uma fonte 
alternativa de financiamento, ou seja, os investimentos que eram fi 
nanciados com recursos orçamentários normais passaram a ser execu 
tados com recursos do POLAMAZON IA, não havendo, assim, um 
acréscimo real dos recursos destinados à região; 

- 

224 



) ) ) ) ) ') ) ) 

•• ••••e t;-m:t::atrD~, 11 r 1'.l:a.-1~~~-·~~-;..... ·= ,:··x • t1• ~ ••• ~~Jt a1 ffl"'i- ·rts n 

TABELA V.1 
POLAMAZÕNIA 

RECURSOS ALOCADOS SEGUNDO POLOS, PERÍODO 19715-83 

IEm CzS mil de Few.188) 

POLOS 1976 " 1976 " 19n " 1978 " 1979 " 1980 " 1981 " 1982 " 1983 " TOTAL " 
Acre 75.449 8,9 87.130 9.3 95.629 10,3 59.646 6,8 78.324 10,2 57.369 12,0 46.482 12,1 39.628 11,6 23.364 10,2 563.021 9,7 
Altamira 43.809 5,2 37.041 4,0 61.401 6,6 66.541 7,6 22.386 2,9 12.574 2.6 12.214 3,2 17.541 5,1 14. 155 6,2 287.662 5,0 
Ama pé 50.255 5,9 53.256 5,7 53 582 5,8 66.139 7,5 69.866 7,8 51.082 10,7 29.099 7,6 29.098 8,5 20.845 9,1 413.222 7,2 
Carajés 185.803 21,9 226.957 24,2 237.764 25.7 231.732 26,6 707.913 27,0 75.818 15,9 46.123 12,1 33.097 9,7 26.535 11,5 1.271.742 22,0 
Juruà-Solhnões 60.181 7,1 71,449 7,6 88.596 9,6 71.994 8,2 61.411 e.o 22.398 4,7 17.678 4,6 16.933 5,0 13.564 5.9 424.204 7,3 
Marajó 47.816 5,6 16.103 1,7 42.871 4,6 69.506 7,9 46050 6.0 28907 6.1 23582 6,2 19241 5,6 13.971 6,1 308.047 5,3 
P1tl AM-MarAnhense 112.328 13.3 135.428 14,4 112.4B4 12,1 106.M:l 12.2 84.336 10.9 65301 13,7 54 964 14.4 46.468 13,6 31.030 13.4 749.322 13,0 
Prormm - - - - - - - ·- 1Q 005 2,5 48 898 I0.3 42749 11,2 36.101 10,6 21.920 9,5 168.753 2,9 
RnrAlrnn 79.994 9,5 71.114 7,6 52.936 5,7 49.íl70 n.7 21 102 2,8 38 184 8,0 27.764 7,3 23801 7,0 19.166 8,3 384.117 6,6 
Tnpalós 135.841 16,1 190.666 20,3 104.659 11,3 íl,' 4()11 Y,4 91 .459 11,9 36 702 1,/ 36848 9,6 39.230 11,5 21.073 9,2 738.881 12.8 
Trombetas 52.530 6,2 45.622 4,9 12.587 7,fl 116 1()11 1,6 11.113 9,2 20.261 4,3 25.695 6,7 23.324 6,8 12.867 5,6 390.109 6,7 
Arlrn, e Acornpanh. 2.312 0,3 2.487 0,3 4.889 O.!, (i.711H 0,6 6107 0,8 19 063 4,0 19 526 5,0 17.077 5,0 11.500 5,0 88.249 1,5 

--- --- ----- . -- 
TOTAL 84€.318 100,0 937.262 100,0 1177.39!1 100,0 A7fl 17:1 lílO,O 7fül 732 100,0 476.563 100,0 382.714 100,0 341.539 100,0 229.990 100,0 5.787.329 100,0 --~--- - -- - . ·-. --· --- - ----- - .......... _ 
,ante: MINTE RflUDAM. 
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e) particularmente no que diz respeito ao. Pólo Carajás, de interesse ce 
pital para a área em estudo, pode-se afirmar que o POLAMAZONIA 
atingiu as metas previstas, como se pode constatar pelos projetos já 
executados e em fase final de implantação; destaca-se, contudo que 
do ponto de vista financeiro, dada a sua importância para o set~r ex'. 
terno da economia, este Pólo ganhou prioridade e estrutura organiza 
cional próprias, praticamente desvinculando-se do POLAMAZONIA. 

A titulo conclusivo, poder-se-ia dizer que, como instrumento de ação 
para o desenvolvimento regional, teoricamente à disposição da SUDAM 0 
POLAMAZON IA tem sido bastante limitado em termos de volume de recu;sos 
alocados frente às expressivas necessidades da região. Em outras palavras, 05 
Cz$ 5,79 bilhões alocados pelo programa para toda a região no período 1975-1983 
representam pouco mais do dobro das necessidades de financiamento de um único 
projeto realmente de interesse regional, o da construção das eclusas 'de Tucuruí. 
Mais ainda: na prática, não se pode dizer que o POLAMAZONIA seja um instru 
mento de ação nas mãos da SUDAM, pois as decisões de aplicações de recursos 
estão fora de controle desta. 

3.3 Política de Incentivos Fiscais: Avaliação-de uma Experiência 

3.3.1 Incentivos Fiscais na Areada SUDAM 

Os incentivos fiscais foram criados com o objetivo de estimular o em 
presariado nacional a investir na Amazônia, uma vez que a poupança interna regio 
nal é insuficiente para bancar sozinha as inúmeras oportunidades de aproveitamen 
to dos recursos naturais de que é possuidora a região. Este é, portanto, um instru 
mento voltado para incentivar o capital, e como tal deve ser avaliado. 

Em função dos incentivos fiscais, vigentes na Amazônia desde 1964, 
foram aprovados, até dezembro de 1983, 963 projetos para os mais diferentes se 
tores da economia e espalhados por toda a Amazônia Legal numa área de 
5.026.552 km2, beneficiando a totalidade das Unidades Federadas da região. 

Até aquela data, o total de investimentos programados correspondia a 
Cr$ 529,6 bilhões (a preços correntes), dos quais Cr$ 241,8 bilhões se consti 
tuiam de incentivos fiscais, isto é, 45,5% do total, e os restantes Cr$ 287 ,8 bilhões 
de recursos próprios, a cargo dos grupos empresariais interessados (ver Tabela 
V.2). 

Desse total de projetos, 101 (ou 10,5%) foram cancelados ou considera 
dos caducos até julho de 1983. Todavia, do ponto de vista financeiro, essas medi 
das não alteraram significativamente o montante total, que ficou reduzido a 
Cr$ 524,5 bilhões de investimento total e Cr$ 241,2 bilhões de incentivos fiscais. 
Verifica-se, pois, que o efeito é muito mais de caráter saneador e corretivo do que 
financeiramente expressivo. 

Tendo em vista que nenhuma análise financeira cobrindo o penedo 
1964-1983 pode desconsiderar a evolução dos preços e a variação do poder aqui 
sitivo real, os dados anuais foram atualizados para fevereiro de 1986, de modo a 
torná-los consistentes do ponto de vista analítico. Quando corrigidos, esses dados 
evidenciam que o investimento total aprovado para os 963 projetos correspondem 
à cifra de Cz$ 82,5 bilhões, dos quais Cz$ 42,9 bilhões dizem respeito à partici 
pação dos incentivos fiscais (ver Tabela V.3). 
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TABELA V.2 
RECURSOS ENVOLVIDOS NOS PROJETOS APROVADOS PELA SUDAM 

1964/83 

(Valores Correntes - CrS) 

1973 21 
(191 
13 

112) 
17 
(16) 
21 
(19) 
23 

566 .639 329 1 
(551 313 616) 
815041549 
(804.452.9651 

1 855.737 .344 
( 1 831 .277 132) 
2.259 116.956 
(2.230.804.292) 
2 726 542.514 

1 .J36 93,;i 575 ! 54 .e 
11 0;~5055~:i i 

00 2 04..,_734 º-' t 3. ·- 
12 029 ô'.:l5.9E5' ; 
3 872 105.552 i 6G,3 
(3 G4:..491.936J : 
5 197 i21 005 '43.5 
(5 141.952.9291 1 1 
4.839.209.434 156,3 1 

10.28~ 65~ 1~8 139,7 1 

9.94.., 761 .9o0 149,3 j 
18.138 805 020 '. 50,6 i 

1 

74.159.333 156 i 47,9 
152.750.509.250 44.5 

(46.4) 
237.691.307 .937 45,5 

4 2~ &!-; -:;: 7 3ô9 :-.!.:; C; 
(3.717.307 ,Fê ,€ 49; :-:5.::; J 
5.099 89'. .2E- 9 t.; 3 t.3::, -:,.:. 
(<:.52Uô:i ~:: 'E 52= 2:· ·::;:: 
ó.955.ô2E t::. · · 2_r.g· 5ai: a: 
16 353 02,S :-=: ··. 5"'L :·.: . .:. 
9.214.74:; 5=- 17.ôõê -:-:-_i,;; 
(8.583 842 3ê7 , (16 71€ 75f. ·J6: .. 
11.941 28õ 1C 22 527.9'-: 725 
(11 310.3~.5:' 21.55~ 9-::,<1;.: 
16.027.342 299 32.8 i4.566 87:3 
115.396 439 C':? <:3 ~ .842 E.:?.7 3-1: 
20 926 626 '.77 . 42.758 336 833 
(20.295.722 957, 1 (41 786 395 6'.i2 
30 103 9'.l. ::- 6: 8:c- . L. ::5.: 
(29473011.6:.i, 1159.925.2::>:622, 
65.637.270.742 i 135 056 4 75 ')'.)9 
(65.006.367.522, 11 i34 084.533 77'ê 
133.549.037.595 , 287 806 984.259 

( 132.918 134.3761, '128ô.835 043 028) 
241.804 786 508 525.498.292 196 
(241.173 883.288) (524.526.350.965) 

:X:,' 

~.2 
-- ~ !:):), I 

52.i 

53.0 

48.8 

48.9 

48,6 

46.4 

45,7 

VALOR VALOR 
ANO NQ INC. FISCAIS INV. TOTAL A/B ACUMULADO ACUMULADO CID 

IA) (B) (%) INCENTIVOS DE INV. TOTAL (%) 
ICI (D) 

1964 6 13.301.844 23,5 3.121.500 13.301 844 23.5 
(3) (6.397.4171 (2.616 5001 (6.397.417) 

1965 11 18.637.853 38,8 10.003.438 31.939 697 31,3 
(07) ( 14 .343.320) (8 643.525) 1 (20 740 7371 

1966 33 148.304 665 47,3 80 104 889 180 244 362 44,4 
(21) ( 1 08.996 .263) (71.366103• 1 ( 129 737.000, . 

1967 77 41312e135 71,3 ! 374 662 1)6 593 ~-2 49- ê3,1 
(67, 1377.805 15õ; 1 (342 3i 7 923 !:>:-.:-~: - :i= 

1966 70 506272827 !6i.4 : 685 4G: :,:.i: ~-J'Q~ê..!.~:?~~ . E:,3 
(56) (410.676622) i (587 586 366 (918.215 78J, i 

1969 90 876.937.468 68,6 1.287.187.479 1.976 582.792 1 65. 1 
(79) í782.341 457) 11120.0453471 ( 1 700 560 237) 

1970 98 1.312470923 69,71 2.202 340 166 3 289.053.715 1 67,0 
(80) ( 1 177 056 995) ( 1.934 793 748) 1 (2.877617 232) 1 

1971 61 1 082.703 390 59,5 2 846.441 046 4.371 757 105 65. 1 
(49) 1900 863 7921 1 (2451 674 i50: 1 (3.778 481 0241 1 

1972 55 1 961 049.654 44,5 1 3.718210409 ; ~ 3~~ ~~ ?5? ! 58,7 1441 - -- - __ ,.. _ ........• , . .,.. --- -- - --- 

1974 

1!?75 

1976 

1977 

1978 25 4 086.054.198 

20 4.899.283 878 

36 9177 288 650 

51 35.533.355.915 

92 67.911.766.854 

143 108.255. 748 912 
963 
(862) 

Fomes: SUDAM/DAI/CEIFAS 
Nota: Os valores com parêntesis excluem os projetos cancelados e caducos, assim considerados até julho de 1983. 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 
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TABELA V.3 
RECURSOS ENVOLVIDOS NOS PROJETOS APROVADOS PELA SUDAM 

(Em Cz$ milhões de Fev./86) 

..,; part 
~ de t 

va s 
..., dos 

. cêrr 
~ ases 
...,;i 3,1 .., 
~ agr< 
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.., equ 
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ANO NQ INCENTIVOS INVESTIM. VALOR ACUM VALOR ACUM. 
FISCAIS TOTAL INC. FISCAIS INVEST. TOTAL 

1964 6 68 291 68 291 
1965 11 96 260 164 551 
1966 33 708 1.498 872 2.049 
1967 77 2.317 3.250 3. 189 5.299 
1968 70 1.969 3.208 5.158 8.507 
1969 90 3.164 4.611 8.322 13.118 
1970 98 4.010 5.750 12.332 18.868 
1971 61 2.345 3.942 14.677 22.810 
1972 55 2.706 6.088 17.383 28.898 
1973 21 1.531 2.802' 18.914 31.700 
1974 13 1 .711 4.291 20.625 35.991 
1975 17 3.047 5.054 23.672 41.045 
1976 21 2.626 6.042 26.298 47.087 
1977 23 2.222 3.944 28.520 51.031 
1978 25 2.401 6.044 30.921 57.075 
1979 20 1.870 3.795 32.791 60.870 
1980 36 1.749 3.458 34.540 64.328 
1981 51 3.227 6.735 37.767 71.063 
1982 92 3.156 7.098 40.923 78.161 
1983 143 1.976 4.339 42.899 82.500 

Fonte: SUDAM. 
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Tomando como base o Produto Interno Bruto - PIB da região Norte 
para 1980, estimado em US$ 5 bilhões, observa-se que a contribuição da pai ítica 
de incentivos fiscais, quando efetivados esses investimentos, será bastante expressi 
va se comparada com a poupança interna da região. Com efeito, estão programa 
dos investimentos superiores ao PIB da região de 1980 (considerada a taxa de 
câmbio de Cz$ 13,84 de fevereiro de 1986 por 1 US$, os investimentos totais 
ascenderiam a US$ 6,0 bilhões e o valor global dos incentivos aprovados a US$ 
3. 1 bilhões}. 

Do ponto de vista setorial, a SUDAM considera cinco grandes grupos: 
agropecuário, industrial, serviços básicos, agroindustrial e setorial (Tabela -V .4). 
Nestes termos, o setor mais beneficiado foi o industrial, com alocações de recursos 
equivalentes a 43,3% do total, seguindo-se o agropecuário (35,0%), serviços bási 
cos (12,7%), agroindustrial (5,8%) e setorial (3.8%). Cabe esclarecer, entretanto. 
que essa classificação é mais institucional do que econômica. Na realidade, o que a 
SUDAM classifica como agropecuário se refere exclusivamente a projetos de pe 
cuária; os agroindustriais constituem projetos de natureza predominantemente 
agrícola; os chamados projetos setoriais englobam aquelas atividades de turismo, 
pesca, f lorestamento, e/ou reflorestamento; e, finalmente, os serviços básicos que 
correspondem a projetos de educação, energia e telecomunicações. A estes, cuja 
participação já é expressiva ( 12,7%), devem-se apropriar os dispêndios feitos pelos 
projetos de pecuária na implantação de sua própria infra-estrutura. isto é, abertura 
de estradas, construção de campos de pouso, dotação de serviços de educação e 
saúde. Mesmo sem poder quantificar esse adicional sabe-se que essas aplicações são 
expressivas, bastando mencionar que determinado projeto construiu mais de 
200 km de estradas de penetração por conta de recursos que, de outra forma ou 
em outra região, seriam aplicados diretamente no setor pecuário. 

TABELA V.4 
INVESTIMENTO TOTAL APROVADO PELA SUDAM DE 1964 a 1983 

(Em Cz$ milhões de FevJ86) 
PROJETOS VALOR (CzS milhões) 1 % 

Agropecuários 
1 ndustriais 
Serviços Básicos 
Agroindustriais 
Setoriais 

28.869 35,0 
35.730 43,3 
10.444 12.7 
4.796. 5,8 
2.658 3,2 

82.497 100,0 TOTAL 

Fonte: SUDAM. 

A total efetivação dos investimentos programados e seus efeitos econô 
micos e sociais só se farão sentir nos próximos anos, na medida em que forem 
cumpridos os cronogramas de execução física desses projetos. Enquanto a implan 
tação de um projeto industrial localizado em Belém, Manaus ou outro centro ur 
bano pode se viabilizar num prazo médio de um a dois anos, dependendo de sua 
complexidade, os projetos de pecuária, cuja localização se dá em regiões muitas 
vezes de difícil acesso, podem levar de seis a oito anos ou mais, até a sua total im 
plantação. 
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~ exatamente nesses municípios onde tambám se presencia o surgimento de grandes focos 
de tensões sociais, principalmente na região de Conceição do Araguaia e Santana do Ara 
guaia, problemas esses que serio abordados posteriormente. 
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A liberação das parcelas de incentivos fiscais ocorre quando da constata 
ção in loco do grau de implantação do projeto e guarda, de certo modo, uma cor 
respondência com o volume de recursos próprios efetivamente aplicados pelo gru 
po empresarial. Assim, na ausência de um completo levantamento sobre o grau de 
implantação desses projetos, o valor liberado à guisa de incentivos fiscais tem sido 
usado como um indicador do ritmo de implantação dos projetos. 

Em termos reais, já foram liberados cerca de Cz$ 17,37 bilhões dos 
Cz$ 42,89 bilhões de incentivos fiscais, isto é, 40% do comprometido. Admitin 
do-se uma contrapartida de recursos próprios aproximadamente do mesmo mon 
tante, devem ter sido aplicados, na Amazônia Legal, recursos equivalentes a US$ 
2,5 bilhões, decorrentes dos projetos de incentivos fiscais aprovados pela SUDAM. 
Embora seja um valor pequeno comparado com os investimentos em realização 
por conta do Programa Grande Carajás, por exemplo, vale lembrar que esta cifra 
corresponde a aproximadamente 50% do PIB da região em 1980 (Tabela V.5). 

No que diz respeito à alocação espacial (Tabela V.6), essas liberações 
estão concentradas no Pará (35,4%), Mato Grosso (31,5%), Amazonas (16,9%), 
Maranhão (6,2%) e Goiás (5,4%). As demais Unidades Federadas (4,6%) absorvem 
o restante. Do ponto de vista setorial, o total das liberações está assim distribuído: 
agropecuária (44,8%), industrial (40,3%), serviços básicos (6,0%), agroindustrial 
(5,9%) e setorial (3,0%) (ver Tabela V.7). 

Uma comparação entre os recursos liberados e o total de incentivos fis 
cais comprometidos setorialmente permite verificar, a grosso modo, o ritmo de 
implantação dos projetos, constatando-se uma supremacia dos projetos industriais, 
para os quais já foram liberados 43,2% do comprometido, enquanto para os proje 
tos de pecuária foram liberados 40, 1 % desses valores. 

:1 

3.3.2 Incentivos Fiscais na Região do Araguaia-Tocantins 

Cabe agora proceder a uma análise da política de incentivos fiscais espe 
cificamente em relação à área do PRODIAT, situada dentro da chamada Amazô- 
nia Oriental. T 

Os dados constantes da Tabela V .8 evidenciam, de imediato, a impor 
tância que essa área assume em termos da política de incentivos fiscais. Do total 
dos projetos aprovados 275 estão localizados na área do PRODIAT, dos quais 
132, ou seja, quase a metade, localizam-se no Estado de Mato Grosso. Neste, ocor 
re uma grande concentração de projetos nos municípios de Barra do Garças (87), 
Luc iara (21) e Cuiabá { 13). 

Depois de Mato Grosso seguem-se, pela ordem, como estados mais be 
neficiados, o Pará, com 72 projetos, Goiás, com 60, e finalmente o Maranhão, 
com 11. 

Em termos de concentração espacial, observa-se que o fenômeno cons 
tatado no Mato Grosso repete-se no Pará, onde os muntcrplos de Conceição do 
Araguaia e Santana do Araguaia respondem por 62 dos 72 projetos aprovados. 
Também no Maranhão ocorre uma forte concentração espacial, uma vez que, dos 
11 projetos aprovados, 1 O estão situados no munidpio de Imperatriz{*). Por ou 
tro lado, no Estado de Goiás, com exceção do rnunicrpio de Araguaína, onde es 
tão localizados 11 dos 60 projetos, os demais 49 estão distribu(dos em 20 municí 
pios, sem qualquer concentração expressiva. 

'l 
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DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DOS INCENTIVOS FISCAIS 
LIBERADOS PELA SUDAM 

1965/83 

, .. ,. J ,.:" ·. / 
t .• l···· !:' .· .. r,, 
i -:.: ' .. : ' 
i (Em Cz$ mil de Fev./86) 

-ANOS AGROPE· INDUS- SERVIÇOS AGROIN- SETORIAL TOTAL CUARIO TRIAL BASICOS DUSTRIAL 

1965 - 12.092 - - - 12.092 
1966 11.814 71.089 - - - 82.903 
1967 85.168 125.125 - - - 210.293 
1968 181.840 176.148 82.656 509 - 441.153 
1969 385.758 280.603 33.311 3.776 3.824 707.272 
1970 676.903 480.116 162.029 12.792 23.508 1.355.348 
1971 541.316 450.375 122.168 25.257 8.419 1.147.535 
1972 515.367 319.614 72.377 8.045 9.731 925.134 
1973 424. 125 368.697 27.125 13.777 23.484 857.208 
1974 436.089 388.986 4.555 27.753 32.388 889.771 
1975 690.601 742.172 5.207 67.178 60.802 1.565.960 
1976 601.33a 509.229 48.924 55.189 86.496 1.301.176 
1977 607.539 373.006 64.785 19.692 55.149 1.120.17i 
1978 555.355 452.252 118.670 30.480 47.907 1.204.664 
1979 413.432 481.547 59.784 86.210 89.954 1.130.927 
1980 406.038 552.159 28.493 29.184 16.592 1.032.466 
1981 321.180 547.644 25.957 73.363 28.922 997.066 
1982 388.811 614.678 70.652 96.044 36.109 1.206.294 
1983 468.859 521.806 38.176 131.008 21.632 1.181.481 

SOMA 7.711.533 7.467.338 964.869 680.257 544.917 17.368.914 

% 44,4 43,0 5,6 3,9 3,1 100,0 

Fonte: SUDAM. 

r: 
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TABELA V.6 
DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DOS INCENTIVOS FISCAIS LIBERADOS PELA SUDAM 

1965/83 

(Em Cz$ mil de Fev./86) 

ANOS ACRE AMAPA. AMAZONAS GOIAS MARANHÃO MATO PARA RONDÕNIA RORAIMA TOTAL GROSSO 

1965 - - 5.136 - 1.741 - 5.207 - - 12.084 
1966 - 14.223 4.539 - 8.316 5.048 50.777 - - 82.903 
1967 - 32.364 24.860 310 14.636 40.036 92.419 978 4.675 210.278 
1968 2.011 11.146 42.000 16.695 26.052 178.621 163_508 294 795 441.122 
1969 2.290 199 40.299 42.278 41.205 220.628 343.376 1.670 15.304 707.249 
1970 27.110 12.887 160.757 72.417 52.788 508.546 513.761 - 7.076 1.355.342 
1971 15.010 144.833 128,.106 47.287 61.748 380.463 367.831 2.250 - 1-147.528 
1972 6.511 59.625 113.240 39.678 55.443 385.941 262.469 2.218 - 925.125 
1973 4.126 4.587 129.410 44.544 51.278 309.851 307.021 6.368 -: 857.185 
1974 2.361 20.193 150.279 47.151 52.526 358.084 245.560 13.610 - 889.764 
1975 15.407 6.758 354 848 79.850 155.454 556.723 393.597 3.307 - 1.565.944 
1976 9.596 7.171 246.132 82.958 87.848 482.470 368.149 16.854 - 1_301.178 
1977 2.441 4.889 173.930 83.117 57.534 418.265 370.963 9.023 - 1.120.162 
1978 5.875 4.349 233.030 67.217 83.904 372.044 422.066 13.229 2.934 1.204.648 
1979 23.262 2.099 278.592 94.454 72.886 237.355 414.004 5.692 2.568 1.130 912 
1980 28.628 6.328 207.058 19.955 97.451 249.646 405.490 12.553 5.334 1 032.443 
1981 13.046 16.003 199.235 20.288 42.723 282.448 408.312 8.276 6.718 997.049 
1982 15.089 24.407 225.231 78.840 65.452 227.410 552.414 7.052 10.375 1.206.270 
1983 13.976 38.613 223.522 97.236 48.718 263.280 469.177 3.840 23.103 1.181.465 

SOMA 186.739 410.674 2.940.204 934.275 1.077.703 5.476.859 6.156.101 107.214 78.882 17.368.651 

% 1, 1 2,4 16,9 5,4 6,2 31.5 35.4 0,6 0,5 100,0 

Fonte: SUDAM. 
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TABELA V.7 
DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DOS INCENTIVOS FISCAIS 

COMPROMETIDOS PELA SUDAM 
1964/83 

1 
1 ( 1: 
j 

(Em Cz$ milhões de Fev./86) 
5GfOR AGROPE- INDUS- SERVIÇOS AGROIN- SETORIAL TOTAL ANO\ CUARIO TRIAL BASICOS DUSTRIAL 

1964 - 68 - - - 68 
1965 - 96 - - - 96 
1966 278 423 7 - - 708 
1967 1.719 571 - 27 - 2.317 
1968 1.192 443 267 22 46 1.970 
1969 1.375 1.353 76 16 344 3.164 
1970 1.420 1.664 729 125 72 4.010 
1971 1.329 816 169 - 31 2.345 
1972 1.154 1.209 187 144 12 2.700 
1973 739 511 3 158 121 1.532 
1974 1. 186 440 68 - 17 1.711 
1975 1.424 1.207 - 121 294 3.046 
1976 1.588 605 432 - - 2.625 
1977 642 1.108 187 274 11 2.222 
1978 787 1.369 153 40 51 2.400 
1979 655 1.017 - 84 114 1.870 
1980 655 693 40 303 58 1.749 
1981 980 1.715 109 341 82 3.227 
1982 1.460 1.188 117 378 14 3.157 
1983 653 771 28 482 41 1.975 

SOMA 19.236 17.267 2.572 2.515. 1.308 42.898 

% 44,8 40,3 6,0 5,9 3,0 100,0 

t 11 

Fonte: SUOAM. 
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TABELA rv» 
INVESTIMENTOS APROVADOS PELA SUDAM PARA A BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 

1964/1983 
(Em Cz$ milhlles de Fev.1861 
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\ SETOR ECONÔMICO NOMERO PRIMÃRIO SECUN- TERCIÃRJO INCENTIVOS INVESTIM. " UNID.FEDJMUNICll'lO\ PROJETOS DARIO FISCAIS TOTAL 

PARA 
- Abaetetuba 2 11 11 - 13 22 0.3 
- Barcarena 1 4 - - 3 4 0,1 
- Conceição do Araguaia 35 1.170 - 2 623 1.172 16.4 
- ltupiranga 1 123 - - 86 123 2.0 
- Marabá 2 212 19 - 111 231 3,6 
- Moiu 3 148 - - 74 146 2,3 
- Santana do Araguaia 27 2.733 1.918 - 2.446 4651 73,0 
- Tucuruí 1 19 - - 14 19 0,3 

SOMA 72 4.420 1.946 2 3.572 6.370 100,0 

% 69,4 30,6 - - 100,0 

MARANHAo 
- 1 rnperatrtz 10 272 229 - 344 501 97,5 
- R1acMo 1 13 - - 9 13 2,5 

SOMA 11 265 229 - 353 514 100,0 

% 55.4 44,6 - - 100,0 

MATO GROSSO 
- Agua Boa 2 161 - - 103 161 1,7 
- Barra do Garças 67 4.601 347 - 3.447 4948 53,0 
- Canarana 1 79 - - 48 79 0.9 
- Cu1abá 13 202 193 694 573 1 089 11.7 
- Lucíara 21 2.034 - - 1.316 2.034 21,8 
- Poxoréo 2 136 - - 58 136 1,5 
- Santa Terezmna 3 157 - 192 130 349 3,7 
- São Félix do Araguaia 2 495 - - 283 495 5,3 
- Tonxoreu 1 37 - - 14 37 0,4 

SOMA 132 7.902 540 886 5.972 9.328 100.0 

% 84,7 5,8 9,5 - 100,0 

GOIAS 
- Araguacema 5 91 - - 62 91 3,2 
-Araguac;:u 2 47 - - 34 47 1,6 
- Araguaína 11 304 210 - 363 514 17,B 
-Arapoema 4 91 - - 67 91 3.2 
- Arraias 1 - 9 - 7 9 0,3 
- Conoeiçllo do Araguaia 3 26 - - 17 26 0.9 
- Couto MagalMes 4 34 17 - 37 51 1,8 
- Cnstalêndia 1 25 - - 19 25 0,9 
- Dianópohs 2 47 - - 33 47 1,6 
- Formoso do Araguaia 4 222 - 3 138 225 7,8 
- Guara: 1 18 • - - 12 18 0,6 
-Gurup, 4 505 158 22 446 685 23.7 
- M,raoema do Norte 1 8 - - 6 8 0,3 
- Nazaré 1 87 - - 65 87 3,0 
- Paralso do Norte ce Gciás 1 67 - - 50 67 2,3 
- Paranã 1 6 - - 4 6 0,2 
- Peixe 2 47 - - Z3 47 1,6 
- P1um 4 145 - - 97 145 5,0 
- Porto Nacional 1 6 - - 4 6 0,2 
- T ocennnópctrs 6 156 499 - 342 655 22.7 
- Xambíoá 1 37 - - 28 37 1,3 

SOMA 60 '969 893 25 1.854 2.887 100,0 

% 68,2 30,9 0,9 - 100,0 

TOTAL 275 14.576 3.610 913 11.751 19.099 

% 76,3 18,9 4,8 - 100,0 

Fontes: SUDAM/DAI. 
Cila.ilos: SUDAM/CPR. 
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Para se ter uma idéia de distribuição setorial desses projetos foi necessá 
rio proceder-se a alguns ajustamentos no desdobramento adotado pela SUDAM e à 
sua correspondência com os três setores básicos da economia. Assim, os projetos 
classificados pela SUDAM como agropecuários e agroindustriais foram enquadra 
dos no Setor Primário, os industriais no Setor Secundário, os de serviços básicos 
no Setor Terciário e os denominados pela SUDAM de "setoriais" foram conside 
rados caso a caso, e enquadrados em um dos três setores, de acordo com a ativi 
dade predominante do projeto. Por exemplo, em relação aos projetos de pesca, 
considerados no grupo dos "setoriais", procurou-se saber se a atividade predomi 
nante era a piscicultura, a simples captura ou a industrialização do pescado. No 
caso das duas primeiras, adotou-se como critério enquadrá-los no Setor Primário 
e, na última hipótese, dentro do Setor Secundário. 

Assim procedendo, constatou-se que 76,3% dos projetos aprovados 
para os vales do Araguaia-Tocantins são do Setor Primário, 18,9% do Setor Secun 
dário, e 4,8% do Setor Terciário. Em suma, ocorre na área uma grande predomi 
nância dos projetos agropecuários. 

Se se espera, por um lado, que esses projetos agropecuários atenderão 
ao objetivo de ocupação econômica da Amazônia, reconhece-se também que, a 
curto e médio prazos, eles serão responsáveis por graves problemas colaterais decor 
rentes de sua implantação. Entre estes, cabe explicitar: o longo perfodo de rnatu 
racão. acima de seis-oito anos; tensões sociais no campo, decorrentes de conflitos 
de terras; e deterioração das condições de saúde e saneamento, em função do ace 
lerado crescimento populacional da área. 

O longo penedo de maturação desses projetos está relacionado ao prazo 
de implantação da infra-estrutura da fazenda até a chamada fase de estabilização 
do rebanho. No curto prazo, portanto, os efeitos vis(veis, mas, nem sempre passí 
veis de mensuração, incidem sobre a absorção de mão-de-obra não qualificada lo 
cai para aquelas tarefas de limpeza e preparo do solo. Mesmo considerando que, 
nesta fase, os efeitos sentidos são, em princrpio, de caráter aleatório e temporário. 
e longo per rodo que decorre desde o inicio até a maturação, bem como o grande 
número de projetos em processo de implantação concentrados em certas áreas 
fazem com que esses efeitos se prolonguem por muito tempo . 

Outros impactos mais significativos, entretanto, só se revelarão a médio 
e longo prazos, a partir do momento em que o produto decorrente da atividade 
criatória passe a ser processado industrialmente no local. · - 

Por enquanto, essa integração vertical é muito reduzida, resumindo-se 
a uns poucos projetos, listados a seguir: 

a) Castanha Industrial do Pará S/A (CIPASA) - Marabá (PA); 
b) Atlas Frigor(fico S/A -Santana do Araguaia (PA); 
c) Companhia Agroindustrial do Araguaia {CIDA) - Imperatriz (MA); 
d) Companhia Madeireira e Exportadora (COMEX) - Imperatriz (MA); 
e) Frigori'fico Vale do Tocantins S/A - Imperatriz {MA); 
f) Laminados da Amazônia S/A - Imperatriz {MA); 
g) Grande Maranhão de Compensados S/A {GRAMOSA) - Açailândia 

{MA); 
h) Galletti Agroindustrial S/A {GAISA) - Imperatriz (MA); 
i) Tocantins óleo de Babaçu S/A (TOBASA) -Tocantinópolis {GO); 
j) Agroindustrial de Alimentos S/A (ASA) -Aragua(na {GO); 
1) Canadense S/A - Indústria de Pneus Agrícolas - Gurupi (GO); 
m)SUDANISA -Cia. lnd. de Alimentos - Barra do Garças (MT); 
n) Produtos Alirnentrcios da Amazônia S/A (PASA) - Barra do Garças 

(MT)_ 
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3.3.3 Avaliação da Política de Incentivos Fiscais da Amazônia 

1 

1 
1 

Mesmo sem poder ser conclusivo a respeito, o que só seria possi'vel a 
partir de pesquisa mais aprofundada, apresentam-se a seguir alguns temas polêmi 
cos a respeito da implantação da pol (tica de incentivos fiscais na Amazônia. 

3.3.3.1 Geração de Empregos 

Um dos pontos de maior controvérsia da pol (tíca de incentivos fiscais 
diz respeito aos coeficientes de geração de empregos inerentes aos investimentos 
que têm sido realizados na região. 

Critica-se geralmente o fato de que o custo de geração de um novo em 
prego seria relativamente elevado. Tomando-se por base os dados acumulados até 
dezembro de 1983, no que diz respeito ao investimento total aprovado, corrigidos 
para fevereiro de 1986, e confrontando-os com a geração de empregos previstos, 
tem-se um custo da ordem de Cz$ 630 mil por unidade de emprego a ser gerado 
(Tabela V .9). Considerando-se o investimento total desdobrado pelos diferentes 
setores, observam-se grandes variações. Para gerar uma unidade de emprego no 
setor industrial necessita-se de Cz$ 467 mil, enquanto nos projetos enquadrados 
no grupo chamado de "setorial" esse valor eleva-se a Cz$ 667 mil. Nos projetos 
agropecuários o cus to a I cança Cz$ 1 , 16 mi Ih ões. 

TABELA V.9 
INVESTIMENTO TOTAL POR PESSOA OCUPADA 
EM PROJETOS APROVADOS PELA SUDAM(*) 

(Em Cz$ mil de Fev./86) 

ANO AGROPE- INDUS- SERVIÇOS AGROIN- SETORIAL TOTAL CUARIO TRIAL BÁSICOS DUSTRIAL 

1973 859 304 1.670 - - 554 
1974 885 349 1.736 - - 596 
1975 936 390 1.740 - - 647 
1976 1.019 399 818 - - 645 
1977 1.053 422 800 1.850 28.642 660 
1978 1.101 441 836 1.343 - 673 
1979 1.153 435 836 1.196 4.108 667 
1980 1.132 421 842 1.126 1.981 648 
1981 1. 118 433 847 1.023 2.173 653 
1982 1.030 450 aro 944 1.852 657 
1983 1.156 467 585 634 667 630 

Fonte: SUDAM. 
Nota: ( *) fndice de valores acumulados até o ano de referência. 

Transformando-se esses valores em dólares temos os seguintes custos de 
gerações de emprego (ver Tabela V.1 O): 
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TABELA V.10 
INVESTIMENTO TOTAL POR PESSOA OCUPADA EM PROJETOS APROVADOS PELA SUDAM(*) 

(Em USS 1.00) 

ANO AG ROPECUAR 10 INDUSTRIAL SERVIÇOS AGRO· SETORIAL TOTAL BASICOS INDUSTRIAL 

1973 62.558,25 22.125.44 121.550,99 -- - 40.300,94 
1974 64.409,72 25.376,11 126.392,51 - - 43.386,60 
1975 68.113,76 28.420,30 126.682,59 - - 47.113,63 
1976 74.196,65 29.011,96 59.538,25 - - 46.978,84 
1977 76.676,93 30.752,63 58.249,89 134.647,44 2.084.957 ,59 48.007,55 
1978 80.168,92 32.104,75 60.883,70 97.749,66 - 48.968, 16 
1979 83.924,76 31.685,52 60.883.70 87.086,83 299.000,17 48.516,89 
1980 82.399,99 30.655,90 61.311,95 81.938,75 144.219,25 47.134.48 
1981 _81 .38~ ,_Q3 31 .p 1 Q_,_59 _ 91.93_1 ,80 74._445,62 158.173, 19 47.512,97 
1982 74.977,20 32.789,96 65.028,01 68.752, 11 

- . 
134.813,56 47:855,91 

1983 84.116,55 34.026,78 42.565,93 46.118,23 48.582,97 45.889, 12 

Fonte: SUDAM. . 
Nota:(*) fndice dos valores acumulados até o ano de referência. 
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Projetos 
- Agropecuários . 
- 1 ndustriais . 
- Setoriais : . 
- Média para todo programa de incentivos . 

US$ 
84.116 
34.027 
48.583 
45.889 
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Observa-se o custo relativamente elevado para cada emprego criado no 
setor agropecuário, que, em parte, se explica pelo peso dos investimentos de infra 
estrutura inclu (dos_ nesses projetos (abertura de estradas, etc.} e pela concentração 
em projetos pecuários. 

O custo do emprego industrial - US$ 34.027 -, é cornpatrvsl com 
aquele estimado para projetos semelhantes do Nordeste - US$ 36 .900( *). 

A propósito do assunto caberia fazer as seguintes considerações: 
a) é sabido que o custo de geração de emprego varia de setor para setor, 

destacando-se como exemplos mais comumente citados o setor da 
construção civil e o do comércio como aqueles que exigem menor in 
vestimento por unidade de emprego gerado. Estes dois setores, toda 
via, não são beneficiados pela atual política de incentivos fiscais; 

b) a maior parte dos projetos aprovados pela SUDAM se classifica como 
de pecuária de corte, atividade que é, por si só, pouco significativa 
em termos de criação de empregos permanentes. Particularmente na 
Amazônia, onde ainda se encontram imensos vazios demográficos, 
esses projetos adotam uma tecnologia de criação extensiva, caracte 
rizada por uma baixa capacidade de suporte de pastagem por unidade 
animal e por baixos coeficientes de utilização de mão-de-obra; 

e) no caso especifico da área da SUDAM, tem-se reconhecido que mui 
tos projetos agropecuários tiveram que incluir, entre os investimentos 
previstos, a realização de obras de infra-estrutura, tais como a cons 
trução de rodovias de penetração e de campos de pouso, e a instala 
ção de unidades escolares ou hospitalares - ítens de inversões que, 
normalmente, não integrariam os orçamentos desses projetos nas 
regiões mais bem dotadas de infra-estrutura econômica e social; 

d) cabe reconhecer que, apesar de tudo, a implantação de um projeto 
pecuário numa região como a Amazônia causa uma série de efeitos 
positivos para frente e para trás, não quantificáveis. Na verdade, é jus 
tamente nas áreas de concentração de projetos aprovados pela 
SUDAM que a população cresce a taxas mais elevadas. Se aceitarmos 
como válida a premissa de que a população migra para onde as opor 
tunidades de emprego acontecem, conclui-se que esses projetos geram 
outros empregos indiretos com reflexos favoráveis, inclusive na arre 
cadação de impostos federais e'rnunicipals: 

e) essas vantagens indiretas, entretanto. teriam de ser confrontadas com 
os reflexos perniciosos que, eventualmente, acompanham a implanta 
ção desses projetos, tais como as tensões sociais decorrentes de pro 
blemas fundiários e os danos causados ao meio ambiente; 

f) no que se refere ao setor industrial, cujo custo de geração de um em 
prego seria de US$ 34 mil, cabe observar que, se as indústrias que 
estão sendo implantadas sob a égide dos incentivos fiscais têm adota- 

(*) Vflr MAGALHÃES, A. Rocha, "lndustrializaçlo e desenvolvimento regional; a nova 
ind6stria do Nordeste". (Mimeo) e HOLANDA, Nilson, .,Subsídios para um programa 
especial de fomento â pequena e média indClstrias do Nordeste", Síntese, p. 64, janeiro de 
1984. (Mimeo). 
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do uma tecnologia de capital intensivo, em detrimento de unidades 
mais absorvedoras de mão-de-obra, tal opção decorreria de dois fato 
res principais: 
- o subs(dio ao capital, como demonstrado anteriormente. torna 

esse fator produtivo relativamente mais econômico que os demais, 
do ponto de vista do empresário privado; e 

- as reduzidas dimensões do mercado regional determinam a necessi 
dade de os projetos terem em vista o mercado extra-regional ou até 
o internacional, onde a concorrência é mais intensa em termos de 
qualidade e preço, o que exige tecnologia mais intensiva de capital. 

3.3.3.2 Concentração de Renda 

Outro ponto que tem suscitado constantes e veementes cr(ticas à pai í 
tica de incentivos fiscais é aquele que se refere ao aspecto de concentração de 
renda. 

Em termos quantitativos, essa concentração de renda decorreria do fato 
de que são empresários que auferem maiores lucros (e, por conseguinte, recolhem 
maior volume de imposto de renda) justamente aqueles que recebem mais incenti 
vos para aplicação na região, através do Fundo de Investimento da Amazônia 
(FINAM). 

Por outro lado, as pequenas e médias empresas, que se confundem com 
as próprias empresas nitidamente regionais, pouco ou nenhum acesso têm a esses 
recursos. Resta-lhes, apenas, a obtenção de outros incentivos fiscais que não os de 
colaboração financeira, como é o caso da isenção do imposto de renda, isenção do 
imposto de importação de máquinas e equipamentos sem similar nacional e, even 
tualmente, isenção de tributos estaduais e/ou municipais. Exceto o caso da isen 
ção do imposto de renda, exclusivamente de natureza regional, todas as demais 
isenções hoje em dia podem ser concedidas em qualquer parte do território nacio 
nal. 

As dificuldades de acesso das pequenas e médias empresas regionais aos 
benefi'cios do sistema de incentivos fiscais da SUDAM começam a partir da pró 
pria elaboração do projeto de investimento. De modo geral, admite-se que o custo 
de elaboração desse projeto não é inferior a 1.000 OTN's, podendo elevar-se a 
1.500 ou mais, dependendo da complexidade do empreendimento. Mesmo saben 
do-se que essa despesa pode ser incluída nos custos de implantação do projeto. 
quase sempre este pagamento implica num desembolso de recursos próprios antes 
de qualquer liberação de incentivos fiscais. 

Na eventualidade de o pequeno ou médio empresário encontrar fonte 
de financiamento cornpatrvel para arcar com as despesas de elaboração do projeto, 
um segundo grande obstáculo tem que ser enfrentado: a própria liberação de re 
cursos ao FINAM. Por se tratar de recursos de custo inferior ao daqueles que são 
oferecidos pelo sistema financeiro tradicional, suas disponibilidades se tornaram 
limitadas em relação ao volume global necessário para a implantação de todos os 
projetos já aprovados. Mais especificamente, estima-se que, para garantir a implan 
tação dos projetos aprovados até 1983, seria necessário um aporte de recursos adi 
cionais da ordem de Cz$ 25,4 bilhões. 

Evidencia-se, desse modo, o elevado grau de dificuldade que as peque 
nas e médias empresas enfrentam na disputa dos incentivos fiscais, principalmente 
quando se sabe que grande parcela dos recursos do FINAM são incentivos fiscais 
cativos, ou seja, de uso exclusivo do detentor desses mesmos incentivos. Estes são 
assegurados ao grupo através do Art. 18 do Decreto-Lei nQ 1.376, de 12/12/74, 
que diz: "As agências de desenvolvimento reqional e setorial e as entidades opera 
doras dos Fundos assegurarão às pessoas jun'drcas. ou çrupo de empresas coligadas 
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3.3.3.3 Vazamentos de Recursos de Incentivos 
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que, isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos 51% do capital votante da 
sociedade titular do projeto beneficiário do incentivo, a aplicação nesse projeto de 
recursos equivalentes aos valores dos certificados de aplicação de propriedades 
dessas pessoas jurídicas, obedecido o limite de incentivos fiscais aprovados para 0 
projeto". 

.j 

Outra cn'tica que é feita à pol (tica de incentivos fiscais para a Amazô 
nia consiste em admitir-se que o mecanismo permite certos vazamentos dos recur 
sos de incentivos em favor das regiões geradoras desses mesmos recursos. 

Para efeito de análise do problema identificado, recorre-se ao caso dos 
projetos agropecuários, preferentemente aqueles localizados na periferia sul da 
Amazônia Legal, já nas proximidades da região Centro-Sul. Nesses projetos. com 
exceção da madeira para construção das cercas e da infra-estrutura da fazenda, 
quase todos os (tens de investimentos seriam adquiridos fora da região. Assim, na 
fase de implantação do rebanho, as matrizes e reprodutores são adquiridos nos 
centros tradicionais de criação. Também as máquinas e Implementes agr(colas pro 
vêm do Centro-Sul. Após a entrada em funcionamento, a comercialização da pro 
dução é feita predominantemente fora da região. Admite-se ainda que, na hipótese 
de se revelarem lucrativos, os dividendos proporcionados pertencem, na maior par 
te, a acionistas não residentes na área. 

O longo per(odo de maturação dos projetos agropecuários, as dificulda 
des das vias de escoamento do produto pela Amazônia e a inexistência de canais 
de comercialização adequados são fatores comumente alegados para explicar os 
reduzidos beneHcios que a implantação desses projetos tem trazido para a região 
em termos de contribuição ao aumento de suas exportações ou até mesmo de ele 
vação do consumo interno per capita do produto. 

No caso dos projetos industriais, consideram-se menos expressivos os 
vazamentos identif icados, ao se fazer sua comparação com os projetos agropecuá 
rios. Assim, além da utilização de matérias-primas regionais, o período de implan 
tação mais rápido, localização restrita e a uns poucos núcleos urbanos já dotados 
de infra-estrutura e relativa proximidade dos principais mercados consumidores, 
grande parte da produção é comercializada internamente, apropriando-se tarnbém 
em favor da região a distribuição dos eventuais lucros. 

Entre os diferentes tipos de projetos industriais admite-se que são os 
empreendimentos localizados na Zona Franca de Manaus aqueles que mais se pres 
tam à drenagem ou vazamento de recursos para fora da região, tendo em vista que, 
além de utilizarem insumos importados e comercializarem a maior parte de sua 
produção no mercado nacional ou mesmo internacional, têm o seu capital contro 
lado por grupos sediados no Centro-Sul. A possível contribuição que poderiam 
trazer à região através de impostos se afiquraçpelo menos temporariamente, muito 
reduzida em virtude das isenções fiscais atribu (das. Restam os efeitos de geração 
de empregos caracterrsticos das indústrias essencialmente montadoras que não efe 
tuam uma transformação industrial propriamente dita. 

l 
1 

3.3.3.4 Devastação Florestal e Desastre Ecológico 

Outros dois temas, também bastante polêmicos em relação aos proble 
mas que a Amazônia está enfrentando, dizem respeito à devastação florestal e a 
um possrvel desastre ecológico, bem como aos problemas fundiários e às tensões 
sociais que acompanham a implantação dos grandes projetos agropecuários. 
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De inrcio. cabe observar que esses problemas têm um caráter de inexo 
rabilidade, restando apenas adotar medidas que permitam mantê-los em nrveis 
aceitáveis e sob controles adequados. Essa observação está respaldada na premissa 
de que qualquer polrtica visando a mudanças estruturais implica em desestabilizar 
0 equilíbrio até então existente. Ocupar economicamente os vazios amazônicos 
corresponde a uma proposta de política econômica que envolve profundas mudan 
ças estruturais, em substituição à pohtica de intocabilídade da floresta e à manu 
tenção, para fins especulativos, de grandes áreas ociosas nas mãos de um número 
reduzido de proprietários. 

Aceita como válida essa premissa. não resta outra postura senão a de 
reconhecer que a alteração do status quo conduz inexoravelmente ao desequi 1 ( 
brio e identificar antecipadamente o grau e a tendência desse desequilíbrio. para 
definir medidas que conduzam a um novo estágio de equil (brio. 

Em relação ao primeiro tema. isto é, à devastação florestal e desastre 
ecológico, tomou-se por base trabalho da Ora. Clara Pandolfo, sobre Ecologia e 
desenvolvimento da Amazônia(*), fundamentado em levantamento realizado pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPEl. a pedido da SUDAM, para a área 
identificada no Mapa· V.1. 

esse levantamento compreendeu· identificação dos grandes grupos fito 
ecológicos presentes na área (ambientes de floresta, cerrados e babaçu); locação 
das fazendas aqropecuárias a( instaladas; e levantamento de dados referentes às 
alterações observadas na cobertura florestal. 

As informações seguintes permitem avaliar, quantitativarnente, as modi 
ficações ocorridas na área. principalmente em decorrência da pol (tica de ocupação 
desenvolvida pelo Governo: 

a) Area Total Estudada: 51.000.858 ha (10,08% da Amazônia Legal); 
b) Distribuição por Unidades Federativas 

AREA AREAS % DE MODIFICAÇÃO 
ESTADO PARCIAL MODIFI- ~ 

ESTUDADA CAD AS Na Area Na Amazônia 
(ha} (ha) de Estudo Legal 

Pará 18.993.186,00 1.792.346,00, 9.44 0,36 
Maranhão 8.848.408,00 922.620,00 10.43 0,185 
Goiás 23.159264,00 912.048,00 3,94 0,183 

TOTAL 51.000.858,00 3.627.014,00 7.11 0.725 

c) Composição dos Grandes Grupos Fitoecológicos na Area de Estudo: 

(•) PANDOLFO, Clara, "Ecologia I desenvolvimento da Amazônia", Belém.MNTER/SUDAM, 
1982. 
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AMBIENTES AREAS % EM RELAÇÃO 

ECOLÔGICOS (em ha) AAREA DE 
ESTUDO 

Floresta (diversas tipologias) 28.660.574 ,00 56,20 
Cerrado 21.343.784,00 41,85 
Babaçual (Maranhão) ( *) 996.500,00 1,95 

TOTAL 51.000.858,00 100,00 

(•, Esse ambiente, que só foi delimitado no Estado do Maranhlo, em virtude de 
sua maior extenslo e concentraçã'o, inclui nClclec,s,de florestas secundárias, 
bem como pastos implantados em seu sub-bosque, após o raleamento do 
babaçual. 

d) Projetos incentivados pela SUDAM existentes na área estudada: 
- Número de projetos implantados. . . . . . . . . . . . . . . 83 
- Area total ocupada (em ha). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.444.064,00 
- Area ocupada pelas pastagens (ha). . . . . . . . . . . . . . 374.122,00 

Alérr, dos aspectos meramente quantitativos relevados pelos dados aci 
ma, onde se observa que apenas 7,11% da área estudada apresentaram altuma 
modificação e que, em relação à Amazônia Legal, esse percentual cai para 0.73% 
da área de jurisdição da SUDAM, cabe proceder a algumas considerações de natu 
reza qualitativa sobre esses resultados. 

Em primeiro lugar, convém esclarecer que a expressão "áreas modifica 
das", empregada no relatório do INPE, não significa necessariamente área desma 
tada. 

O desdobramento do total da área estudada pelos seus diferentes am 
bientes ecológicos evidencia que somente pouco mais da metade (58.15%, se in 
cluirmos a área dos babaçuais) possuía cobertura florestal expressiva, sendo ores 
tante da área constituída de cerrados. Desse modo, o desmatamento se reduziria a 
cerca de 3,5% da área de estudo e a 0,36% da área da Amazônia Legal. 

Um outro indicador importante é o da área ocupada com pastagens em 
projetos pela SUDAM na região estudada. 

ESSc érea de pastagens (374.122 ha) corresponde a apenas 10,3% das 
áreas modificadas (3.627 .014 ha) e à inexpressiva parcela de 0,73% da área total 
estudada (51.000.858 ha}. Considerando-se que parte das pastagens foi implanta 
da também em áreas de cerrado, conclui-se que a substituição da área de floresta 
para a implantação de pastagem foi ainda menor que a referida anteriormente. 

Mesmo reconhecendo que, em termos quantitativos, os projetos agrope 
cuários aprovados pela SUDAM pouco têm contribu rdo para o desmatamento da 
floresta amazônica, o relatório aqui mencionado admite que algumas áreas selecio 
nadas já devem merecer maior atenção. Uma dessas áreas é o munici'pio de Parago 
minas, no Pará, em relação ao qual a autora citada assim se expressa: 

" Mesmo no rnunicrpio paraense de Paragominas, onde realmente ocor 
reu a derrubada da floresta hileiana para implantação intensiva de pe 
cuária. o levantamento detalhado, efetuado com a interpretação das 
imagens de satélite, complementada por trabalhos de campo, mostra 
que, nos 2. 716.800 ha que constituem a área total desse município, a 
área alterada é de 436.012 ha ( 16%). Desse montante, 115.125 ha cor- 
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TABELA V.11 
ÁREAS CORRESPONDENTES AOS PROJETOS RURAIS 
APROVADOS PELA SUDAM ATE DEZEMBRO DE 1983 
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respondem aos treze projetos aprovados pela SUDAM, com o restante 
decorrente da ação da iniciativa privada, sem interferência da SUDANI( * l. 
Extrapolando o problema para a área total da Amazônia Legal, os dados 

da Tabela V.11 merecem alguns comentários. 

AREA AREA DE - 
UNIDADE NÚMERO DE 

FEDERATIVA PROJETOS TOTAL PASTAGENS % 
(ha) (ha) 

- 
Acre 12 233.029 116.515 2,67 
Amapá 24 153.423 76.712 1,76 
Amazonas 23 290.043 145.021 3,32 
Goiás 47 711.222 355.611 8,14 
Maranhão 23 139.800 69.900 1,60 
Mato Grosso 200 5.027.805 2.513.902 57,57 
Pará 184 2.084.278 1.042.139 23,86 
Rondônia 6 52.968 26.484 0,61 
Roraima 4 41.120 20.560 0,47 

TOTAL 523 8.733.688 4.366.844 100,00 

Fonte: SUDAM/CEI FAS. 

Um número expressivo de projetos está situado no sul do Pará, norte de 
Mato Grosso e Goiás, em áreas fora da Hiléia Amazônica propriamente dita, como 
diz o relatório aludido: " ... Nesse Estado (Mato Grosso), o cerrado, cerradão e 
mata fina constituem a cobertura vegetal predominante, entremeada com manchas 
mais ou menos extensas de mata fina ou densa ... no sul do Estado (Pará), a fei 
ção fitogeográfica é nitidamente de transição, na faixa de florestas semi-úmidas 
que marcam a passagem para outras formas de vegetação" ( * * ). 

Por outro lado, embora seja ainda pequeno o número de projetos apro 
vados para as áreas da Hiléia propriamente, vale destacar a preocupação da 
SUDAM em relação à aprovação de novos projetos, como ressalta a Dra. Clara 
Pandolfo: 

"Procurando cada vez mais aprimorar as normas e diretrizes do processo 
de ocupação, a SUDAM, atualmente, ao analisar as cartas-consulta que 
constituem a fase preliminar na implantação de qualquer atividade eco 
nômica que pretenda auferir os beneHcios fiscais, usa como documento 
fundamental as imagens de satélite, fornecidas periodicamente pelo 
INPE, para a natureza da cobertura vegetal existente na área objeto da 
consulta. Se essa cobertura for de mata densa ou rnédip e o objetivo for 
a implantação de pecuária, o pleito é recusado. O uso das imagens cons 
titui também instrumento eficiente para a distribuição espacial adequa 
da dos 50% da cobertura que devem ser mantidos com reserva''(***). 

(•) Op. cit. p. 18. 
(**) Op. cit. pp. 17-18. 
(*** )Idem, Ibidem, p.16. 
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3.3.3.5 Problemas Fundiários e Tensões Sociais 

Além dos aspectos inerentes ao desmatamento da região, cabe analisar 
aqueles relativos às tensões sociais emergentes no campo, exatamente nas áreas 
onde se concentram os projetos de incentivos fiscais. 

A simples observação pela SUDAM de um projeto agropecuário resulta, 
de imediato, em maior valorização das áreas ao seu redor. Quando na fase de im 
plantação e na medida em que a área passa a ser dotada de infra-estrutura de aces 
so (campos de pouso, rodovias) ou serviços (saúde, educação), o projeto atrai ou 
tros que também se beneficiarão de incentivos fiscais, bem como aqueles que mes 
mo sem esses beneft'cios passam a tirar proveito indiretamente dos efeitos do 
adensamento ou da concentração dos projetos e das atividades econômicas deles 
decorrentes. Entretanto, ao lado desses efeitos positivos surgem, inevitavelmente, 
problemas sociais colaterais: grilagem, epidemias de doenças tropicais, falta de 
segurança, etc. 

O primeiro desses problemas tem assumido grandes proporções em algu 
mas áreas ensejando, por parte do Governo, a criação de vários órgãos. como o 
Grupo Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins (GETAT), o Grupo Executivo 
do Baixo Amazonas (GEBAM), e o Ministério Extraordinário para Assuntos Fun 
diários. 

Uma das áreas mais criticas situa-se no sul do Pará, onde são frequentes 
os problemas de terra, criando permanentes focos de tensão divulgados pelos 
meios de comunicação, a partir de pronunciamentos de parlamentares. autorida 
des eclesiásticas, posseiros e lideranças locais. 

Um outro problema que tem sido associado à implantação dos projetos 
agropecuários diz respeito ao aumento da ocorrência de doenças tropicais, nota 
damente a malária. A ni've: técnico não se espera erradicar o problema, mas rnan 
tê-lo sob controle. uma vez. que uma política de erradicação da malária na Amazô 
nia tem chances de sucesso relativamente remota, pois as causas ou fatores deter 
minantes da proliferação do mosquito transmissor são praticamente irremov{veis: 
grandes concentrações de ág..ia. grandes florestas e umidade relativa do ar muito 
alta. 

Mesmo assim, atribui-se ao processo de ocupação da Amazônia uma 
contribuição importante para o aumento das ocorrências dessa endemia, transfor 
mando-a em problema social. em função do crescimento exagerado das popula 
ções na região, da migração desordenada e de condição dos tipos de moradias 
levantadas a partir destas migrações. O aumento de casos de malária se dá exata 
mente nas frentes pioneiras de ocupação, isto é, nos projetos agropecuários e nos 
garimpas, e o seu combate é mais difícil. pelas condições de acesso. 

De acordo com informações liberadas por ocasião do Encontro de Dire 
tores Regionais da SUDAM, realizado em março de 1984, em Belém, o aumento 
da incidência de malária decorreu fundamentalmente da falta de DDT, o inseticida 
clássico no combate ao mosquito transmissor da malária. O representante do Acre 
naquele encontro disse que seu Estado recebeu 1 .109 caixas da DDT em 1981 e 
que, em 1983, foram recebidas apenas 913 caixas. 

Do ponto de vista espada! cabe destacar o pronunciamento feito pelo 
representante do Estado do Pará. ao firmar que 80% dos casos de malária se con 
centram em dezessete rnunictpios, sendo que Santarém, um destes munic(pios, 
aparece em função dos casos de malária provenientes dos garimpas de ltaituba. 
Em Goiás, 70% dos casos se concentram no municrpio de Tocantinópolis. 
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Da análise procedida, pode-se concluir que a política de incentivos fis 
cais não se tem revelado um instrumento suficiente para desencadear um processo 
de desenvolvimento auto-sustentado. 

De acordo com os indicadores considerados, constata-se que os resulta 
dos obtidos seriam relativamente inferiores ao que se pretendia alcançar, em ter 
mos de criação de empregos, geração de renda e melhor distribuição dos resulta 
dos, dos pontos de vista espacial e pessoal. 

Isto não significa, todavia, admitir que a política de incentivos fiscais 
institu (da para a Amazônia não deva ser mantida. Reconhece-se apenas a necessi 
dade de introdução de alguns ajustes na pol rtíca atual e de alteração de determina 
dos critérios de prioridade para efeito de classificação dos projetos merecedores 
de colaboração financeira. 

Não se poderia deixar de reconhecer, igualmente, a necessidade de for 
talecimento do sistema, de modo a ser restabelecido equilíbrio entre os orçamen 
tos anuais do FINAM e os volumes de investimentos dos projetos aserem aprova 
dos. 
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VI. RECOMENDAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO 
E PROPOSTA INSTITUCIONAL 

1. INTRODUÇÃO 

Os estudos elaborados peio Projeto oe Desenvolvimento Integrado da 
Bacia do Araguaia-Tocantins (PROOIAT), e sintetizados no presente volume, dei 
xam evidente que a bacia do Araguaia-Tocantins poderá contribuir, de forma sig 
nificativa. para a solução de alguns graves problemas com que se defronta a econo 
mia brasileira, particularmente no que se refere a: 

a) aumento da oferta interna de aiimentos e matérias-primas de origem 
agropecuária; 

b) expansão de exportações. especialmente de produtos minerais, agr( 
colas, pecuários e agroindustriais: 

e) produção de energia e substrtuicãc de combustíveis importados; 
d) racionalização do sis:er.1a de tra-isportes, com· a exploração da alter 

nativa hidroviária. 
Foi estimado, com base em critérios conservadores, que existem cerca 

de 10.516.000 ha de terras aptas para lavouras e 27 .505.200 ha para pastagens 
plantadas que podem ser incorporadas ao processo produtivo, sem quaisquer res 
trições de caráter ecológico. 

A abundante oferta de recursos nroricos da região abre amplas possibi 
lidades para o desenvolvimento da hidroelétricidade. da irrigação e da navegação 
fluvial . 

A região, que atualmente importa energia de outras áreas, pode conver 
ter-se em exportadora l(quida de recursos energéticos, seja através da incorporação 
da hidroeletricidade em produtos industriais (como no caso do alumínio), seja me 
diante o aproveitamento da biomassa, com a produção do álcool da cana-de-açú 
car, mandioca, babaçu, etc, ou com a exploração de florestas energéticas. 

E a possibilidade de implantação de uma hidrovia contínua de 2.200 km 
de extensão, integrando as regiões Norte e Centro-Oeste com a região Sul do País, 
certamente não pode ser desprezada como uma alternativa de diminuição dos cus 
tos de transporte e, conseqüentemente, de incorporação econômica de grandes 
áreas à produção do Pars. 

Todas essas potencialidades foram exaustivamente examinadas e tradu 
zidas em um conjunto de pol (ticas. diretrizes, programas e projetos que integram 
o presente Plano de Desenvolvimento da bacia. 
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2. RECOMENDAÇÕES BÁSICAS 

Para transformar esse potencial em realidade, ou seja, para viabil' 
implementação do Plano, impõe-se sejam atendidas algumas recomenda~~ 
cas: 

Primeiro:. é fundamental implantar ~ma est~tégia de desenvolvi 
integrado, com visao de longo prazo, que reflita efetivamente uma reorie: 
do processo de ocupação que tem sido seguido até agora. 

Com efeito, a região (como, de resto, toda a Amazônia e o Centro-Oest 1 tem experimentado acelerado crescimento, em anos recentes. Esse cresciment~ 
todavia, tem-se caracterizado como altam~~te concentrador de renda, predatóno 
de recursos naturais e depen~ente de dec1so~s e fatores que se situam fora da re 
gião. Por isso mesmo, tal estilo de desenvolvimento, a par de seus aspectos neqa1, 
vos, não tem caractensticas de auto-sustentação. 

Nessas co_ndições, o objetivo básico da política do Governo deve se 
promover a ocupaçao ordenada da área e o aproveitamento racional dos seus r 
cursos, de modo a criar bases estáveis para o crescimento da renda, do emprego ee 
da produtividade regionais. 

Daí a preocupação com a implantação de modelos de exploração econó 
mica que permitam internalizar benefrcios, do ponto de vista regional, evitando·$(: 
a criação de "economias enclave" em que facilmente podem degenerar grande:. 
projetos de aproveitamento de recursos naturais (notadamente projetos de minera 
ção) localizados em áreas subdesenvolvidas ou subocupadas. 

Isso implica, de um lado, a consideração de que os recursos naturais 
constituem um capital que precisa ser preservado, em benefício de gerações futu 
ras. e, de outro, que essa preservação somente pode ser conciliada com as necess 
dades de desenvolvimento do País através de um esforço sistemático de planeia 
menta e coordenação de ações governamentais, a nrve: nacional, regional, serona: 
e de projetos. 

Na ausência de um adequado planejamento, o processo espontâneo de 
ocupação da região levará rapidamente à exaustão dos seus recursos, multiplican 
do áreas que depois de um fugaz fastígio se transformam em regiões deprimidas 
e decadentes. 

Nesse sentido, a velocidade com que se processa a ocupação da região 
(medida pela evolução do desmatamento, com base em imagens de satélites), par 
ticularmente em algumas áreas de melhor acessibilidade, constitui motivo para 
graves preocupações.(*). 

Uma estimativa preliminar do PRODIAT evidenciou que em algumas de 
suas áreas-programa o n(vel de utilização dos recursos já ultrapassa os limites julga 
dos aceitáveis, do ponto de vista da ordenação desses recursos por classes de apti 
dão. Este é o caso das áreas-programa de Carolina (agricultura), Aragua(na, Ceres 
(pecuária) e Mineiros (agricultura e pecuária). 

Outras áreas também já intensamente exploradas são as de Imperatriz. 
Tocantinópolis, Cuiabá {lavouras), Aruanã e São Miguel do Araguaia (pecuária). 

(•) Utilizando dados outros, de natureza estatística, o Mapa Vl.1 mostra a evolução da eea 
paçã'o da área, no período 1960/80. 
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Na região de Imperatriz, por exemplo, observou-se a seguinte evolução 
do desmatamento nos últimos anos: 

Período 
Até 1975 
1915na 
1978/79 
1979/80 
TOTAL 

ha desmatados (1.000) 
2.10,2 
195,9 
123,5 
144,2 
673,8 

A taxa de incremento anual de área desmatada nos últimos 3 anos da 
série variou de 27 a 30%. Admitindo uma projeção de aumento dessa área de 25% 
em 1981, 20% em 1982 e 10% em 1983, terrarnos alcançado neste último ano 
1.111.000 ha que constitui área superior ao potencial total estimado para a região 
(1.061.000 ha). 

Segundo: é necessário fortalecer as instituições e o sistema de planeja 
mento do País, a nrvel global, regional, setorial e local, particularmente em áreas 
que demandam articulações intersetoriais como é o caso da agricultura, do desen 
\>olvimento científico e tecnológico, do setor social (considerando-se de forma 
integrada os setores de saúde, saneamento, educação, alimentação e nutrição, pre 
vidência e habitação) e o próprio planejamento regional. 

Nesse sentido, não basta que exista um sistema formal de planejamento, 
envolvendo processos, instituições e documentos que quase sempre se revelam inó 
cuos e completamente desvinculados da dinâmica da ação governamental. 

O essencial é que o sistema incorpore, entre outras, as seguintes caracte- 
rrstícas: 

a) constitua parte integrante da máquina administrativa do Governo, 
como elemento inerente ao seu processo decisório; 

b} apresente um balanço razoável entre metas de curto e longo prazos; 
um dos defeitos evidentes na atual estrutura de ação governamental 
do Brasil é justamente a excessiva preocupação com problemas e cri 
ses de curto prazo e a tendência a decisões de natureza casuística, 
sem um adequado quadro de referência de longo prazo; 

c) incorpore de forma efetiva a variável regional em toda a programação 
do Governo, limitando as distorções da excessiva setorialização que 
caracteriza o sistema de planejamento do País. 

No caso particular do presente Plano para a região do PRODIAT, suge 
re-se que ele seja considerado não como um documento pronto e acabado, de na 
tureza estática, mas como uma etapa de um processo extremamente dinâmico, 
que não deve ser interrompido nem descontinuado. Assim. as seguintes providên 
cias devem ser adotadas: 

a) continuação das negociações já iniciadas para a integração deste Pla 
no com o Plano Nacional de Desenvolvimento ( 1986/89) e os Planos 
Regionais da Superintendência do Desenvolvimento da Região Cen 
tro-Oeste (SUDECO} e da Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia (SUDAM}; 

b) resguardo e fortalecimento dos laços de cooperação técnica já estabe 
lecidos com os Governos dos estados da região. 
Em grande parte os programas sub-regionais que integram o Plano do 
PRODIAT foram elaborados em estreita articulação com as equipes 
técnicas dos quatro estados da região {e até mesmo, em alguns casos • 
por iniciativa dessas equipes}; 

c} dar apoio às equipes estaduais para que o trabalho de planejamento 
sub-regional seja continuado até cobrir todas as 23 áreas-programa 
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que foram definidas, aproveitando-se e aperfeiçoando-se a metodolo 
gia desenvolvida e a experiência adquirida na execução dessa comple 
xa e diHcil tarefa; 

d) preservar e utiliza~. a n(vel do _Ministério do 1,nt~rior (MINTER) e dos 
Governos Estaduais, a memória e o acervo técnico do Projeto, dando 
continuidade a projetos de pesquisa realizados pelo PRODIAT e de 
interesse para o aperfeiçoamento dos sistemas de planejamento regio 
nal e estadual, particularmente nas áreas de: 
- agregados regionais, visando à montagem de um sistema permanen- 

te e expedito de apuração de contas regionais; 
- modelos macroeconômicos de planejamento regional; 
- modelos de simulação para planejamento agropecuário; 
- sistemas de informações para o planejamento e para acompanha- 

mento de planos de desenvolvimento; e 
- metodologias para avaliação de impactos ambientais, no contexto 

de planos de desenvolvimento integrado. 
Terceiro: há conveniência de uma integração mais eficaz entre o sistema 

de planejamento e o processo de geração de programas e projetos. 
Observa-se quase sempre uma certa dificuldade para traduzir planos e 

diretrizes gerais em programas e projetos que sirvam de base para a ação do Gover 
no. A transição de diagnóstico para a programação parece lenta e penosa, pela 
insuficiente e inadequada capacidade de geração de projetos, do ponto de vista das 
instituições envolvidas. 

No caso do PRODIAT fez-se um grande esforço para transformar em 
programas e projetos algumas das potencialidades identificadas, embora isso extra 
polasse, de certa forma, os objetivos do Estudo. Foram identificados e avaliados 
economicamente investimentos especificos nos setores de transporte e energia. 
Além do mais, foram elaborados projetos como o do Núcleo Rural de Barcarena 
(em cooperação com a Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR 
e o Programa Grande Carajás), o Projeto SAGRE 1 (em articulação com a Secreta 
ria de Agricultura do Pará), o Projeto PARANA (com a cooperação da SUDECO e 
do Governo de Goiás), além de sete planos de desenvolvimento integrado, para 
áreas-programa selecionadas, trabalho realizado conjuntamente pelas equipes do 
PRODIAT e dos estados interessados. 

Foram preparados perfis agroindustriais para arroz, milho, soja, mandio 
ca, babaçu e palmito e definidos programas setoriais que contêm muitas indica 
ções úteis para a elaboração de estudos de pré-viabi I idade e projetos finais ( ferro 
gusa, carvão, etc.). 

Cumpre agora executar as seguintes tarefas: 
a) negociar os programas e projetos já definidos com instituições de 

financiamento e agentes executores; 
b) detalhar estudos de pré-viabilidade já elaborados, particularmente no 

que se refere aos seus esquemas de financiamento; 
c} definir novos projetos em função dos programas e das indicações do 

Plano de Desenvolvimento da bacia. 
Vale notar que tarefas dessa natureza são muito mais complexas. dift' 

ceis, demoradas e caras do que geralmente se supõe. Têm de ser feitas de forma 
descentralizada, envolvendo equipes numerosas e altamente especializadas e exi 
gindo, freqüentemente, a contratação de consultorias privadas de custo relativa 
mente elevado. 

Recomenda-se, assim, no âmbito do MINTER, da Secretaria de Plane 
jamento da Presidência da República (SEPLAN/PR) e do MinistériÓ da Ciência e 
Tecnologia (MCT), um grande esforço de apoio financeiro, orientação técnica e 
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formação de recursos humanos com o objetivo de fortalecer a capacidade de gera 
ção e administração de projetos de órgãos de planejamento e agéncias de desenvol 
vimento, a n(vel nacional, regional e estadual. 

Quarto: a exploração econômica dos recursos de áreas subocupadas não 
pode ou nio deve ser feita sem uma base adequada de conhecimento dos recursos 
naturais da região. Nesse sentido, torna-se necessário ampliar sobremaneira os 
investimentos em pesquisas de recursos naturais, tendo em vista algumas preocu 
pações, de certo modo óbvias mas, nem por isso, menos relevantes: 

a) ampliar e aperfeiçoar a utilização de métodos e processos que permi 
tam fazer esses levantamentos para vastas regiões a custos cornpatr 
veis com as possibilidades do Pa(s; 

b) planejar e integrar os programas de pesquisas de recursos naturais, de 
modo a aproveitar os beneHcios de economias de escala e evitar 
duplicidades e superposições prejudiciais; 

c) articular a pesquisa de recursos naturais com o planejamento e a pes 
quisa econômica, de modo a reduzir cada vez mais a distância entre a 
identificação das disponibilidades de recursos com a viabilização de 
sua exploração. 

Quinto: é de importância estratégica a continuação dos estudos já inicia 
dos para a viabilização do transporte hidroviário nos rios Araguaia e Tocantins. 

O estudo do PROOIAT põe em evidência a necessidade de procurar-se 
estruturar um modelo eficiente de articulação de atividades produtivas com inves 
timentos de infra-estrutura, notadamente infra-estrutura de transportes. Tradicio 
nalmente a expansão da fronteira de ocupação econômica foi feita de forma 
espontânea, criando escassez de serviços básicos, em função da qual o Governo 
realizava os seus investimentos de infra-estrutura. Por outro lado, a expansão do 
sistema de transportes se fazia sob a forma de extensão da rede rodoviéria. dado 
que o mais alto consumo de combustível (por t/km) desse tipo de transportes era 
mais que compensado por suas características de conveniência e rapidez. divisibi 
lidade de investimentos e baixo custo do petróleo importado. 

A partir da crise de petróleo, os dados do problema se modificaram de 
forma radical. Em um pars de dimensões continentais como o Brasil já não se 
pode ignorar a necessidade de aproveitamento de suas hidrovias (a par da navega 
ção de cabotagem e ferrovias), como forma de reduzir custos unitários de trans 
porte e de assegurar a efetiva integração nacional. através de grandes eixos de arti 
culação entre as várias regiões do Pars. 

Todavia, o aproveitamento de um sistema hidroviário, por suas caracte 
rísticas de indivisibilidade de investimentos e exigências de articulação intermodal. 
é muito mais complexo e difrcil, exigindo planejamento de longo prazo e ordena 
mento da distribuição espacial da atividade econômica. Assegurar a viabilidade 
desse tipo de planejamento é um dos desafios que deveremos enfrentar no futuro 
próximo. 

Para tanto, o PRODIAT não apenas orientou a sua programação agrope 
cuária e industrial, e bem assim a programação de estradas vicinais, no sentido do 
aproveitamento da hidrovia. como preparou, em articulação com a Superintendên 
cia Nacional da Marinha Mercante (SUNAMAN), a Empresa de Portos do Brasil 
S/A (PORTOBRAS}, o Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante e a Di:e· 
toria de Portos e Costas (DPC) do Ministério do Marinha. um "Plano de Pesquisa 
para o Desenvolvimento da Navegação no Rio Araguaia"(*) com o objetivo de 

'i 
l 
l 
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(•) Ver PRODIAT, "Plano de pesquisa para o desenvolvimento da navegação do rio Ara· 
guaia". Brasi1ia, abril de 1985. 
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aprofundar o conhecimento das condições de navegabilidade, técnicas de melhora 
mento da via e características adequadas de embarcações para o trecho de 968 km 
do rio Araguaia, entre Conceição do Araguaia (PA) e Aruanã (GO). que apresenta 
boas condições para implantação, a curto prazo e com pequeno volume de investi 
mentos, de serviços de navegação comercial. 

A elaboração do plano foi iniciada em novembro de 1984, com a assina 
tura do convênio entre o PRODIAT e as instituições anteriormente mencionadas 
No mês seguinte foi assinado um contrato entre o PRODIAT e o Instituto de Pes~ 
quisas Tecnológicas ( IPT) de São Paulo para execução da primeira etapa. 

É fundamental que esse trabalho não venha a ser descontinuado, em 
função do encerramento das atividades do P ROD IA T. 

Sexto: impõe-se institucionalizar o PRODIAT, para fins de implementa 
ção do Plano de Desenvolvimento da bacia. Nos itens seguintes são analisadas as 
diferentes alternativas de institucionalização que foram consideradas possíveis ou 
viáveis. 

3. PROPOSTA INSTITUCIONAL 
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Todavia, qualquer que seja a fórmula aprovada, sugere-se que sejam ado 
tadas, de imediato, as seguintes providências: 

a} centralização, para fins de coordenação, no MINTER, de todos os 
entendimentos e articulações necessárias para a viabilização do Plano, 
a n(vel de SEPLAN/PR, ministérios setoriais, Governos Estaduais e 
agências de financiamento nacionais e internacionais; 

b) delegação à SUDECO, à SUDAM e ao Banco da Amazônia S/A 
(BASA) de tarefas espec(ficas relacionadas com essa viabilização e 
adoção de medidas para fortalecimento financeiro e institucional 
dessas agências de desenvolvimento; 

e} início da execução de programas sobre os quais já existe razoável 
consenso e cuja maturação geralmente demanda muito" tempo, como 
seria o caso de programas de desenvolvimento cientifico e tecnoló 
gico, formação de recursos humanos, promoção de investimentos, etc. 

O PRODIAT, tal como concebido na forma do acordo de Cooperação 
Técnica firmado em 19/06/80, entre o Governo brasileiro e a Organização dos Es 
tados Americanos (OEA), encerra suas atividades com a apresentação deste Rela 
tório Final, que consolida os estudos técnicos realizados no per(odo 1981 /85 e de· 
fine o Plano de Desenvolvimento da região para a década 1985/94. 

Como já era previsto, surge então a questão de como definir e caracte 
rizar o aparato institucional que, a nt'vel do Governo brasileiro, deverá cuidar da 
implementação dos programas e projetos que integram esse Plano, além de dar 
continuidade às pesquisas e estudos ainda necessários. 

Semelhante preocupação não teria sentido se a organização governa 
mental de planejamento no Pa(s já tivesse alcançado um estágio mais avançado 
que permitisse saber-se exatamente qual o caminho a ser seguido para implemen 
tação de planos de desenvolvimento dessa natureza. 
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'.l 1 E sabido, porém, que o sistema de planejamento do Brasil foi considera- 
1 
~ J 

1\ 
velmente esvaziado nos últimos anos. A elaboração de Planos Quinquenais, no pas- 

,,- sado mais recente, reduziu-se - no dizer de um estudioso do assunto - a um 
r "espasmo quinquenal, que atende apenas a urna exigência formal e do qual pouco 

se fala nos anos seguintes"(*). Nessas condições, justifica-se a conveniência de se- 
rem buscadas alternativas que permitam integrar os mecanismos formais do siste- 

~ 1 - ma de planejamento com os instrumentos reais e, não raro informais, de decisão 
( do Governo, com vistas a assegurar a viabilização e implementação dos programas 

e projetos que integram o presente Plano. 

r: 1 1 Esse tipo de problema assume especial relevância em casos como o do 
PRODIAT, cuja área de ação compreende uma região de grandes dimensões terri- 

r toriais, na qual já atuam diversos órgão governamentais, a n(vel federal, com atri- 
buições de planejamento regional {Superintendência do Desenvolvimento da Ama- 
zônia - SUDAM, Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste 

li - SUDECO, Grupo Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins - GETAT, Pro- 
grama Carajás) ou setorial { 1 nstituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - 
IBDF, Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, Companhia de Desenvolvimento 
de Barcarena - CODEBAR), além das agências e instituições de quatro Unidades 
Federativas. 

' 
~ 'I 

:1 
! A essa constatação sobrepõe-se ainda a evidência de que o sucesso de 

,-.. ·l qualquer Plano para essa vasta região depende fundamentalmente de uma ação l 
~ 

1 
solidária, coordenada e integrada de todos esses órgãos, com um m{nimo de dis- 
torções operacionais e conflitos de competência. 

~ 
~ 3.1 Alternativas a Considerar i', :; 

' No intuito de identificar o aparato institucional mais adequado para ., assegurar a implementação do Plano de Desenvolvimento da Bacia do Araguaia- ,. 
\ Tocantins procedeu-se ao exame preliminar de algumas fórmulas alternativas. ,-.. 

' Entre as diferentes alternativas consideradas, destacam-se as que a seguir 
l se mencionam: 
1 a) transferência para a SUDAM e SUDECO das atribuições de imple- 

j mentação do Plano; 
,.-... b) criação de uma Companhia de Desenvolvimento; 

c) criação de um Comitê Executivo; 
d) instituição de um programa especial de desenvolvimento; e 
e) criação de uma Comissão ou Conselho lnterministerial, dotado de 

uma Secretaria Técnica e Executiva. 

3.1.1 Execução a cargo da SUDAM e SUDECO 

,,..... 1 • Pelo fato de a região do PRODIAT ter seus limites territoriais inseridos 
dentro das áreas de jurisdição da SUDAM e da SUDECO, poder-se-ia admitir que a 
implementação dos programas e projetos que integram o Plano de Desenvolvimen- 
to da bacia do Araguaia-Tocantins fosse simplesmente delegada àquelas Superin- 

- tendências Regionais. 
,- ·! 

.j i ,- f*) Ver Nilson Holanda, "Planejamento e gestlo governamental: visio global". Estudo elabo- 
1 ~o~ o Instituto de Planejamento Econômico e Social (IPEA/IPLAN/SEPLAN). Bra- 

E ,-. 

l 
sílla, abril de 1984. 
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Sem dúvida, a SUDAM e a SUDECO, que participaram ativament 
elaboração dos estudos do PRODIAT, deverão ter uma atuação destacada n e da 
pervisão da implementação do referido Plano. ª su. 

Três a~pectos porém devem ser considerados em relação a essa saiu ã 
aparentemente simples. ç o 

Em primeiro lugar, a divisão de tarefas entre as duas Superintendênc· 
quebraria a unidade do Plano, eliminando o principal fator integrador que con~:-S 
tuiu a própria razão de ser do PRODIAT: a visão integrada dos problemas e Pote 1• 
cialidades de uma das mais importantes bacias hidrográficas do Pa(s. n- 

Em segundo lugar, a questão aqui tratada é de natureza fundamental 
mente executiva - implementação de programas e projetos - parecendo recomen 
dável que as Superintendências de Desenvolvimento resguardem cada vez mais os 
escassos recursos técnicos e financeiros de que dispõem para utilização em ativida 
des tipicamente de planejamento, que constituem suas atribuições básicas. 

Finalmente, não se pode deixar de reconhecer que, em função da baixa 
prioridade atribu i'da às tarefas de planejamento regional, nos últimos anos, a ade 
quação das estruturas das Superintendências Regional de Desenvolvimento vem 
sendo questionada até mesmo para efeito de desempenho das tarefas mais direta 
mente ligadas à elaboração dos planos de desenvolvimento de suas próprias áreas 
de atuação. 

Por razões de diversa ordem, entre as quais se destacam a tendência 
crescente à centralização das atividades de planejamento a nível da SEPLAN/PR e 
de outros órgãos de cúpula do Governo Federal, tem-se observado, ao longo dos 
últimos vinte anos, uma progressiva redução da participação das Superintendên 
cias Regionais de Desenvolvimento no processo de planejamento como um todo 
no Pai's, bem como na definição de pol rticas e programas que dizem respeito dire 
tamente às suas áreas de jurisdição específica. 

Diante dessa situação, que é reconhecida de forma generalizada(*), im 
põe-se restaurar as prerrogativas originais das Superintendências, fortalecendo-se 
lhes a capacidade de elaborar, coordenar e supervisionar planos de desenvolvimen 
to, dotando-as de uma estrutura leve e operacional e, por isso mesmo, liberando-as 

·· de atividades de caráter executivo. 
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3.1 .2 Criação de uma Companhia de Desenvolvimento 
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A segunda alternativa considerada foi a criação de uma Companhia de 
Desenvolvimento que teria a seu cargo a implementação do Plano de Desenvolvi 
mento da bacia. Essa Companhia seria organizada sob a forma de sociedade de 
economia mista, sob controle federal, via SUOAM e SUDECO, e contaria com a 
participação de diversos outros órgãos federais (como a Companhia Vale do Rio 
Doce - CVRD, a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE e 
a Empresa de Portos do Brasil S/A - PORTOBRAS) e dos Governos dos quatro 
estados da região. 

(*) Ver o capítulo de "Aspectos Institucionais" deste volume e os estudos de Antonio Rocha 
Magalhães sob o título de "Desconcentração, descentralização e planejamento regional: 
algumas reflexões do caso brasileiro", de Roberto Cavalcante de Albuquerque: "0 Estado 
como superinstituiçfo e o poder regional: as razões do descentralismo", e de Nilson Ho 
landa: "O caso do Nordeste brasileiro", CEPAL/1 LPES/SEPLAN, Semin6rio Latinoameri· 
cano de Planejamento Regional e Estadual, Brasília, 1983. 
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Em principio. admite-se que esta pudesse ser uma solução conveniente, 
tendo em vista experiências semelhantes - consideradas positivas - de órgãos 
como a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF) 
e a Companhia de Desenvolvimento de Barcarena (CODEBAR). 

Reconheceu-se, no entanto, que essas experiências anteriores decorre 
ram de situações peculiares que apresentavam caracter(sticas diferentes das do 
PRODIAT. 

Por outro lado, poderiam surgir conflitos de competência, na medida 
em que se teria de atribuir a essa Companhia de Desenvolvimento funções que, 
atualmente, são exercidas pela SUDAM ou pela SUDECO, ou até mesmo por ór 
gãos federais de natureza setorial que também operam na região. 

Finalmente, considerou-se que a proposição de instituir-se mais uma 
empresa estatal não deixava de representar medida desaconselhável diante do uni 
verso de entidades dessa natureza já existentes no Pa 1's e das constantes crrticas 
que se veiculam em diferentes segmentos da sociedade ao gigantismo do Estado 
no setor econômico. 

3.1.3. Criação de um Comitê Executivo 

A exemplo do que tem acontecido em casos de estudos de outras bacias 
hidrográficas, cogitou-se ainda da alternativa de transformar o atual PRODIAT 
num Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Araguaia 
Tocantins. 

De acordo com o que estabelece a Portaria lnterministerial 90/78, dos 
Ministros de Estado das Minas e Energia e do Interior, os Comitês Executivos têm 
por objetivo principal a realização de estudos e a apresentação de recomendações 
para efeito de deliberação do Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias 
Hidrográficas (rios Guaíba, Iguaçu, Paranapanema, Para(ba do Sul, Parana(ba, São 
Francisco e Pamarba). 

Um Comitê Executivo para a Bacia do Araguaia-Tocantins teria, em 
relação aos demais Comitês já existentes, a vantagem de começar suas atividades 
recebendo, desde logo, todo o acervo de estudos e projetos elaborados pelo 
PRODIAT, o que facilitaria a etapa seguinte de apresentação de recomendações 
para tomada de decisões por parte do Comitê Especial de Estudos Integrados, con 
forme mencionado acima. 

Foi ponderado, todavia, que, ao contrário do que ocorre nos casos da 
demais bacias hidrográficas, os estudos elaborados pelo PRODIAT não se restrin 
giram à simples utilização dos recursos hrdricos da bacia do Araguaia-Tocantins, 
pois tiveram, na realidade, uma abrangência muito mais ampla, abarcando pratica 
mente todos os setores da atividade econômica. 

Em função disso, chegou-se à conclusão de que a fórmula do Comitê 
Executivo talvez não representasse o aparato institucional mais adequado para 
efeito de assegurar continuidade às proposições e recomendações do PRODIAT. 
Na verdade, tratando-se de um conjunto bastante diferenciado de iniciativas e 
linhas de ação, com repercussões em diversas áreas, é provável que o ruvel de 
poder decisório do Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas 
não oferecesse a amplitude que se considera necessária para tornar realidade os 
programas que vêm de ser gerados . 

Nada impede, porém, que se constitua um Comitê Integrado para a 
Bacia do Araguaia-Tocantins. nos moldes dos organizados por outras bacias, desde 
que esse Comitê trabalhe de forma integrada com o órgão ou Comissão que vier a 
ser criado para implementar o Plano do PRODIAT. 
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3.1.4 Instituição de um Programa Especial de Desenvolvimento 

Outra alternativa considerada foi a transformação do PROD IAT em li 
programa especial de desenvolvimento, em moldes semelhantes aos de outros R\ 
gramas especiais já existentes (Programa de Desenvolvimento de Areas lntegr~~~ 
do Nordeste - POLONORDESTE, Programa de Pólos Agropecuários e Agroindu~s 
triais da Amazônia - POLAMAZÔNIA, Programa de Desenvolvimento do Cerract · 
- POLOCERRADO). o 

De fato, o PRODIAT, desde a sua concepção inicial. ordenou seus tra 
balhos em função de um planejamento integrado, adotando até mesmo a estraté 
gia de identificação de áreas-programa prioritárias e seguindo, nesse particular 
procedimento semelhante aos "programas especiais" que preferem concentra; 
esforces em determinadas áreas consideradas de maior potencialidade. 

Cabe ressaltar, porém, que os programas especiais já existentes 
(POLAMAZÔNIA, POLOCENTRO, POLONORDESTE), embora se afigurem de 
natureza integrada, não se revestem da mesma abrangência que se pretende dar 
ao PRODIAT. O POLONORDESTE, por exemplo, caracteriza-se como um pro 
grama de desenvolvimento rural integrado, tendo a quase totalidade de suas ações 
voltadas para a área rural e, mais especificamente, para os pequenos produtores 
agr(colas. As iniciativas levadas a cabo em setores como infra-estrutura econômica 
e social se restringem aos investimentos que possam contribuir para a rnethoria do 
desempenho das unidades produtoras rurais de pequeno porte. O POLAMAZON IA 
e o POLOCENTRO também não apresentam um grau de integração muito eleva 
do, embora tenham um elenco de iniciativas mais diversificado que o do 
POLONORDESTE. 

Por outro lado, em termos de estrutura organizacional e administrativa, 
os programas especiais de desenvolvimento parece não terem alcançado um nível 
de eficiência satisfatório. 

Segundo as conclusões de estudos recentemente realizados com o obje 
tivo de avaliar os programas especiais em execução no Nordeste (POLONORDESTE, 
Projeto Sertanejo, Programa de Recursos H(dricos e outros), parte substancial dos 
recursos alocados aos referidos programas estava sendo absorvida pela manutenção 
das suas estruturas técnicas e administrativas, restando para execução das ativida 
des-fins parcelas bastante reduzidas em relação ao total dos recursos originalmente 
alocados. 

Além dessas estruturas administrativas excessivamente onerosas, tam 
bém foram detectados fluxos decisórios considerados muito complexos, envol 
vendo a participação de um número muito grande de órgãos de coordenação e de 
execução, dar resultando atrasos significativos no cumprimento dos cronogramas 
estabelecidos e sucessivas alterações nos objetivos originalmente definidos. 

3.1.5 Criação de um Conselho ou Comissão lnterministerial 

,i 
\ 

Por fim, decidiu-se examinar a alternativa que foi adotada no caso do 
Programa Grande Carajás (PGC) e que consistiu na criação de um Conselho Inter 
ministerial, apoiado por uma Secretaria Executiva, cujo titular tem sua designação 
feita pelo Presidente da Repóblica. 

Na conformidade da legislação que instituiu aquele Programa (Decreto 
Leí nQ 1 .813. de 24/11 /80 e Decreto n9 85.387, da mesma datal. ao Conselho 
lnterministerial, integrado por oito Ministros de Estado, sob a Presidência do 
Ministro-Chefe da SEPLAN/PR compete coordenar. promover e executar, de for 
ma integrada, as medidas necessárias à viabilidade do PGC. 
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Por sua vez, a Secretaria Executiva, cujo funcionamento é assegurado 
mediante apoio administrativo e técnico da SEPLAN/PR, tem a seu cargo desem 
penhar, em articulação com os demais órgãos e entidades governamentais, as se- 
guintes atribuições básicas: . . 

a) estudar os projetos e programas 'e propor ao Conselho lnterrniniste- 
rial sua aprovação; . 

b) acompanhar a implantação dos projetos e programas aprovados; 
e) praticar os atos administrativos necessários à execução dos projetos 

e programas aprovados; 
d) praticar os demais atos necessários à execução das disposições previs 

tas no Decreto-Lei e no Decreto acima mencionados. 
Conforme é sabido, afigura-se bastante amplo o elenco de empreendi 

mentos considerados integrantes do Programa Grande Carajás e, como tal, suscep 
tíveis de virem a ser declarados merecedores de tratamento preferencial para efei 
to de concessão de incentivos tributários e financeiros na área federal. 

Cabe à Secretaria Executiva proceder aos estudos necessários para efeito 
de declaração de enquadramento dos empreendimentos: no Programa e, em conse 
quência, submetê-tos à aprovação do Conselho lnterministerial, além de responsa 
bilizar-se pelo acompanhamento de sua execução. 

O apoio técnico e administrativo proporcionado pela SEPLAN/PR à 
Secretaria Executiva permite que esse órgão disponha· de uma estrutura própria 
relativamente pequena. dotada de grande leveza e flexibilidade, contando ainda 
com a faculdade de manter a mais ampla articulação e de solicitar dos demais ór 
gãos da Administração Federal a colaboração técnica .que se revelar necessária, 
sem que seja preciso agregar determinados profissionais ao seu reduzido quadro 
de pessoal . 

Por outro lado, o fato de participarem do Conselho lnterministerial os 
titulares das Pastas a que estão vinculados os principais .órgãos do segundo escalão 
que, direta ou indiretamente, têm alguma responsabilidade pela execução do Pro 
grama, confere às deliberações daquele Colegiado um elevado grau de comprome 
timento, capaz de assegurar conseqüências efetivas em termos de adoção das medi 
das por ele recomendadas e consubstanciadas em documentos normativos, sob a 
forma de Resoluções do Conselho. 

Nas circunstâncias do momento atual, em que o Governo Federal esta 
belece como uma de suas diretrizes fundamentais a contenção dos custos da má 
quina administrativa e a racionalização dos seus métodos e procedimentos, a fór 
mula institucional adotada pelo Programa Grande Carjás parece constituir um 
exemplo que mereceria ser devidamente considerado para efeito de sua eventual 
aplicação ao caso do PRODIAT. 

Se é verdade que existem diferenças de certa profundidade entre as con 
cepções básicas e alguns dos objetivos de ambos os Programas, também se reco 
nhece que seria poss(vel identificar entre os mesmos determinadas semelhanças, 
inclusive aquelas que decorrem do fato de que parte daárea de ação do Programa 
Carajás está compreendida dentro dos limites geográficos estabelecidos para a 
região do PRODIAT. O desenvolvimento dessa porção territorial não poderia dei 
xar de ser considerado, portanto, como um objetivo comum aos dois programas 
governamentais. 

Ressalte-se ainda, a propósito, que muitos dos empreendimentos inte 
grantes dos estudos do PRODIAT - sobretudo nos setores de indústria, de ener 
gia e transporte - preenchem os requisitos básicos para serem enquadrados no 
Programa Grande Carajás e, conseqüentemente, merecerem o tratamento prefe 
rencial admitido pela legislação que criou o PGC. 
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Havendo, pois, inegáveis semelhanças entre os aspectos substanc· . 
ambos os programas, parece lógico admitir que se tent~ estabelecer també~ais dt 
ma identidade no que se refere aos aspectos formais, procurando-se d t~ 
PROD IAT de um arcabouço institucional da mesma natureza daquele de~ ar o 
revestiu o Programa Carajás. ue se 

Nesse caso, porém, existem pelo menos três variantes que precisam 
consideradas: ser 

a) criação de um Programa de todo semelhante ao PGC. Nesta hipót 
um Conselho lnterministerial seria criado, no âmbito do Minísté~ 
do Interior, atuando sob a presidência do titular da Pasta, com a P~~ 
ticipação dos Ministérios mais envolvidos com os programas e Pro·;. 
tos a serem executados: Planejamento, Transportes, Minas e Energla 
Agricultura, f ndústria e Comércio, Habitação e Saneamento e Retor'. 
ma Agrária. O Conselho teria uma Secretaria Executiva, que recebe 
ria o apoio técnico, administrativo e financeiro do MINTER. Haveria 
necessidade de estabelecer-se uma articulação estreita com o PGC 
para divisão de áreas de atuação e eliminação de eventuais conflit~ 
de atribuições; 

b) fusão entre os programas do PR OD IAT e PGC. Neste caso, o progra 
ma ampliado PGC/PRODIAT teria de ser administrado, sob a forma 
de co-gestão pela SEPLAN/PR e M INTER. Poder-se-ia estabelecer 
que a Presidência seria exercida alternadamente por um e outro 
Ministério e que o Secretário Executivo seria escolhido mediante con 
senso dos dois Ministros; 

c) transformação da atual Comissão de Coordenação dos Estudos do 
PRODIAT em Comissão de Desenvolvimento da Bacia do Araguaia 
T ocantins, sob supervisão do Ministério do Interior e com a participa 
ção dos Ministérios anteriormente mencionados e dos quatro estados 
da região. A Comissão poderia ser desdobrada em subcomissões que 
teriam a seu cargo examinar problemas mais complexos e que exigis 
sem uma ação integrada de vários órgãos, como seria o caso da nave 
gação fluvial, do desenvolvimento agropecuário, do desenvolvimento 
científico e tecnológico e da promoção de investimentos. O MINTER 
proporcionaria o apoio técnico e administrativo para o funciona 
mento da Comissão e de suas subcomissões. 

3.2 Conclusão 

Face ao que foi exposto nos tópicos anteriores, parece que a solução 
mais conveniente, no momento, para institucionalização e implementação do 
plano do PRODIAT, seria a criação de um Programa Especial ou de uma Comissão 
lnterministerial, em moldes semelhantes à do Programa Grande Carajás. 

A primeira hipótese envolveria uma ampla revisão dos atuais programas 
especiais do MINTER - POLAMAZON IA, POLOCENTRO, etc. - visando a asse 
gurar-lhes maior eficiência e operacionalidade. 

Na segunda hipótese diversas variantes deveriam ser consideradas, para 
evitar superposições ou conflitos de atribuições. 

Em qualquer caso, poderia ser criada, de imediato e em caráter transitó 
rio, uma Comissão· de Desenvolvimento da Bacia do Araguaia-Tocantins, no âm 
bito do Ministério do Interior, através da transformação da atual Comissão de 
Coordenação do PRODIAT. Essa nova Comissão teria a seu cargo dar continul 
dade aos estudos e pesquisas do PROD IAT e adotar as providências iniciais para 
negociações de projetos e implementação do Plano do PRODIAT. 
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1. COMPOSl,ÇÃO DA COMISSÃO COORDENADORA 

Presidente 
- MAURrCIO BENEDITO BARREIRA VASCONCELOS, Secretário Geral do 

Ministério do Interior (MINTER) 

Secretário Operativo 
- ANTONIO NILSON CRAVEIRO HOLANDA, Diretor Nacional do Projeto de 

Desenvolvimento Integrado da Bacia do Araguaia-Tocantins (PRODIAT) 

Membros Efetivos 
- PAULO RICHER, Secretário Geral do Ministério das Minas e Energia (MME) 
- RUBEN ILGENFRITZ DA SILVA, Secretário Geral.do Ministério da Agricul- 

tura (MINAGRI) . 
- FRANCISCO SALLES BAPTISTA, Secretário Executivo do Programa Grande 

Carajás (PGC) 
- ANTON 10 MENDES CANALE, Superintendente da Superintendência do De 

senvolvimento da Região Centro-Oeste !SUDECO) 
- HENRY CHECRALLA KAYATH, Superintendente da Superintendência do 

Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) 
- NEWTON VELOSO CORDEIRO. Chefe do Grupo Geográfico 11 da Organiza- 

ção dos Estados Americanos ( OEA) · 
- BENNO SANDER, Diretor da Representação da Secretaria Geral da Organiza 

ção dos Estados Americanos (OEA) no Brasil 
- ASDRUBAL MENDES BENTES, Presidente do Grupo Executivo das Terras do 

Araguaia-Tocantins ( G ETA T) 
- CESAR BASTOS MOTTA E SILVA, Presidente da Empresa Brasileira de Plane 

jamento de Transportes ( G E I POT) 
- JOÃO BOSCO RIBEIRO, Secretário do Planejamento e Coordenação do Esta 

do de Goiás (SEPLAN/GO) 
- ORLANDO LOPES DE MEDEIROS, Secretário de Planejamento e Coordena 

ção do Estado do Maranhão (SEPLAN/MA) 
- ANTON 10 EUGÊN 10 BE LLUCA, Secretário de Planejamento e Coordenação 

do Estado de Mato Grosso (SEPLAN/MT) 
- FREDERICO AN IBAL DA COSTA MONTE IRO. Secretário de Planejamento e 

Coordenação do Estado do Pará (SEPLAN/PA) 
- VITORIA ALICE CLEAVER, Chefe da Divisão de Cooperação Técnica do 

Ministério das Relações Exteriores 
- GARRY SOARES DE LIMA, Coordenador de Cooperação Técnica Recebida 

do Exterior da Secretaria de Cooperação Econômica e Técnica Internacional 
da Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN-PR/SUBIN) 

- JOSE OTAMAR LUNA DE CARVALHO, Coordenador de Planejamento Re 
gional do Instituto de Planejamento Econômico e Socia!/1 nstituto de Planeja 
mento da Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN-PR/ 
lPEAIIPLAN) 
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Suplentes 
- JOSÉ IVO MACHADO DE SOUZA, Coordenador Sub-Regional da Amazônia 
- ARLINDO SIMAO NOGUEIRA DA CRUZ, Coordenador Estadual do 

PRODIAT /Maranhão 
- ROSYAN CAMPOS DE CALDAS BR ITTO, Diretora Geral do Instituto de 

Desenvolvimento Econômico e Social do Pará ( 1 DESP) 
- PEDRO ALEXANDRINO P. L. NETO, Coordenador Estadual do PRODIAT/ 

Mato Grosso 
- ESWERTE LII\JARES, Coordenador Estadual do PRODIAT/Goiás 
- CELSIUS ANTONIO LODDER, Secretário Geral Adjunto do Ministério do 

1 nterior (MI NTE R) 
- PAULO DANTE COELHO, Subsecretário de Programas Regionais do Ministé 

rio do Interior 

Além das pessoas acima mencionadas, participaram também da Comissão 
Coordenadora, no per(odo de abril de 1981 a março de 1985, os seguintes repre 
sentantes dos órgãos governamentais: 

Presidente 
- Cel. AUGUSTO CEZAR DESA DA ROCHA MAIA, Secretário Geral do Minis 

tério do Interior (MI NTE R) 

Membros Efetivos 
- ARNALDO RODRIGUES BARBALHO. Secretário Geral do Ministério das 

Minas e Energia (MME) 
- JOSE UBIRAJARA COELHO DE SOUZA TIMM, Secretário Geral do Ministé 

rio da Agricultura (MINAGRI) 
- NESTOR JOST, Secretário Executivo do Programa Grande Carajás (PGC) 
- RENÉ POMP!:0 DE PINA, Superintendente da Superintendência do Desenvol- 

vimento da Região Centro-Oeste (SUDECO) 
- ELIAS SEFER. Superintendente da Superintendência do Desenvolvimento da 

Amazônia (SUDAM) 
- IR IS PEDRO DE OLIVEIRA, Presidente do Grupo Executivo das Terras do 

Araguaia-Tocantins ( G ETA T) 
- JOSÉ MENESES SENNA, Presidente da Empresa Brasileira de Planejamento de 

Transporte ( G E I POT) 
- WANDO PEREIRA BORGES, Presidente da Empresa Brasileira de Planeja 

mento de Transporte (GEIPOT) 
- MARCELO PERRUPATO E S4LVA, Presidente da Empresa Brasileira de Plane 

jamento de Transporte ( G E I POT) 
- GILBERTO XAVIER DE ALMEIDA, Secretário de Planejamento e Coordena 

ção do Estado de Goiás (SEPLAN/GO) 
- FLAVIO RIOS PEIXOTO DA SILVEIRA, Secretário de Planejamento e Coor 

denação do Estado de Goiás (SEPLAN/GO) 
- HELOIZO JERONIMO LEITE, Secretário de Planejamento do Estado do Mara 

nhão (SEPLAN/MA) 
- JOSE DE SOUZA TEIXEIRA, Secretário de Planejamento do Estado do Mara 

nhão (SEPLAN/MA) 
-· OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES, Secretário-Chefe do Gabinete de Planeja 

mento e Coordenação do Estado de Mato Grosso (SEPLAN/MT) 
- ROBERTO DA COSTA FERREIRA, Secretário de Planejamento e Coordena 

ção Geral do Estado do Pará (SEPLAN/PA) 
- SIMAO ROBSON DE OLIVEIRA JATENE. Secretário de Planejamento e 

Coordenação Geral do Estado do Pará (SEPLAN/PA) 

264 

-..ti 
-M ,-,) Ci 

....,- u 
Ir ...., S( 

-1 
1 F 

~Supl 
--R _. 

~ 
-· R _.- 
.- G _. _ j 

- - F 
_. - Í\, 

"-' n 

1 
. - [ ,..,,, s 

t ....,) - ( 
' ' -1- t -..ti -/. - f. ...., 

-..ti 

-..ti 
_I ...., 
_, _. - ..1 

._/ 
"""" ...., _, 
_. 
..,, 
,-,) 
,-,) 

-- _, 
.._; 
....,, - ,-,li - _. 

1 
._; 

..,.i 

i ..., 
' 



,....._ 

,-.... 

~ 

---- 
r-- 

- 
r> 

---- 
l: 
>! 

~ ü t , J: 
" - • /: :.,,. 
'ª ' ...-- !I l 1 f . 

,,-- 

' 
t . ~ .. 
r ·1 

...--. ! ~ 

-r 

- Ministro CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO PIMENTEL, Chefe da Divisão de 
Cooperação Técnica do Ministério das Relações Exteriores 

- LÉLIO RODRIGUES, Assessor da Coordenadoria de Planejamento Regionai do 
Instituto de Planejamento Econômico e Social/Instituto de Planejamento da 
Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN-PR/IPEA/ 
IPLAN) 

Suplentes 
- ROBERTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, Secretário Geral Adjunto do 

MINTER 
- RAUL ANTONIO MELO OE CAMARGO BRANCO, Assessor da Secretaria 

Geral do MME 
- JOAQUIM RODRIGUES SOBRINHO, Secretário Geral Adjunto do MINAGRI 
- RUBENS VALENTINI, Coordenador do Setor Agropecuário do PGC 
- MARCOS CORDEIRO DE OLIVEIRA, Superintendente Adjunto de Planeja- 

mento da SUDECO 
- DANIN LOBO, Coordenador de Projetos da Area Econômica Social da Repre- 

sentação da Secretaria Geral da OEA no Brasil 
- CÉLIO DE SOUZA OLIVEIRA, Assessor da Presidência do GETAT 
- HANS ROSENTHAL, Coordenador do PRODIAT no Estado de Goiás 
- ANTONIO MARIANO DE CAMPOS MENDES, Coordenador do PRODIAT no 

Estado de. Maranhão 
- JOSÉ CORREIA DE ALMEIDA LOBO, Coordenador Geral da SEPLAN/MT 
- JOSÉ ANTON 10 PIRAS, Assessor da Divisão de Cooperação Técnica do Minis- 

tério das Relações Exteriores 
- RUBENS DE MELO E SOUZA JÚNIOR, Assessor da Coordenadoria de Coope 

ração Recebida no Exterior da SEPLAN-PR/SUBIN 
- GEORGES BORGES. Coordenador Adjunto do Setor de Programas Especiais 

da Coordenadoria de Planejamento Regional da SEPLAN-PR/IPEA/IPLAN 

'l ,. 

265 



r: 

r: 
,-.. 
,,-. 

r- 

d t li 11. DOCUMENTOS ELABORADOS PELO PRODIAT ~ 

ft \ 
{ 

t 
,,-. !I k 

! 
} 

- ... ! 
' 1 ·'; 

i 
i ; 
., ~ 

1. RELATÕRIOS TECNICOS PRELIMINARES (RTP) 

,.- 'í 
Avaliação Preliminar de Aptidão Agr(cola das Terras (1{3 Apro- 

1 xi mação) 
,,-. ·l RTP 81/01 - Informação Hidrometeorológicc. da Bacia do Araguaia-Tocantins 

RTP 81/02 - Identificação de Areas para Estudos de Reconhecimento e Inventá- 
"' i, rio de Mini e Pequenas Usinas. 

RTP 81 /03 - Características Hidrogeológicas da Bacia do Araguaia-Tocantins e 

ri 
Programa de Estudos para Areas Selecionadas (Anexo I do Relató- 
rio de Pré-Diagnóstico da Bacia). 

f RTP 81/04 - Informação Hidrológica Disponi'vel da Bacia do Araguaia-Tocan- l i tins e Programa para Estudos Hidrológicos ') 

! i RTP 81 /05 - Grandes Projetos Hidrelétricos Programados na Bacia do Araguaia- 
,-. • l Tocantins (Anexo 11 do Relatório de Pré-Diagnóstico da Bacia) . 

RTP 81/06 - Definição de Areas-Programa na Região do PRODIAT. 
RTP 81/07 - Aspectos Demográficos e Urbanos da Bacia do Araguaia-Tocantins 

(Anexo VII do Relatório de Pré-Diagnóstico da Bacia). 
,-. 1 • RTP 81/00 - Aspectos Fitoecológicos e Potencialidades dos Recursos Flores- 
,-. ; - tais da Bacia do Araguaia-Tocantins (Anexo V do Relatório de 
,,-. • - Pré-Diagnóstico da Bacia) 

RTP 81 /1 O - Aspectos Institucionais e Uso dos Recursos H (drices da Bacia do ,.- if - Araguaia-Tocantins (Anexxo 111 do Relatório de Pré-Diagnóstico 
da Bacia) 

• :• RTP 81 /11 - Aspectos Climáticos da Bacia do Araguaia-Tocantins (Anexo IV do ,.- 
Relatório de Pré-Diagnóstico da Bacia) 

RTP 81/12 - Solos e Aptidão Agrícola das Terras da Bacia do Araguaia-Tocan- 
"' .. ·- tins (Anexo VI do Relatório de Pré-Diagnóstico da Bacia) 

RTP 81 /13 - Pré-Diagnóstico do Setor Industrial (: 

,,- 

i 1 
RTP 81 /14 - Características do Desenvolvimento Agropecuário (Anexo VI 11 do r Relatório de Pré-Dlaqnóstico da Bacia) i - RTP 81/16 - Energia Elétrica (Anexo IX do Relatório de Pré-Diagnóstico da 

r- Bacia) 

,,-.. i RTP 8 l /17 - Pré-Diagnóstico do Setor Transporte 

,-. 
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RTP 82/01 - Proposta para Definição de Areas-Programa 
RTP 82/02 - Levantamento de Programas e Projetos da Bacia do Araguaia-T 0_ cantins 
RTP 82/03 - Zoneamento Agro-Silvo-Pastoril da Bacia do Araguaia-Tocantins 

(Versão Preliminar) 
RTP 82/04 - Estimativas dos Produtos Agropecuário e Industrial da Bacia do 

Araguaia-Tocantins - 1970, 1975/1980 
RTP 82/05 - Armazenagem de Grãos na Bacia do Araguaia-Tocantins 
RTP 82/06 - Os Peixes e a Pesca na Bacia do Araguaia-Tocantins 
RTP 82/07 - O Meio Ambiente na Bacia do Araguaia-Tocantins 

~ RT. ...,,, 
...,,, T 
.R - ..., Ri 

~ RT 
--! RT 
...,,, RT 
...,; RT 

RTP 83/01 - Estratégia de Desenvolvimento Regional (Uma proposta Preliminar 
para a Bacia do Araguaia-Tocantins) 

RTP 83/02 - Análise de Indicadores Ambientais e Avaliação da Aptidão Agrí 
cola das Terras 

RTP 83/03 - Identificação e Caracterização Agroecológica de Terras Prioritárias 
para o Desenvolvimento Rural (Programas e Projetos) 

RTP 83/04 - Zoneamento Ecológico da API 01: Ba,xo Tocantins 
RTP 83/05 - Zoneamento Ecológico da API 05: Imperatriz 
RTP 83/06 - Metodologia para a Formulação dos Planos Diretores das API - 

Aplicação Preliminar para a API 01: Baixo Tocantins 
RTP 83/07 - Subsrdios para a Formulação do Plano da API 05: Imperatriz - 

Diagnóstico e Definição de Subáreas 
RTP 83/08 - Anteprojeto de Implantação do Núcleo Rural de Barcarena ( Rela 

tório e Anexos) 
RTP 83/09 - Possibilidades de Transporte na Hidrovia Araguaia-Tocantins 
RTP 83/1 O - Projeto Paranã 1 ( Estudo de Pré-viabilidade realizado pelo 

PRODIAT/SUDECO) 
RTP 83/11 - Caracterrsticas Físicas e Potencialidade Aqricola das Terras das 

Areas-Programa 
RTP 83/12 - Estratégia de Desenvolvimento Regional para a Bacia do Araguaia- 

Tocantins 
RTP 83/13 - Plano Diretor da API 01: Baixo Tocantins 
RTP 83/14 - Sistema de Avaliação de Culturas 
RTP 83/15 - Análise das Finanças Públicas dos Estados do Pará, Maranhão, 

Mato Grosso e Goiás 
RTP 83/16 - Análise do Setor Madeireiro na Região do PRODIAT 

'9! at 
..,.J Rl 
..,, Rl 
...,,, R 1 

R 
R 
R 

R 
R 
R 

- _,; F 
...,,, F 

:, r- 
..,,,,; 

-! 
RTP 84/01 - Projeções da População da Bacia do Araguaia-Tocantins, por Sexo, 

Situação de Domici'lio e Grupos de Idade - 1980/2000 
RTP 84/02 - API Imperatriz: Plano de Desenvolvimento Integrado (Primeira 

Versão Interna) 
RTP 84/03 - Fundamentos e Estrutura do Programa de Desenvolvimento I nte 

grado do Médio Araguaia Mato-Grossense (PDI/MAM) - 
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' ;, \ RTP 84/04 - Plano Diretor do Baixo Tocantins ~ l - Vol. 1: Srntese e Texto Principal 

f\ 1, ' - Vol. 11: Anexos r: 1 '- ' RTP 84/05 - Avaliação dos Projetos de Irrigação na API 13 - Pesquisas Necessá- - t 
f· rias para Formulação do Piano de Desenvolvimento 

L RTP 84/06 - Estratégia de Desenvolvimento para a Região do Vale do Paranã 
r,·: (API 13) r 

RTP 84/07 - Vale do Paranã - Meio Ambiente e Impacto Ambiental (- 1 l·· 
1' RTP 84/08 - Alternativas Energéticas Renováveis na Região do PRODIAT l 

RTP 84/09 - As Agroindústrias na Região do PRODIAT :• RTP 84/1 O - Analysis of the Primary Sector Related to Forestry Development ~ • (traduzido para o português com o ntu!o: Análise do Setor Primá- 
,---. • 1E rio em Relação ao Desenvolvimento Florestal) 

~ 1 1 
RTP 84/11 - Programação de Saúde e Saneamento para a Região do PRODIAT 

( 

RTP 84/12 - Programas de Distritos Industriais na Região do PRO DIA T 
RTP 84/13 - Subsídios para o Plano Diretor das AP 7 e 8 
RTP 84/14 - Review of the Prospects of Water Sorne T ransportation of the 1 r 

r: '! í Rivers of Araguaia.Tocantins Basin {traduzido para o português 

'I 1 
com o título: Avaliação das Perspectivas de Transporte Fluvial nos ,,-. 
Rias da Bacia do Araguaia-Tocantins) 

,,-.., ll ' RTP 84/15 - Estratégia de Desenvolvimento do Setor Industrial da Região do - t PRODIAT 

r! RTP 84/16 - Estrategia de Desarrollo para el Sector Transporte (traduzido para 
o português com o t/tu!o Es:ratégia de Desenvolvimento para o 1t Setor Transporte) 

1 

,,-. 
l 
li RTP 84/17 - Diagnóstico do Turismo na Reg:ão do PRODIAT ,....... f RTP 84/18 - Desenvolvimen:o Urbano na Região do PRODIAT í r: 

' 
! 

,.- RTP 84/19 - A Assistência Técnica à Agricultura da Região do PRODIAT 1 
.J 

i RTP 84/20 - O Setor Mineral no Brasi! e na Região do PRODIAT (Partes l e li) ·1 .,.... ·i 
RTP 84/21 - Plano Diretor do Vale do Paranã 
RTP 84/22 - Report on the Calculation of Transport Costs for Water Sorne r- . Transportation on the Rrvers Araguaia and Tocantins (traduzido 

r- l para o português com o titulo: Relatório sobre o Cálculo de Cus· 
~ i'I - tos de Transporte Fluvial nos Rios Araguaia-Tocantins) 

RTP 84/23 - A Pesquisa Agropecuária na Areado PRODIAT 
,,.... li - RTP 84/24 - Modelos de Exploração Agropecuária 
.r- 1 • RTP 84/25 - Crédito Rural - Disponibilidade de Agências Bancárias e Utiliza- 
,.-.. 11 - cão do Crédito nas Sub-Regiões Estaduais e Áreas-Programa 

if r> 1 • RTP 84/26 - Armazenamento e Comercialização de Grãos 
1, 

,,.-- 11 - RTP 84/27 - Estudo de Demanda de Transporte j 

1· 

1 
RTP 84/28 - Programa de Calcário Agrícola r: 
RTP 84/29 - Espaço Agrário e Colonização - Situação e Perspectivas na Bacia ,.- i do Araquaia-T ocantins 

r- RTP 84/30 - Desenvolvimento do Setor Educação na Bacia do Araguaia-Tocan- 
' tins • ,--. 
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RTP 84/31 - Situação Fundiária da Bacia do Araguaia-Tocantins 
RTP 84/32 - Analysis of the Forest lndustry Potential (2ê;l versão em co 

classificado como RTP 84/46) rtuglJéi 
RTP 84/33 - Produção de Carne ,:~TP8 
RTP 84/34 - Smtese do Projeto de Implantação do Núcleo Rural de Ba ~ ~TPB ( 1 Q e 29 volumes) rcarena • #". ~ 

RTP 84/35 - Proposta do Plano Diretor das Areas-Programa de Aragu , ·•1tTP f: 
T ocantinópol is ª' na e ~TPE 

RTP 84/36 - Comunicações ~ 
RTP 84/37 - Programa de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico A ~ -, 

,ifi- -' 
RTP 84/38 - Metas de Crescimento da Produção Agri'cola do PRODIAT 1 ~ -' RTP 84/39 - Perfis Indicativos para Industrialização do Milho . )'.t 

~ -i:tTP 
RTP 84/40 - Indústria - Instrumentos e Mecanismos de Ação (Versão Prelimi- 

.-.f ~ ~_, ~rp·: 
nar) 1 - ~TP· 

RTP 84/41 - Programa de Pequena e Média Indústria (Versão Preliminar) 
~ ..., 

--·.RTP 
RTP 84/42 - Plano para Desenvolvimento do Turismo na Região do PROOIAT i -' -- RTP 
RTP 84/43 - Sistema de Combinação Ótima de Culturas Anuais ...J 

- 
RTP 84/44 - Sistema de Avaliação Financeira de Projetos Agropecuários ...,RíP 
RTP 84/45 - Setor Agropecuário - Subsetor Pecuário (Versão Preliminar) ~RTP 
RTP 84/46 - Plano de Aproveitamento dos Recursos Florestais (Plano Madei- -1 RTF 

reiro) -- . RTf ._. 
RTP 84/47 - Estratégia de Desenvolvimento para a Bacia do Araguaia-Tocantins :_, RTI 
RTP 84/48 - Perfis Indicativos para Industrialização da Soja -- RTI 
RTP 84/49 - Perfis Indicativos para Industrialização do Arroz 

..,,) 

RTP 84/50 - Plano Siderúrgico ..,;i RT 

" RTP 84/51 - Perfis Indicativos para Industrialização da Mandioca ._; RT 

RTP 84/52 - Resumo do Programa de Desenvolvimento Urbano na Região do -' RT 
PRODIAT 

RTP 84/53 - Perfis Indicativos para Industrialização do Palmito 
-1 

RTP 84/54 - Perfis Indicativos para Industrialização do Babaçu 
-1 Rl 

RTP 84/55 - Programa de Materiais de Construção 

_, 
ffj 

RTP 84/56 - Finanças Públicas dos Estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso e ._I R~ 

Pará ._I R" ., 
RTP 84/57 - Assistência Técnica e Extensão Rural - Area do PRODIAT - - ff 

1985/1994 
..,, 

R 

' 
RTP 84/58 - Criação de Instrumentos Institucionais Visando a Racionalizar e 

_, 
t Modernizar o Armazenamento e a Comercialização de Grãos ..,,; R 
1 RTP 84/59 - Quantificação do Valor da Produção, 1 nsumos e Fatores da Produ- R 
1 

...,i 
ção para os Anos-Meta R 

RTP 84/60 - Avaliação do Impacto Ambiental na Região do PRODIAT 
._I 

RTP 84/61 - Modelo de Simulação do Desenvolvimento Econômico da Região - F 
do PRODIAT ,-,1 F 

RTP 84/62 - Estratégia de Desenvolvimento do Setor Agropecuário .._ 
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RTP 84/63 - Projeto Sagre 1 (Estudo de Pré-Viabilidade} 
RTP 84/64 - Diagnóstico e Poll'tica Habitacional para a Região do PRODIAT 

RTP 85/01 - Programação do Setor Saúde 
RTP 85/02 - Setor Agropecuário - Subsetor Pecuário ( Resumo) 
RTP 85/03 - Plano de Desenvolvimento da Área-Programa de Imperatriz 
RTP 85/04 - Metas de Crescimento de Lavouras (3 volumes) 

- Volume 1: Texto Principal 
- Volume 2: Anexo A (Metodologia para Determinação das Me- 

tas de Crescimento da Agricultura) 
- Volume 3: Anexo B (Parâmetros Utilizados na Determinação 

das Necessidades de Insumos} 
RTP 85/05 - Plano de Desenvolvimento do Setor Educação na área do PRODIAT 
RTP 85/06 - Programação de Agroindústria 
RTP 85/07 - Programa de Complementação das Unidades Básicas de Saúde 
RTP 85/08 - Solos e Aptidão Agriéolas das AP's 10, 12, 16, 17 e 19 
RTP 85/09 - Plano de Desenvolvimento das Áreas-Programa Araguaína-Tocanti- 

nópolis 
RTP 85/1 O - Plano de Insumos Agrícolas - Segmento Calcário Agri'cola 
RTP 85/11 - Setor Florestal - Análise e Potencialidades 
RTP 85/12 - Programa de Agroindústria (Síntese) 
RTP 85/13 - Plano do Setor Energia (Volumes I e 11) 

RTP 85/14 - Plano de Desenvolvimento da Área-Programa do Baixo-Tocantins. 
RTP 85/15 - Avaliação do Impacto Ambiental na Região do PROD IAT - Sín- 

tese 
RTP 85/16 - Armazenamento e Comercialização de Grãos (Situação Atual) 
RTP 85/17 - Programa de Fertilizantes 
RTP 85/18 - Metodologia Adotada para Determinar a Estimativa da Deman 

da de Armazenagem para o Arroz, Milho e Soja, na Região do 
PRODIAT 

RTP 85/19 - Programação do Setor lndustrial (Volumes 1. 11 e 111) 
RTP 85/20 - Programação do Setor Industrial (Síntese) 
RTP 85/21 - O Setor Mineral na Região do PRODIAT (Resumo) 
RTP 85/22 - Solos e Aptidão Agrícola da AP 13: Vale do Paranã 
RTP 85/23 - Finanças Públicas Municipais da Região do PRODIAT 
RTP 85/24 - Aspectos Institucionais de Desenvolvimento da Bacia do Araguaia- 

Tocantins 
RTP 85/25 - Plano Diretor de Transportes 
RTP 85/26 - Programa para as Áreas Indígenas 
RTP 85/27 - Smtese do Plano de Desenvolvimento do Turismo na Região do 

PRODIAT 
RTP 85/28 - Plano de Desenvolvimento da Área-Programa do Vale do Paranã 
RTP 85/29 - Programação do Subsetor Pecuário (Síntese) 

J; 
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RTP 85/30 - Plano Diretor de Transportes (Sintese) 
RTP 85/31 - Inventário de Programas e Projetos - Projetos Produtivos (Vot 

1 - Infra-Estrutura Física e Social (Vol. 11) • ) 
RTP 85/32 - Programação Agropecuária e Subsetor Agr(cola - Estimativas 

Investimentos, Custos Operacionais e Crédito para as Explora~ 
Agr(colas 

- Projeções do Desenvolvimento Econômico da Região do PRODIAl 
(Modelo Macroeconômico) 

RTP 85/34 - Stntese do Plano do Setor Energético 

RTP 85/33 

2. RELATÔRIO TECNICOS (RT) 

RT 81 /01 - Relatório de Pré-Diagnóstico da Bacia do Araguaia-Tocantins (4 Volu 
mes e 9 Anexos) 

RT 82/01 - Síntese do Relatório de Pré-Diagnóstico da Bacia do Araguaia-Tocan 
tins 

RT 82/02 - Estudo para Definição de Áreas-Programa e Seleção das Areas de Pro 
gramação Imedi ata (API) 

RT 82/03 - Levantamento de Programas e Projetos em Implementação na Bacia 
do Araguaia-Tocantins 

RT 82/04 - Zoneamento Agro-Silvo-Pastoril da Bacia do Araguaia-Tocantins 

RT 84/01 - Estrutura e Fundamentos do PDI do Médio Araguaia Mato-Grossense 

3. RELATôRIOS FINAIS (RF) 

RF 1982 - Diagnóstico da Bacia do Araguaia-Tocantins (4 Volumes) 

4. DOCUMENTOS DE PROGRAMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO (DPA) 

DPA 81 /01 - Programa de Trabalhos para 1981 (Março, 1981) 
DPA 81 /02 - Metodologia de Trabalho (5 de Março, 1981) 
OPA 81/03 - Metodologia de Trabalho do PRODIAT (31 de Março, 1981) 
OPA 81 /04 - Metodologia de Trabalho do PRODIAT (Reavaliação.Agosto/1981) 
OPA 81/05 - Relatório Preliminar - Oetalhamento das Atividades e Tarefas Pro- 

postas para as Equipes Estaduais (20 de Agosto de 1981) 

DPA 82/01 - Programação de Trabalho para 1982 (Proposta Preliminar) 
D PA 82/02 - Programação de Trabalho para 1982 (Revisão) 
OPA 82/03 - Síntese da Revisão da Programação de Trabalho para 1982 
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OPA 83/01 - Plano de Trabalho - 1983/84 (Proposta Preliminar) 
OPA 83/02 - Plano de Trabalho - 1983/84 (Síntese da Proposta Preliminar) 
DPA 83/03 - Metodologia e Roteiros para Apresentação de Plano de Desenvolvi- 

mento Integrado e de Projetos para as API 

OPA 84/01 - Plano de Trabalho - 1984 

5. DOCUMENTOS DIVERSOS (DO) 

DO 81 /01 - Memória da Primeira Reunião da Comissão Coordenadora 
DO 81 /02- 1 nformações Básicas 
DO 81 /03- Referências Bibliográficas para Estudo Hidrológico da Bacia do Ara- 

guaia-Tocantins 
op 81/04- Relatório de Atividades - 19 Semestre de 1981 
DO 81 /05- Proposta de Programa de Treinamento para o Estado do Maranhão 

DO 82/01 - Relatório de Atividades - 1981 
DO 82/02- General Description of the Project 
DO 82/03- Proposta para Realização de Seminário "Desenvolvimento Integrado 

da Bacia do Araguaia-Tocantins" 
DO 82/04- Informações Básicas (Versão Atualizada) 
DD 82/05- Memória da Segunda Reunião da Comissão Coordenadora 
DO 82/06- Memória da Tercei rã Reunião da Comissão Coordenadora 

DO 83/01 - Relatório de Atividades - 1982 
DO 83/01 - Catálogo Bibliográfico 
DO 83/02- Memória da Quarta Reunião da Comissão Coordenadora 
DO 83/03 - Descrição da Area e Caracterização do Projeto ( 1 nformações Básicas 

- Versão Revista e Atualizada) 
DO 83/04- Memória da Quinta Reunião da Comissão Coordenadora 

DO 84/01 - Relatório de Atividades - 1983 
DO 84/02- Relatório Final do Curso sobre Planejamento Integrado de Recursos 

Hídricos e de Solos (PRODIAT/CIDIAT) 
DO 84/03- Relatório de Atividades (Abril/81 a Junho/84) 
DO 84/04- Relatório de Atividades (Abril/81 a Novembro/84) 

DO 85/01 - Relatório de Atividades (Abril/81 a Março/85) 
DO 85/02- Projeto Paranã 1 - Relatório de Atividades 

. ! 
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111. MUNICl'PIOS DA AREA DE ABRANG~NCIA DO PROJETO 

ESTADO DE GOIAS 

- Almas 
- Alto Pararso de Goiás 
- Alvorada 
- Alvorada do Norte 
- Amorinópolis 
- Ananás 
- Aragarças 
- Araguacema 
- Araguaçu 
- Araguaína 
- Araguatins 
- Arapoema 
- Arraias 
- Aruanã 
- Aurilândia 
- Aurora do Norte 
- Axixá de Goiás 
- Babaçulândia 
- Baliza 
- Barro Alto 
- Bom Jardim de Goiás 
- Brejinho de Nazaré 
- Britânia 
- Cabeceiras 
- Cachoeira de Goiás 
- Caiapônia 
- Campinorte 
- Campos Belos 
- Carmo do Rio Verde 
- Cavalvante 
- Ceres 
- Colinas de Goiás 
- Colméia 
- Conceição do Norte 
- Córrego do Ouro 
- Corumbá de Goiás 
- Couto Magalhães 
- Cristalândia 

- Crixás 
- Damianópolis 
- Dianópolis 
- Diorama 
- Dois Irmãos de Goiás 
- Dueré 
- Estrela do Norte 
- Fazenda Nova 
- Filadélfia 
- Firminópolis 
- Flores de Goiás 
- Formosa 
- Formoso 
- Formoso do Araguaia 
- Galheiros 
- Goianésia 
- Goiás 
- Goiatins 
- Guara!' 
- Guarani de Goiás 
- Gurupi 
- Heitorar 
- Hidrolina 
- laciara 
- lporã 
- lsraelândia 
- ltabera( 
- ltacajá 
- ltaguaru 
- ltaguatins 
- ltapaci 
- ltapirapuã 
- ltaporã de Goiás 
- ltapuranga 
- lvolândia 
- Jaraguá 
- Jaupaci 
- Jussara 
- Lizarda 
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- Carolina 
- 1 mperatriz 
- Montes Altos 

- Porto Franco 
- Riachão 
- João Lisboa 
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- Mambai' 
- Mara Rosa 
- Minaçu 
- Mineiros 
- Miracema do Norte 
- Miranorte 
- Moiporá 
- Monte Alegre de Goiás 
- Monte do Carmo 
- Montes Claros de Goiás 
- Mossâmedes 
- Mozarlândia 
- Mutunópolis 
- Natividade 
- Nazaré 
- Niquelândia 
- Nova América 
- Nova Roma 
- Novo Acordo 
- Novo Brasil 
- Ouro Verde de Goiás 
- Padre Bernardo 
- Pararso do Norte de Goiás 
- Paranã 
- Paraúna 
- Pedro Afonso 
- Peixe 
- Petrolina de Goiás 
- Pilar de Goiás 
- Pindorama de Goiás 
- Piranhas 
- Pirenópolis 

- Pium 
- Planaltina 
- Ponte AI ta do Bom Jesus 
- Ponte Alta do Norte 
- Porangatu 
- Portelândia 
- Porto Nacional 
- Posse 
- Presidente Kennedy 
- Hralrna 
- Rianápolis 
- Rubiataba 
- Sanclerlândia 
- Santa Rita do Araguaia 
- Santa Rosa de Goiás 
- Santa T ereza de Goiás 
- Santa Terezinha de Goiás 
- São Domingos 
- São Francisco de Goiás 
- São João D'Aliança 
- São Luis de Montes Belos 
- São Miguel do Araguaia 
- São Sebastião do Tocantins 
- Sítio D'Abadia 
- Sítio Novo de Goiás 
- Taquaral de Goiás 
- Taguatinga 
- Tocantínia 
- Tocantinópolis 
- Uruaçu 
- Uruana 
- Xambioá 

ESTADO DO MARANHÃO 

ESTADO DE MATO GROSSO 

- Agua Boa 
- Alto Araguaia 
- Alto Garças 
- Araguainha 
- Barra do Garças 
- Canarana 
- Cuiabá 
- Dom Aquino 
- General Carneiro 

- Guiratinga 
- Luciara 
- Nova Xavantina 
- Ponte Branca 
- Poxoréo 
- Santa Terezinha 
- São Félix do Araguaia 
- Tesouro 
- Torixoréo 
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ESTADO 00 PARA 

- Abaetetuba 
- Bagre 
- Baião 
- Barcarena 
- Cametá 
- Conceição do Araguaia 
- lgarapé-Miri 
- ltupiranga 
- Jacundá 

- Limoeiro do Ajuru 
- Marabá 
- Mocajuba 
-Moju 
- Oeiras do Pará 
- Santana do Araguaia 
- São João do Araguaia 
- Tucuruí 
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IV. MUNICll>IOS CRIADOS A PARTIR DO DESMEMBRAMENTO 
DE AREAS MUNICIPAIS ABRANGIDAS PELO PROJETO(*) 

1 

.! 
i 

' r 
" ·1 DATA DE 
' NOME DO MUNICll>JO CRIAÇÃO l DESMEMBRADO DE 

& 

Estado de Goiás 
- Araguapaz 14.05.82 Goiás 
- Arenópol is 14.05.82 Piranhas 
- Augustinópolis 14.05.82 São Sebastião do Tocantins 
- Campinaçu 14.05.82 Uruaçu 
- Doverlândia - Rio Peixe 14.05.82 Caiapônia 
- Fátima 14.05.82 Brejinho de Nazaré 
- Fiqueirópolis 10.06.80 Peixe 
- Mundo Novo de Goiás 10.06.80 Crixás 
- Nova Crixás 10.06.80 Crixás 
- Nova Glória 10.06.80 Ceres 
- Nova Olinda 10.06.80 Filadélfia 
- Palmeirópolis 10.06.80 Paranã 
- Rio do Sono 14.05.82 Lizarda 
- Santa Isabel 14.05.82 Jaraguá 
- Sitvanópolis 10.06.80 Porto Nacional 
- Vanderlândía 10.06.80 Babaçulândia 

Estado do Maranhão 
- Açailândia 1 06.06.81 

1 
Imperatriz 

Estado do Pará 
- Redenção 13.05.82 Conceição do Araguaia 
- Rio Maria 13.05.82 Conceição do Araguaia 
- Xinguara 13.05.82 Conceição do Araguaia 

Estes municípios oi<> possuem, ainda, informaçõe5 censitárias (demográficas e sócio-econô 
micas) individualizadas, razão pela qual deixou-se de considerá-los na relaçlo que se apre 
senta no Anexo Ili deste documento. 
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V. MUNICIPIOS DO PROJETO INCLUIDOS NAS AREAS DE ATUAÇÃO DOS 
PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

1. PROGRAMA DE POLOS AGROPECUARIOS E AGROMINERAIS DA 
AMAZôN IA (POLAMAZON IA) 



ESTADO DE GOIAS 'f/1 
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Pólo Araguaia-Tocantins 
- Ananás 
- Araguar'na 
- Araguatins 
- Arapoema 
- Augustinópolis 
- Axixá de Goiás 
- Babaçulândia 
- Colinas de Goiás 
- Filadélfia 
- ltaguatins 
- Nazaré 
- Nova Olinda 
- Presidente Kennedy 
- São Sebastião do Tocantins 
- Sítio Novo de Goiás 
- Tocantinópolis 
- Vanderlândia 
- Xambioá 

2. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOS CERRADOS 
(POLOCENTRO) 

ESTADO DE MATO GROSSO 

.. 

Area de Xavantina 
- Agua Boa 
- Alto Araguaia 
- Alto Garças 
- Araguainha 
- Barra do Garças 
- Canarana 
- General Carneiro 
- Guiratinga 
- Nova Xavantina 
- Ponte Branca 
- Poxoréo 
- São Félix do Araguaia 
- Tesouro 
- Torixoréu 

Area de Cuiabá/Rondonópolis 
- Cuiabá 
- Dom Aquino 

ESTADO DE GOIAS 

Area de Gurupi 
- Alvorada 
- Araguaçu 

282 



r> 
! 

f 

1 
1 

- Campinaçu 
- Campinorte 
- Dueré 
- Estrela do Norte 
- Figueirópolis 
- Formoso 
- Formoso do Araguaia 
- Gurupi 
- Mara Rosa 
- Mutunópolis 
- Peixe 
- Porangatu 
- Uruaçu 

i 
l 

1 
1 
l 
1 
1 
r 

i 

Area de Pirineus 
- Barro Alto 
- Corumbá de Goiás 
- Padre Bernardo 
- Pirenópolis 

Area de Piranhas 
- Amorinópolis 
- Aragarças 
- Arenópolis 
- Baliza 
- Bom Jardim de Goiás 
- Caiapônia 
- Diorama 
- Doverlândia - Rio Verde 
- lporá 
- lsraelândia 
- Jaupaci 
- Mineiros 
- Moiporá 
- Montes Claros de Goiás 
- Piranhas 
- Portelândia 
- Santa Rita do Araguaia 

Areado Vale do Paranâ' 
- Alvorada do Norte 
- Cabeceiras 
- Damianópolis 
- Flores de Goiás 
- Formosa 
- Guarani de Goiás 
- laciara 
- Marnbaf 
- Posse 
- Sítio D'Abadia 
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3. PROGRAMA ESPECIAL DA REGIÃO GEOECONÔMICA DE BRASl'llA 
(GEOECONÔMICA) 

ESTADO OE GOIAS 
) 
1 Area de Mineração 

- Barro Alto 
- Carnplnacu 
- Minaçu 
- Niquelândia 
- Padre Bernardo 
- Uruaçu 

Vale do Parani 
- Alto Paraíso de Goiás 
- Alvorada do Norte 
- Arraias 
- Cabeceiras 
- Campos Belos 
- Cavalcante 
- Damianópolis 
- Flores de Goiás 
- Formosa 
- Galheiros 
- Guarani de Goiás 
- laciara 
- Marnbar' 
- Monte Alegre de Goiás 
- Nova Roma 
- Palmeirópolis 
- Paranã 
- Planaltina 
- Posse 
- São Domingos 
- São João D'Aliança 
- Sítio D'Abadia 

Eixo Ceres/Anápolis 
- Carmo do Rio Verde 
- Ceres 
- Corumbá de Goiás 
- Goianésia 
- Heitoraí 
- Hidrolina 
- ltaguaru 
- ltapaci 
- ltapuranga 
- Jaraguá 
- Nova América 
- Nova Glória 
- Ouro Verde de Goiás 
- Petrolina de Goiás 
- Pi lar de Goiás 
- Pirenópolis 
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- Rialma 
- Rianápolis 
- Rubiataba 
- Santa Isabel 
- Santa Rosa de Goiás 
- São Francisco de Goiás 
~ Uruana 

4. PROGRAMA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE 
MATO GROSSO (PROMAT) 

Abrange todos os 18 munídpiosda subárea mato-grossense do PRODIAT, 
a saber: 

- Agua Boa 
- Alto Araguaia 
- Alto Garças 
- Araguainha 
- Barra do Garças 
- Canarana 
- Cuiabá 
- Dom Aquino 
- General Carneiro 
- Guiratinga 
- Lucíara 
- Nova Xavantina 
- Ponte Branca 
- Poxoréo 
- Santa Terezinha 
- São Félix do Araguaia 
- Tesouro 
- Toríxoréu 

it· 

5. PROGRAMA GRANDE CARAJAS 
(PGC) 

ESTADO DO PARA 

- Abaetetu ba 
- Bagre 
- Baião 
- Barcarena 
- Cametá 
- Conceição do Araguaia 
- lgarapé-Miri 
- ltupíranga 
- Jacundá 
- Limoeiro do Ajuru 
- Marabá 
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- Mocajuba 
- Moju 
- Oeiras do Pará 
- Redenção 
- Rio Maria 
- São João do Araguaia 
- Tucuruí 
- Xinguara 

ESTADO DE GOIÁS 
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- Ananás 
- Araguai'na 
- Araguatins 
- Arapoema 
- Augustinópolis 
- Axixá de Goiás 
- Babaçulândia 
- Colinas de Goiás 
- Colméia 
- Filadélfia 
- Goiatins 
- ltaguatins 
- Nazaré 
- Nova Olinda 
- São Sebastião do Tocantins 
- Sítio Novo de Goiás 
- Tocantinópolis 
- Vanderlândia 
- Xambioá 

ESTADO DO MARANHÃO 

- Açailândia 
- Carolina 
- Imperatriz 
- João Lisboa 
- Montes Altos 
- Porto Franco 
- Riachão 

-.J. 
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VI. PESSOAL recNICO E DE APOIO QUE COLABOROU NA 
REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DO PRODIAT 

1. DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO 

1.1. Direção Nacional e Internacional 
- ANTONIO NILSON CRAVEIRO HOLANDA, Diretor Nacional 
- MARIO SAROU IS YAZIGI, Diretor Internacional (até novembro/1981) 
- FERNANDO OTADUY, Diretor Internacional 

1.2. Coordenação Sub-regional 
_ JOSE IVO MACHADO DE SOUZA, Coordenador Sub-Regional da Ama 

zônia 
- OTON NASCIMENTO, Coordenador·Sub-Regional do Centro-Oeste 

1.3. Coordenação Estadual 
- HANS ROSENTHAL, Coordenador do PRODIAT no Estado de Goiás 
- ESWERTE LINARES, Coordenador do PRODIAT no Estado de Goiás 
- ANTONIO MARIANO DE CAMPOS MENDES, Coordenador do PRODIAT 

no Estado do Maranhão 
- NELSON ALMADA LIMA, Coordenador do PRODIAT no Estado do 

Maranhão 
- REINALDO CARNEIRO BANDEIRA, Coordenador do PRODIAT no 

Estado do Maranhão 
- ARLINDO SIMAO NOGUEIRA DA CRUZ, Coordenador do PRODIAT 

no Estado do Maranhão 
- ANTONIO CARLOS DE ABREU, Coordenador do PRODIAT no Estado 

de Mato Grosso 
- PEDRO ALEXANDRINO PINHEIRO DE LACERDA NETO, Coordena 

dor do PRODIAT no Estado de Mato Grosso 
- ROBERTO DA COSTA FERREIRA, Coordenador do PRODIAT no Esta 

do do Pará 
- ROSYAN CAMPOS DE CALDAS BRITTO, Coordenadora do PRODIAT 

no Estado do Pará 
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..., '~- 2. EQUIPE TECNICA E DE APOIO NO NÚCLEO CENTRAL ·" ,. . ..., 

..., 
1 ..., 

2. 1. Especialistas Nacionais li ..,,,,; - 
Assessoria da Direção I' 

....,, - 
- OSVALDO HUGO MONTENEGRO RIEDEL ·v ...,, 
- JOSE RIBAMAR FURTADO SERRA -...:;, 

·.o:~. ..., ~- f;o- 

Programas e Projetos j .,; ' - GI LMAN MENEZES PRUDENTE (Coordenador) :t ..., 
- DURVAL MAGALHAES FLOR!:NCIO .. 
- ERNANI FERNANDES ...; 
- FRANCISCO FERNANDES COELHO ..,) 
- LUIZ EDUARDO DASILVAALVES ..., 
Sócio-Economia .,; 
- ALUl'ZIO TADEU MARQUES DA SILVA (Coordenador) ...; - HELIO AUGUSTO DE MOURA (Coordenador) 
- JOSE CARLOS FERREIRA (Coordenador) .,; 
- ZENON SCHUELER REIS (Coordenador) ..., 
- ANTONIO SHINZI MURAKAMI 
- FERNANDO ANTONIO FIALHO DE SENA 

i 
..,,,,; 

- JOSÉ COLOMBO DE SOUZA FILHO \ 
- NILO CARNEIRO DE ASSIS i ..., 

l . 
1 ..., 

Recursos Naturais e Cartografia t 

l 
- JOAQUIM OSTERNE CARNEIRO (Coordenador) ! 

..., 
• - ADAI R BON I FACIO DA ROCHA (desenhista) ~ .,; ' - HI LDEAMO BONIFACIO OLIVEIRA (desenhista) 1 
i 

- PEDRO AUGUSTO SANGUINETTI FERREIRA 

1 
..., 

- VICENTE AURELIANO DE FRANÇA (desenhista) ..,) 
- WALDA MAR IA VELOSO (responsável pela cartografia) ...1 

l 

1 
-,1 

1 
...; 

2.2. Consultores ...,; 
Programação Global J ...., 
- FRANCISCO AR IOSTO HOLANDA (desenvolvimento cient(fico e tecno- 1 ..,; 

lógico) ( 
- FRANCISCO LOPES VIANA (desenvolvimento científico e tecnológico) ' .,; \ 
- JOSE MARIA ARAGÃO DE MELO í .,, 
- LUIZ ARMANDO DE MEDEIROS FRIAS (demografia) . 
- MAR IA HELENA FAGUNDES BAL THAZAR (finanças públicas) l ..., 
- MAR 10 SERG 10 FERNANDEZ $ALLORENZO (finanças públicas) ._; 
- OLEGARIO PEREIRA RElS (estudo institucional) ! 
- PAU LO ROBERTO HADDAD (estratégia e estudo institucional) 1 ...,; 
- ROBERTO SERGIO FARIAS DE SOUZA (desenvolvimento científico e ..., 

tecnológico) 
- THOMPSON ALMEIDA ANDRADE (modelo macroeconômico) ...,; 

..., 
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Agropecuária 
- ANTONIO MARTINS CHAVES (armazenagem) 
- DEMÓSTENES SILVESTRE FERNANDES FILHO (estrutura fundiária) 
- JOAQUIM MATTOSO (pecuária) . 
- JUACY DA SILVA (colonização) 
- MELQUÍADES PINTO PAIVA (pesca) 
- OSMAN FRANCISCHETO DE MAGALHAES (extensão rural e agroin- 

dústria) 
- REGINA FATIMA JORGE DAGUER (estrutura fundiária) 

Agroindústria 
- AGIDE GORGATI NETO 
- ALBERTO NOBUOKI MOMMA 
- JORGE GOMES LOBATO 
-MAURltlO RANGEL REIS 
- VASCO ANTONIO MORETII 

Indústria 
- NEANTRO SAAVEDRA RIVANO (programação industrial) 
- SI LVIANO CANÇADO (distritos industriais) 
- WALTER FERNANDES DE QUEIROZ (programação industrial) 

Mineração 
- ALENCAR SOARES DE FREITAS 

Turismo 
- JOAO PAULO OE ALMEIDA MAGALHAES 

Energia 
- JOAO VICENTE FEIJÃO NETO 
- JOSE WALTER BAUTISTA VIOAL 

Transportes 
- CARLOS EDUARDO D'ALMEIDA (navegação) 
- CLAUDIO ALMEIDA (diagnóstico) 
- JOAO BOSCO FURTADO ARRUDA (programação) 
- JOAQUIM JOSE MARTINS SOARES (hidrovia) · 
- MAURI-CIO EDUARDO GUIMARÃES CADAVAL (hidrovia) 

Comunicações 
- EVILASIO COSTA AMARAL ,-. 1 ,, 

,.-- Educação 

J 1 
-TARC1S10 GUIDO DELLASENTA »: 

,.. Saúde 
r: JI • - SALOMAO PONTES ATHIAS (F.SESP) 

- IRMGARD DE FARIA ALVIN (F.SESP) ,.. 
:1 1 - LÚCIO HENRIQUE BANDEIRA (F.SESP) 

,- 
Habitação e Saneamento 

r: 

1 1 - ANTON 10 JUÀREZ FARIAS 
r: 

289 r- 



i 
1 
l 

1 
: 

Pol ftica Ambiental 
- FR I EDE L YDIA SCHERER 
- RICARDO AUGUSTO BRAUN 
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Desenvolvimento Urbano 
- BERNARDO VAISMAN 
- JOSEF BARAT 
- MARTIN LU 

Assistência a Comunidades Indígenas 
- Equipe técnica de Planejamento da FUNAI 

Programas e Projetos 
- LUIZ GUIMARAES DE AZEVEDO (Paranã) 
- MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO PAIVA 

Modelos e Computação 
- ANTONIO CLÉCIO FONTELLES THOMAZ 
- ARMANDO ROBERTO CERCHI NASCIMENTO 
- FERNANDO LUIS GARRAGORY CASALES 
- JOSÉ VALDECI BISERRA 
- RENATO CRAVEIRO DE SOUZA 

2.3. Especialistas da OEA 
- PATR reio FERNANDEZ (especialista principal de sócio-economia) 
- EITEL H. GROSS BRAUN (especialista principal de recursos naturais) 
- FERNANDO ORDOI\IEZ (planejamento regional) 
- G Ló RIA MARTINEZ (cartografia) 
- JORGE MANUEL RODRIGUES CUNHA (planejamento agrícola) 
- ANTONIO AVELINO MOREIRA MARTINS (projetos agri'colas) 

2.4. Consultores 
- AERCIO DOS SANTOS CUNHA (programação agropecuária) 
- ALFREDO NEUT SALINAS (aqrolndústrial 
- DICK D'ARNAUD (transportes hidroviários) 
- ENR IQUE GO LBERG (transportes) 
- FRANCISCO OTAVA (planejamento sub-regional) 
- JORGE BLANCO (projeto Paranã) 
- JOSÉ EDUARDO DAROS (energia) 
- JULIO PENA (agropecuária) 
- MARCO AURÉLIO N. MAGALHÃES (transportes) 
- NELSON DE FRANCA R. DOS ANJOS (recursos hídricos) 
- PABLO KLEIMAN (projeto Paranã} 
- PEDRO CARLOS DE OR LEANS E BRAGANÇA {fitoecologia) 
- RICHARD SAUNIER (meio ambiente) 
- ROBERTO E. JONES (desenvolvimento florestal) 
- ROBERTO OMAR SANCHEZ (pedologia) 
- ROY GILBERT (emprego) 
- SALVADOR ARCHONDO (projetos) 
- THOMAZ MACKENZIE (desenvolvimento florestal) 
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\.. _11 3. EQUIPE DE APOIO DO NÚCLEO CENTRAL 

Íi 
1 f ·• 
j. 

3.1. Administração e Finanças t . . . 
1 - LUIZ ANTON 10 DE SOUZA CORDEIRO (Coord. Administ. e Financeiro) 

~ .. 1 . - ANA FREIRE 
- ROSANGELA CARNEIRO SOARES ! 

r: • . l - SARAH ALVES DE GOUVEA -; 
j . 

Secretárias 
- ANTONIA VALERIA MARTINS MACIEL 
- EVEL YN TOM BACK FARIA (funcionária da OEA) 
- FLORENICE CAMARA LEONE ~ • • - MARIA ARRUDA DE OLIVEIRA 
- MARIA DA GLORIA QUEIROZ 
- MARIAJOSI: SOARES 

·, - MARIZILDA RÉSIO GRANTS 
.i - REGINA PIMENTEL CORTES 
1 - SÔNIA MARIA SOARES RIBEIRO 

l 
- SUELY QUEIROZ SILVEIRA 
- TANIA LÚCIA DE LIMA AZEVEDO 
- VIRGINIA STUDART LAGE 

r: Biblioteca 
- ANA CELI MAIA DE MIRANDA ,! 

\ - GERMANA VASCONCELOS LOPES COELHO 
h - HONORINA DA LUZ NASCIMENTO MELLO 

1 
- LÚCIA VALENTE CUSTODIO 
- LUCIENE DE ARAUJO MüLLER 
- MARIA DE FATIMA LISBOA 

l - TARJA HANNELE OLLILA MUZZI - 
1 Calculistas 

- JANIS PETERS GRANTS 
J - MAGDA PORTO RODOVALHO 

- MARCOS ANTONIO DE ANDRADE 
- NIVIO EM Ili O MORAES PAIVA 
- SIDNEY ALVES ORELLI 

- m •• Serviços Gera is e Datilografia 
- JOSÉ ARI LACERDA BRAGA (responsável pelo setor) 
- ADOLFO CLEMENTINO BORGES 
- EDI LEINE LEMOS DE ARAUJO 
- FATIMA HELENA FARIA PEREIRA - 1 - JOAO PEREIRA DUARTE NETO ~ - JOSÉ PEREIRA DA SILVA ., - JUAREZ ROCHA BOTELHO - 

1 
- JURANDI CARNEIRO DE ARAUJO 
- MARCIA COELHO DE ARAÚJO 
- MARCIA FAGUNDES PERES 
- R UAN DE SANTANA SOUSA 
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4. EQUIPES Tl:CNICAS ESTADUAIS i~ ..., 
., ... ...,) 

4.1. Estado de Goiás 
..., 

- ANTONIO CARLOS A. BRASIL 
_, 

- CÉLIO COSTA ..,.j 
- DAR Ló EVARISTO DOS SANTOS 
- DIRCE REGINA G. A. MELO 

_, 
- DELANO CAVALCANTE CALIXTO ..., 
- FRANCISCO GANZER NETO l - GUARACI PACHECO ,..1 
- JOACIR CAMELO ROCHA ..., 
- JOEL CECIUO 
- JOSE FERNANDO GAMBIER COSTA 

1 
_, 

- LEI LA MARCIA P. POTIGUAR ...,J 
- LUIZ UMBERTO VILAÇA 
- MANOEL FIGUEIREDO FILHO 1 

,..., 
- MARCIO JESUS G. RESENDE 
- NILO RIBEIRO LEITE j 

_, 
- PAULO BERTRAN ..., 
- PAULO J. MASCARENHAS RORIZ 

, 
- REINALDO MENDONÇA 1 

_, 
i - 

- RUBENS ALBERTO MACHADO t .,; 
- SôNIO LÜCIO SALDANHA ' 
- ZILDA FALEIROS REZENDE .,; 

~ 
,.., 

4.2. Estado do Maranhão 
,1 - ADONIAS MARTINS DE ANDRADE 

_, 
- ALMI RALEMOS DOS SANTOS ..., 
- JOSÉ DE RIBAMAR COSTA VELOSO ,..,1 - LORENA LUISA BERTRAN 
- PEDRO FONSECA MARINHO _, 

>, - RAIMUNDO MOACI R MENDES FEITOSA 
- SULAMITA DA GRAÇA RODRIGUES VERDE 

..., 
l -' 4.3. Estado de Mato Grosso 
' ,,.j 

- ALBERTO ESTEVAM DA SILVA : 

- DULCINEIA RODRIGUES DOS SANTOS ..., 
- LUZIA IVO DE ALMEIDA ' ...; 
- MARCIO A. STELLA ' ! 
- TEREZA MATSUE MURAKAMI r ..., i - TEREZA NEIDE NUNES ..,,; 

4.4. Estado do Pará ..., 
- ALDENOR GONÇALVES DO NASCIMENTO ..., 
- ALINE SAMPAIO 
- ANA MARIA MEDEIROS FURTADO ..,; 
- CU:O CONCEIÇAO RESOUE DE OLIVEIRA ..., 
- CARLOS MOURA REIS 
- DALVA MARIA VALCONCELOS DOS SANTOS ..1 
- EDUARDO YASSUHIRO OHASHI ! ,.,,, 
- EM(LIO RODRIGUES 
- FRANCISCO SÉRGIO B. S. LEÃO ..., 
- GUILHERME GALEÃO DA SILVA _, 
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- HELIANA BRITO FRANCO 
- HITOSHI KISHI 
- HOMERO FORTUNADO DA SILVA 
- JOSE MARIA SANTANA DOS SANTOS 
- LEA LOBATO OLIVEIRA 
- LURDES GOMES 
- MARIA AMl:LIA QUERALT 
- MOACJR VALENTE 
- OTAVIO AUGUSTO CHAVES 
- RENATO PEREIRA CONDURÜ JÚNIOR 
- SERGIO DA FONSECA DIAS 
- SILVl·A CARMEN MENDES PIEDADE 
- TAl"S DE M. E SILVA MESQUITA 
- WANDEN KOLK PAFBEUR GONÇALVES 
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VII. GLOSSARIO DE SIGLAS 

~ 

' 
.- 
,....... 

~ 

1 1 - ABIPTI - Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisas Tecnoló- 
gicas Industriais 

~ :li .... :ALBRAS - Alumínio Brasileiro S/A 
ALUNORTE - Alumínio do Norte do Brasil S/A ,.-- ~ r AP - Area Programa ,j API - Area de Programação Imediata 
APl's - Areas de Programação Imedia ta ~ .. .. ASA - Agroindustrial de Alimentos S/A 

~ •• - BASA - Banco da Amazônia S/ A 
BD's - Bancos de Desenvolvimento 
BID - Banco lnteramericano de Desenvolvimento 

- •1 BNB - Banco do Nordeste do Brasil S/A ,, BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
' 
~ l CELAOE - Centro Latinoamericano de Dem1rafia ,. 

lj CENAL - Comissão Executiva Nacional do lcool ,--.- f 
\ CEPA - Comissão Estadual de Planejamento Agr{cola 

,,-. 

' CIBRAZEM - Companhia Brasileira de Armazenamento 
CIDA - Companhia Agroindustrial do Araguaia 

~ 

CIPASA - Castanha Industrial do Pará S/A .- CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e T ec- 
-r> nológico 

CODEAGRI - Coordenação de Desenvolvimento Agrícola de Mato Grosso 
,- ., CODEBAR - Companhia de Desenvolvimento de Barcarena 

]. CODEG - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás 
COM EX - Companhia Madeireira e Exportadora 
CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente 
CONFAZ - Conselho de Secretários da Fazenda ..-- "' • CPATU - Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido 

,.--. cll • CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 
C&T - Ciência e Tecnologia .- ' • CTI - Coordenação de Tecnologia Industrial .. - CVRD - Companhia Vale do Rio Doce 
DO - Documentos Diversos 

r-, • • OMS - Demanda Máxima Simultânea 
DNAEE - Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica 

' 1 
DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 

,,-. DNOCS - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas .- DNPM - Departamento Nacional da Produção Mineral 
DOCEGEO - Vale do Rio Doce Geologia e Mineração 

r- t OPA - Documentos de Programação e Acompanhamento 
1 .- • • ' 
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DPC - Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinh 
ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ª 
EDIBAP - Estudo .de Desenvolvimento Integrado da Bacia do AI 

Paraguai to 
ELETRONORTE - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A 
EMAPA - Empresa Maranhense de Pesquisa Agropecuária 
EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
EMBRAMEC - Mecânica Brasileira S/A · 
EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações 
EMBRATER - Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão R 1 
EMBRATUR - Empresa Brasileira de Turismo ura. 
ENGOPA - Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária 
EMPA/MT - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Mato Grasso 
FAO - Food and Agriculture Organization 
FCAP - Faculdade de Ciências Agrárias do Pará 
FCR - Fundação de Pesquisa Cândido Rondon 
FIBASE - Insumos Básicos S/A - Financiamentos e Participações 
FIBGE - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatt'stica 
FINAM - Fundo de Investimento da Amazônia 
FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos 
FMI - Fundo Monetário Internacional 
FSESP - Fundação Serviços de Saúde Pública 
FUFMT - Fundação Universitária Federal de Mato Grosso 
FUNAI - Fundação Nacional do Indio 
FUNDAÇÃO BRA- 
DESCO - Fundação Banco Brasileiro de Descontos 
GAISA - Galletti Agroindustrial S/A 
GEBAM - Grupo Executivo do Baixo Amazonas 
GEIPOT - Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes 
GETAT - Grupo Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins 
GPC/MT - Gabinete de Planejamento e Coordenação do Estado de 

Mato Grosso 
,. GOIASTUR - Goiás Turismo 

G RAMOSA - Grande Maranhão de Compensados S/ A 
IBOF - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 
IBICIT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
ICM - Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
IDESP - Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social do Pará 
INCRA - 1 nstituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
1NOEA - Instituto de Defesa Agropecuária 
INDI - Instituto de Desenvolvimento Industrial de Goiás 
INEMET - Instituto Nacional de Meteorologia 
INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
IPEA - Instituto de Planejamento Econômico e Social 
IPEA/IPLAN - Instituto de Planejamento Econômico e Social/Instituto de 

Planejamento 
1 PT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
1 UM - Imposto Único sobre Minerais 
LBA - Legião Brasileira de Assistência 
MA - Ministério da Agricultura 
MCT - Ministério da Ciência e Tecnologia 
MEC - Ministério da Educação e Cultura 
METAGO - Metais de Goiás S/A 
METAMAT - Companhia Mato-Grossense de Mineração 
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MIC 
MINTER 
MME 
MOBRAL 
MRE 
MS 
MT 
NAT 
NTHF 
OCDE 
OEA 
OMS 
PARATUR 
PASA 
PAT 
PBDCT 
P&D 
PGC 
PIB 
PND 
POLAMAZONIA 

POLOCENTRO 
POLONORDESTE 

PORTOBRAS 
PROALCOOL 
PRODIAT 

PROF IR 
1 PROMAM 1 PROMAT 1 
!. 

PROTERRA 

PROVARZEAS 
PS/IU 
RADIOBRAS 
RF 
RT 
RTP 
SAGRI 
SANEAGO 
SAREM 
SEDCT 

SELAP 
SENAC 
SENAI 
SEPLAN 
SEPLAN/GO 

SEPLAN/MA 
SEPLAN/MT 

- Ministério da Indústria e do Comércio 
- Ministério do Interior 
- Ministério das Minas e Energia 
- Movimento Brasileiro de Alfabetização 
- Ministério das Relações Exteriores 
- Ministério da Saúde 
- Ministério dos Transportes 
- Núcleo de Articulação Tecnológica 
- Nitrato de Tetra-Hidrofurfurila 
- Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
- Organização dos Estados Americanos 
- Organização Mundial da Saúde 
- Empresa Paraense de Turismo 
- Produtos Aliment(cios da Amazônia S/A 
- Postos Avançados de Extensão Tecnológica 
- Plano Básico de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico 
- Pesquisa e Desenvolvimento 
- Programa Grande Carajás 
- Produto Interno Bruto 
- Plano Nacional de Desenvolvimento 
- Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Ama- 

zônia 
- Programa de Desenvolvimento dos Cerrados 
- Programa de Desenvolvimento de Areas Integradas do Nor- 

deste 
- Empresa de Portos do Brasil S/A 
- Programa Nacional do Álcool 
- Projeto de Desenvolvimento Integrado da Bacia do Ara- 

guaia-Tocantins 
- Programa de Financiamento de Equipamento de Irrigação 
- Programa de Apoio ao Médio Amazonas 
- Programa Especial de Desenvolvimento do Estado de Mato 

Grosso 
- Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo a Agroin- 

dústria do Norte e Nordeste 
- Programa de Aproveitamento Racional de Várzeas Irrigáveis 
- Postos de Serviços para Ligações Interurbanas 
- Empresa Brasileira de Radiodifusão 
- Relatório Final 
- Relatório Técnico (definitivo) 
- Relatório Técnico Preliminar 
- Secretaria de Agricultura de Goiás 
- Companhia de Saneamento de Goiás 
- Secretaria de Articulação com os Estados e Municípios 
- Sistema Nacional de Desenvolvimento Cient(fico e Tecno- 

lógico · 
- Sistema em Linha de Acompanhamento de Projetos 
- Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
- Secretaria de Planejamento 
- Secretaria de Planejamento e Coordenação do Estado de 

Goiás 
- Secretaria de Planejamento do Estado do Maranhão 
- Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do Estado 

de Mato Grosso 
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SEPLAN/PA - Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do E 
do Pará stacso 

SEPLAN/PR - Secretaria de Planejamento da Presidência da Re • . 
SERNAT - Secretaria de Recursos Naturais, Tecnologia e Meio publica 

Ambiente do Maranhão 
SESPA - Secretaria de Saúde do Pará 
SFH - Sistema Financeiro da Habitação 
SIC - Secretaria de Indústria e Comércio do Maranhão 
SNCR - Sistema Nacional de Crédito Rural f'C!; .., 
SNDCT - Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecn tã ..., lógico Cr 
SNLCS - Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos 'ir· SPVEA - Super~nt_endência do Plano de Valorização Econômica da ~ ,> 

! ·;,: ...,; Amazônia 
STI - Secretaria de Tecnologia Industrial ·'-c-r das 
SUBIN - Secretaria de Cooperação Econômica e Técnica Interna- -' PR' 

cional ··~ _, 
SUCAM - Superintendência de Campanhas de Saúde Pública ...,J PR 
SUDAM - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia __ nill 
SUDECO - Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro- ..., 

Oeste ...,; 
SUDENE - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste ~ A. SUDEPE - Superintendência do Desenvolvimento da Pesca 
SUNAMAM - Superintendência Nacional da Marinha Mercante ..,,,. 
TE LEBRAS - Telecomunicações Brasileiras S/A 

~ 1. TELEBRASt"LIA - Telecomunicações de Brasi'lia S/A 
! TE LEGO IAS - Telecomunicações de Goiás S/ A ,i -' ) TELEMAT - Telecomunicações de Mato Grosso S/A 

2. TELEPARA - Telecomunicações do Pará S/A .., 
TELMA - Telecomunicações do Maranhão S/A ...,; 
TO BASA - Tocantins Óleo de Babaçu 3, 
TU RIMAR - Empresa Maranhense de Turismo ~ 

'· TURIMAT - Empresa Mato-Grossense de Turismo - TU ROESTE - Sistema Integrado de Turismo do Centro-Oeste 
UEMA - Universidade Estadual do Maranhão . ., 
UFGO - Universidade Federal de Goiás - 
UFM - Universidade Federal do Maranhão 

..., 
41 

UFPa - Universidade Federal do Pará -- 
_,/ 

UHE - Usina Hidrelétrica - s UPC - Unidade Padrão de Capital 
.,, 
..., 
- ..., ... 
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VIII. MEMORIA DA 6f REUNIÃO DA COMISSÃO 
COORDENADORA DO PRODIAT 

Apresenta-se, a seguir, a agenda, lista de participantes e a transcrição 
das exposições e debates da 6~ e última reunião da Comissão Coordenadora do 
PRODIAT, realizada em Bras(lia, no dia-ô de setembro de 1985 . 

As exposições e debates das reuniões anteriores foram publicadas pelo 
PRODIAT, em abril de 1985 (Série Estudos e Pesquisas.NQ 8, Memória das Reu 
niões da Comissão Coordenadora do PRODIAT) . 

A.AGENDA 

1. Abertura da Reunião pelo Presidente da Comissão Coordenadora Dr. MAURI: 
CIO BENEDITO BARREIRA VASCONCELOS, Secretário Geral do Ministério 
do Interior. 

2. Exposição pelo Diretor Nacional do PRODIAT, Dr. NILSON HOLANDA, 
sobre o Plano de Desenvolvimento da Bacia do Araguaia-Tocantins. 

3. Pronunciamento dos Representantes dos Estados sobre o 1 Q Volume do Plano 
de Desenvolvimento da Bacia do Araguaia-Tocantins: 
- Goiás 
- Mato Grosso 
- Maranhão 
- Pará 

4. Pronunciamento do Representante da Organização dos Estados Americanos - 
OEA. 

5. Pronunciamento dos demais membros da Comissão Coordenadora: 
- SUDAM 
- SUDECO 
- Ministério das Relações Exteriores 
- Ministério das Minas e Energia 
- Ministério da Agricultura 
- SUBIN/PR 
- IPEA/IPi..AN-PR 
- Programa Grande Carajás 
- GETAT 
- GEIPOT 

6. Pronunciamento dos demais participantes da reunião. . 
7. Apresentação, pelo Secretário Operativo da Comissão, de relato sumário sobre 

as conclusões e proposições principais da reunião. 
8. Encerramento da reunião pelo Presidente da Comissão Coordenadora. 
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Presidente 
- Dr. MAURl'CIO BENEDITO BARREIRA VASCONCELOS 

Secretário Geral do Ministério do Interior 
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B. PARTICIPANTES 

- COMISSÃO COORDENADORA 

Secretário Operativo 
- Dr. ANTONIO NILSON CRAVEIRO HOLANDA 

Diretor Nacional do Projeto 

Membros Efetivos ou Representantes 

- Dr. JOSÉ IVO MACHADO DE SOUZA 
Representante da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
(SUDAM); Coordenador Sub-Regional do PRODIAT (Amazônia) 

- Dr. ANTONIO MENDES CANALE 
Superintendente da Superintendência de Desenvolvimento da Região 
Centro-Oeste (SUDECO) 

- Dr. JOÃO BOSCO RIBEIRO 
Secretário de Planejamento e Coordenação do Estado de Goiás 

- Dr. ORLANDO LOPES DE MEDEIROS 
Secretário de Planejamento e Coordenação do Estado do Maranhão 

- Dr. FREDERICO ANIBAL DA COSTA MONTEIRO 
Secretário de Planejamento e Coordenação do Estado do Pará 

- Dr. ALVARO LUCAS DO AMARAL 
Técnico e Representante da Secretaria de Planejamento e Coordenação 
do Estado de Mato Grosso 

- Dr. JOSÉ ANTONIO GOMES PIRAS 
1 Q Secretário da Divisão de Cooperação Técnica do ltamaraty e Repre 
sentante do Ministério das Relações Exteriores 

- Dr. OSVALDO ERRERIAS ORTEGA 
Assessor e Representante do Ministério das Minas e Energia 

- Dr. EULER LAZARO DE MORAIS 
Assessor da Região Centro-Oeste e Representante do Ministério da Agri 
cultura 

- Dr. RUBENS DE MELLO DE SOUZA JONIOR 
Assessor e Representante da Coordenadoria de Cooperação Técnica 
Recebida do Exterior da SUBI N (Secretaria Econômica e Técnica 
Internacional) 

- Dr. FRANCISCO SALLES BAPTISTA 
Secretário-Executivo do Programa Grande Carajás 

- Ora. LUCIANA ALMEIDA QUEIROZ 
Técnica do Setor de Educação e Representante do Grupo E_xecutivo das 
Terras do Araguaia-Tocantins (GETAT) 

- Dr. WELLINGTON CORREIA DE FIGUEIREDO 
Diretor e Representante da Empresa Brasileira de Planejamento de 
Transportes (GEIPOT) 

- Dr. NEWTON VELOSO CORDEIRO 
Representante da Secretaria Executiva para Assuntos Econômicos e 
Sociais da Organização dos Estados Americanos (OEA); Chefe do 
Grupo Geográfico 11 do Programa de Desenvolvimento Regional 
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- Dr. DANIN LOBO 
Representante da Secretaria Geral da Organização dos Estados Ameri· 
canos (OEA), no Brasil 

11 - COORDENADORES ESTADUAIS 

- Dr. ESWERTE LINARES 
Coordenador Estadual PRODIAT /Goiás 

- Dr. PEDRO ALEXANDRINO PINHEIRO DE LACERDA NETO 
Coordenador Estadual PRODIAT /Mato Grosso 

- Dr. ARLINDO SIMAO NOGUEIRA DA CRUZ 
Coordenador Estadual PRODIAT /Maranhão 

Ili - MINISTl:RIO DO INTERIOR 

- Dr. CELSIUS LODDER 
Secretário Geral-Adjunto 

- Dr. PAULO DANTE COELHO 
Subsecretário de Programas Regionais 

- Dr. FERNANDO JOSE DE ALMEIDA 
Coordenador da Coordenadoria da Amazônia e do Centro-Oeste 

IV - OUTROS PARTICIPANTES 

- Dr. JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA VINHAES 
Representante do Banco da Amazônia (BASA) - Brasi'lia 

- Dr. GERSON HIGINO DE ALBUQUERQUE 
Diretor de Planejamento e Direção Geral da CODEVASF 

- Dr. MÜCIO TEIXEIRA 
SUDECO 

V - PRODIAT 

- Dr. JOSE CARLOS FERREIRA 
- Dr. LUIZ ANTONIO DE SOUZA CORDEIRO 
- Dr. ZENON SCHUELER REIS 
- Dr. PEDRO AUGUSTO SANGUINETTI 
- Dr. ANTONIO SHINZt MURAKAMI 
- Dr. FERNANDO ANTONIO FIALHO SENA 
- Dr.NILO CARNEIRO DE ASSIS 
- Dr. ERNANI FERNANDES 
- Dr. JOSE COLOMBO DE SOUZA FILHO 
- Dr. JOAO VICENTE FEIJAO NETO 
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C. TRANSCRIÇÃO DE EXPOSIÇÕES E DEBATES 

Sr. Maurício Benedito Barreira Vasconcelos 

Senhores, vamos então dar in (cio a esta 6ª Reunião da Comissão Coor. 
denadora do Projeto de Desenvolvimento Integrado da Bacia do Araguaia·Tocan. 
tins. De in(cio, quero registrar a mensagem do Ministro Ronaldo Costa Couto e a 
satisfação do MI NTE R em poder receber representantes dos Ministérios envolvi· 
dos, Governos Estaduais e outras Entidades que têm interesses diretos e indiretos 
com este Projeto. 

Na realidade, este foi um programa iniciado no Governo anterior, com 
apoio fundamental da Organização dos Estados Americanos (hoje aqui represen 
tada pelo Dr. NEWTON CORDEIRO) e do Ministério do Interior. O fato de esse 
Projeto ter-se iniciado na gestão do Governo passado para nós nada significa, 
tendo em vista que o nosso compromisso efetivamente é com o desenvolvimento 
daquela área. O interesse do Governo José Sarney em relação a esse Projeto é 
exatamente promover o desenvolvimento da Bacia do Araguaia-Tocantins, lrnple 
mentando as recomendações que hoje vão ser apresentadas aos Senhores e, obvia· 
mente, incorporando os eventuais ajustes que se façam necessários para subordinar 
o Projeto à nova orientação do Governo, mas em nenhum momento se pensa em 
deixar isso engavetado, sem ter compromisso efetivamente com o desenvolvi 
mento daquela região. Face à necessidade de articulação institucional para que 
esse Projeto possa efetivamente ir para frente, esta reunião será extremamente 
importante para que os Senhores possam desde já apresentar os seus pontos de 
vista sobre as conclusões que o Dr. N I LSON HOLANDA vai apresentar e também 
para que se possam definir os desdobramentos necessários, em termos de decisões 
de caráter administrativos visando à implementação desse Projeto. 

Infelizmente, por compromissos já assumidos anteriormente com o 
Ministro, não poderei permanecer o tempo todo de exposição e de debates. Retor 
narei para o fechamento desse encontro e serei substituído pelo Dr. CELSIUS 
LODDER, Secretário Geral Adjunto do Ministério do Interior, que está aqui ao 
meu lado. Porisso, pediria que, de imediato, o Dr. Nl LSON HOLANDA desse 
in (cio à sua exposição. 

Dr. Antonio Nilson Craveiro Holanda 

Sr. Secretário Geral, Sr. Secretário Geral-Adjunto e demais autoridades 
aqui presentes, representarrtes dos vários órgãos que participam da Comissãô Coor 
denadora do PRODIAT. 

1. 1 ntroduçâ'o 

Inicialmente minhas palavras serão de agradecimento pela presença de 
todos nesta reunião, que é muito importante, porque é a última reunião, a reunião 
de encerramento do Projeto de Desenvolvimento Integrado da Bacia do Araguaia 
Tocantins. 

A minha idéia era fazer uma exposição sobre os trabalhos desenvolvidos 
e suas conclusões principais da forma a mais breve possível. Vai ser um pouco diH· 
cil porque nós hoje estamos concluindo um trabalho que exigiu quatro anos e dois 
meses de intensos esforços de pesquisa e planejamento, mas eu tentarei ser breve, 
chamando a atenção apenas para os tópicos mais importantes desse trabalho. 
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Esse Projeto foi iniciado oficiq{mente em abril de 1981, como um pro 
jeto de pesquisa e planejamento patrocinado pelo Ministério do Interior, com a 
cooperação da Organização dos Estados Americanos e a participação dos quatro 
Estados da região: Goiás, Maranhão, Pará e Mato Grosso, além da assistência dos 
diversos órgãos da administração federal que atuam na área. 

O projeto foi concebido para ser desenvolvido em três etapas, consti 
tuindo a 1~ (19 meses) e a 29 etapas {12 meses) a Fase 1 (31 meses no total), e 
a 39 etapa (9 meses) a Fase 11. 

A primeira etapa compreendia basicamente a fase de diagnóstico sócio 
econômico e de recursos naturais, levantamento de programas e projetos, delimi 
tação de ecossistemas, definição de áreas-programa, elaboração de perfis e prepa 
ração do diagnóstico e propostas de estratégias para as áreas de programação ime 
diata (API}. 

Na segunda etapa seriam formulados projetos, definida uma pol (tica 
ambiental e preparados planos básicos para as API e/ou programas setoriais 
{framework plans). 
' Na terceira etapa previa-se a explicitação da estratégia de desenvolvi 

mento para a Bacia como um todo, além da preparação de termos de referência 
para os trabalhos a serem realizados nas demais áreas-programa e assistência 
técnica aos organismos estaduais e setoriais interessados. 

Em função desse cronograma os estudos deveriam ter sido concluídos 
em agosto do ano passado. Todavia, em função do amplo escopo do trabalho e 
considerando que o Governo passado se encontrava no seu término, já não haven 
do qualquer espaço para decisões relacionadas com o programa de investimentos 
do PRODIAT, julgou-se conveniente, de comum acordo com o Ministério do 
Interior e a OEA. acrescentar-se à programação original um período adicional de 
9 meses, sendo 7 meses para conclusão dos trabalhos de planejamento, que sofre 
ram retardamento em alguns setores, e 2 meses para finalização e conclusão do 
Projeto. 

Com um atraso de 3 meses, os trabalhos foram efetivamente concluídos 
em julho e já nos primeiros dias de agosto foi encaminhada a todos os membros da 
Comissão de Coordenação uma Síntese do Plano de Desenvolvimento. 

Um grande esforço foi feito para apresentar essa síntese, porque, evi 
dentemente, ao longo desses quatro anos de trabalho, nós produzimos um grande 
número de relatórios técnicos (mais de uma centena) que não poderiam ser anali 
sados em detalhe por todos os membros da Comissão. Esses relatórios técnicos 
foram sintetizados em um Plano Integrado de Desenvolvimento, cuja versão com 
pleta está sendo entregue hoje, nesses três volumes que os Senhores acabaram de 
receber. Ainda assim. essa versão do Plano, em 3 volumes com 1.619 páginas, era 
extensa demais para uma discussão a nível mais elevado. Porisso, fizemos um 
esforço para apresentar, em primeiro lugar, uma sjntese geral. 

Esclareço assim que o primeiro volume, entregue em aqosto, contém a 
síntese de todo o Plano e, além disso, toda a sua parte global e macroeconômica, 
envolvendo aspectos institucionais, tendências demográficas, pol (tica ambiental, 
política de desenvolvimento científico e tecnológico e mais um capítulo de reco 
mendações para implementação. 

Os três volumes que estamos entregando agora apresentam toda a pro 
gramação setorial. abrangendo os set_ores_ de agrope<?_uária,, indústri~, ~ineração. 
turismo, energia, transportes, cornumcaçoes, educaçao, saude, h~b1taçao, san~a 
mento e assistência a comunidades indi'genas (volumes I e li}, alem de uma sin 
tese da programação sub-regional. 



Para ordenar a exposição vou apresentar aqui algumas transparên . 
que já apresentei em reuniões anteriores(*), apenas para dar uma idéia do cias. 
se previa inicialmente e do ~q~e fo( ~fetivame~te realizado. Ant~s, .9uero esclar:e 
que, de acordo com o converuo ongmal, previa-se que esta Comissão se reunisse~ 
três em três meses, pelo menos, e já decorreu mais de ano e meio desde Que 1 . 
feita a última reunião. Isso resultou de uma série de fatores, e principalmente~ 
mudanças ocorridas no Governo Federal e nos Governos Estaduais. Nós propuse 
mos uma reunião ?ª. Ç,omissão de Coordenação há mais de um ano, mas não tive: 
mos nenhuma definiçâo sobre o assunto. Com esse retardamento, julgamos que 
realmente só faria sentido convocar uma nova reunião quando tivéssemos O rela 
tório final pronto, de modo que eu queria esclarecer que não foi por falta de inte 
resse nosso que esta Comissão não se reuniu, mas por fatores supervenientes, inde 
pendentes de nossa vontade. 

Inicialmente, quero destacar que este Projeto foi um projeto extrema 
mente ambicioso e constituiu, segundo informações do Dr. NEWTON CORDEI 
RO, que nos honra hoje com a sua presença, o maior projeto de cooperação téc 
nica já realizado pela OEA em toda a América Latina. 

Diagnóstico e Regionalização 

' 
1 
' 

O projeto tinha um escopo muito abrangente e ambicioso, partindo de 
um diagnóstico completo da região, a ni'vel global, a nrvel setorial, a nível sub-re 
gional e a n (vel de programas e projetos, e envolvendo uma análise de suas poten 
cialidades, deficiências e pontos de estrangulamentos. 

Já nessa fase de diagnóstico fez-se um esforço de regionalização. Como 
a região era muito grande (quase 1.000.000 km2), abrangendo porções de quatro 
Estados, verificou-se que, para efeito de uma programação, havia necessidade de 
se aprofundar um pouco mais a análise regional, dividindo essa região em diversas 
sub-regiões, a fim de que se pudesse estabelecer uma programação mais adequada 
às caractensticas de cada área. Dessa tentativa de regionalização resultou a defi 
nição de 23 áreas-programa e odiaqnóstico' então foi orientado para essa divisão 
sub-regional, ou seja, todo o diagnóstico, todos os programas estão desdobrados 

.. nestes 23 segmentos sub-regionais. 
Acredito que um dos fatores positivos do projeto foi que se conseguiu, 

desde cedo, definir essa regionalização. Uma das observações que fizemos poste 
riormente foi a de que, quando nós dividimos a região nessas 23 áreas-programa, 
e passamos a analisá-las separadamente, e também a definir uma programação 
separadamente, nós verificamos que essa foi uma decisão extremamente acertada, 
porque as características são muito diferentes. Cada uma dessas sub-r:egiões se 
diferencia muito das demais, em termos de suas características sócio-econômicas, 
dos seus pontos de estrangulamentos e de suas necessidades, de modo que nós 
achamos que este foi um exercrcio extremamente útil do ponto de vista de plane 
jamento regional. 

Além disso, previa-se também a realização de um inventário de progra 
mas e projetos e a elaboração de alguns perf ís para estimular a preparação de pro- 
jetos. · 

Este foi portanto um projeto muito abrangente, em termos da área geo 
gráfica envolvida, em termos de seu escopo intersetorial e em termos de integração 
entre pesquisa e planejamento. 

(•) Essas transparências correspondem a gráficos que constam do texto da Síntese do Plano. 
Porisso, foram omitidas nesta parte. 
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.A parte inicial, correspondente ao diagnóstico foi concluída até com 
certa rapidez, e o diagnóstico foi apresentado antes do prazo inicial mente previsto. 
Esse diagnóstico já foi distribu (do há bastante tempo e apresenta um levanta 
mento completo, não só da parte de recursos naturais como de toda a parte sócio 
econômica, além da proposta de regionalização. 

Planejamento 

A etapa seguinte seria definir um Plano para a região, com base no diag 
nóstico. Obviamente essa etapa é sempre mais difícil, em qualquer projeto desse 
tipo, particularmente no Brasil nos últimos anos, quando nós verificamos, lamen 
tavelmente, um esvaziamento completo de todo o sistema de planejamento. 

Na realidade, em termos de p,,..nejamento, nós tivemos, no penedo mais 
recente, um retrocesso histórico de conseqüências desastrosas. o que está eviden 
ciado pela grave crise que o Pa(s vem enfrentando desde 1982 e que vai continuar 
a enfrentar por muito tempo. Grande parte das decisões equivocadas de pai (tica 
econômica que foram feitas no Brasil e que hoje são responsáveis por problemas 
dl3 d(vida externa, de desequili'brio orçamentário, etc., e por essa elevada inflação, 
resultaram exatamente da falta de prioridade que foi dada ao planejamento. 

Essa etapa de planejamento é sempre uma etapa bastante difi'cil e se 
tornou mais difícil ainda porque trabalhos desse tipo não mereceram prioridades 
nos últimos anos. É uma circunstância de natureza pol (tica e estratégica que 
dificulta muito o esforço de um órgão de planejamento como foi o PRODIAT 
e como são as Superintendências Regionais de Desenvolvimento. 

Pretendia-se, assim, fazer, com base no diagnóstico, um Plano de longo 
prazo, e ao definir esse plano nós estabelecemos um horizonte de 1 O anos, que se 
desdobraria em 2 segmentos: um primeiro segmento, que podenarnos chamar de 
médio prazo, de 6 anos e, um segmento complementar, que completaria o penedo 
de 1 O anos, dentro de uma visão mais abrangente e mais estratégica, especialmente 
para atender às necessidades de alguns setores como é o caso do setor de Energia e 
do setor de Transportes. 

No caso de Transportes nós procuramos dar uma grande ênfase ao 
estudo da hidrovia, em que os investimentos são de larga maturação e onde preci 
samos ter uma visão prospectiva de longo prazo, para que possamos avaliar ade 
quadamente os investimentos previstos. Com efeito, se para alguns programas 
setoriais pode-se ter uma perspectiva mais curta, no caso desses investimentos de 
infra-estrutura é preciso pensar mais longe. Esse período de 10 anos começaria 
em 1985 e iria até 1994. Coincidiria com a conclusão da execução do 111 PN D. 
Lamentavelmente, como os senhores sabem, o 111 PND foi um documento elabo 
rado pelo Governo passado para atender fundamentalmente a uma obrigação legal 
e algo sobre o qual não se falou nesses quatro anos posteriores. A idéia portanto 
seria fazer coincidir o in(cio do nosso Plano com o final do 111 PND (o IV PND 
está sendo elaborado agora, sendo que, ao invés de ser um Plano quinqüenal, vai 
ser um Plano quadrienal, de 1986-1989) no pressuposto de que o Governo conti 
nuaria a manter a sistemática de planos plurianuais quinqüenais. O nosso plano 
também coincidiria com o final da execução dos planos dos atuais Governos Esta 
duais que irão até 86, e serviria de subsídio para elaboração dos próximos planos 
desses quatro Estados, que deverão cobrir os períodos de 1987-1990 e 1991-94. 

Critérios de Regionalização 

Recordemos também os critérios que foram adotados para a regionali 
zação do Plano. 
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Esse trabalho de regionalização tomou por base os seguintes critér'os· 
a) partimos do conceito tradicional de região formal, ou seja prC:C · 

rando analisar_ as caracter(sticas de r~c~r~os naturais de cad~ sub.r~: 
gião, em funçao de elementos de definição como solo, aptidão v 
tecão. clima, re~u'::>os hi'dric?s, recursos minerais, etc., partÍcue:: 
mente solo e aptidão. Esse foi um trabalho feito desde o ini'cio com 
ª. colaboracão dos técnicos da OE~, através de um zoneamento'agro 
silvo-pastorlt, à base de uma análise de todos os dados disponíveis 
que nos permitissem definir o uso mais adequado para os recursos de 
solo na Bacia; 

b) em seguida, a esses dados de recursos naturais foram agregados os da 
dos de natureza econômica, dentro do conceito de região funcionai 
levando em conta os aspectos de integração regional, situação demO: 
gráfica, estrutura econômica, infra-estrutura, relações de polarização 
e nodalidade, etc.: 

e) no terceiro nível, nós superpusemos a tudo isso os aspectos pol(tico 
institucionais, como divisões estaduais e municipais, programas esoe 
clais já existentes (POLAMAZÔNIA, POLOCENTRO), sistemas de 
regionplização da ação dos governos estaduais, e assim por diante 
chegando ao conceito de região planejada. · 

Tudo isso levou a essa caracterização de áreas-programa, que se funda 
menta no conceito de região planejada, ou de divisão regional para fins de plane 
jamento. 

Programa Sub-regional 
1 

~ 
.1 

Dentre essas áreas-programa nós selecior.amos algumas como áreas prio 
ritárias, chamadas API (Areas de Programação Imediata), onde se tentaria avançar 
a programação até o n(vel de ter um Plano completo para essas sub-regiões. Inicial 
mente nós definimos quatro áreas prioritárias, uma para cada Estado. Foram as 
áreas do Vale do Paranã, de Goiás, que foi selecionada por ser uma região que 
apresenta uma combinação de recursos extremamente favorável, em termos de 

, solos, além da proximidade de Brasi'lia e da facilidade de articulação com a região 
· Nordeste e do fato de ter recursos ainda relativamente inexplorados; a região do 

Baixo Tocantins, já nas proximidades de Belém; a região de Barra do Garças, em 
Mato Grosso, uma região de grande extensão; e a região de Imperatriz, no Mara 
nhão. 

Depois verificamos, de comum acordo com os Estados, que era conve 
niente ampliarmos o número de áreas, para incluir as regiões de Marabá,.no Pará. 
Carolina, no Maranhão e as regiões de Araguaína e Tocantin6polis, em Goiás. 

Esse trabalho de programação sub-regional foi realizado com a partici 
pação dos quatro Estados da região e resultou na elaboração de oito programas 
sub-regionais que estão, alguns deles, já publicados e distribuídos, outros, ainda 
em fase de revisão final, para publicação(*). 

Assim, além de um plano global para a região, nós estamos apresen 
tando também oito planos sub-regionais, que estão sintetizados neste terceiro 
volume hoje distribu i'do. Estes planos, como disse, foram elaborados de comum 
acordo com as equipes estaduais e, em alguns casos, por iniciativa dessas equipes 

(*) Ver lista das publicaç6es do PRODIAT na segunda capa desta publicação. 
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ou com a sua intensa participação. Inclusive, esse é um trabalho que nós sugerimos 
seja continuado, sob a coordenação do Ministério do Interior e com a cooperação 
dos Estados. No caso do· Estado de Goiás, por exemplo, nós colaboramos com os 
estudos de recursos naturais de algumas AP's adicionais e esse trabalho está sendo 
complementado pela equipe do Estado, devendo resultar na elaboração de novos 
planos sub-regionais, além dos já apresentados. Dessa forma, dentro de pouco 
tempo poder-se-ia ter uma cobertura quase completa de toda a região em termos 
de programas globais, estratégia geral, estratégias setoriais e programas bem defi 
nidos para cada setor, tudo isso desdobrado regionalmente. Com tal abrangência, 
o Plano terá características muito positivas, para efeito de implementação. 

Alguns desses planos (obviamente eles se direcionam entre si) estão 
muito bem estruturados. Nós partimos de um diagnóstico da sub-região ou área 
programa. Esse diagnóstico tem por base uma avaliação do chamado potencial 
combinado de recursos naturais, levando em conta todas as caractenstlcas de solo, 
água, vegetação, pluviosidade e etc. Em função disso, faz-se um zoneamento e a 
análise dos diferentes impactos de programas já existentes. Por exemplo, um dos 
trabalhos mais interessantes, dentre os que foram conclu (dos e já publicados, é o 
trabalho da região de Araguai'na-Tocantinópolis, que leva muito em conta o 
futuro impacto da construção da barragem de Santa lzabel. Assim se o Governo 
quiser realmente construir essa barragem, no futuro, de uma forma planejada, 
levando em conta todos os seus impactos de natureza ambiental, de natureza 
social, de natureza econômica, já temos ai' um subsidio valioso. A barragem está 
programada, se não me engano, para 1990, e podemos construr-la evitando os 
erros graves que foram cometidos no Pa is, de que é exemplo o famoso caso de 
Tucuruí. J 1 
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Em função do diagnóstico, define-se a estratégia, é feita a análise da 
tendência demográfica, prepara-se o zoneamento para efeito de programação 
agropecuária, é feita uma análise dos programas e projetos já existentes. 

A seguir, são elaboradas estimativas com relação às atividades priori 
tárias, uma definição de diretrizes e metas e uma identificação preliminar de 
projetos e investimentos. Na elaboração desses programas, nós sentimos alguma 
dificuldade, às vezes, quando chegamos na fase de definir projetos prioritaria 
mente, porque esta é uma tarefa fundamental de Governo, que não pode ser rea 
lizada por uma equipe de pesquisa. Aí nós dependramos muito da definição do 
Governo Federal, das definições dos Governos Estaduais. De um modo geral, 
no entanto, todos esses 8 programas sub-regionais, publicados ou em fase de 
publicação (em 7 documentos, porque as programações de Araguai'na e Tocan 
tinópolis foram publicadas em um documento só), apresentam uma definição 
de estratégia, diretrizes e projetos, em muitos casos com a definição dos inves 
timentos necessários. 

2. Plano de Desenvolvimento: Aspectos Globais 

Mencionemos agora, muito rapidamente, algumas caractensticas princi 
pais do nosso plano na parte global. O quadro a seguir é apenas um exerc(cio 
macroeconômico para definir o objetivo que se tem em vista. 

Aspectos Globais 

Nós fizemos um trabalho muito interessante, que já foi publicado, e que 
permitiu o levantamento do produto agropecuário e industrial da região no perro 
do de 1970/80. Com algumas hipóteses simplificadoras, ele nos permite chegar à 
conclusão de que, nesse perrodo de 70/80, a região cresceu a uma taxa extrema 
mente elevada, da ordem de 12,9% a.a .. Evidentemente essa taxa elevada é função 
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da base relativamente pequena de queestarnos partindo. A região teve uma 
são populacional e econômica, pois a( foram realizados grandes projetos (ou expio. 
estão sendo realizados) como Tucuruí, Barcarena, Ferrovia de Carajás, etc. ainda 

Isso permitiu que o setor Agropecuário crescesse à taxa de 8 5% a a 
setor Industrial ao ritmo de 20% a.a.. ' · ·· e o 

Para o período mais recente de 81 /84 nós estimamos ter havido u 
queda nessa taxa de crescimento para 12% a.a., a nrvet global, 8,5% a.a. na agro:ª 
cuária e 16% a.a. na indústria. · 

Em relação ao penedo 85/94, a meta principal a alcançar é o aproveita 
mento das potencialidades agropecuárias, voltando esse setor a crescer ao nível d 
8,5% a.a., a mesma taxa de 70/80, mas com uma mudança grande na estrutura d: 
crescimento, dando-se ênfase principalmente à agricultura e menor prioridade à 
pecuária, embora ainda assim a pecuária crescesse mais rapidamente do que no 
período anterior (mas menos do que na década de 70/80). 

Admite-se que o extrativismo cresceria à mesma taxa dos últimos anos 
o setor industrial continuaria a crescer aceleradamente, mas logicamente a taxa~ 
menores e, da mesma forma, o setor Serviços. Observar-se-ia, assim, nesse peri'odo 
78/94, uma mudança bastante grande na estrutura produtiva da região como 
indica o Quadro 1. ' 

Esses são números que dão apenas um balizamento para o que se pre 
tende alcançar. O importante é que a região (como as demais regiões periféricas 
no País) deverá crescer a uma taxa superior à taxa de crescimento do País como 
um todo, de modo a que nós tenhamos uma progressiva redução das disparidades 
inter-regionais. 

Devemos mencionar ainda que a taxa anual de crescimento da popu 
lação do Brasil, na década 70/80, foi de 2,5%. Já a região teve uma taxa de cresci 
mento populacional da ordem de 3,7% a.a., extremamente elevada. A nossa proje 
ção é de que, no período 85/94 a taxa de crescimento da população no Brasil vai 
ficar em torno de 2,3% a.a. atingindo menos de 2% a.a. no final do período, ou 
seja, em 1994. A taxa anual de crescimento populacional da região declinaria tam 
bém de 3,7% para 3,3%. Assim a população regional vai continuar a crescer acele 
radamente. 

E preciso, pois, que sejam criadas oportunidades de emprego para essa 
população. Uma outra conclusão importante de alguns estudos que fizemos sobre 
emprego é a de que a taxa de 8,5% de expansão do setor agropecuário constituí 
a taxa mínima necessária para que não se agravem os problemas de emprego na 
região, inclusive porque alguns dos grandes projetos em execução, que demanda 
ram muita mão-de-obra, como é o caso de Tucuruí e Carajás, estão sendo con 
clu(dos. Então nós vamos ter, em algumas áreas especrtices. problemas sérios de 
emprego, mesmo com essa taxa de crescimento de 11 % a.a. para a região como 
um todo. 

Aliás, esse mesmo fenômeno já se observa para o Brasil como um todo. 
Por exemplo, ao formular o atual Plano Nacional, o Governo, sabendo de todas as 
restrições que hoje existem no plano interno e externo, está definindo, como obje 
tivo de crescimento necessário ou indispensável, uma taxa mínima de 6% a.a., 
somente para absorver a mão-de-obra que aflui para o mercado de trabalho (a 
taxas da ordem de 3,5% a.a.l. ignorando o que já existe de desemprego aberto, 
estimado em torno de 1 milhão de pessoas. Eu diria mesmo que nós só temos no 
Brasil dois problemas graves, um se chama "emprego" e o outro se chama "con 
trole de inflação". Se nós resolvessemos esses dois problemas, os demais não 
teriam muita importância. 
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QUADRO 1 
BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS: 

TAXAS DE CRESCIMENTO ECONÔMICO (1970/94) 
E ESTRUTURA PRODUTIVA (1978, 1994) 

TAXAS DE CRESCIMENTO ESTRUTURA 
(MEDIA ANUAL EM %) PRODUTIVA 

SETORES (%) 

1970/80 1981/84 1985/94 1978 1994 

Agropecuária 8,5 6,5 8,5 42,0 25,0 
- Agricultura 7,9 4,5 9,3 12,5 7,0 
- Pecuária 12,6 8,0 8,8 24,5 17,0 
- Extrativismo 2,2 2,2 2,2 5,0 1,0 
Indústria 20,0 16,0 13,0 ª·º 1?.0 
Serviços 17,0 15,0 12,0 50,0 63,0 

TOTAL 12,9 12,0 11,9 100,0 100,0 

Fonte: PRODIAT. 
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Observa-se que, em 1980, a população da região era de 3.255.000 
soas e deverá alcançar em 1995, de acordo com nossas projeções, 5.129 ooo lleS· 
soas. 1: o que consta de um estudo detalhado de tendências demográfica·s na f;~ 
do PRODIAT, que já está publicado e distriburdo. 
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3. Programação Agropecuária 

A base da programação do PRODIAT é uma programação agropecuária 
que podemos considerar um tanto quanto ambiciosa. Foi feito um esforço para 
definir uma programação bastante detalhada de desenvolvimento agropecuário 
levando em conta as potencialidades da região e especificando todos os requisit~ 
necessários para viabilizar essa programação. Esse foi um trabalho bastante com 
plexo e, na minha opinião, inclusive, excessivamente detalhado, o que provocou 
um retardamento no nosso projeto. Nós poder ramos ter terminado no prazo 
como era nosso desejo, não tivesse ocorrido o atraso do segmento agropecuário' 
Como um projeto integrado, com dezenas de segmentos, se todos os demai~ 
estão em dia, mas um se atrasa, isso compromete o cronograma total do trabalho 
Considero que essa abrangência e esse detalhe exagerados prejudicaram um pouc~ 
o andamento do Projeto, mas, de qualquer maneira, tivemos o benefício de obter 
um volume de informações bastante grande. 

Partindo-se da análise do potencial de recursos da região foi feito 0 
zoneamento agro-silvo-pastoril, ou seja, definidas as áreas que deveriam ser dedi 
cadas a lavouras permanentes, lavouras temporárias, pecuária, exploração florestal 
e preservação, com critérios até bastante conservadores, incorporando todas aque 
las restrições que existem, não só de natureza técnica, como de natureza legal 
(como é o caso da Amazônia Legal onde se deve preservar 50% da área total). 

Depois de levantado o potencial, deduz-se o uso atual, obtendo-se assim 
a margem de crescimento, que define o quanto se pode expandir a produção, 
dentro de uma perspectiva de longo prazo e com base em uma série de critérios 
técnicos, pol (tices e operacionais, obedecendo sempre a uma sistemática de pro 
gramação flex (vel, que permite modificar critérios, refazer estimativas e assim por 
diante. 

Para dar uma idéia das metas estabelecidas, em termos de programação 
agropecuária, convém mencionar: 

- a área cultivada total passaria de 2.713 mil ha, em 1985, para 6.677 
mil ha, em 1994 (+ 146% no per(odo ou 10,5% a.a.); 

- a produção de grãos, no mesmo período, seria expandida de 3.316 
mil t para 11.686 mil t (+ 252% no período ou 15% a.a.); 

- o valor total da produção agr(cola (em cruzeiros constantes de junho 
de 1984} passaria de Cr$ 1.001 bilhões para Cr$ 3.540 bilhões 
(+ 253% ou 15% a.a.): 

- o rebanho bovino aumentaria de 14,5 para 24,1 milhões de cabeças 
(+ 67% ou 5,8% a.a.l. 

Observe-se que esse crescimento seria alcançado incorporando incre 
mentas de produtividade, em termos técnicos, e também incrementas de produ 
tividade, em termos econômicos, por uma melhor combinação de culturas, um 
maior valor agregado, e assim por diante. 

No caso da pecuária, para expansão do rebanho bovino existem limita 
ções biológicas e a taxa de crescimento seria de 5,8% a.a .. Os incrementas de pro 
dutividade permitiriam um aumento na venda de bovinos de 8,7% a.a., e um 
aumento da produção de leite de 12,8% a.a .. Apenas para dar um exemplo do prg 
grama que se pretende estabelecer, seria interessante ressaltar que, na programaçao 
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QUADRO li 
PRODIAT - PROGRAMAÇÃO AGROPECUARI~ 

TAXA DE 
1985 1994 . CRESCIMENTO(%) INDICADORES 

·No Período Média Anual 

- Area Cultivada 2.713 6.677 146 10,5 (milha) 
- Produção de Grãos 3.316 11.686 252 15,0 , (mil t) 
- Valor da Produção 1.001 3.540 253 15, 1 (Cr$ bilhões de 84) 
- Rebanho Bovino 14.496 24.151 67 5,8 (mil cabeças) 
- Venda de Bovinos 2.344 4.962 112 8,7 (mil cabeças) 
- Produção de Leite 565 1.676 197 12,8 (milhões de 1) 

QUADRO Ili 
INVESTIMENTOS PREVISTOS 

1985/94 

DISCRIMINAÇÃO Cr$ MILHÕES US$ (%) DE JUN./1984 MILHÕES(*) 

- Setor Público 424.005 245 6,3 

- Setor Privado 6.245.980 3,615 93,7 

TOTAL 6.669.985 3,860 100,0 

·(*)Taxa de Câmbio de Cr$ 1.728 por dólar. 
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pecuária, a tônica será o aumento da produtividade, tanto que a expansão do seto 
seria alcançada praticamente sem aumento da área total de pecuária, apenas co~ 
substituição de pastagens naturais por pastagens plantadas. 

Tudo isso está detalhado não apenas em termos de metas, como em ter 
mos de todos os requisitos que seriam necessários para alcançar essas metas: requi 
sitos de assistência técnica, crédito rural, armazenagem, pesquisa agropecuária 
etc., de modo que foi possrvel, inclusive, definir os investimentos necessários pará 
executar essa programação. Estima-se por exemplo que, a preços de junho de 
1984, nós precisari'amos de Cr$ 6.669 bilhões, em 9 anos, sendo que uma Parte 
substancial desse investimento seria de responsabilidade do setor privado. o setor 
público entraria apenas com Cr$ 424 bilhões ou, em termos de dólares, cerca de 
US$ 245 milhões. Devo esclarecer que a programação de investimentos no setor 
agropecuário representa mais da metade de toda a programação de investimentos 
do PRODIAT. 

Outro aspecto importante da programação agropecuária foi a definição 
dos beneficiários do programa, que levou em conta a estrutura fundiária, de modo 
a atribuir-se prioridade aos pequenos e médios produtores. 

Dos 195.788 estabelecimentos existentes em 1980, 186.228 foram con 
siderados pequenos (até 1.000 ha), 5.046 médios (de 1.000 a 2.000 ha) e 4.514 
grandes (mais de 2.000 ha). A seleção dos beneficiários levou em conta as seguin 
tes percentagens de atendimento final em relação aos estabelecimentos existentes: 
60,0% dos pequenos, 46,2% dos médios e 46, 1 % dos grandes. Em conseqüência, 0 
número de pequenos produtores atendidos corresponderia a 96% dos beneficiários 
totais. 

1 
] 

Foi definido também um cronograma de incorporação dos beneficiários 
do programa e todas as metas foram desdobradas por áreas-programa do que resul 
tou uma programação extremamente complexa, mas, ao mesmo tempo, flexível, 
permitindo novas simulações ou rearranjos de acordo com os objetivos que vierem 
a ser estabelecidos. 

4. Outros Programas Setoriais 

Essa programação aqr rcola foi complementada ainda por uma detalhada 
programação agri'cola e florestal, dentro de um horizonte de planejamento de 10 
anos. 

Esse trabalho, embora complexo, era de grande importância porque em 
função da programação do setor primário é que seria determinada a programação 
dos demais setores, particularmente o setor transportes. 

Neste último caso, como a região ainda é insuficientemente desenvol 
vida, nós temos a( um crrculo vicioso, particularmente quando se discute o pro 
blema da hidrovia. O governo não decide construir a eclusa de Tucuru (, por exem 
plo, porque não tem mercadorias a serem transportadas. Evidentemente não exis 
tirão mercadorias a serem transportadas pelas hidrovia, enquanto não existirem 
condições adequadas de transportes na hidrovia. Esse cjrculo vicioso tem que ser 
quebrado em algum ponto. E ele só pode ser quebrado através do planejamento, 
ou seja, colocando claramente as opções de aproveitamento agropecuário e indus 
trial dos recursos da região e definindo a geração de cargas que poderá resultar 
desse desenvolvimento. 

Por isso foram examinadas, também, as potencialidades de produção de 
ferro gusa, do aproveitamento agroindustrial, com base na produção de grãos e de 
matérias-primas da região, como seria o caso de Babaçu, Mandioca, Soja, Carne, 
Palmito, etc., oportunidades que pareceram mais evidentes. Esses trabalhos permi- 
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tiram elaborar alguns perfis que já foram publicados e que são também muito 
úteis para trabalhos de promoção de investimentos. Além da parte de agroindús 
tria foi feito um programa para Mineração e um programa para Turismo. 

Foi elaborada também uma pesquisa de certa profundidade na área de 
energia que mostra as potencialidades energéticas da região, levando em conta não 
apenas o aproveitamento do potencial hidroelétrico, que já está razoavelmente 
definido pela E LETROBRAS, com a construção de Tucuru( e a futura construção 
de Santa lzabel e vários outros aproveitamentos programados, como também o 
uso de fontes não convencionais. Foi feita uma análise muito interessante do que 
nós devemos chamar de matriz energética da região. A região apresenta uma situa 
ção meio paradoxal, no caso de energia. E uma região que tem um grande poten 
cial energético e que importa energia. Foi feito um primeiro levantamento da 
matriz energética da região, ou seja, das fontes e usos de energia (uma participação 
ainda muito grande de lenha, eletricidade e um consumo ainda grande de deriva 
dos de petróleo e alguma produção de cana-de-açúcar, com uma caracter(stica de 
que a região exporta álcool e importa álcool, por problemas log(sticos). 

Duas diretrizes básicas foram estabelecidas na área de energia: uma dire 
triz social que seria a de dotar as principais comunidades da região de serviços de 
energia efetivamente; outra, uma diretriz importante de natureza econômica que 
é a de reduzir a dependência da região dos derivados de petróleo, principalmente 
nos usos agr(colas. Se isso não ocorrer a região terá uma desvantagem crescente, 
face à sua distância em relação aos centros consumidores. Então, a idéia é explorar 
novas alternativas, como álcool da cana-de-açúcar, etanol e madeira, carvão vege 
tal, etc., que forneçam soluções autônomas para os problemas de energia da 
região, além de outras alternativas um pouco mais remotas como o biogás, etc. 

Nós já temos inclusive algumas manifestações do Ministério das Minas e 
Energia que se mostra um pouco cético em relação a essas novas oportunidades. 
mas este é um assunto que naturalmente deve ser estudado em maior profundi 
dade, no futuro. E considerado também o aproveitamento de mini-usinas hidroelé 
tricas, porque, mesmo tendo energia sobrando de Tucurur, em muitos casos não 
compensa a construção de linhas de transmissão, a longa distância, para suprir 
pequenas comunidades. Em srntese, a idéia é de que a região pode não só ser autô 
noma no seu abastecimento de energia, como também tem condições de exportar 
energia, seja exportar energia diretamente, com a produção de álcool, seja expor 
tar energia embutida em produtos industriais, como é o caso do alumínio, do 
ferro gusa, do carvão vegetal. etc .. Assim, a região tem um abundante potencial 
energético que deve ser aproveitado. 

5. Programação de Transportes 

Um outro setor que nos chamou a atenção foi o dos transportes. Parti 
mos do pressuposto de que, como a região está distante dos centros consumidores, 
como é uma região subdesenvolvida, a sua estratégia de desenvolvimento tem que 
se basear. em primeiro lugar, nas exportações. Se nós queremos ter, numa primeira 
fase, uma taxa de crescimento elevado, precisamos ter um programa de exportação, 
obviamente procurando internalizar benefícios, de forma cada vez mais rápida, a 
fim de criar um mercado interno. Esse mercado, todavia, vai demorar muito a cres 
cer, e assim a oportunidade de crescer rapidamente é através de exportação. 

Para exportar, tem-se que produzir a preços competitivos e, sob esse 
aspecto, o fator de transportes passa a ser um fator decisivo. Ora. se vamos de 
pender de transportes por caminhão, consumindo combustíveis importados, 
teremos ar uma dependência, que limitará necessariamente o potencial de cres 
cimento da região. Ao mesmo tempo, existe um potencial muito grande de trans 
porte hidroviário. Achamos. assim, que esse potencial deveria ser aproveitado. 
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Para tanto, a programação de transportes dividiu a região em dois 
mentes: um segmento do lado direito, onde a via principal de transportes co~t 
nuará a ser a Belém-Brasília, ou seja, basicamente transporte rodoviário e u; 
segmento do lado esquerdo, que seria a área de influência da hidrovia do Ar~guaia 
Tocantins. Nesta parte, a viabilização da hidrovia depende fundamentalmente de 
dois investimentos importantes, que seriam a eclusa de Tucuru( e a futura eclusa 
de Santa lzabel. Hoje já temos a possibilidade de navegação nesse trecho da Foz 
do Tocantins até Tucuruí. Com a eclusa de Tucuru( seria viabilizada a navegação 
até as proximidades de Santa Isabel e até Imperatriz. No futuro, com a eclusa de 
Santa lzabel, terrarnos eliminado esse trecho crítico (Santa lzabel - Conceição 
do Araguaia) e a navegação viabilizada até Baliza. Isso daria cerca de 2.200 km 
de vias navegáveis. Verificamos, porém, que existe um trecho de Conceição do 
Araguaia até Aruanã em que a navegação pode ser feita, de imediato, com inves 
timentos relativamente baixos cujos valores já foram estimados pela PORTOBRAS 
Seria possível viabilizar rapidamente a navegação nesse trecho, dependendo natu: 
ralmente de estudos mais aprofundados sobre tipos de barco, tipos de comboio 
etc .. Porisso, fez-se um esforço muito grande para analisar essa possibilidade atra'. 
vés de um estudo em colaboração com a PORTOBRAS, a SUNAMAM e o GEÍPOT. 
Nesse estudo partimos, primeiro, da definição de uma estratégia de transportes 
para a região que incorpora os seguintes elementos: 

- progressiva implantação de "Corredores de Exportação" na região 
através da articulação e combinação racional das diversas modali~ 
dades de transportes objetivando à redução de custos; 

- aumento da utilização das vias navegáveis da região e promoção dos 
investimentos necessários para transformar a hidrovia num corredor 
contínuo, vinculando extensas áreas dos Estados de Mato Grosso 
Goiás, Maranhão e Pará ao Porto de Belém; e ' 

- melhoramento quali-quantitativo da rede rodoviária coletora e vicl 
nal, estimulando a sua complementaridade com os sistemas trancais 
hidroviários, ferroviários e rodoviários. 

A par dessas diretrizes, o programa proposto reflete também o cresci 
mento esperado dos fluxos de cargas, nos diferentes trechos componentes do sis 
tema multimodal de transporte. 

Para tanto, foram consideradas as perspectivas de exportação dos 
seguintes produtos: 

a) agrícolas: arroz, milho e soja; 
b) pecuários: gado bovino; 
c) minerais: ferro gusa, calcário e outros; 
d) energéticos: álcool e carvão vegetal; 
e) industriais: madeira serrada, arroz beneficiado e carne bovina. 
Do lado da importação, foram levados em conta os seguintes produtos: 

sal, derivados de petróleo, cimento e fertilizantes (ver tabelas anexas). 
Para caracterizar a "alocação de fluxos", partiu-se da definição de 

.matrizes de Origem e Destino e da determinação dos custos de transportes, por 
modalidade. 

Utilizando esses dados, a "alocação de fluxos" foi feita por um pro· 
grama computacional, que compara o custo operacional econômico de todas as 
rotas alternativas que permitam a interligação entre os diferentes pares de Origem 
e Destino. O computador seleciona a rota de menor custo e a ela aloca todo o 
fluxo de carga previsto entre os pontos. 

Uma vez identificados os fluxos para os patamares considerados no 
estudo nos vários segmentos do sistema multimodal, foi poss(vel o dimensiona 
mento frslco final das obras e a determinação dos investimentos para o peri'odo 
do Plano. 
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QUADRO IV 

ESTIMATIVA DO EXCEDENTE EXPORTAVEL DE 
PRODUTOS SELECIONADOS 

(1.000 t} 
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1985 1990 1994 2000 2010 

p 

Agrícolas 1.982,4 4.448,4 7.242,2 13.462,5 21.598,6 
- Arroz 1.196,5 1.903,5 2.350,8 3.155,0 4.913,5 
- Milho 405,8 853,9 1.491,9 5.376,4 9.224,9 
- Soja 380,1 1.691,0 3.399,5 4.931,1 7.460,2 
Pecuários 337,1 284,9 454,4 548,1 586,6 
- Gado Bovino 337,1 284,9 454.4 548,1 586,6 
Minerais 353,2 2.422,2 3.306,1 4.648,9 8.101,8 
:_ Ferro Gusa - 480,0 960,0 960,0 960,0 
- Calcário 61,7 249,0 282,4 120,5 122,0 
- Outros(1) 291,5 1.693,2 2.063,7 3.568,4 7.019,8 
Energéticos 153,4 762,5 1.123,6 2.376,7 4.859,1 
- Álcool 113,4 349,5 411 ,6 1.306,7 2.963, 1 
- Carvão Vegetal 40,0 413,0 712,0 1.070,0 1.896,0 
1 ndustriais 1.176,5 1.888,5 2.199,7 2.404,8 2.727,0 
- Madeira Serrada 991,0 1.338,0 1.454,8 1.645,0 1.965,0 
- Arroz Beneficiado 79,0 381, 1 466,4 464,0 459,1 
- Carne Bovina 106,5 169,4 278,5 295,8 302,9 

TOTAL 4.002,6 9.806,5 14.326,0 23.441,0 37.873,1 

(1) Incluí níquel, amianto, manganês. 
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QUADRO V 
ESTIMATIVA DA DEMANDA DOS PRINCIPAIS 

PRODUTOS DE IMPORTAÇÃO 
(1.000 t) 

ANOS 
1985 1990 1994 2000 2010 PRODUTOS 

- Sal 104,8 117,6 146,9 156,7 171,4 - Derivados de Petróleo 1.002,5 1.213,5 1.501,9 2.165,0 2.165,0 - Cimento 261,0 433.4 479,6 558,3 823,7 - Fertilizantes 948,2 1.151,8 1.443,7 2.070,3 3.178,2 
TOTAL 2.316,5 2.916,3 3.572, 1 4.950,3 6.338,3 

QUADRO VI 
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS EM 
tNFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES 

(Milhões de US$) 

~ 
1985 A 1990 1991 A 1994 TOTAL s 

H idroviário 280,6 88,5 369,1 
- Eclusas 257,6 72,8 330,4 
- Portos 21,2 12,0 33,2(1) 
- Oerrocagem 1,8 3,7 5,5 
Rodoviário(2) 567,8 201,B 769,6 
- Subprograma 1 74,3 - 74,3 
- Subprograma 2 197,4 84,6 282,0 
- Subprograma 3 296,1 117,2 413,3 

TOTAL 848,4 290,3 1.138,7 

(1) Não inclui US$ 23,1 milhões, destinados a complementar instalações portuá 
rias, a serem gastos com posterioridade a 1994. 

(2) Subprograma 1: pavimentação e implantação de rodovias de ligação entre 
centróides. 

Subprograma 2: implantação e restauração de rodovias alimentadoras dos 
centróides. 

Subprograma 3: implantação e construção de rodovias vicinais. 
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QUADRO VII 
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ECONÔMICA DOS 

fNVESTIMENTOS PROGRAMADOS 

INVESTIMENTOS 

fNDICE I RELAÇÃO ENTRE TAXA INTERNA 
BENEFfCIOS E OE RETORNO 

CUSTOS (TIR) 
B/C (%) 

2.1 22,3 
1,7 19,0 

4.4 43,9 
1,2 16,6 
1,7 27,5 
1 , 1 14,6 
1,9 32,0 

Na Rede Multimodal 
- incluídas eclusas de Tucurui e Santa Isabel 
- incluídas só eclusas de Tucuruj 

Em Pavimentação de Rodovias 
- rodovia BR-158 (Piranha-Caiapônia-Jatai') 194 km(1) 
- rodovia G0-118/112 (Alto Parai'so-Monte Alegre-Arraias) 190 km 
- rodovia G0-173 (Britânia-Aruanã) 42 km 
- rodovia G0-237 (Uruaçu-Niquelândia) 87 km 
- rodovia G0-386 (Aragt,.Jaína-Filadélfia) 109 km 

(1) O trecho Piranhas-Aragarças não foi avaliado em função de já existirem estudos que justificam sua pavimentação, realizados 
pelo DNER. 



Com base nesses estudos, propõe-se um programa de investimentos 
para o decênio 1985/94, da ordem de US$ 1.138 milhões (ou seja, US$ 113á 
milhões em média, por ano), dos quais 67% se destinam à pavimentação, irnpla~ 
tacão, restauração e construção de rodovias e 33% ao subsetor hidroviário. 

Os três projetos mais importantes - em termos de demanda de recursos 
financeiros - são os de construção e melhoramento de rodovias vicinais, constru 
ção das eclusas de Santa lzabel e conclusão das obras das eclusas de Tucuru í. 

Com relação a sua distribuição temporal, 75% do total de investimentos 
(US$ 848 milhões) estão programados para o subperíodo de 1985 a 1990 e os res 
tante 25%, para o subper(odo 1991-1994 ( ver tabelas anexas). 

Para se ter uma idéia da ordem de grandeza dos investimentos previstos 
para os 1 O anos do Plano, pode-se observar que eles são bem inferiores aos deman 
dados pela ferrovia Carajás-São Lu rs, constru rda a um custo da ordem de US$ 
1.500 milhões. 

... ~- ...., 
..., 
..,,, 

~ ,.; 

....,; 
,.J 
.._; 

~ 
..; 
..1 
...,, 
...,, 
-...1 
...,,,i 

-...1 

..1 
...., 
...., 
...,, 
~ 
,...) 

....; 
_; 
._, 
...,1 
...., 
..,,,,; 
.,,./ 

""111 

..,,, 
-...1 
._; 
...; 
~ 
.,;/ _, 
...,,, 
..,.) 
.,,,; 

l 

Avaliação 

Tendo em vista definir a viabilidade dos investimentos e o impacto das 
obras programadas, do ponto de vista social, foi feita uma avaliação econômica 
dos investimentos propostos. 

Essa avaliação abrange o total dos investimentos na hidrovia - portos, 
eclusas, derrocagens - e os investimentos previstos para as principais rodovias 
componentes do sistema multimodal. Os custos e beneHcios foram computados 
globalmente para o conjunto do sistema constitu roo de rodovias, portos e hidro 
vias, inclu (das as eclusas de Tucurui e Santa lzabel. Foram computados os custos 
de investimentos e os custos de manutenção da infra-estrutura. Os benefícios 
decorrem da diminuição do custo operacional econômico de transportes propi 
ciado pelos melhoramentos propostos no sistema como um todo. 

A avaliação foi realizada para dois cenários diferente: 
- Cenário a: considera as eclusas de Tucuru( operando a partir de 1990, 

e as eclusas de Santa Isabel em funcionamento em 1994, obras que 
permitiriam a navegação cont(nua nos trechos mais importantes da 
hidrovia; 

- Cenário b: considera só as eclusas de Tucuru i' operando a partir de 
1990. 

A comparação dos resultados da avaliação destes dois cenários, permite 
isolar o impacto (na redução dos custos de transporte) do sistema funcionando 
sem as eclusas de Santa lzabel, o que proporciona um indicador mais seguro da 
viabilidade econômica da construção das eclusas de Tucuruí. 

Os indicadores de avaliação foram: 
- para o Cenário a, uma relação BeneHcio/Custo (B/C) de 2,1 e uma 

Taxa Interna de Retorno (TI R) de 22,3%; 
- para o Cenário b, uma relação 8/C de 1,7 e uma TIR de 19,0%. 
Observe-se que os resultados são amplamente favoráveis em ambas as 

situações consideradas. 
Obviamente, face à atual crise financeira do Governo torna-se diffcil 

propor investimentos de grande porte que se caracterizam por sua indivisibilidade. 
De qualquer modo, o Governo tem a( informações detalhadas que lhe permitem 
fazer, de forma racional, as opções que forem julgadas mais convenientes. 

Gostaria, agora, de mencionar os elementos principais que confirmam a 
estratégia de desenvolvimento proposta para a região. 
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Em primeiro lugar, nosso objetivo básico é acelerar o desenvolvimento 
da bacia, de forma integrada com as demais regiões do País, tendo em vista alcan 
çar, no Plano Regional, uma redução das disparidades inter-regionais de produção 
e de renda. 

Em segundo lugar, nós sabemos que o Brasil enfrenta alguns problemas 
muito graves: precisa exportar mais, precisa resolver o seu problema energético, 
precisa dar emprego, precisa aumentar a produção de alimentos, etc .. Em relação 
a todos esses objetivos, a região pode dar uma contribuição significativa, desde 
que adequadamente explorados os seus recursos. 

Nós estabelecemos também algumas diretrizes, em termos de planeja 
mento integrado de recursos hi'dricos, em termos de desenvolvimento equilibrado, 
procurando dispersar mais os efeitos de desenvolvimento, em termos de internali 
zação dos benef rcios a serem gerados pelos grandes projetos em implantação na 
região, ou seja, não deixando a região condenada apenas à exportação de minérios 
e produtos sem elaboração, de natureza primária, de ordenamento dos fluxos 
migratórios para a região, criando condições para a fixação do homem em ativi 
daaes rentáveis. 

1 · I 

6. 1 nvestimentos Totais 

Para concluir, quero mostrar o quadro geral dos investimentos previstos, 
pois todo o plano foi quantificado. Termos aí (no Quadro VI 11) todos os investimen 
tos necessários. O setor agropecuário absorve 51 % dos investimentos previstos, 
aqui incluídos todos os investimentos, ou seja, os investimentos públicos e os 
investimentos privados. 

Temos a programação industrial com 12,9%, a programação de trans 
portes com 14,2%, a programacão de energia com 3,4%, além de comunicações, 
habitação, educação, saúde e turismo. Assim, foi feita uma programação de inves 
timentos para todos os setores principais, abrangendo não só os setores produtivos 
como infra-estrutura econômica e infra-estrutura social. 

Queremos esclarecer ainda que, na elaboração do Plano, nós procu 
ramos, na medida do possível, uma articulação com os órgãos do Governo Federal 
e com os Estados, para chegar a um consenso, em termos de programação propos 
ta. Em alguns casos, como por exemplo, no setor de comunicações, a programação 
que aí está foi aprovada pelo Ministério das Comunicações. 

A programação de educação também já foi discutida com o Ministério 
da Educação. 

A programação de energia foi submetida ao Ministério das Minas e 
Energia. 

Já a programação de transportes corresponde a um trabalho feito de 
comum acordo com o Ministério de Transportes, através, principalmente, do 
GEIPOT, da PORTOBRAS e da SUNAMAM, embora, evidentemente, não repre 
sente um consenso perfeito de todos esses órgãos. Por exemplo, existe ainda muita 
discussão em torno da hidrovia. Eu destacaria ainda a programação de saúde que 
foi elaborada, em grande parte, com a colaboração da Fundação SESP. Esses 
foram os órgãos federais que mais colaboraram com o PRODIAT. 

Por outro lado, todos os nossos documentos foram encaminhados aos 
Estados que tiveram a oportunidade de opinar em alguns casos. 
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QUADRO VIII 

REGIÃO DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
VALOR DOS INVESTIMENTOS 

1985-94 
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VALOR 
PROGRAMAS Cz$ MILHÕES US$ (%) 

DE JUN./1984 MILHÕES(1) 

1. Programa Agropecuário 6.669.985 3,860 51,2 
- Setor Público 424.005 245 
- Setor Privado 6.245.980 3,615 

2. Programa Industrial 1.675.100 969 12,9 
- Setor Privado 1.675.100 969 

3. Mineração 5.200 3 
- Setor Público 5.200 3 

4. Programa de Transportes 1.850.319 1,071 14,2 
- Setor Público 1.850.319 1,071 

5. Programa de Energia 442.552 256 3,4 
- Setor Público 221.457 128 
- Setor Privado 221.095 128 

6. Programa de Comunicações 283.837 164 2,2 
- Setor Público 248.754 144 
- Setor Privado 35.083 20 

7. Programa de Habitação 1.085.377 628 8,3 
- Setor Público 748.91 O 433 
- Setor Privado 336.467 195 

8. Programa de Educação 678.310 393 5,2 
- Setor Público 678.31 O 393 

9. Programa de Saúde 166.057 96 1,3 
- Setor Público 166.057 96 

10. Programa de Turismo 171.567 100 1,3 
- Setor Público 68.435 40 
- Setor Privado 103.132 60 

TOTAL 13,028.304 7,540 100,0 
- Setor Público 4.411.447 2,553 33,9 
- Setor Privado 8.616.857 4,987 66,1 

( 1) Taxa de Cr$ 1.728,00 por dólar. 
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7. Recomendações para Implementação 

Para concluir, quero mencionar algumas recomendações básicas que 
constam do nosso relatório-s(ntese. Nós achamos que ao final do trabalho, deve 
rrarnos apresentar algumas sugestões em torno dos tópicos considerados de maior 
importância. 

Em primeiro lugar, eu destacaria a primeira recomendação que é, até 
certo ponto, elementar, mas infelizmente, muito pouco implementada, qual seja 
a de implantar uma estratégia de desenvolvimento integrado, com visão de longo 
prazo, que reflita efetivamente uma reorientação do processo de ocupação que 
tem sido seguido até agora. O que temos observado é que o processo espontâneo 
e desordenado de ocupação da região é altamente concentrador de renda e preda 
tório de recursos naturais, um processo que não dá nenhuma garantia de autono 
mia e auto-sustentação para o desenvolvimento regional e que precisa ser total 
mente reformulado. Isso só pode ser feito dentro de uma visão de longo prazo, 
dentro de uma sistemática ordenada de planejamento. 

Em segundo lugar, eu destacaria um outro ponto também elementar, 
mas que constitui uma prioridade fundamental: a necessidade de fortalecer as 
instituições e o sistema de planejamento do País, a nível global, regional, setorial e 
locai. particularmente em áreas que demandam articulações inter-setoriais, como 
é o caso da agricultura. como é o caso do desenvolvimento científico e tecnoló 
gico, do setor social e particularmente do planejamento reqional, É muito fácil 
programar atividades estritamente setoriais, porque se pode isolar todos os ele 
mentos que interferem com essas atividades, mas é muito diHcil programar ativi 
dades que têm muitas inter-relações como o sistema econômico; a( nós temos que 
fazer uma análise mais profunda, para avaliar os seus impactos. etc . 

Porisso, acho que, se o Governo não optar realmente por uma restau 
r~ção_ do sistema de planejamento - e isso envolve reformulação do sistema de 
p1aneJam~nto federal. fortalecimento das instituições regionais de planejamento e 
desenvolvimento, a rnvel federal e estadual - nós vamos continuar a investir de 
forma anti-econômica, a tomar decisões irracionais e, em conseqüência, a limitar 
ou desperdiçar o nosso potencial de desenvolvimento. 

Eu tive agora uma experiência pessoal muito interessante. Fui chamado 
para dar uma colaboração na elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento e 
pude observar c~mo nós nos atrasamos em termos de planejamento. Eu diria que, 
a _n,ve! de ptanejamento nacional o Governo Federal não dispõe, hoje, de informa 
coes correspondentes talvez a 20% do que nós dispomos a n t'vel deste projeto da 
Bacia do Araguaia-Tocantins. Apesar disso, nós achamos que temos ainda muito 
o que estudar para chegarmos a planos e projetos realmente viáveis . 

Uma outra recomendação, que é de importância estratégica, diz respeito 
à pesquisa já iniciada para a viabilização de transporte hidroviárío nos rios Ara 
guaia e Tocantins. De comum acordo com a PORTOBRAS e a SUNAMAM o 
PRODIAT firmou um convênio (e já cumpriu a sua parte) para a execução de ~m 
plano de pesquisa que vai demandar cerca de 4 anos, de modo a fornecer todas as 
informações técnicas necessárias para que o Governo possa saber o que deve fazer 
em termo~ de navega_ção. Isso começaria com a elaboração de um Projeto de 
Embarcaçao de Pesquisas, que está sendo desenvolvido pelo IPT em São Paulo. 
Aliás, o projeto já está conclu(do. A etapa seguinte seria a construção desse barco, 
a sua _armação, e a t~rseira etap~ seria sua operação pela PORTOBRAS, navegando 
nas diferentes condições de cheia, de baixa, etc., para fornecer todos os elementos 
técnicos necessários à definição das características dos barcos e comboios que 
deverão navegar no futuro. 
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Esse trabalho já está em andamento, e as próximas etapas serão as de 
armação do barco e sua operação, a serem feitas pela SUNAMAM e PORTOBRAs 
com recursos do Fundo de Marinha Mercante. No final do Governo passado, essa~ 
negociações já estavam bem encaminhadas e estava acertado esse financiamento 
Com a mudança de Governo, realmente nós perdemos o contato, mas é algo qu~ 
deve ser retornado pelo Ministério do Interior, pela PORTOBRAS e GE IPOT a 
fim de que este estudo possa prosseguir. Por que, se não podemos investir direta 
mente agora nas atividades produtivas ou de infra-estrutura, vamos pelo menos 
investir nas atividades de pesquisas, de modo a termos, no futuro, informações 
precisas e adequadas sobre os investimentos a serem realizados. 

A outra recomendação importante, que certamente deve merecer a 
atenção de todos, está relacionada com a institucionalização do PROD IA T para 
fins de implementação do Plano de Desenvolvimento da Bacia. Nós fizemos uma 
análise de todas as alternativas que foram levantadas e achamos que isso engloba 
aspectos pol (ticos que certamente vão provocar uma discussão muito longa, de 
modo que, independentemente dessa discussão e da seleção final de uma alterna 
tiva institucional, nós sugerimos que, de imediato, sejam tomadas algumas provi 
dências, como, por exemplo, a centralização, a ruvel do Ministério do Interior 
para fins de coordenação, de todos os entendimentos e articulações necessário~ 
para a viabilização do Plano, conjuntamente com a SEPLAN/PR, Ministérios 
setoriais, Governos Estaduais e Agências de Financiamento Nacionais e Interna 
cionais. 
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Há assim uma série de segmentos que podem ser avançados um pouco 
mais, em termos de negociação com o Governo Federal e com agências financei 
ras. O Ministério do Interior poderia centralizar essas negociações e, ao que me 
consta, já está diligenciando nesse sentido, inclusive organizando uma pequena 
equipe com esse objetivo. 

Além disso, o Ministério do Interior poderia delegar à SUDECO, à 
SUDAM e ao Banco da Amazônia tarefas específicas relacionadas com a viabili 
zação e adoção de medidas para o fortalecimento financeiro e institucional 
dessas agências de desenvolvimento. 

E também poderia ser iniciada a execução de programas em relação aos 
quais já existe razoável consenso e cuja maturação demanda geralmente muito 
tempo, como seria o caso do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, de for 
mação de recursos humanos, de promoção de investimentos etc .. Estes são progra 
mas que demandam muito tempo e são básicos, exigem poucos recursos e podem 
ser iniciados de imediato. 

Com relação às alternativas de institucionalização -foram analisadas 
várias possibilidades, como consta do Relatório que foi distribuído. Vou-meneio· 
nar apenas a nossa sugestão final. A nosso ver, a solução mais conveniente, no 
momento, seria a criação de um programa especial ou de uma comissão inter 
ministerial, nos moldes semelhantes à do Programa Carajás. 

A primeira hipótese, que seria a de um programa especial, envolveria 
uma ampla revisão dos atuais programas especiais do Ministério do Interior, traba 
lho que já vem sendo realizado. Seria uma reavaliação dos programas como o 
POLAMAZÓN IA, POLOCENTRO, etc., com o objetivo de assegurar-lhes maior 
eficiência e operacionalidade. 

Os estudos do PRODIAT, particularmente os seus planos sub-regionais, 
constituem, a nosso ver, subsídios muito valiosos para essa revisão e para institu 
cionalização de alguns dos programas ali propostos. 

A segunda hipótese, que seria a de uma Comissão lnterministerial, tem 
diversas variantes. Acho a hipótese um pouco complicada. Deveria ser analisada 
com cuidado para evitar superposições ou conflitos de atribuições. 
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De qualquer modo, para não criar uma solução de continuidade que 
venha prejudicar o aproveitamento dos estudos, nós sugerimos que de imediato, 
seja criada, em caráter transitório, uma Comissão de Desenvolvimento da Bacia 
do Araguaia-Tocantins, coordenada pelo Ministério do Interior, através da trans 
formação dessa Comissão de Coordenação do PRODIAT. 

Essa nova Comissão teria a seu cargo dar prosseguimento aos estudos e 
pesquisas do PRODIAT, dentro do Ministério do Interior, através das Superin 
tendências Regionais, e adotar as providências iniciais para negociação dos pro 
jetos e implementação do Plano. 

A nosso ver, essa seria a solução mais simples e imediata para impedir 
que o acervo do PRODIAT se perca. 

Gostaria de salientar que esse acervo técnico é bastante grande. Todos 
os estudos produzidos foram classificados e ordenados e a biblioteca completa do 
PRODIAT já foi transferida para o Ministério do Interior. de modo que todo esse 
material está disponr'vel para os estudiosos. 

8. Conclusão 

Pedindo desculpas pelo adiantado da hora, quero, ao final, dirigir uma 
palavra de agradecimento a todos quantos colaboraram conosco para a execução 
desse complexo e difr'cil trabalho que nos tomou mais de quatro anos. 

Seria impossi'vel enumerar todas as pessoas, todos os órgãos, que deram 
uma contribuição significativa, a começar dos que aqui estão representando os 
órgãos que integram a Comissão de Coordenação do PRODIAT. 

Mas gostaria enfatizar o apoio que foi recebido do Ministério do Inte 
rior, particularmente nas pessoas do ex-Secretário Geral, Coronel Rocha Maia, do 
ex-Secretário de Planejamento Dr. Roberto Cavalcanti, do ex-Sub-secretário de 
Planejamento, Dr. Jayme Santiago, que não estão agora presentes nesta reunião, 
e da atual equipe da Secretaria do Ministério do Interior aqui tão bem represen 
tada pelo Dr. Mauri'cio Vasconcelos e pelo Dr. Celsius Lodder, que nos deram real 
mente todas as condições para que pudessemas levar a bom termo esta diftcil 
tarefa. 

Ouero também agradecer à OEA, na pessoa de dois técnicos que não 
estão aqui presentes, Mário Sarquis e Fernando Otaduy, que foram Diretores 
Internacionais do PRODIAT e também nas pessoas do Dr. Newton Cordeiro que 
sempre manifestou o maior interesse por este projeto e sempre fez questão de 
participar das nossas reuniões, como hoje está participando desta reunião, e dos 
Drs. Benno Sander e Danin Lobo que, à frente do Escritório da OEA em Brasrlla. 
nos deram um grande apoio de natureza administrativa, o que facilitou muito a 
operacionalidade do Projeto. 

É importante também destacar que uma característica desse Projeto foi 
a sua natureza participativa, dado que houve uma intensa colaboração dos Gover 
nos dos quatro Estados, através das Secretarias de Planejamento e dos órgãos vin 
culados, ou seja, as Secretarias de Planejamento de Goiás, do Pará, do Maranhão e 
de Mato Grosso e os órgãos a elas vinculados, como o IDESP no Pará e a Funda 
ção Cândido Rondon em Mato Grosso. A equipe da Secretaria de Planejamento 
de Goiás, por exemplo, terminou sendo constituída pelos membros do Grupo 
inicial do PROD IAT naquele Estado, tendo desenvolvido conosco uma interação 
de pesquisas e informações muito proveitosa. Seria muito interessante que esse 
tipo de colaboração fosse continuada a nível do Ministério do Interior. 
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Assim, eu gostaria de apresentar aqui os meus sinceros agradecimentos 
aos Coordenadores Estaduais do PRODIAT e aos Secretários de Planejamento de 
Goiás, Pará, Mato Grosso e Maranhão. 

Tivemos, também, uma colaboração muito grande dos dois órgãos de 
Planejamento Regional da Região: a SUDECO e SUDAM. Fizemos vários traba 
lhos em comum com a SUDECO e 'tivemos sempre o apoio da SUDAM aqui repre 
sentada pelo Dr. José Ivo. 

Dentre as diversas instituições federais que participaram do projeto 
gostaríamos de destacar a colaboração de órgãos como o GE IPOT, a PORTOBRAs' 
a SUNAMAM, o Programa Grande Carajás, o GETAT, o Ministério das Relaçõe~ 
Exteriores, a SUBI N (que nos deu uma colaboração financeira, que foi de grande 
importância) e o I PEA. 

E, sobretudo, gostaríamos de apresentar o nosso agradecimento ao 
grande número de técnicos, especialistas e auxiliares da área administrativa que, 
com muita dedicação e entusiasmo, tudo fizeram para que pudéssemos cumprir a 
honrosa missão que aqui encerramos, neste momento de prestação de contas e 
despedidas. 

Muito obrigado. 
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Dr. Celsius Lodder - Secretário Geral Adjunto do Ministério do Interior 

Meus parabéns pelo brilhante trabalho, parabéns a sua equipe, parte da 
qual nós estamos tentando absorver. 

De acordo com a agenda nós teríamos agora o pronunciamento dos 
representantes dos Estados sobre o I Volume do Plano de Desenvolvimento da 
Bacia do Araguaia-Tocantins. 

Passo a palavra ao Representante do Estado do Pará. 

Dr. Frederico Aníbal da Costa Monteiro 

Agradecendo a gentileza de me ter sido concedida a palavra, de forma 
prioritária, informo, inicialmente, que o Estado do Pará leu com atenção a docu 
mentação que nos foi encaminhada e teria a acrescentar algumas pequenas consi 
derações. 

No que se refere às recomendações, nós concordamos plenamente com 
as recomendações para implementação apresentadas. No que se refere, ao que me 
parece é o aspecto principal, a questão da institucionalização do Projeto, eu tam 
bém concordo com a manifestação já expressa pelo Dr. Nilson Holanda, quanto à 
necessidade de uma reflexão maior sobre o tema, em função das diversas variáveis 
que interferem no processo. Mas de qualquer forma, de antemão, já se poderia 
apresentar alguns fatos que nos parecem da maior importância. 

As providências sugeridas são efetivamente necessárias e as análises 
feitas já pela equipe do PRODI AT sobre cada uma das alternativas realmente nos 
parecem corretas, na medida em que a transferência para a SUDAM ou para a 
SUDECO das atribuições de implementação esbarram em algumas questões, inclu 
sive de ordem legal, em função de competências, já que essas instituições basica 
mente são de planejamento e coordenação e uma implementação, de um plano 
corresponde a uma nova faceta de suas atividades. As razões apresentadas sobre a 
criação de uma companhia de desenvolvimento, sobre a questão do Comitê Execu 
tivo, do programa especial, são bastante plausrveis de sorte que realmente julga- 
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mos que a proposta final apresentada seria o caminho melhor para o momento. 
Essa proposta seria a transformação da atual Comissão de Coordenação dos Estu 
dos em Comissão de Desenvolvimento da Bacia do Araquaia-Tocantins. 

Parece-nos que essa alternativa possibilitaria, de imediato, a continui 
dade das ações que até então estão sendo desenvolvidas e nos levaria evidente 
mente a um exame mais aprofundado desta questão, já que há uma questão de 
recursos em jogo, e a esta altura dos acontecimentos, acredito que a definição de 
recursos esbarraria em alguns problemas, na medida em que o orçamento da União 
já está fechado. Assim, qualquer outra proposta que venha a envolver gastos, 
inclusive, adicionais para a montagem de todo um aparato de logi'stica para execu 
tar o programa evidentemente iria esbarrar seriamente na questão orçamentária. 

Além do mais há necessidade de maior tempo para que se possa real 
mente refletir sobre as alternativas apresentadas. A retomada dessa discussão, já 
no âmbito de uma Comissão de Desenvolvimento, poderia a curto prazo ensejar 
uma definição mais clara do que fazer. 

Inegavelmente há uma massa fantástica de informações, existem planos 
e propostas que foram esboçadas e são frutos de discussões ao longo desse perrodo 
e que na realidade não podem ser perdidos. 

A todo esse trabalho, evidentemente, tem que ser dada continuidade e a 
Comissão de Desenvolvimento seria o ponto de partida para essa nova etapa do 
Projeto, de tal sorte que, a partir de um programa mínimo de trabalho que ela 
venha a desenhar, possamos então chegar à conclusão de qual realmente é a 
melhor forma de institucionalização do Programa. 

O Estado do Pará sentiu-se extremamente feliz por ter participado 
desses 4 anos de atividades, através de seu Instituto de Desenvolvimento. Naquilo 
que foi possrvel, em termos de tarefas a serem trabalhadas para elaboração de pla 
nos, foi dado o máximo de esforço e o Estado do Pará espera continuar, já dentro 
dessa Comissão ou dentro de quaiquer outra forma de institucionalização que 
venha ter o Projeto, a dar o máximo de si para que realmente, nesta área, que para 
o Estado é das mais dinâmicas e mais importantes, sejam realmente materializadas 
todas as metas que foram traçadas pelo P ROD IA T. 

Apresentando, assim, o meu agradecimento pela atenção de todos, 
espero brevemente rediscutir o assunto, já no âmbito da Comissão de Desenvolvi 
mento da Bacia do Araguaia-Tocantins. 

Muito obrigado. 

Dr. Celsius Lodder 

Passamos a palavra ao Representante do Estado de Goiás. 

Dr. João Bosco - Secretário de Planejamento e Coordenação do Estado de Goiás 

Na primeira fase de trabalho do Projeto de Desenvolvimento Integrado 
da Bacia do Araguaia-Tocantins, que hoje se finda, foram levantados os problemas 
de recursos da Bacia, indicadas as estratégias para seu aproveitamento, elaborados 
planos de desenvolvimento regionais, sub-regionais, setoriais, sugeridos programas 
e desenvolvidos projetos preliminares para uma vasta gama de empreendimentos 
públicos e privados. São poucos no mundo os projetos com o alcance do PRODIAT, 
com potenciais de recursos naturais assim vastos e completos. 
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Passo a palavra ao Representante do Estado de Mato Grosso. 
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A bacia tem minérios e energia para reduzt'-los a metais e produtos 
industriais. Tem amplas áreas agricultáveis e água para desenvolver os cultivas 
Rios navegáveis e relevo plano para implantação das vias de transporte. · 

A mobilização dos recursos naturais da Bacia propiciará a oferta de cen 
tenas de milhares de empregos, colaborando para resolver o problema nacional do 
desemprego. 

Por outro lado, gera bens exportáveis que aumentarão a capacidade de 
pagamento do Pais. Junto a esses fatores, há um clima estável, sem secas e sem 
fenômenos violentos, e ter-se-á um quadro qualitativo dos empreendimentos_ 

Ao PRODIAT coube, com competência, delinear os contornos desse 
quadro, fixar-lhe os traços dominantes, dar-lhe estrutura e torná-lo conhecido no 
pars. 

O Governo de Goiás, confiante no futuro do P ROO IA T e acreditando 
que o planejamento deve ter continuidade, ser perene e conseqüente, apoia a 
criação da Comissão de Desenvolvimento da Bacia do Araguaia-Tocantins e sugere, 
uma vez que a maior parte da área está na região Centro-Oeste, que a SUDECO 
assuma doravante a operacionalização do Projeto e o compatibilize com as progra 
mações da SUDAM e do Projeto Grande Carajás. Goiás irá continuar os estudos 
da parte goiana da Bacia e implantará, no tempo e no espaço, dentro das suas for 
ças, os projetos prioritários indicados pelos estudos existentes e convida os outros 
Estados e o Governo Federal para, juntos, empreenderem o grande plano de 
desenvolvimento da Bacia do Araguaia-Tocantins. 

As estratégias, os planos e os programas estão delineados, os técnicos e 
os consultores produziram um plano de amplitude, profundidade e atualidade res 
peitável. Falta agora uma outra componente poi ítica, uma integração entre gover 
nadores, parlamentares e entidades de classe para formar uma consciência e uma 
força de pressão em prol da região. 

Do lado de Goiás, afianço, como Secretário de Planejamento, e também 
em nome do Governador lris Rezende, que há uma disposição de mobilização para 
viabilizar a operacionalização do Plano. 

Encerrando, queremos agradecer aqui a valiosa colaboração recebida da 
OEA e de seus técnicos com realce para o Dr. Newton Cordeiro, o Sr. Benno 
Sander e Dr. Fernando Otaduv, É também de justiça consignar aqui os agradeci 
mentos e homenagem do Governo de Goiás aos técnicos goianos que, com muita 
capacidade, desenvolveram os trabalhos e aos técnicos do Governo Federal, que 
deram o melhor de seus esforços e que, na pessoa do Dr. Nilson Holanda, estão 
aqui muito bem representados, pela competência e capacidade de trabalho com 
que dirigiu os estudos e muito honrou a nação com esse Projeto. 

Muito obrigado. 

Dr. Celsius Lodder 

EngQ Agr<? Alvaro Lucas do Amaral 

Na qualidade de assessor técnico do Gabinete de Planejamento e Coor 
denação do Estado do Mato Grosso, estamos representando o Sr. Secretário de 
Planejamento que, por motive de viagem, não pôde comparecer a esta importante 
reunião. 
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Nesta conclusão de uma fase do PRODIAT, que induz a consideração 
das tarefas que lhe dão continuidade, Mato Grosso deseja apresentar ao Ministério 
do Interior cumprimentos pelo êxito obtido no planejamento do desenvolvimento 
da Bacia do Araguaia-Tocantins. Seja permitido ao Estado distinguir efusivos agra 
decimentos à pessoa do Dr. Nilson Holanda, pela contribuição que prestou a Mato 
Grosso. Esse trabalho que não se reduz apenas em seus produtos parciais e final, 
mas fica 'permanentemente integrado à prática e ao conhecimento que o processo 
de geração desses produtos ensejou. 

Desse modo, o Estado de Mato Grosso incorpora definitivamente ao 
quadro de seus planejadores o nome do Dr. Antonio Nilson Craveiro Holanda. 

O Estado de Mato Grosso considera com redobrada atenção, a primeira 
das recomendações básicas que· o Plano de Desenvolvimento da Bacia do Araguaia 
Tocantins estabelece. Que pela justeza com que se formula, merece ser aqui repe 
tido. Diz o Plano: "E fundamental implantar uma estratégia de desenvolvimento 
integrado com visão de longo prazo que reflita efetivamente uma reorientação do 
pcocesso de ocupação que tem sido seguido até agora" . 

De fato, o que tem sido seguido até agora deixou Mato Grosso muito 
marcado pela função de periferia ou área de reserva para liberar as tensões sociais 
produzidas em outros Estados, pela função secundária de produzir bens primários 
para as regiões beneficiadas e mercado complementar para consumo de produção 
nacional. 

Notando que uma reorientação, como a que o Plano recomenda, 
implica em mudanças substantivas nessa pai (tlca que se apresenta na busca de 
correção das desigualdades regionais. 

Mato Grosso deverá buscar os seus atiacos entre os que efetivamente 
estiverem interessados nesta reorientação. Mato Grosso desenvolverá esforços no 
sentido de colaborar para o fortalecimento da SUDECO e SUDAM, advogando 
que as mesmas se ocupem com a execução e a reciclagem dos planos de desenvol 
vimento regional que se destinem ao Centro-Oeste e à Amazônia ou que venham a 
ser formulados dentro dessas Superintendências . 

O PRODIAT, do ponto de vista do Estado, deve ser viabilizado, sob a 
forma do programa especial, ensejando, com a sua operacionalização, a reformula 
ção dos outros programas que interessam ao Centro-Oeste e à Amazônia, buscan 
do-se, com tal medida, a integração desses instrumentos em estratégias consis 
tentes para a consecução dos objetivos de desenvolvimento global da região inte 
ressada. 

Como pré-requisito necessário, Mato Grosso propõe que se viabilize a 
formação de quadros pela formulação e execução de uma consistente pol (tica de 
recursos humanos, objetivamente comprometida com os planos de desenvolvi 
mento regional, de modo a que se crie e preserve a necessária competência técnica 
em todas as áreas regional, estadual e municipal . 

Ao Dr. Antonio Nilson Craveiro Holanda, Mato Grosso solicita ainda 
mais um obséquio, o de levar a todos os técnicos que com ele trabalharam e 
fizeram com que o PRODIAT se conduzisse da forma correta, o agradecimento 
dos matogrossenses. 

Agradecimentos também são devidos à Organização dos Estados Ameri 
canos e esse é um reconhecimento que Mato Grosso registra com prazer. 
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Dr. Celsius Lodder 

Muito obrigado Dr. Alvaro. 
Passo a palavra ao Dr. Orlando Lopes, representante do Estado do 

Maranhão. 

Dr. Orlando Lopes 
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Este é um momento que nos parece extremamente difl'cil, primeiro 
porque nos pareceu um momento de despedida. Despedida de um trabalho da 
melhor excelência, sob a coordenação direta do Dr. Nilson Holanda, e que nós 
tivemos a feliz oportunidade de acompanhar por quase dois anos, depois que assu 
mimos a Secretaria de Planejamento do Estado do Maranhão. E, por sinal, tive 
mos, desde o momento inicial uma preocupação de melhorar a qualidade de nosso 
trabalho, no Maranhão, haja vista que sentrarnos que era preciso aprofundar-nos 
nos estudos das regiões que pertenciam ao nosso Estado: a região de Imperatriz e a 
região de Carolina e Riachão. 

Também nos preocupa enormemente, como muito bem colocou o Dr. 
Nilson, o problema de planejamento neste Pa(s. Eu ouvi, certa feita, do Ministro 
Delfim Neto, que o planejamento no Brasil não permitia uma previsão de 24 horas 
ou que não durava 24 horas. Isso me causou profunda preocupação. Sobretudo 
quando se sabe que uma das preocupações maiores do planejamento é tentar 
evitar o acaso. E nós, neste Pa(s, não fizemos outra coisa a não ser defrontar-nos 
com o acaso. 

Muito se espera evidentemente com a Nova República e que essa Nova 
República não seja apenas uma sigla, ela é muito mais, ela é sobretudo uma 
mudança profunda de mentalidade, o que não é fácil. Talvez seja realmente uma 
das coisas mais difi'ceis, tentar mudar a mentalidade. 

Eu, particularmente, tenho uma experiência enorme em mudar menta 
lidade, porque não tenho feito outra coisa na vida a não ser perseguir esse obje 
tivo. Sou um professor e o professor é exatamente aquele que se propõe a criar 
agências de mudanças. Não sei até que ponto a nossa Universidade conseguiu isso. 

Então, somando tudo isso, temos exatamente hoje um grande proble 
ma, que é aquele de identificar (quando se termina um trabalho excelente, mas 
que é um trabalho apenas para nos dar uma visão do que se pode fazer, do que é 
preciso fazer) aquela outra realidade de como fazer. Vimos nas proposições apre 
sentadas pelo PRODIAT central algumas opções para estudos. 

Em dois pronunciamentos, nós já vimos duas colocações. Então, a coisa 
é realmente difi'cil, difl'cil porque, a nosso ver, o problema se coloca em dois 
aspectos. O aspecto de curto prazo seria o que fazer agora, quando o PRODIAT 
entrega os seus trabalhos prontos para uma ação efetiva e quando nós temos con 
junturalmente aspectos intransponíveis de um orçamento já previamente estabe 
lecido, com as suas definições claras e em que o prosseguimento dessa realidade 
do PRODIAT não está inclusa. Sabe-se que qualquer ação de Governo se funda 
menta em estudos, mas sobretudo a sua execução depende de recursos orçamen 
tários. 

Por outro lado, sente-se na área (pelo menos, na área da Amazônia, 
não sei se na área do Centro-Oeste, mas me parece que também), que os orga 
nismos de desenvolvimento regionais se enfraqueceram nesse período último. 
E nós temos uma atuação em dois organismos regionais. O Maranhão pertence 
à SUDENE e à SUDAM, o que não é uma grande vantagem. Pelo contrário, eu 
digo sempre que nós pegamos paulada dos dois lados, porque o Maranhão, sendo 
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Estado de transição, quando nós chegamos na Amazônia, a linguagem tem pouca 
coisa a ver com o Maranhão, e quando chegamos no Nordeste semi-árido, a outra 
linguagem tem pouca coisa também a ver com o Maranhão. Então isso dificulta 
enormemente o tráfego na SUDAM e na SUDENE. Não quero dizer com isso 
que nós não temos com os dois organismos um excelente relacionamento. Mas o 
que interessa é que esses dois organismos também se esvaziaram. Há assim uma 
problemática muito grande para o futuro. 

É uma região das mais promissoras desse Pars, uma região enorme, 
1.000.000 km 2, que equivale a 2/3 do Nordeste, e que realmente ai í tem as coisas 
que são importantes para o futuro do Pars. 

Honestamente nós não terfarnos uma proposição a fazer com relação ao 
que poderá acontecer de agora para frente, porque nós olhamos exatamente os 
dois aspectos: curto prazo e longo prazo. 

Talvez que a constituição da Comissão, numa proposta a curto prazo, 
pudesse ser estudada, mas não como sendo a solução definitiva e apenas para não 
se perder o espaço da continuidade de trabalhos excelentes, como os aqui apre 
sentados. 

Eu proporia que tivéssemos um período mais longo, para refletir me 
lhor, juntamente com o Ministério e ver o que o Ministério tem a oferecer, a ruvel 
de uma avaliação orçamentária, para ver que caminhos podem ser seguidos, 
porque não adianta tentar dar um nome pomposo a um programa que não expres 
sa uma realidade pragmática. 

Uma ceia. nós, do Maranhão, gostari'amos de salientar: é a importância 
do PRODIAT em nosso Estado. O Governador l.urs Rocha, nesse instante em que 
se termina um trabalho excelente, manda, através da Secretaria de Planejamento, 
o seu reconhecimento. E para demonstrar o que foi o PR OD I AT no Maranhão, 
basta mencionar que nós não nos satisfizemos apenas com aquelas duas áreas, 
área de Imperatriz e a área Carolina-Riachão. O Governador determinou a avalia 
ção e continuidade, dos trabalhos e criou-se um pequeno PRODIAT no Maranhão, 
atingindo mais nove munic(pios, numa área de 45.312 km2, ou seja 14% do 
Território Estadual, atingindo os Munidpios de Alto Parna(ba, Balsas, etc. Nós 
estamos realizando este trabalho que deverá ter a duração de 2 anos. Já estamos 
no final do primeiro ano. 

Assim, aprendendo o que viu no PRODIAT, sentindo a importância 
desse trabalho, o Governador criou esse programa, continuando a mesma estraté 
gia, as mesmas concepções do PRODIAT. Então nada seria mais concreto para 
demonstrar a importância desse projeto no Maranhão, do que esse ato do Gover 
nador. Isto é uma homenagem evidentemente ao trabalho do PRODIAT e do 
Dr. Nilson Holanda. 

Do lado do Maranhão nós nos resguardari'amos e ficaríamqs aguardando 
uma definição do MINTER, já que o Ministério é o órgão realmente chave e não 
disse o que ele tem para oferecer. Eu gostaria primeiro de ouvir o que o Ministério 
pode oferecer hoje ou em outra oportunidade, para que nós somássemos e não 

. apenas apresentássemos uma opção. 
De qualquer forma, nós quer(amos render uma homenagem ao PROD IAT 

que não se encerra, ele apenas cumpre uma etapa, para criar uma nova outra, da 
qual esperamos ter a satisfação de participar. O Governo lu(s Rocha dá ao Minis 
tério os parabéns pelo excelente trabalho apresentado, pela participação do Mara 
nhão, e ao Dr. Nilson Holanda os nossos agradecimentos muito estreitos e amizade 
muito próxima. 
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Dr. Celsius Lodeer 

1 
l 

Antes de passar a palavra ao Representante da Organização dos Estados 
Americanos, gostaria de então aceitar a provocação do Secretário Orlando. 

Rapidamente, dos 5 pontos que o Dr. Nilson Holanda mencionou nós 
estamos plenamente de acordo com 4 deles e temos dúvida a respeito do 5Q p~nto. 

Primeiro: implantar uma estratégia que discipline a ocupação da região. 
Embora o Dr. Nilson tenha definido isso como uma sugestão óbvia, nos tempos 
passados não era tão óbvio assim, quando o planejamento não era encarado como 
uma atividade nobre. Pelo contrário, era uma atividade para desocupados, entre os 
quais eu me incluía, com muita honra. 

Segundo: fortalecer os sistemas de planejamento. É nossa proposta, do 
Ministério do Interior, fortalecer esses sistemas, rever esse sistema de planeja 
mento, que já tem bastante tempo, desde o tempo do meu saudoso ex-chefe João 
Paulo dos Reis Veloso. Continuar com os estudos do PRODIAT, também é nossa 
intenção, nossa meta. Para tanto, estamos tentando absorver parte da equipe, para 
justamente não perder o potencial das pessoas que já participaram de todo o 
desenvolvimento do Projeto. Para nós é importante ter essa memória viva. 

Terceiro: institucionalização do PRODIAT para fins do desenvolvi 
mento da Bacia. Nós concordamos com a sugestão de centralizar no MINTER as 
providências imediatas e é isso que nós estamos tentando fazer. 

Quarto: acho muito importante implementar esses programas de longo 
prazo de maturação, principalmente na área tecnológica, na área de estudos, de 
análises e pesquisas, e que exijam poucos investimentos. 

O Quinto é o ponto sobre o qual tenho dúvidas, como o Sr. Secretário 
do Maranhão tem dúvidas, que é sobre o destino do PRODIAT, o que nós vamos 
fazer a partir daqui. 

Tivemos quatro depoimentos. Dois depoimentos mais ou menos coinci 
dentes. Um terceiro depoimento de sentido diferente e o quarto, dado agora pelo 
Secretário do Maranhão, numa postura de vamos aguardar. Eu não sei se é melhor 
a criação de um Programa Especial ou a criação de uma Comissão de Desenvolvi 
mento da Bacia do Araguaia-Tocantins. Realmente entre as duas posições, eu pre 
firo também refletir um pouquinho mais. 

Em principio, sinceramente, a minha opção seria o Programa Especial, 
mas esbarramos em algumas dificuldades concretas, sendo a primeira delas a reali 
dade orçamentária. O Ministério está com alguns programas bem pesados. Será 
que comportaria mais um Programa Especial? Ao mesmo tempo, estamos revendo 
outros Programas, estamos tentando implementar o Programa PROMAM - Pro 
grama Amazônia. 

Então vejam os Senhores que existe uma série de limitações institucio 
nais que exigem uma reflexão maior nossa, não só nossa, mas do Ministério do 
Interior também. 

Isso não é urna posição oficial do MINTER, estou refletindo, estou rela 
cionando em voz alta com os Senhores sobre as possibilidades que nós teríamos 
da implementação ou operacionalização instituciona! do PRODl~T. Só queria dar 
esses esclarecimentos. Eu estou com o Sr. Secretário do Maranhao. Acho que nós 
devemos pedir reflexão e tempo, não como uma via de fuga, mas como uma pos 
tura de que a decisão a ser tomada seja adequada e pertinente. Então passo a pala 
vra à OEA, para seu depoimento. 
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Dr. Newton Cordeiro - OEA 

Como responsável pela execução de toda a programação de desenvolvi 
mento regional da Secretaria de Assuntos Econômicos da OEA para a América do 
Sul, é para mim muito gratificante ouvir, da parte dos representantes dos Estados, 
a reação positiva à participação da Cooperação Técnica da OEA nesse Projeto de 
Desenvolvimento Integrado da Bacia do Araguaia-Tocantins . 

A OEA é muito mais conhecida por seus aspectos políticos e só alcança 
as páginas dos jornais, quando surge um problema como o ~a~ Ilha~ Malvinas,. ou 
como os problemas da Nicarágua, ou algum problema adrnlnistrativo de antigas 
administrações. 

Porisso, é motivo de satisfação escutar esses depoimentos no sentido de 
que uma participação da OEA num projeto de cooperação técnica com o Governo 
Brasileiro, deu resultados positivos. Em um pais como o Brasil o papel de coopera 
ção técnica da OEA é apenas de assessoria. Este é um Pa(s que tem condições, o 
que foi muito bem demonstrado pela qualidade do trabalho, pela direção realizada 
pelo Dr. Nilson Holanda e sua equipe técnica nacional, e foi complementada, pela 
participação de especialistas da OEA. 

O interesse da nossa Secretaria e do nosso Departamento nesse Projeto, 
como já foi bem indicado desde o início pelo Dr. Nilson Holanda, foi extraordiná 
rio. Este foi, e é ainda, o maior Projeto de Cooperação Técnica que a OEA reali 
zou com seus parses membros, em termos não só de financiamento, como também 
pela extensão da área. A participação da OEA foi superior aos 2 milhões de dóla 
res, neste período, em que tivemos no "peak" a participação de até 7 especialistas, 
trabalhando de forma permanente no Brasil, sendo que um deles localizado no 
Norte do Brasil, em Belém, para atender as questões relacionadas a projetos espe 
cíficos realizados pelo PROD!AT no Estado do Pará. 

É muito importante o que nós escutamos aqui no sentido do interesse 
com a implementação ou continuação dos trabalhos do PRODIAT. Como men 
cionou o Sr. Representante do Estado do Maranhão essa não é uma reunião final, 
não é um ponto final de um projeto. Eu diria que é um início do Projeto. É a fase 
final de uma participação de um organismo de cooperação e assessoria. 

Agora cabe aos Senhores e ao Governo Federal, aos Governos Estaduais, 
através dos seus mecanísmos, com a imaginação e a seriedade que eu encontrei na 
nova administração do MINTER, e também pelo que disseram os representantes 
dos Estados, encontrar uma solução que permita que os trabalhos e os acervos 
do Projeto possam ser, não só utilizados, mas incrementados. 

Estamos muito felizes também pela decisão do MINTER de utilizar em 
seus quadros muitos dos especialistas que trabalharam no PRODIAT, o que vai 
permitir uma memória institucional, uma memória de projeto, facilitando a 
tomada de decisões pelo MI NTER e o ajustamento das recomendações às novas 
políticas governamentais. 

Para terminar, gostaria também de mencionar que embora apenas alguns 
projetos especrficos tenham sido levados a um n(vel que permite a negociação 
com as instituições de financiamento, existe, através dos programas das programa 
ções sub-regionais, através dos planos das chamadas API 's - Areas de Programa 
ções' Imediatas, tais fontes de informações e tais formas de apresentações de 
dados, que podem permitir uma série de ações, quase que imediatas. Com muito 
pequeno esforço podem ser preparadas propostas específicas de ação de desenvol 
vimento, que permitam, de forma coordenada, encontrar o que se deseja para a 
região, que é o seu desenvolvimento auto-sustentado. 
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Como eu disse, num Pa(s como o Brasil a nossa posição é de assessoria 
Mesmo terminando agora esse projeto, nós nos pomos à disposição dos Senhore~ 
para ajudá-los no que for necessário para contactos com os Organismos de finan 
ciamento internacionais, seja o B I D ou o Banco Mundial. Temos interesse em que 
os esforços realizados em conjunto com o Governo Brasileiro não sejam para 
adornar bibliotecas, mas tenham em vista, realmente, permitir que o nosso Pa(s 
possa desenvolver-se da forma que este povo merece. 

Dr. Celsius Lodder 

Ainda pela ordem, eu passo ao Representante da SUDAM. 

Dr. José Ivo Machado 

Quer a SUDAM afirmar que reconhece o grandioso esforço desenvol 
vido pela equipe do PRODIAT, na elaboração de inúmeros relatórios técnicos, 
envolvendo os mais variados temas, que culminaram com a elaboração do Plano de 
Desenvolvimento da Bacia do Araguaia-Tocantins. 

O trabalho realizado com certeza contribuirá para minimizar custos e 
riscos sociais em relação às decisões que deverão ser tomadas pelo Governo Fede 
ral e Estadual nesta tão importante bacia geográfica brasileira, fronteira promis 
sora do desenvolvimento nacional. Qualquer que seja a decisão que o Governo 
tome no sentido de continuação dos trabalhos ou execução das propostas suge 
ridas no Plano, quer a SUDAM a continuação das negociações já iniciadas para 
integração deste plano ao Plano Nacional de Desenvolvimento e ao Plano de 
Desenvolvimento da Amazônia. 

Quanto ao Capitulo VI, que trata de recomendações do Plano, a SUDAM 
pensa que o assunto requer uma discussão mais ampla com todas as entidades 
envolvidas no Projeto. Portanto, sua posição é a de que o Projeto deve fundamen 
tar-se numa ação solidária, coordenada e integrada de todos os órgãos, com o 
m(nimo de distorções operacionais e com firme competência. Enquanto se define 
a institucionalização do projeto, a SUDAM acredita que a criação de uma Comis 
são de Desenvolvimento da Bacia seria conveniente para dar continuidade aos 
estudos e pesquisas do PRODIAT, e adotar providências de se iniciar para a nego 
ciação de projetos e implementação do Plano do PRODIAT. 

Dr. Celsius Lodder 

Pela ordem, o representante da SUDECO. 

Dr. Múcio Teixeira 

O Sr. Superintendente teve que se retirar e me deu a incumbência de 
representante neste final de reunião. Permitam-me apresentar-me, meu nome é 
Múcio Teixeira e sou Gerente do Projeto Paranã 1, no âmbito da SUDECO. 

Quanto ao relatório apresentado pelo Prof. Nilson Holanda, nós quere 
mos, antes, informar que a SUDECO tem acompanhado, passo a passo, a atuação 
do PRODIAT, e participado diretamente, colaborando em muitas ações que se 
aesenvolvem dentro do PRODIAT. 
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Isso decorreu do grande interesse que tem a SUDECO na região e pela 
gama de projetos desenvolvidos na sua área de jurisdição. A área da SUDECO 
abarca cerca de 80% da região de estudos do PRODIAT. Assim sendo, ela seria 
o órgão a conhecer mais de perto e a ter maior interesse na atuação do PRODIAT. 

E, nessa qualidade, quer a SUDECO louvar e registrar, de público, o seu 
aplauso pela atuação do Prof. Nilson Holanda e da equipe técnica do PRODIAT. 
Realmente, essa equipe multidisciplinar se dedicou com muito interesse ao equa 
cionamento dos problemas da região e produziu trabalhos da melhor qualidade. 

A SUDECO já enviou ao Ministério, através de correspondência, uma 
sugestão a respeito do futuro do PRODIAT. E trago à consideração dos membros 
da Comissão de Coordenação uma sugestão no sentido de que, nesta fase transi 
tória, o acervo do PRODIAT fique à disposição da SUDECO, até que seja dado 
um destino definitivo ao Projeto. 

E intenção da SUDECO, se definida a sua pretensão. administrar o 
acervo do PRODIAT e propor a criação de um programa especial que sena o 
PRODIAT. A SUDECO solicitou isso, tendo em vista não ape~as que _soro dos tra 
balhos se referem à região Centro-Oeste, como também a circunstancia ~e ~ue 
ainda há projetos pendentes de estudos, de conclusão praticamente a curnssnno 
prazo, e com encargos financeiros da SUDECO. 

Nessa situação, se a administração do PRODIAT ficasse afastada _da 
SUDECO, não teri'amos que estudar uma modalidade de cumprir as obngaçoes 
financeiras assumidas pelo PRODIAT em nome da SUDECO, que se ~eferem. a 
contratos de elaboração de estudos com algumas empresas de consultoria (Proie- 
to Paranã). Essa é a sugestão da SUDECO. 

Dr. Celsius Lodder 

Sua sugestão será analisada pelo Ministério do Interior. 

Dr. José Antonio Gomes Piras 

Como representante do Ministério das Relações Exteriores, e especifica 
mente da Divisão de Cooperação Técnica, que, juntamente com a SUBI N/SEPLAN, 
é um dos órgãos coordenadores do sistema interministerial de cooperação técnica, 
quero aproveitar a ocasião para parabenizar e cumprimentar o Ministério do 
Interior, a OEA, a Direção do PRODIAT, notadamente o Dr. Nilson Holanda, os 
Estados participantes, e demais órgãos federais e regionais, pela conclusão deste 
importante projeto. 

Trata-se do maior projeto de cooperação técnica, que contou com a 
participação da OEA, e um dos mais importantes projetos nacionais, em termos 
de pesquisa, estudos e propostas para o desenvolvimento integrado para a região. 
Ao transmitir esses cumprimentos, faço votos para que tal acervo seja amplamente 
aproveitado, em todos os seus aspectos, a partir de uma reflexão conjunta sobre 
essa matéria. 

Muito Obrigado. 

Dr. Celsius Lodder 
Muito obrigado ao Ministério das Relações Exteriores . 
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Dr. Euler de Morais 

Meu nome é Euler de Morais. Sou Assessor do Ministro da Agricultura, 
para assuntos da região Centro-Oeste. Na ii:npossibilidade de o.nos~o Secretário 
Geral estar presente nesta reunião, foi-me solicitado para que aqui estivesse em seu 
lugar. 

Nós queremos também reforçar a colocação de várias pessoas que nos 
antecederam, de que realmente o MINTER_, a q_EA e especialmente a coordenação 
do PRODIAT, estão de parabéns pela realização de~se trabal~o. de d1agn?st1co e 
de planejamento, tendo em vista o grande acervo de informações e conhecimentos 
que foram gerados através deste projeto. 

De modo geral, podemos dizer, no que tange ao setor agropecuário, que 
as diretrizes e prioridades apontadas pelo trabalho estão de acordo com a orien 
tação da nova administração do Ministério da Agricultura, em termos de buscar 
evidentemente uma diversificação de culturas, em termos de apoiar ao pequeno 
produtor nessa região, enfim, em diversos outros aspectos, que realmente coinci 
dem com os objetivos do Ministério da Agricultura. 

Evidentemente que há algumas questões que o Ministério desejaria dis 
cutir com mais profundidade, e é nosso propósito encaminhar os documentos às 
diversas áreas, para que possamos apresentar, por escrito, uma apreciação melhor 
desses documentos que merecem toda a nossa consideração. 

Ouero me referir de forma muito rápida. Saliento alguns aspectos 
assim, até de caráter um pouco técnico, mas que também têm as suas implicações 
pai íticas, como, por exemplo, a classificação das pequenas propriedades até 1.000 
hectares. E um tipo de preocupação que nós gostari'amos de discutir, como tam 
bém algumas culturas que seriam incentivadas na região. 

São aspectos sobre os quais gostari'amos de fazer algumas apreciações, e 
aproveitari'amos para fazer isso, por escrito. 

Para concluir, queremos salientar a disposição do Ministério da Agricul 
tura em colaborar com a implementação de uma polrtica global e setorial de 
desenvolvimento que seja adequada e que está sendo requerida por esta região. 

Concordamos em que haja uma continuidade nos estudos já iniciados. 
Creio que isso seja já uma reivindicação de todos os Estados, de todos os segmen 
tos que tomaram conhecimento desses estudos. Concordamos com a idéia de se 
fortalecer o planejamento, para evitarmos inclusive o mau uso dos recursos da 
região. Ao mesmo tempo, lembramos as ponderações do Secretário do Maranhão, 
que nos parecem também muito pertinentes, de que é preciso, nos próximos 
meses, chegar-se a um consenso entre o que se pode fazer no curto prazo e no 
longo prazo, para que todo esse acervo, essa motivação, realmente não se perca, 
não caia num vazio. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos participando 
desse esforço e desejamos todo sucesso ao desdobramento desse trabalho. 

\ 

l 
,. 

Dr. Celsius Lodder 

Com a palavra o representante da SUBIN/SEPLAN. 

Dr. Rubens de Mello de Souza Júnior 

Em nome da SUBIN, em primeiro lugar, gostaria de manifestar a nossa 
satisfação com a conclusão desse Projeto, cuja importância já foi amplamente 

334 

-( ,.•: ~:1 
-' ' . .:!'. ·i ._J 'p 

.J '..)~ 

.,.t ..., '':1'",• 

-' _. 
-' _. _. 
-' - -' 
-' 
-' 
.._) 
.._) 

-' - __. 

- 
-' - _. 
- - _,/ 
._. 
_, 
.._! - 
-' 
-' - - - - 
-' ..., 



r: 
0 

r> 

r: 
r: 
r: 
,-. 

\ ,-. 

,-. { 

f 
,-. 

,- 

,--- 

r: 

,.- 
-~ 
,.- 
.,- 
r- 

~ 1 
•J 

r: 

J 
r- 

,.- 
»: t 
r f; 
r: í 

'I 
r- 

i. 
Í' 

r 
1 

,-. \ 
' r- !! 

,.- 

r: 

i r .il 

r 1 
1 .,- 

r: 

,.- 
~ 

reconhecida e enfatizada pelos membros da Comissão Coordenadora, não só pela 
contribuição ao planejamento regional, relativo ao Araguaia-Tocantins, como pelo 
fato de se adiantar um pouco mais, e apresentar propostas concretas e projetos. 

Isso é importante, na medida que esse tipo de projeto, muitas vezes, 
pela nossa experiência em Cooperação Técnica Nacional, se encerra com a apre 
sentação de relatórios e planos finais que não têm a devida continuidade. 

Em segundo lugar, gostaria também de ressaltar, ou melhor, de parabe 
nizar, a direção do PRODIAT pela competência e habilidade com que conduziu 
os trabalhos de um projeto conhecidamente complexo, não só pela extensão da 
área abrangida, quase 10% do território nacional, e também financeira, mas sobre 
tudo, pelo aspecto institucional, envolvendo um número muito grande de insti 
tuições, ou seja, 4 Governos Estaduais, 2 Superintendências, etc. 

Realmente esse projeto constitui uma experiência nova em termos de 
cooperação técnica internacional, não pelo objetivo do projeto, mas, digamos 
assim, pela maneira como ele foi articulado e como foi executado e coordenado . 

Nós já tivemos outras experiências de projetos dessa natureza, mas 
nunca envolvendo número tão grande de instituições e também um valor tão 
grande de dispêndios. Basta dizer que, a preços de 80, o projeto foi estimado em 
cerca de 15 milhões de dólares. Ora, para dar um exemplo, isso é superior a todo 
o valor anual do que o Brasil recebe, em termos de cooperação técnica bilateral, 
do Japão e Alemanha. E bem superior ao que nós recebemos durante todo o ano 
de cooperação técnica do PNUD. 

Eu me lembro que, desde o início, quando participamos de reuniões 
ainda com vistas a se elaborar um documento de projeto, aqui no Ministério do 
Interior, nós chamamos atenção para dois aspectos que sempre ocorriam nesse 
tipo de projeto, que eram exatamente a parte de articulação institucional e o pro 
blema da contrapartida. 

Apesar de tudo isso, nós achamos que, graças à maneira como foi 
conduzido o Projeto, chegou-se a bons resultados, apesar de todas as dificuldades. 

Finalmente, eu acho que um aspecto importante, aqui chamado de 
institucionalização do Projeto, é a implementação dos projetos previstos que seria 
realmente o coroamento de todo esse trabalho, de todo o esforço desenvolvido. 
Nós esperamos - especialmente pelo que foi dito aqui - que esse Projeto terá a 
sua continuação, de maneira efetiva, com vistas realmente a promover o desenvol 
vimento sócio-econômico da região. O Projeto, em outros aspectos, foi também 
original na medida em que se não buscou um planejamento apenas setorial, ou 
apenas, estadual. Ouer dizer, ele passou das fronteiras normais do conceito de 
bacia hidrográfica, na medida em que envolveu outros estados e outros munic(pios. 

Agradeço mais uma vez a atenção, parabenizo toda a equipe e também a 
colaboração da OEA, registrando a participação de todos os Estados e das Supe 
rintendências na execução do Projeto. 
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Dr. Celsius Lodder 

O representante do IPEA/IPLAN - SEPLAN/IPEA. 

... ~. 

Dr. Nilson Holanda - Secretário Operativo da Comissão 

Não veio, não está ai'. il 
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Dr. Celsius Lodder 

Programa Grande Carajás. 

Dr. Francisco Salles Baptista - Secretário Executivo do Programa Grande Carajás 

Gostarrarnos de endossar todas as manifestações de apoio que foram já 
expostas aqui. neste plenário. E acrescentar apenas, no que diz respeito à sub 
região, que engloba os Munict'pios de Imperatriz e Marabá, e que são pontos 
comuns com o Programa Grande Carajás. que nós desejamos continuar mantendo 
todo o enlace necessário para que se possa tirar o melhor proveito de todas as pes 
quisas que foram realizadas até o momento, inclusive colaborando até mesmo nas 
publicações desses relatórios que dizem respeito a essas sub-regiões. 

Destacando ainda a forma como foi feito o trabalho, sugiro que não se 
perca esse espaço que foi conquistado, através do planejamento. Como salientou 
o Dr. Nilson Holanda, mesmo que não se tenha recursos no momento para exe 
cução do conjunto de obras que foram projetadas, mas se continuem esses estudos 
e pesquisas, para que, eles não fiquem apenas na prateleira. 

E na medida em que os orçamentos estejam dispon(veis, essas obras 
possam ser executadas com maior grau de confiabilidade. Quero parabenizar toda 
essa equipe que trabalhou no PRODIAT e que deu um exemplo de como se pode 
realizar o planejamento ainda num Pars em desenvolvimento. 

Obrigado. 

l 
1 

,\ 
\ . 

Dr. Celsius lodder 

Volta aqui na minha ordem para dar a palavra ao representante do 
Ministério das Minas e Energia. 

' .• 

Dr. Osvaldo Ortega 

Meu nome é Osvaldo Ortega. Estou representando o Prof. José Roberto 
Moreira, que é Secretário Geral Adjunto do Ministério das Minas e Energia. 

A nossa posição a respeito do documento de Energia, apesar de o Dr. 
Nilson ter dito que o Ministério das Minas e Energia está cético quanto às novas 
alternativas consideradas, é de que esse documento pode ser considerado apro 
vado. Aliás, a bem da verdade, o estudo apresenta muito bom nível técnico. 

A restrição que se fez, em um ofl'cio que enviamos ao Dr. Nilson Holan 
da é a de que a análise, por ter sito exaustiva e muito abrangente, colocou propos 
tas de energéticos não totalmente consolidados e, por vezes, no mesmo plano de 
prioridades. Por exemplo, o caso do furfurol que serve para o álcool automotivo. 
Ele ainda não está em produção efetiva e já sabemos que seu custo é bastante 
alto, merecendo maiores pesquisas. 

Outra consideração que fazemos é que a caracterização física do Pro 
grama vai depender certamente do aporte assegurado de recursos, quer para nossas 
concessionárias de energia elétrica, quer para os produtores rurais, quer para a 
iniciativa privada. 

Com relação a estes volumes que nos foram entregues hoje, eu gostaria 
de um pouco mais de tempo para analisá-los com mais vagar, já que a parte de 
energia ocupa parte considerável da programação. 
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Em termos de implementações de ações eu gostaria de dizer que o 
Ministério das Minas e Energia tem uma estrutura bastante descentralizada, de 
modo que qualquer modelo que for definido poderá ajustar-se à nossa ação. Não 
havera problemas, quanto a isso. 

Para finalizar, eu gostaria de parabenizar mais uma vez, já que todos o 
estão fazendo, o Ministério do Interior, pelo esforço que vem dedicando ao desen 
volvimento da região e asseguro que o Ministério das Minas e Energia estará a seu 
lado para que isso aconteça. 

Dr. Celsius Lodder 

Com a palavra o Representante do GEIPOT. 

pr. Wellington Correia de Figueiredo 

O GEIPOT sente-se orgulhoso por ter participado desse Projeto, endossa 
todas as afirmativas aqui feitas e trasmite, por meu intermédio, os parabéns ao 
Ministério do Interior, aos Estados do Maranhão, Goiás, Mato Grosso e Pará, ao 
Dr. Nilson Holanda que, com sua habitual e reconhecida competência e brilhan 
tismo, conduziu e gerenciou os trabalhos do PRODIAT. 

Gostaria de fazer apenas uma observação. Essa observação já foi feita 
em carta dirigida ao Dr. Nilson Holanda, e vale aqui repetir, que os resultados da 
análise econômica desenvolvida pelo GEIPOT, para avaliação da programação 
setorial de transportes, estão condicionados à concretização da demanda de trans 
'portes. prevista pelo PRODIAT para os próximos anos. Essa demanda, por seu 
turno, dependerá, conforme afirma o próprio PRODIAT, da efetivação dos inves 
timentos em outros setores da economia regional. 

Dessa forma, a viabilidade positiva dos estudos para o sistema das eclu 
sas Tucuru í e Santa lzabel e rede rodoviária alimentadora, está vinculada à conse 
qüente concretização dos citados investimentos. 

Dr. Celsius Lodder 

Pela agenda, eu devo franquear agora a palavra aos nossos convidados, 
uma vez que esses que foram nomeados são membros efetivos da Comissão do 
PRODIAT. 

Passo a palavra ao Dr. Paulo Dante Coelho que é, no Ministério do 
Interior, nosso Subsecretário de Programas Regionais. 

Dr. Paulo Dante Coelho 

Para nós que participamos das reuniões iniciais, juntamente com a OEA, 
discutindo o Projeto, é uma satisfação muito grande ver, hoje, a conclusão de uma 
fase importante. Sem pretender responder à provocação do Dr. Medeiros sobre as 
alternativas de implementação, porque elas deverão ser amadurecidas, queremos 
registrar que as próprias alternativas colocadas no documento básico já ensejam 
um processo de meditação e permitem a seleção de opção que for julgada mais 
conveniente. 
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. Cabe considerar que a estratégia do Projeto deu certo. Deu certo na 
medida em que ele buscou a participação dos Estados e essa participação não fo" 
apenas formal. Ela se expressou até na disposição de os Estados abrirem mão d 

1 

recursos. na sua pr?pria programação para sustentação dessa proposta. Eu relem~ 
bro aqui uma amizade que começou com um pedido desses. ao Governo do 
Estado do Maranhão, mais precisamente ao Dr. Medeiros. Há três anos, nós conse 
guimos Cr$ _80.000.000 do POLAMAZÔNIA do Maranhão para o PRODIAT 
~ Estado abriu mão da sua programação em função de interesses do Projeto E é 
isso que se buscava, _não um Projeto Federal (e a experiência do ED I BAP tam.bém 
nos _valeu nesse sentido) mas um programa arti~ulado e feit9 com a part!cipação 
efetiva =. Estados, So~retudo, na fase de irnplementação. essa participação 
deverá ser ainda mais efetiva. 

Então a alternativa de uma Comissão nos parece mais lógica nessa fase 
de transição. Devemos considerar também outro aspecto importante, que é a 
definição dos recursos necessários a uma programação tão arrojada corno esta. 
Uma programação desse tipo não deve começar com uma dimensão financeira 
que depois impossibilite o projeto de ganhar uma dimensão efetiva. Nós estamos 
hoje com o orçamento já fechado para o ano de 1986 e o trabalho de uma Cornis 
são, nessa fase de transição, permitiria que se buscasse as fontes alternativas de 
investimentos ou de apoio financeiro. Nos últimos anos, apenas os programas 
que dispõem de recursos externos, financiamentos externos, têm obtido a neces 
sária contrapartida para a sua evolução e a sua implementação. Da( porque foi 
inestimável o apoio da OEA neste período, sem o qual não ter(amos chegado ao 
conhecimento e à possibilidade de executar algumas coisa nessa região. É impres 
cind(vel, no nosso entender, que os investimentos setoriais de uma dimensão 
extraordinária, como nós tivemos a oportunidade de verificar, sejam feitos com o 
apoio externo e a garantia de contrapartida interna. 

Então essas seriam as nossas observações, e ao final, queremos apresen 
tar os nossos cumprimentos ao Dr. Nilson Holanda pela maneira muito efetiva 
com que ele conduziu os trabalhos. 

Os programas especiais que existem na área poderiam ser urna base para 
a implementação do PRODIAT. Até foi sugerida a sua substituição. Naturalmente 
se hoje nós temos o POLAMAZONIA, GEOECONÔMICA e POLOCENTRO, nas 
áreas do PRODIAT, nada mais lógico que eles sejam absorvidos por uma substân 
cia muito maior de conhecimento da região e uma projeção de seu desenvolvi 
mento. Aliás, foi nessa expectativa que se concebeu o Projeto. 

Muito Obrigado. 

Dr. Celsius Lodder 

·\ 

É urna boa lembrança, essa do Dr. Paulo. O sistema de revisão que tam 
bém estamos fazendo nos programas especiais pode ser um caminho para a incor 
poração do PRODIAT a um projeto mais amplo. Uma observação também, na 
proposta que foi feita no 1Q PND da Nova República, o PRODIAT foi especifi 
cado como um dos programas do Ministério do Interior. 

Passo a palavra ao representante da CODEVASF. 

Dr. Gerson Higino 

Inicialmente, quero me congratular com os dirigentes do PROD IAT 
pelo que aqui testemunhamos, pelo êxito com que se houveram na condução dos 
estudos pertinentes à Bacia do Araguaia-Tocantins. Desejo registrar minhas felici- 
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tacões e os ~~us aplausos à equipe do Ministério do Interior que, liderado pelo 
Exmo,. Sr. Ministro Ronaldo Costa Couto, assegurou condições para que pudesse 
mos viver este evento . 

Vejo com a mais profunda alegria que o Projeto Araguaia-Tocantins 
teve o êxito que não foi possível ser alcançado pelo Estudo da Bacia do Alto Para 
guai, projeto semelhante que lhe antecedeu. Talvez pela falta desta clarividência 

- aqui testemunhada e revelada com a preocupação da atual equipe do Ministério 
do Interior, que assegurou ao PRODIAT o apoio necessário à continuação e à 
conclusão dos seus trabalhos. O ED I BAP chegou a 95% da conclusão dos seus 
esforços e não lhe foi dada a oportunidade de realizar um evento memorável como 
este, no seu encerramento. 

Faço votos para que o Projeto similar, ora em curso, para o desenvolvi 
mento do Vale do São Francisco, tenha êxito semelhante. 

Permito-me, na condição de ex-Diretor do Projeto da Bacia do Alto 
Paraguai {EDI BAP), tecer algumas considerações a respeito do que aqui ouvi sobre 
o PRODIAT. 

L 
lj 
1 

Congratulo-me com o Governo do Maranhão que, na pessoa de seu 
Secretário de Planejamento, já seguiu o exemplo do Governo Federal. dando con 
tinuidade a estudos de desenvolvimento integrado para áreas circunvizinhas no seu 
território e aos demais representantes de Governos Estaduais que aqui demons 
traram a sua sensibilidade e a sua compreensão para com a necessidade do plane 
jamento integrado neste País, seja a mvel nacional, regional ou mesmo local. 

Vejo que os organismos de caráter executivo, sejam os órgãos estaduais, 
sejam as Superintendências Regionais, poderão desempenhar um papel decisivo 
na continuidade dos estudos, ou mesmo no início dos esforços para programações 
orçamentárias. Considerando as recomendações contidas no PR OD IAT, poderão 
esses órgãos, independentemente de outras formalidades, já para o exercício de 
86, quem sabe dar início a alguma atividade decorrente das indicações existentes 
no PRODIAT. 

Eu me permitiria sugerir que, na impossibilidade da criação imediada da 
Comissão de Desenvolvimento do Araguaia-Tocantins, que fosse mantida à atual 
Comissão de Coordenação, que não se extinguisse neste momento, mas que perma 
necesse com a responsabilidade de, em articulação com os seus membros, com o 
Ministério do Interior, identificar as alternativas mais convenientes, e mesmo a 
forma final, para viabilizar a implementação do PRODIAT. 

Permito-me fazer um registro de louvor a esta preocupação do Minis 
tério do Interior em assegurar a vinculação funcional de alguns dos técnicos que 
participaram do PRODIAT. Essa foi uma preocupação que sentimos quando do 
término do EDI BAP; a dispersão daquela força de trabalho, adestrada ao longo 
de três ou quatro anos, com absorção da experiência que nos traziam os técnicos 
especialistas da OEA e que, por falta de uma seqüência de atividades técnicas na 
área de planejamento, se viu em alguns instantes completamente dispersos. 

E portanto, com satisfação, que vejo que o Governo já começa a ter 
preocupação com o aproveitamento permanente desses técnicos. 

Agradeço a oportunidade que me foi dada, de fazer aqui essas manifes 
tações despretensiosas, e estou certo de que o êxito obtido com este Projeto, 
graças à compreensão e clarividência da equipe do Ministério do Interior, não 
faltará também ao Projeto ora em curso, referente do desenvolvimento do Vale 
do São Francisco. Estou certo de que contaremos com a mesma sensibilidade, o 
mesmo apoio e o mesmo empenho da equipe do Ministério do Interior para que 
esse estudo venha a lograr o êxito desejado. 
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Dr. Celsius Lodder 

Eu retorno a presidência dessa reunião ao Secretário Geral do Ministério 
do Interior, Dr. Mauri'cio. 

Dr. Maurício Benedito Barreira Vasconcelos 

Alguém mais deseja fazer uso da palavra. 

Dr. Nilson Holanda 

'Í 

1 

Antes do encerramento, gostaria de fazer algumas observações: em pri 
meiro lugar, quero registrar com prazer a presença aqui do Dr. Gerson Higino e 
agradecer 8S palavras elogiosas que aqui ele pronunciou em relação ao PRODIAT. 
E dizer que discordo dele em um ponto: quando ele disse que o EDIBAP não teve 
sucesso. O EDIBAP foi também um projeto bem sucedido, que realizou um traba 
lho de grande envergadura, com o apoio da OEA, e ao qual dei uma modesta cola 
boração, como consultor. Apenas, o que aconteceu com o EDIBAP (e que nós 
gostari'amos que não acontecesse no nosso caso, embora o risco seja iminente) é 
que os estudos foram esquecidos e o Governo continua a funcionar sem incorpo 
rar ao seu sistema de planejamento aqueles subsrdios decorrentes do Relatório do 
EDIBAP. E todo o investimento que foi feito em termos de pesquisa, de certa 
forma, foi perdido, porque a esta altura grande parte das informações já estão 
obsoletas. 

t 

1 
\ 
1 

Eu queria registrar aqui, também a presença dos Coordenadores Esta 
duais do PRODIAT, que conosco colaboraram durante alguns anos, como o Dr. 
Unhares (Goiás), o Dr. Pedro Alexandrino (Mato Grosso), Dr. Arlindo (Mara 
nhão), e dizer que uma das características do relativo sucesso desse Projeto foi o 
fato de que os Estados não apenas participaram formalmente, mas se incorpora 
ram realmente ao processo de planejamento. 

Em alguns casos, o núcleo estadual do PRODIAT passou a ser um dos 
elementos principais de apoio das respectivas Secretarias de Planejamento, como 
demonstrou aqui o Prof. Orlando, no caso do Maranhão. O PRODIAT estadual 
extrapolou daquela área incorporada ao PRODIAT e passou a ser um instrumento 
de apoio à administração estadual. O mesmo ocorreu no Estado de Goiás e eu 
queria aqui registrar a grande cooperação que foi dada ao P ROD IAT pelo Estado 
de Goiás, por ser o Estado que abarca a maior porção da área, mas também por 
ser aquele que desde o primeiro instante se incorporou ao nosso esforço de plane 
jamento. 

E graças, em grande parte, à cooperação de técnicos de alto nível como 
Dr. Unhares e o Dr. Oton Nascimento, cuja experiência, competência e capaci 
dade de trabalho, constituiu para nós grande apoio em todo esse período de traba 
lho, foi que conseguimos chegar a bom termo na nossa tarefa. 

Queria agradecer os elogios que _foram feitos. Em grande parte eles são 
imerecidos, mas mesmo assim a gente gosta de ouvr-los. Destaco, particularmente, 
as observações que foram feitas por algumas pessoas que têm um conhecimento 
profundo das tremendas dificuldades da execução de um trabalho desse tipo, 
como o próprio Dr. Gerson, que foi nosso companheiro de sofrimento em projeto 
semelhante, o Dr. Rubens, da SUBIN, que acompanha os projetos de cooperação 
técnica do Governo Brasileiro, observa as suas dificuldades, e o Dr. Newton Cor 
deiro que tem uma grande experiência neste campo. Essas pessoas podem avaliar 
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bem a grande dificuldade que existe para se levar a bom termo uma tarefa desse 
tipo. 

Eu queria fazer ainda mais duas observações. Queria registrar um 
comentário muito importante feito pelo representante do Ministério das Minas e 
Energia com relação às propostas na área da Energia. Estas são realmente propos 
tas muito importantes, incorporando estudos muito profundos em uma área que 
nós consideramos de grande significação para a Região, dado o seu potencial de 
produção de energia, o seu potencial de exportação de energia, um insumo básico 
em qualquer sistema econômico, mas que se torna cada vez mais importante na 
atual conjuntura, que tende a permanecer, de crise de petróleo importado . 

Um outro aspecto que também eu queria salientar é o problema de 
recursos, sobre o qual muito se falou aqui. Uma das preocupações fundamentais 
dessa programação, se vocês observarem depois os números, é a de que ela é uma 
programação relativamente modesta, em termos de custos. Procurou-se fazer uma 
programação a mais realista possrvel, no sentido de que fosse um programa, por 
assim dizer, econômico, um programa relativamente barato. Os números são ele 
vados, porque a região é grande. Mas de um modo geral, procurou-se encontrar 
aquela solução que fosse a mais econômica. O PRODIAT não é um projeto mira 
bolante. 
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Se nós formos depois relacioná-lo com programas semelhantes, e até 
com projetos isolados do Governo Federal, novamente nós vamos ver que os inves 
timentos não são tão grandes. Mais ainda: grande parte desses recursos podem ser 
mobilizados como salientou aqui o Dr. Paulo Dante, de uma reorientação de pro 
gramas já existentes. 

Nós temos, por exemplo, o programa de Incentivos Fiscais. Esse pro 
grama está sendo agora reavaliado, com a Comissão de Avaliação de Incentivos 
Fiscais. Há a convicção de que se pode melhorar, sobremaneira, a eficiência desses 
investimentos ou desse instrumento de incentivo ao setor privado. 

Existem os programas especiais. Como salientou o Dr. Paulo Dante, 
grande parte das nossas propostas se confunde com os objetivos e propósitos de 
programas já em andamento. Então, grande parte desses recursos existe já, poten 
cialmente. E uma questão de reorientação a sua aplicação. 

Ainda agora, neste momento, está sendo ultimado o Plano Nacional de 
Desenvolvimento, e um dos problemas de sua elaboração foi exatamente este: 
definiram-se as metas. antes que estivesse definido até o orçamento de 1986, que 
somente na semana passada pode ser completado. 

Então, não há ainda, com relação ao próprio Plano Nacional de Desen 
volvimento, um levantamento dos recursos dispon (veis para investimento nos 
quatro anos seguintes. Temos apenas uma primeira versão do orçamento do ano 
de 1986, assim mesmo uma versão lnsatisfatória pelo elevado déficit que ali está 
previsto. \. 

Existe ainda uma outra fonte muito importante, que são os financia 
mentos internacionais. Somente uma grande organização internacional, como, por 
exemplo, o BID ou Banco Mundial, poderá viabilizar todo este Plano. E nós sabe 
mos em contatos preliminares já mantidos, que há grande interesse dessas organi 
zações, como é o caso do Banco Mundial e o B I D, em financiar um programa de 
natureza integrada, um programa que possa realmente gerar benefrcios, a custos 
relativamente baixos. 

A outra observação foi feita pelo Representante do GEIPOT. O GEIPOT 
tem a preocupação de deixar bem claro, e isso é bom que se frise, que a viabili 
zação da hidrovia depende da viabilização do programa agropecuário que a res 
palda. Ou seja, nós temos aqui um caso típico de indivlslbilidade de investimentos. 
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Essa programação só será viável se o Governo realmente tomar uma decisão efetiva 
de levá-la a cabo na sua integridade. Algumas coisas podem ser feitas de forma 
parcial, mas as coisas fundamentais, como, por exemplo, o problema da hidrovia 
e o problema da energia, têm de ser abordadas levando em conta a programação 
da região como um todo e, em particular, a sua programação agropecuária. 

Há um aspecto adicional ainda, que eu gostaria de salientar, com relação 
à programação agropecuária. Quando nós começamos a discutir isso, falou-se 
muito do problema fundiário ou mais propriamente, da Reforma Agrária. 

Na época, nós partimos do seguinte pressuposto: como não havia 
nenhuma definição do Governo, nós dever(amos montar um programa que fosse 
viável, independentemente de Reforma Agrária. Montou-se assim um programa em 
que se pretendia trabalhar com os produtores existentes, realizar alguns programas 
de reorganização fundiária que já vinham sendo executados com muita eficiência 
pelo GETAT, em alguns programas de colonização, mas levando em conta, como 
um dado do problema, a estrutura existente. Hoje, com essa decisão do novo 
Governo de fazer a Reforma Agrária, tudo isso se torna relativamente mais fácil, 
porque o elemento fundiário deixou de ser uma restrição pol (tica de grande signi 
ficação, dado que o Governo está decidido (pelo menos por todos os pronuncia 
mentos que a( estão) a fazer a Reforma Agrária. Então, isso é um fator que viabi 
liza ainda mais a execução desse Plano. 

Uma última observação sobre os comentários feitos pelo Dr. Múcio da 
SUDECO, que levantou um problema muito importante. Eu, inclusive, ia abor 
dá-lo, e não o fiz por falta de tempo. Quando ele falou em transferir o acervo do 
PRODIAT para a SUDECO, eu fiquei feliz em ver esse interesse, mas esse acervo 
já está recolhido ao Ministério do Interior, à disposição da SUDECO. O acervo 
de documentação, o acervo Hsico estão sendo devolvidos ao Ministério do Interior 
e, parte à SUDECO, a partir deste mês. 

Mas ele levantou um problema, que foi o problema do Projeto Paranã. 
O Projeto Paranã foi um projeto de irrigação patrocinado pela SUDECO, com a 
colaboração do PRODIAT e do Governo do Estado de Goiás. Julgou-se que, 
dentro do plano da área-programa do Vale do Paranã, havia possibilidade de se 
executar um programa de irrigação. Fez-se um primeiro estudo de pré-viabilidade 
com a cooperação do estado de Goiás e da SUDECO. Esse estudo foi trazido a 
esta Comissão Coordenadora, há mais de dois anos .atrás, e decidiu-se partir para 
a elaboração do projeto definitivo. 

O PRODIAT funcionou como um órgão gestor desse programa, sob a 
coordenação de uma Comissão de Fiscalização, integrada pelo Ministério do Inte 
rior, pela SUDECO e pelo Governo do Estado de Goiás. Foram realizados todos os 
estudos básicos, que hoje estão conclu (dos, salvo o projeto executivo. Foram 
feitos todos os estudos preliminares, os estudos de levantamentos aerofotoçrsrné 
tricos, estudos hidrológicos, estudos de estrutura fundiária, etc. 

Mas quando foi feita uma concorrência e foi contratada uma Consultora 
para elaboração desse projeto de irrigação, essa Consultora teve sucessivos atrasos, 
alguns justificáveis, em função de atrasos dos documentos preliminares que lhe 
serviram de subsídios, outros injustificáveis. 

Já em abril deste ano nós tivemos oportunidade de ir ao Rio de Janeiro 
e tentar uma solução definitiva. Cogitou-se até de cancelar o contrato, naquela 
época, mas deu-se uma nova oportunidade à empresa para concluir o trabalho, 
tendo em vista que, aparentemente, ele estava bem próximo de sua conclusão. 

Em junho deste ano, sentindo que se aproximava o final do nosso Pro 
jeto e nós não ir(amos ter mais condições de administrar essa fase final do Projeto 
Paranã, encaminhamos um completo relatório à SUDECO e ao Ministério do 
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Interior, sugerindo que o assunto, daí por diante, fosse gerido pelo Ministério do 
Interior, que, inclusive, tinha um núcleo de irrigação. 

Dessa forma, a partir dai', eu perdi o contato com o problema, mas enfa 
tizaria novamente junto ao Ministério do Interior a necessidade de se tomar uma 
decisão com relação ao Projeto Paranã, que é um Projeto importante e está em sua 
fase final e pode ser um primeiro Projeto a ser implementado na área do Paranã. 

Finalmente, quero mais uma vez agradecer as atenções que nos foram 
dadas e dizer que nós lamentamos não ter tido oportunidade para um contato 
mais estreito com muitos dos órgãos que colaboraram com o PRODIAT, em parti 
cular com os Estados. 

Nós sempre tivemos aquele drama de escolher entre nos dedicarmos à 
atividade técnica, para tentar concluir o Projeto, ou fazer um tipo de negociação 
mais pol (tica com os Estados. 

Esse relacionamento do Ministério do Interior com os Estados foi muito 
difi'cif no começo. Eu gostaria de lembrar aqui que, na primeira reunião da Cernis 
são de Coordenação, nós tivemos uma experiência extremamente decepcionante 
pela agressividade de alguns representantes estaduais, que passaram a levantar 
dúvidas, antes de o trabalho começar, achando que havia um interesse em centra 
lizar demais a execução do projeto. Progressivamente essa colaboração foi melho 
rando e eu diria que, hoje, finalmente, chegamos a um ruvel altamente satisfa 
tório, mas justamente na hora em que nós temos que encerrar. 

Lamentavelmente este tipo de trabalho, essa criação de uma confiança 
mútua, é um trabalho extremamente demorado, porque o brasileiro tende a des 
confiar das pessoas, até prova em contrário. 

Mais ainda. nós vivemos durante o penedo de projeto a mudança dos 
Governos Estaduais e tivemos praticamente uma ruptura na comunicação com os 
Estados. Eu me recordo que, quando houve a última mudança, nós ficamos prati 
camente quase um ano sem comunicação com os Estados, porque o Governo que 
estava saindo já não se interessava mais por essas coisas e o Governo que estava 
entrando precisava de tempo para tomar conhecimento dos assuntos. Então tudo 
isso prejudicou. Tivemos depois a mudança no Governo Federal, mas todas essas 
relações foram consolidadas e eu acho que esse trabalho de relacionamento com 
os Estados deverá ser continuado daqui para a frente. 

Finalmente, quero trazer aqui uma nota pessoal. Esta reunião marca a 
minha despedida, não apenas do PRODIAT, mas possivelmente do setor público. 
Pessoalmente, tomei a decisão de não aceitar nenhuma função pública daqui para 
a frente, peta menos por algum tempo. Inclusive, quero registrar que, quando fui 
convidado para exercer um cargo de alto ruval, que foi a Secretaria Executiva do 
Programa Nacional da Desburocratização, eu o aceitei dentro do pressuposto de 
que seria poss (vel conciliar aquela função com a conclusão dos Estudos do 
PRODIAT. Quando cheguei à conclusão de que isso não seria possível, renunciei e 
vim terminar esse trabalho, que era um trabalho extremamente complexo e diHcil, 
mas cuja conclusão constitu (a para nós um ponto de honra . 

De modo que, ao me despedir dessa vida pública e desse envolvimento 
oficial, eu queria ficar à disposição do Ministério do Interior, em caráter pessoal, 
ou na condição de técnico ou, até mesmo na condição de Presidente da Sociedade 
de Estudos Regionais, uma instituição privada que congrega especialistas nesse 
ramo, para dar toda a nossa colaboração possrvel naquilo que possa contribuir 

· para a realização dos objetivos desse Projeto. 
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Dr. Maur(cio Barreira Vasconcelos 

Eu gostaria ?~ faz~r alguns reQistros: em primeiro lugar é que, de 15 de 
março para cá, o Ministério do Interior vem acompanhando o trabalho d 
PRODIAT, ~nt~n.dendo os percalços que apareceram, as pedras no meio do cam~ 
nho, ~ que [ustlficaram o não. cumprimento integral dos prazos que haviam sido 
assumidos. No .entanto,. as dlficuldades foram perfeitamente compreens(veis e 
h9Je chegamos a_parte final de ~1!1ª etapa que é ~undamental, que é a da realiza 
çao. Então ~fet1vament~, o Ministério do Interior está comprometido com a 
implementação desse Projeto. 

As definições institucionais necessárias para isso terão que ser tomadas 
em prazo curto e c~rtamente o serão. Teremos a oportunidade de nos reunirmos 
novam~nte. para ~ divulgação dessa~ definições de governo. Acho que é uma ques 
tão de Justiça registrar um agradecimento especial a todas entidades participantes 
desse programa, sobretudo ao Dr. Nilson Holanda e à sua equipe. 

Esse foi um trabalho de fôlego, um trabalho.extremamente complexo 
que se apresenta hoje com a qualidade técnica, eu diria, irrepreensi'vel e que 
demonstra o valor do homem público que é Nilson Holanda. Como diz o Ministro 
Costa Couto "Nilson Holanda é um guerreiro do desenvolvimento regional", com 
quem eu, e certamente muitos dos meus companheiros, aprendemos a fazer aná 
lise de projetos com seu famoso livro. É um dever de justiça fazer um agradeci 
mento especial por todo empenho que o Dr. Nilson Holanda teve, por toda a sua 
energia dedicada nessa tarefa, na liderança de uma valorosa equipe que hoje está 
nos ajudando aqui no Ministério. E dar a ele, primeiro, a tranquilidade de que, no 
que depender do Ministério do Interior, esse trabalho não será de forma nenhuma 
um enfeite de estantes, e sim um compromisso com o desenvolvimento daquela 
região. 

Segundo, que também de nenhuma forma vamos poder prescindir da 
sua cooperação, do seu aconselhamento e da sua presença, em momentos impor 
tantes de definição de pol (ticas de desenvolvimento regional no âmbito desse e 
de muitos outros que o Ministério do Interior coordena. 

Fazendo esse agradecimento na presença de todos, eu dou por encer 
rada a reunião. 
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O Projeto de Desenvolvimento Inte 
grado da Bacia do Araguaia-Tocantins 
(PRODIAT), concebido para executar atíví 
dades de pesquisa e planejamento, é patroci 
nado pelo Governo brasileiro (através do Mi 
nistério do Interior - MINTER) e Organiza 
ção dos Estados Americanos (OEA), com a 
participação dos Estados de Goiás, Mara 
nhão, Mato Grosso e Pará. 

Objetiva realizar um levantamento 
completo dos recursos naturais e condições 
sócio-econômicas da Bacia, como base para 
a elaboração de planos regionais, programas 
de desenvolvimento integrado, projetos pú 
blicos e pergis para a orientação do setor pri 
vado. de modo a viabilizar o uso eficiente e 
adequado dos recursos da Bacia, particular 
mente no que se refere ao aproveitamento 
múltiplo de suas potencialidades hídricas. 
envolvendo o desenvolvimento energético, o 
fomento à agropecuária e a implantação da 
hidrovia Araguaia-Tocantins, a par de inves 
timentos complementares nos demais seto 
res produtivos e sociais. 

A área de estudos do PRODIAT, co 
bre uma superfície de 935 mil lcm2, cquiva 
kntr a 11 <:\'. do território nacional, distribuí 
da pelos Estados dr Goiás (55'ié), Mato 
Grosso ( 24'X ). Pari ( 17~) e Manmhá"o (4% ). s~ confwuraç{o está próxima de triangular 
alon,:.ada, com um acentuado desenvolvi 
mente norte-sul. numa extensão de aproxi 
madamente 1800 km, entre os paralelos 20 
e 18°S e largura máxima em tomo de 1000 
km entre os meridianos 46º e 560W, Geo 
palÍcamente, limita-se ao sul pelo Planalto 
Central, e oeste pelo Rio Xingu, a leste pela 
SerY1 Geral de Goiás e, ao norte, pelo Rio 
Pará. 

Esta área pode ser dividida em 3 zonas 
(Hiléia Amazónica, ao norte, Cerrado,aosul, 
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e Transição entre a Floresta Amazônica e o 
Cerrado do Planalto Brasileiro) que se dife 
renciam bastante por suas características na 
turais. Nelas estão contidos 202 municípios, 
dos quais 157 pertencentes a Goiãs, 18 ao 
Mato Grosso, 20 ao Pará e 7 ao Maranhão. A 
população destes municfpios totalizou, em 
1980, 3,3 milhões de pessoas (26,3%dapo 
pulação dos 9-uatro Estados e 2,7% da popu 
lação do Pais). Deste total, 45% achava-se 
concentrada em áreas urbanas e suburbanas, 
destacando-se como principais centros: Abae 
tetuba e Marabá, no Pará; Imperatriz, no 
Maranhão; Cuiabá e Barra do Garças, em 
Mato Grosso; e Araguaína,Fonnosa, Gurupi, 
Goianésia, Iporã e Porangatu, em Goiás. 

O sistema Hidrográfico da área apre 
senta um importante potencial de aproveita 
mento hidroviãrio, somando, em águas altas, 
mais de 3800 km de vias navegáveis contí 
nuas e, em 90% do tempo, em trechos seccio 
nados, são navegáveis 2555 km, com profun 
didades mínimas entre 0,80m a 5,00m. O 
potencial hidroenergético inventariado, a ní 
vel das grandes centrais, evidencia uma dispo 
nibilidade aproximada de 12600MW médios. 

Estimativas muito conservadoras indi 
cam que a ãrea conta com 11,7 milhões de 
hectares potencialmente aptos para lavouras, 
29 milhões susceptíveis de serem dedicados 
à pecuária intensiva e 14,,5 milhões à pecuá 
ria extensiva. Isto significa que a superfície 
atualmente cultivada pode ser incrementada 
mais de quatro vezes e o rebanho existente 
mais que duplicado, sem que haja restrições 
de caráter ecológico. 

A ârea possui a maior parcela das re 
servas nacionais medidas de amianto (93% 
do total do País), níquel (86%), cobre (88%), 
cíanita (73%), ferro (68%) e manganês 
{61%). 
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1. Pré-Diagnóstico da Bacia do Araguaia-Tocantins (Síntese). Brasília.junho de 1982. 
2. Diagnóstico da Bacia do Araguaia-Tocantins (4 volumes). Brasília, outubro de 1982. 

- 1 Ç Volume: Introdução, Regionalização, Síntese e Perspectivas 
- 2Q Volume: Recursos Naturais 
- 3Q Volume: Sócio-Economia 
- 4Q Volume: Mapas 

3. Descrição da Área e Caracterização do Projeto. Brasília, agosto de 1983. 
4. Solos e Aptidão Agrícola das Terras da Bacia do Araguaia-Tocantins (Relatório e Mapa na 

escala 1 :1.000.000). Brasília, fevereiro de 1984 . 
5. Estimativas dos Produtos Agropecuário e Industrial da Bacia do Araguaia-Tocantins-1970, 

1975/80. Brasília, agosto de 1984. 
6. Plano de Pesquisa para o Desenvolvimento da Navegação do Rio Araguaia. Brasílía, abril de 

1985. 
7. Finanças Públicas dos Estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso e Pará. Brasilía, abril de 

1985. 
8. Memória das Reuniões da Comissão Coordenadora do PRODIAT. Brasília, abril de 1985. 
9. Fontes de Financiamento para Projetos de Desenvolvimento. Brasília, abril de 1985. 

1 O. Estudo do Mercado de Carne Bovina. Brasrlia, abril de 19 8 5. 
11. Perfis Indicativos para Agroindustrialização de Babaçu, Mandioca e Palmito. Brasília, maio 

de 1985. 
12. Projeções da População da Bacia do Araguaia-Tocantins, por Sexo, Situação de Domicílio e 

Grupos de Idade - 1980/2000. Brasília, maio de 1985. 
13. Perfis Indicativos para a Industrialização do Arroz, Milho e Soja. Brasília, julho de 1985. 
14. Programação do Desenvolvimento Industrial para a Região do PRODIAT. Brasília, agosto 

de 1985. 
15. Finanças Públicas Municipais da Região do PRODIAT. Brasília, agosto de 1985. 
16. Desenvolvimento Urbano na Região do PRODIAT. Brasília, agosto de 1985. 
17. Programações de Turismo para a Bacia do Araguaia-Tocantins. Brasília, agosto de 1985. 

Séri.e:PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO 

·1. Fundamentos e Estrutura do Programa de Desenvolvimento Integrado do Médio Araguaia 
Mato-grossense, Brasflia, dezembro de 1984. 

2. Plano de Desenvolvimento da Área-programa de Imperatriz, Brasília, abril de 1985. 
3. Plano de Desenvolvimento das Áreas-programa de Araguaína e Tocantinópolis. Brasflia, 

abril de 1985. 
4. Plano de Desenvolvimento da Área-programa do Vale do Paraná. Brasília, setembro de 

1985. 
5. Plano de Desenvolvimento da Região do Araguaia-Tocantins - 1985/94 (Relatório Final do 

PRODIAT). Brasília.junho de 1987. 
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