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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL 

-- 
OFÍCIO Nº ?J;G /MMA/SCA/PPG-7 

Brasília, 26 de setembro de 1997. 

Prezado Senhor 

Em conformidade com o Artigo 3°, Parágrafo 2° do Regimento Interno da 
Comissão de Projetos do Subprograma de Política de Recursos Naturais, estamos 
enviando em anexo, para sua apreciação, os Projetos de Gestão Ambiental 
Integrada dos estados do Pará, Acre e _Roraima. 

Informamos que a próxima reunião ordinária da Comissão de Projetos realizar-se 
á em 22 e 23 de outubro, em Brasília, no auditório do 4° andar do Ministério do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. 

Atenciosamente. 

Neli~~lo 
Secretaria Técnica do SPRN/MMA 

llmo. Sr. 
Márcio Santilli. 
Representante do Instituto Sócio Ambiental na Comissão de Projeto do 
Subprograma de Política de Recursos Naturais 
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SEPLANIRR 

1 - INTRODUÇÃO 

O Projeto de Gestão Ambiental Integrada pressupõe que o processo de gestão 
do aproveitamento dos recursos naturais deve ser participativo e descentralizado. A 
implementação de uma adequada política ambiental ocorre à medida que haja um maior 
envolvimento possível da sociedade civil. Para tanto, é necessário desenvolver uma estratégia 
de comprometimento através dos representantes legais, criando-se mecanismos que agilizem o 
fluxo de infonnações e estabelecendo diálogos entre os diversos segmentos sociais a fim de 
minimizar conflitos e encontrar caminhos alternativos no processo de apropriação dos recursos 
naturais. - 

A articulação e gestão das práticas da política ambiental é realizada pelos 
Órgãos Ambientais do Governo Federal, dos Estados e dos Municípios. Entretanto, a ações 
precisam ser devidamente efetivadas nas instâncias estaduais e municipais. O OEMA - Orgão 
Estadual de Meio Ambiente é articulador, armazenador e consolidador das informações 
ambientais geradas pelas diversas instituições públicas ou privadas, processando dados 
relativos aos interesses ambientais. Entretanto, a democratização da informação na sociedade 
moderna é condição essencial de uma efetiva participação. O armazenamento, consolidação e 
tratamento desses dados, pela coordenação e gerência do OEMA, através do Departamento do 
Meio Ambiente-D EMA deve fornecer subsídios para três linhas· básicas de ação: 

a) sistema de monitoramento ambiental. calcado em um adequado diagnóstico ambiental: 
b) formulação e consolidação de legislação ambíental, baseada em procedimentos técnico 
científicos de abordagem de planejamento fisico-territorial; 
e) educação ambiental. embasada por uma política de permanente divulgação e esclarecimento 
ao público. 

Estas linhas de ações culminam em atividades de fiscalização e controle da 
apropriação dos recursos, na participação efetiva da sociedade nas decisões, rumos e práticas de 
interesse ambiental, bem como em instrumentos técnico-científicos de suporte à gestão 
ambiental, a saber, o Zoneamento Ecológico-Econômico e o Planejamento Estratégico. Assim, 
o OEMA.. em conjunto com os demais órgãos, deverá exercer um controle da apropriação dos 
recursos naturais e acompanhar permanentemente a consolidação de novas informações através 
do monitoramento ambiental e execução do zoneamento ecológico económico. 

O PEA- Plano Estadual Ambiental será o instrumento norteador dos Projetos, 
PGAI-Projeto de Gestão Ambiental Integrada; PDAS-174 - Projeto de Desenvolvimento 
Ambientalmente. Sustentável da área de influência da BR-174; onde que o Plano Operativo do 
ZEFJ97 e os Planos Diretores subsidiarão as ações de desenvolvimento sustentável no Estado 
de Roraima coordenados pelo OEMA-SEPLAN. tendo o ZEE. como instrumento político e 
técnico do planejamento cuja fina!idade é otimizar o uso racional do território e as políticas 
públicas. sendo articulação feita pelo PEA. 

Além disso, é necessano que a gestão integrada considere os planos e 
programas ambientais em desenvolvimento no estado Roraima. Deve-se articular ao Projeto de 
Gestão Integrada o Plano de Desenvolvimento Ambientalmente Sustentável da Área de 
Influência da BR 174. o Plano Operativo do ZEE-1997 e os Planos Diretores Municipais. 

O Plano de Desenvolvimento Ambientalmente Sustentável da Área de 
Influência da BR 174 tem por objetivo apresentar alternativas para o estabelecimento de um 
modelo je gestão que assegure a susternabil idade dos , erores de desenv oh irnento induzidos 
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pela melhoria da rodovia BR 174, dando maior enfoque a questão sócio-econômica e cultural 
das populações que virão a se concentrar em virtude dos beneficias oferecidos . Atualmente, 
encontra-se em fase de licitação para sua elaboração. 

O Plano Operativo do ZEE-1997 objetiva executar o Zoneamento Ecológico 
Econôrnico da área de influência da BR 174 no trecho compreendido entre Caracaraí e a divisa 
com o Estado do Amazonas, constituindo uma área de 30 mil km2. visando maior integração 
institucional e multidiciplinar para operacionalização na execução do empreendimento com 
vista na otimização do potencial da região e melhoria de qualidade de vida da população. 

O' ZÊE da BR-174, BV-8 à Manaus - visa subsidiar as ações no âmbito do 
governo estadual no traçado das diretrizes objetivando o desenvolvimento sustentável; 
aproveitamento racional dos recursos naturais, tendo a preocupação com o uso e a ocupação do 
território, através de uma metodologia definida (MMA/SCA, SAfJPR - Becker & Egler, 1996). 

Apenas quatro murucipios (Boa Vista. Bonfim, Alto Alegre e Pacaraima) 
possuem Plano Diretor. Os demais deverão elaborá-los, mesmo aqueles com menos de 20 mil 
habitantes. Para tanto, estão sendo subsidiados pelo DAM - Departamento de Articulação 
Municipal do Governo do Estado. 

l - ÁREA DE NrERVENÇÃO 

2.1. Delimitação da área piloto 

A área escolhida como alvo do Projeto de Gestão Ambiental Integrada 
denomina-se Área Piloto l - Roraima Centro e estende-se por 17 .260, 76 km2, correspondendo. 
aproximadamente. 7,7% da área total do estado e 20,4% da área prioritária. É delimitada por 
uma poligonal de 05 (cinco) lados, formada pela ligação dos vértices definidos pelas seguintes 
coordenadas: 

Vértice A - 02º 00'24" lat. N e 61° 42" 13" long. W 
Vértice B • 03° 18'33" lat. N e 61º 42'52" long. W 
Vértice C - 03° 00'41"' Iat. N e 60° 41 '42'' long. W 
Vértice D- 02° 38'38'' lat. N e 60° 25' 16" long. W 
Vértice E- 02º 00'29'" lat. N e 60° 24'49" long. W 

A Área Piloto I está situada na porção central do Estado de Roraima, 
abrangendo partes dos municípios de Boa Vista, Alto Alegre, Cantá, Mucajaí e Iracema, 
incluindo também expressivos núcleos populacionais. entre os quais destacam-se a cidade de 
Boa Vista. capital do estado, e as sedes dos outros municípios mencionados. (fig. 1) 

O rio Branco, principal drenagem do Estado. corta no seu alto curso a Área 
Piloto - 1 na direção NE - SW, dividindo-a em duas partes: uma, à margem esquerda, contendo 
a área incluída do município de Cantá. e outra, à margem direita. contendo as áreas incluídas 
dos municípios de Boa Vista. Alto Alegre, Mucajai e lracema. 
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A área pilotol esta contida na Área Prioritária, definida no PEA ~ Plano 
Estadual Ambiental. e essa esta contida na Área Critica que foi escolhida após análise do 
diagnóstico Ambiental do Estado. e informações sobre área de influência da BR- t 74, dos 
projetos de assentamentos e colonizações. agropecuários, extração de madeira e garimpagem 
(ouro e diamante), é que definiu essa área. todos os locais afetos aos projetos em epigrafe, em 
função de serem realizados sem Planejamento. Zoneamento Ecológico Econômico e 
Licenciamento das atividades . sobretudo no que diz respeito a abertura de novas estradas e 
"icinais, pré-dispondo essas áreas ao processo de antropização e degradação. 

, ' 
Co.,m. uma área de 136.637 Km", aproximadamente, 60,8% da área do Est.ado.E 

oportuno salientar também que, com demarcação de grandes áreas institucionais pelos órgãos 
federais, apenas 45% da área do Estado estará disponível para o desenvolvimento econômico e 
social, e com a pavimentação da BR-174 que interligará Roraima com o resto País, ocorrerá um 
tluxo migratório acentuado, concentrado às margens da estrada. acarretando maior pressão 
antrópíca sobre os recursos naturais, necessitando assim de maiores cuidados quanto a 
implantacão e monitoramento de projetos econômicos em áreas de florestas. 

A escolha do local da Área Prioritária, deve-se ao fato desta, apresentar uma 
gama de problemas ambientais. decorrentes das práticas de desmatamento, 
extrativismoéanimal, vegetal e mineral, principalmente. da classe II} e queimada., além da 
preocupação com a demarcação de grandes áreas institucionais. que certamente acarretarão 
pressão antrópica sobre a área de mata. 

A área escolhida constituí numa extensa faixa que vai desde o extremo sul do 
estado, na fronteira do Estado Amazonas, até o extremo norte, fronteira com a Venezuela. 
compreendendo área de influência direta da BR-174. sendo para tal definida uma faixa de 100 
Km ao longo da BR. sendo 50 Km para cada lado da estrada. da BR-210 e foz do Rio Branco, 
para intensificação da fiscalização e controle das ações de transporte de protudos derivados de 
petróleo e exploração da flora. bem como coibir a caça, a pesca predatória e o tráfico de 
animais silvestres na região do baixo Rio Branco, com uma área de 85.375,6 Km:z(fig.2). 
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2.2. Justificativa 

A definição da área piloto do projeto levou em consideração o PEA - Plano 
Estadual Ambiental - 1997-1999, onde estão identificados e descritos os principais problemas 
ambientais do Estado de Roraima. Problemas estes que, de modo geral. afetam todo Estado. em 
particular área crítica. a saber. o desmatamento ilegal para exploração de madeira em área de 
preservação e para formação de depósito de minerais classe-II. a prática desordenada das 
queimadas para limpezas de área e correção do solo, a caça ilegal e a comercialização de 
animais silvestre, ,s.. extrativismo irregular de ouro e diamante, a deficiencía de saneamento 
básico. assim como a poluição do ar e dos corpos hídricos. 

Estes problemas têm ocorrido de modo difuso ao longo da área crítica, 
sobretudo pela concentração das atividades econômicas ao longo dos eixos viários, canais que 
conduziram a ocupação no Estado. Estes eixos foram constituídos, inicialmente, pela 
navegação através do Rio Branco e, posteriormente, pela construção da BR 174, interligando os 
extremos norte e sul de Roraima. Com a execução dos serviços de asfaltamento da BR 174, na 
sua porção sul, facilitando ainda mais o contato com a cidade de Manaus, maior pólo urbano e 
econômico da região norte do Brasil, há a expectativa de um reforço às tendências de ocupação 
até aqui verificadas. 

Nesse sentido. optou-se pela delimitação de uma área-piloto em que os 
problemas fossem potencializados em função de uma série de fatores. Na área central de 
Roraima, às margens do Rio Branco e cortada pela BR 174, localiza-se a capital do Estado, a 
cidade de Boa Vista. Além de concentrar a maior população urbana do Estado (cerca de 80%)_ 
a capital é o centro administrativo e econômico que articula regionalmente as atividades sociais 
e produtivas. O que acontece na região tem uma relação direta com o que acontece em Boa 
Vista. 

A área-piloto concentra cerca de 76% da população total do Estado, sendo que 
81 o/o reside em Boa Vista. Aproximadamente 87% da população urbana do Estado reside na 
área-piloto. Embora a proporção de população rural seja menor que a urbana em relação ao 
total estadual. ainda assim ela é muito significativa. Cerca de 42% da população rural do estado 
reside na área-piloto. Além disso, excetuando-se a população rural de Boa Vista, os demais 
municípios apresentam cerca de 86% de habitantes na área rural da área piloto. Há. dessa 
forma, em torno de Boa Vista uma expressiva população rural vivendo e produzindo em função 
da capital. 

- estrutura produtiva mais desenvolvida 
- maior concentração de desmatamento 
- maior concentração de assentamentos 

Dessa forma, em função da forte pressão das atividades econômicas na área 
piloto, foram considerados os processos modificadores do ambiente como fatores 
determinantes da escolha. Ali, toma-se urgente maior brevidade na tomada de medidas 
mitigadoras visando a minimizar e controlar as condições impactantes que vêm 
comprometendo a integridade e, por conseguinte. a qualidade do ambiente. É nessa área que se 
encontra 80% da área de tensão ecológica (contato) floresta ombrófila densa/floresta 
estacionai do Estado: por se tratar de uma região que vem sofrendo uma ação antrópica 
descontrolada e sem nenhum principio de conservação. e por ser uma floresta. relativamente 
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recente, rica em espécies e vulnerável as práticas de exploração utilizadas, a mesma tem que 
ser conservada para que não haja perdas de espécies florestais valiosas. 

3 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS AMJJIENT AIS DA ÁREA PILOTO 

O desmatamento, as queimadas, o extrativismo. a falta de saneamento básico e 
poluição do ar e das aguas apresentam-se como os principais problemas ambientais da área. 

Apresentando uma cobertura vegetal diversificada quanto a classificação e 
ocorrência de espécies, a área apresenta massa vegetal do tipo floresta ombrófila densa, floresta 
de contato (essa em maior ocorrência),tloresta semi decídua e savana graminosa, que 
apresentam fortes indícios de agressão por antropismo. sob a forma de desmatamento. que tem 
sua origem nos idos das décadas de 80 e continua sendo praticado na atualidade. A prática do 
desmatamento apresenta relações íntimas com os fatores sociais econômicos e culturais dos 
colonos, proprietários de latifúndios, haja visto, que a extração dos exemplares da massa 
vegetal, deve-se a comercialização de madeiras em toras, assim como a necessidade de áreas 
para práticas de agropastoris. (Ver figura 3, sobre vegetação) 

A incidência de queimadas na área piloto deste Projeto de Gestão Ambiental 
Integrada, apresenta-se intimamente associada ao problema de desmatamento. já que a prática 
da queimada dar-se em decorrência de fatores sócio-econômicos e culturais. haja visto que a 
queima da massa vegetal demanda menor custo e tempo. para o colono. Todavia tal atividade 
por promover o desgaste do solo, leva a prática de uma agricultura itinerante. necessitando a 
derrubada de novas áreas de matas a intervalo médio de três anos. 

Outras formas de agressão em função do antropismo na área piloto, 
compreendem: o extrativismo animal, através da caça e da pesca de espécies da fauna com o 
fim de consumo da carne, pois a proteína de origem animal é parte integrante da dieta alimentar 
da população, ou ainda, para a comercialização de espécimes pertencentes aos grupos das aves, 
peixes, mamíferos, além de outros; O extrativismo vegetal, apresenta-se em níveis crescentes, 
sendo verificada a extração de espécimes da massa vegetativa para fins variados, quais sejam: 
madeiras (cupiuba, angelim ferro, angelim pedra, cedro. cedrinho e outros), fibra (sorva), frutos 
(buriti, bacaba e acaí), essências medicinais (copafba, andiroba, jatobá ) e ornamentais 
(orquídeas). 

A exploração madeireira traz como conseqüências imediatas a desconfiguração 
paisagística da área. onde se processa essa prática contribuindo ainda para o processo da 
extinção das espécies de fatores econômicos de nossas florestas. 

Já. a extração de minérios de classe [!, representada por. areia. barro, piçarra, 
brita e pedra. usada em grande escala na construção civil, geram como impacto mais 
significativo o desmatamento da mata ciliar. erosão e assoreamento do curso d'água. 

Ainda em relação a poluição hídrica. além das causas acima mencionada, a 
crescente tendência de implantação de pastagem em áreas de florestas contribuí para o 
desenvolvimento de processos erosivos e conseqüente assoreamento dos rios e igarapés. Por 
outro lado o crescimento das áreas urbanas, principalmente na capital Boa Vista. sem o 
respectivo acompanhamento de infra estrutura sanitária, faz surgir problemas de degradação 
por falta de tratamento do esgoto doméstico. Nas cidades menores. é significativo o 
escoamento dos efluentes doméstico em valas a céu aberto, ao longo das ruas. Neste sentido, 
também a destinação final inadequada dos resíduos sólidos domésticos e hospitalares, gera 
problemas de contaminação dos mananciais e o conseqüente comprometimento da saúde 
pública 
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As questões ambientais elencadas e descritas neste item decorrem do 
assentamento de famílias nas zonas rurais, dos 05 (cinco) municípios que integram a Área 
Piloto I - Roraima Centro. Dessa maneira na tabela abaixo encontram-se relacionadas as 
quantidades: de colônias. de lotes e a variação de ha/lote por município. objeto deste 
documento: 

MlTNICIPIO ~º COLONIAS ~º DE LOTES VARlAÇAO 
ha/lotes 

Mucajaí -· 05 1.690 60a90 
lracema 04 1.141 60 a 100 
Cantá 07 2.742 60 a 100 
Alto Alegre 03 467 60a90 
Boa Vista 03 167 05 a 10 
Total 22 6.207 - 

Fonte: ITERAIMA (jun. 97) 

O asfaltamento da BR - 174 (em execução), que interliga os extremos Norte e 
Sul do Estado, desencadeará um aumento do antropismo na área em função de se tratar de um 
corredor de acesso à Venezuela e ao Estado do Amazonas, bem como servir para o escoamento 
da produção agropecuária da área. Tais fatores influenciarão inevitavelmente na elevação das 
dimensões dos problemas ambientais da área. 

Pode-se observar, a seguir, a identificação de alguns problemas por município 
da área-piloto. 

MUNICÍPIO DE CANTÁ 

Localizado no centro-oeste do Estado, o município de Cantá ocupa uma área de 
7.431 Km2, que correspondem a 3,3% da superfície total do Estado. 

Apresenta uma estrutura fundiária baseada em minifúndios, ocupados por 
posseiros e arrendatários, que desenvolve uma agricultura rudimentar em pequenos lotes de 100 
ha. 

O município possui um potencial agrícola e pecuário, onde se desenvolvem a 
produção de grãos (arroz, milho e soja) de frutas (abacaxi e banana). A pecuária apresenta um 
potencial representativo tanto na criação de gado de leite, como de corte. 

Os principais problemas ambientais existentes no município são o extrativismo 
predatório, o desmatamento, as queimadas, e a poluição hídrica entre outros. 
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1-PAREDÃO • MUN. ALTO ALEGRE 
2·ALTO ALEGRE· MUN. MLTO ALEGRE 

3-SÃO SILVESTRE· MUN. ALTO ALEGRE 
4-SAMAÚMA-MUN.MUCAJAf 
5-APIAÚ. MUN. MUCAJAI 
6-ALM. TAMANDARÉ • MUN. MUCAJAI 
7-ROXJNHO • MUN. IRACEMA 
&-VILA IRACEMA- MUN. IRACEMA 
9-CANTÁ • MUN. CANTÁ 
10.CONFIANÇA 1,11 EIU• MUN. CANTÁ 
11-SERRA GRANDf: 1 E li• MUN. CANTÁ 
12,MONTI: CRISTO 1.11 E 111- MUN. BOA VISTA 

LEGENDA 

ÁREA DE ASSENTAMENTO 
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MUNICÍPIO DE IRACEMA: 

O município localiza-se no centro-oeste do Estado. ocupando uma área de 
17.038 Km2, que apresentam vocação para o setor agrícola, .principalmente no que diz respeito 
as culturas de arroz. milho e mandioca. 

O rnurncrpio apresenta uma estrutura fundiária baseada em minifúndios, 
ocupados por posseiros e arrendatários, que desenvolvem uma agricultura rudimentar, em lotes 
de até 100 ha. -· 

Um dos problemas ambientais existentes no mumcipro é a extração 
desordenada de madeira, wn fator que vem alterando os propósitos à que se destinam as 
vicinais, que são: o assentamento de colonos e o conseqüente escoamento da produção 
agropecuária. 

Há necessidade de realizar um planejamento adequado às condições 
topográficas do município, para o escoamento das águas pluviais e do esgoto doméstico, 
evitando que sejam lançados diretamente nos corpos hídricos e a céu aberto. 

A deposição final do lixo produzido no município. apresenta-se como problema 
ambiental em função da sua coleta deficitária (já que a prefeitura não dispõe de veículo para 
sua adequada coleta). Assim, ressente-se o município da implantação de uma lixeira pública, 
atendendo às normas técnicas, o que evitaria o comprometimento dos recursos hídricos da área 
por efluentes originados a partir da incorreta destinação do lixo urbano. 

MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE: 

O município localiza-se na região nordeste do Estado. ocupando uma área de 
25.395 Krn2, onde observa-se uma topografia plana em torno de 60% da sua área e elevações 
na forma de colinas, nos outros 400/o.Limita-se ao norte com o Rio Uraricoera (mun. de 
Amajari) e ao sul com o Rio Mucajaí (rnun. Mucajaí). 

A área cultivada do município é em torno de 227.112 ha, onde a produção 
agrícola representa mais de 1.400 toneladas de grãos. além de mandioca, laranja, banana e 
outros. Por assim ser, o município apresenta uma natural aptidão para a agricultura, em função 
do seu solo roxo. o que lhe permite auto-suficiência para o abastecimento interno. 

Dentre as potencialidades do município, merece destaque os recursos florestais 
da área, passivos de exploração racional. através de projetos que visem a implantação de um 
polo de desenvolvimento florestal/madereiro, 

As questões ambientais de maior evidência no município são o extrativismo 
predatório, o desmatamento desordenado, as queimadas e a poluição hídrica ,entre outros, que 
vêem gerando transtornos para os habitantes da região. 

MUNICÍPIO DE BOA VISTA: 

Localizado no centro leste do Estado, o mumcrpio de Boa Vista tem uma 
população de 154.166 habitantes . ocupando um área de 5. 728 Kni"' o que lhe confere uma 
densidade demográfica de :6.91 hab \.,, 
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Banhado por uma das mais importantes redes hidrográficas da Amazônia, 
formada pelos rios Branco, Uraricoera, Tacutu, Surumu, seus afluentes e sub-afluentes, o 
município que tem por sede a Capital do Estado de Roraima. mostra uma estrutura fundiária 
onde verifica-se o predomínio dos grandes estabelecimentos rurais, em atendimento à sua 
aptidão para as atividades agrícola e pecuária. 

Dessa maneira a atividade agrícola. no município de Boa Vista apresenta auto- 
suficiência na produção de arroz. além de se verificar uma exponencial produção de mandioca. 
milho. feijão e lar,mj_a. 

A pecuária praticada no município, constitui a atividade econômica de maior 
representatividade, através dos rebanhos: bovino. eqüino, ovino e suíno. Todavia merece 
registro o crescente desenvolvimento da avicultura (de corte e de postura), apicultura e da 
piscicultura. 

As questões que afligem o meio ambiente do murncrpio, compreendem a 
poluição hídrica. o desmatamento, as queimadas e a falta de um adequado tratamento do lixo 
urbano. Tais problemas parecem está intimamente relacionados ao aumento da dinâmica 
demográfica. no início desta década. 

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ 

Localizado na região centro oeste do Estado de Roraima. o município de 
Mucajaí ocupa uma área de 9.596 Km 2, onde é verificado o predomínio da atividade agrícola 
itinerante, com base na produção de mandioca e seus subprodutos. arroz. milho e fruticultura. 
Há ainda, uma pequena bacia leiteira. que representa a atividade pecuária do município. 
Todavia. é pretensão da Cooperativa dos Produtores Rurais da Região do Apiaú - CEPRA, a 
instalação de uma fábrica de doces caseiros, sendo sua produção destinada ao mercado de Boa 
Vista. 

A problemática ambiental no município compreende: o desmatamento, que tem 
sua maior incidência ao longo da área que margeia a BR - 174, para a implantação de pastagem 
e agricultura itinerante, assim como através da retirada de parte da mata ciliar do rio Sumaúma., 
desencadeando um processo de assoreamento do mesmo; a prática das queimadas. realizadas 
com o fim de renovar a pastagem e aquisição de áreas para a agricultura itinerante, está 
intimamente associada a fatores sócio-econômicos e culturais da população: o extrativismo 
vegetal. assim como o desmatamento. apresenta sua origem nos assentamentos ruraís, sendo o 
município de Mucajaí o que apresenta o mais elevado nível de extração de madeira no Estado; 
o extrativismo mineral. compreendendo a extração de mineral classe - li (granito, areia, barro, 
pedra. seixo) e a poluição hídrica. que decorre da deposição inadequada dos resíduos sólidos e 
líquidos nos recursos hídricos. comprometendo sua integridade. 
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4 - OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

4.1. Objetivo Geral 

O Projeto de Gestão f ntegrada do Estado de Roraima tem por objetivo geral 
promover ações que visem a proteger os recursos naturais e propor alternativas de exploração 
racional. a fim de otimizar o desenvolvimento do Estado, diminuindo e evitando os impactos 
negativos. bem como os riscos de problemas ambientais. 

4.2. Objetivos Específicos 

- Conscientizar a população, através de um enfoque preventivo, sobre os riscos 
e prejuízos causados ao ambiente pelo uso inadequado dos recursos naturais; 

-Fomentar a execução de trabalhos que busquem o conhecimento mais 
detalhado da biodiversidade da área; 

- Envidar esforços interinstitucionalmente com o fim de atingir resultados 
concretos e objetivos nas ações em prol das questões ambientais; 

- Estabelecer mecanismos de dinâmica de comunicação, que favoreçam o 
envolvimento da população local; 

- Reduzir taxas de desmatamento. 
- Diminuir os níveis de poluição sobre os corpos hídricos: 
-Implementar o fluxo de informações entre o ZEE. controle. fiscalização e 

monitoramento, visando agilizar e desenvolver ações efetivas de gestão ambiental; 
-implantar o ordenamento territorial e propor diretrizes de desenvolvimento 

sustentável, evitando-se a agricultura itinerante e a introdução de atividades agropecuária em 
áreas de matas, disciplinando as atividades econômicas e a ocupação. subsidiando políticas 
públicas adequadas à proteção ambiental, à melhoria da qualidade de vida e ao 
desenvolvimento econômico não predatório e a proposição de alternativas viáveis na 
exploração dos recursos naturais. 

- evitar o extrativismo predatório (derrubada de mata ciliar, a exploração 
indevida de áreas protegidas. o tráfico de animais silvestres. a caça predatória, extrativismo 
desordenado mineral e de madeira, o uso não racional de matéria-prima vegetal nas atividades 
econômicas, o desmatamento irregular e queimadas. a queima de resíduos industriais (pó de 
serra e casca de arroz) e madeira/lenha. a abertura irregular de vicinais, a fragmentação das 
florestas, a degradação das nascentes e mananciais, o uso inadequado de defensivos agrícolas 
nas lavouras irrigadas. o lançamento de efluentes domésticos e industriais. poluentes 
produzidos a partir da utilização de derivados do petróleo em termoelétricas, a queima de lixo 
doméstico e hospitalar. a divulgação de informações sobre proteção e conservação ambiental 
através dos agentes fiscalizadores e de membros da comunidade. 

- Acompanhar de maneira sisrêrnica os recursos naturais. em função das 
atividades com potencial de: fragmentação das florestas, redução da biodiversidade, 
desmatamento e queimada. poluição hídrica. lançamento de efluentes domésticos e industriais e 
poluição do ar. 

14 
~--~~~--=PR~ú~J~~~T~O~l~~-TE,=-,G~RADO...,...,,...,...D~E"""'G~ES~T~A--0~~~MB~~~~~~-T~'\1...,.....,,D-A-A--RE,..,,....A.....,,...Pa,,....,,.o~T0."'""'R~O~RA-~~,~{A-C~E~~~il'R=""o~~--~--~~ 



SEPlANIRR 

5. METAS E IMPACTOS ESPERADOS 

- Licenciamento do empreendimentos potencialmentes poluidores, com espectativas que 
1 OOo/o destes empreendimentos existentes na área piloto estejam licenciados ao término 
do projeto; 

- Redução em 30% do índice de desmatamento ao término do projeto 
- Identificação de focos de queimadas; 
- Intensificação da fiscalização educativa na expectativa de redução de 20% das infrações 

ambientais; 
- Intensificação· da fiscalização nas áreas de preservação permanente; 
- Atender 70% da população residente na área piloto 1 com os serviços oferecidos pelos 

órgãos ambientais: 
- Redução dos índices de poluição sobre os corpos hídricos, provenientes da extração 

mineral lançamentos de dejetos e de atividades agropecuário; 
- Proposição de projetos alternativos de exploração racional, considerando o ;prognóstico 

do ZEE. 

Os principais impactos positivos esperados são, quanto ao meio ambiente, a 
melhoria da qualidade ambiental, redução do índice de desmatamento, recuperação de áreas 
degradadas; exploração dos recursos naturais de maneira racional e com manejo. Em termos 
sócto-econórnicos, espera-se implementar estímulos à participação comunitária. o aumento da 
arrecadação municipal, a transferência de conhecimento e tecnologia. a previsão sobre os 
investimentos públicos e privados e geração de emprego e renda. 

6 - ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

6.1. Trabalho Participativo 

Desenvolver trabalho participativo entre os diversos níveis do governo e da 
sociedade civil: processo iniciado com a preparação deste projeto. que inclui a participação das 
diversas instituições públicas federais , estaduais e municipais, bem como representativas da 
sociedade civil (ONGs). 

Instituições essas hoje bem mais representativas, de acordo com a necessidade 
de atuação e poder de execução atribuido a cada órgão envolvido, Atualmente o GT é 
representado por nove instituições. 

A estratégia de ação articulada entre as instituições correspondem basicamente: 
J. elaboração do projeto: 
- curso de treinamento para elaboração e implementação de projetos com membros de 

várias instituições (federais, estaduais e municipais); 
wokshop com as instituições, incluindo a sociedadde civil para a elaboração do projeto; 
incorporação ao GT formal de outras instituições representativas e com importante 
atuação no Estado ; 
reuniões periódicas do GT e saída a campo para fundamentar e subsídiar o projeto; 
envolvimento das prefeituras através de membros indicados pela administrações 
municipais para participar das reuniões do GT. 

!' 
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2- Participação na execução do projeto 
- mobilização de técnicos e pesquisadores das instituições federais, estaduais e municipais 

para elaboração do diagnóstico da área: 
- participação deste quadro técnico nas discussões sobre a elaboração dos produtos do 

ZEE: 
- reuniões períodicas com a comunidade local para avaliação dos problemas detectados 

pelo diagnóstico, prestação de contas e correção de rumos: 
- reunião entre os técnicos e pesquisadores que participaram do diagnóstico e da 

comunidade local para discutir as soluções e alternativas que farão parte da diretrizes 
gerais e específicas do ZEE: 

- participação-de grupos e órgão representativos da comunidade local na execução de 
ações definida pelo projeto. 

6.2 Descentralizar a gestão ambiental 

Implementar um processo de fortalecimento do poder local (municípios) para 
efetivamente repassar responsabilidades de Gestão ambiental através de ações de treinamento, 
aparelhamento institucional • acompanhamento e participação das atividades decorrentes das 
componentes associadas ao PIGA, assim como a realização de convênios com entidades co 
participantes do GT/Estadual e outras. na execução dos trabalhos sob a forma de convênio 
"guarda-chuva" com a interveniência da OEMA. 

6.2.1 Envolvimento dos Municípios 

a) Envolvimento das prefeituras municipais: 

O repasse de recursos para os municípios na forma de equipamentos, através 
do Departamento de Articulação Municipal - DAM/Gabinete Civil, os treinamentos de recursos 
humanos, previstos neste PIGA, assim como os acordos bilaterais com a ODA ou com o 
próprio Estado, terão por finalidade desencadear a integração entre as prefeituras municipais e 
as instituições governamentais e não-governamentais ligadas à questão ambiental no Estado, 
através do estabelecimento de parcerias. Estas parcerias deverão favorecer o fluxo de 
informações e incentivar a criação de consórcios entre municípios. com o fim de solucionar 
problemas ambientais que lhe sejam comuns. Dessa forma o envolvimento das prefeituras 
municipais deverá proporcionar a elevação da arrecadação dos municípios, tendo em vista a 
utilização racional dos recursos naturais. como fontes geradoras de renda. 

b) Envolvimento das organizações locais da sociedade civil: 

Além da participação dos municípios, através do governo local, o envolvimento 
das entidades representativas da sociedade civil deverá ser fator determinante para o bom 
andamento do projeto e consecução de seus objetivos. Por um lado, o projeto, através de um 
contato mais estreito com as organizações civis, o projeto poderá ter acesso mais rápido e 
seguro a informações desagregadas em uma escala de detalhe, disponibilizando essas 
informações de modo sistematizado para toda a comunidade. deverá disponibilizar um fluxo de 
informações sistematizadas. Nesse sentido. tais entidades poderão. inclusive participar do 
diagnóstico da área-piloto. não apenas como fornecedores de dados. mas também como 
organizadores destes dados em um nível mais elaborado. 
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Além disso, as organizações civis locais deverão participar da discussão das 
diretrizes gerais e específicas a serem propostas pelo ZEE. Afinal, as sugestões retiradas dessas 
discussões deverão interferir no cotidiano da população, devendo-se, por isso, levar em conta as 
experiências e as dificuldades da comunidade local. Nesse sentido, deverá haver a proposição 
de meios para a estruturação de conselhos municipais de meio ambiente. que trabalhem em 
conjunto com outros conselhos municipais, como o de saúde e o de educação. 

Outras formas de envolvimento da comunidade também deverão ser levados 
em conta como as parcerias com instituições da sociedade civil e organismos não 
governamentais, como as associações ou sindicatos de produtores e trabalhadores, associações 
profissionais, entidades ambientalistas, entidades assistenciais e religiosas. 

Hoje, a Política Federal de Meio Ambiente esta direcionada para uma 
descentralização da gestão ambiental, delegando aos municípios a responsabilidade e os meios 
na conservação dos nossos recursos naturais. Especificamente neste projeto, os municípios 
ainda não atuarão como executores. considerando o despreparo do diminuto corpo técnico e da 
própria falta de estrutura; nesse sentido serão efetuados cursos e treinamentos visando a 
capacitação dos recursos humanos municipais na expectativa de que ao término do período de 
execução do projeto, os municípios estejam aptos a continuarem desenvolvendo as 
componentes de monitoramento, controle e fiscalização 

6.3. Capacitação dos Agentes 

A capacitação dos agentes envolvidos permitirá uma maior participação no 
diagnóstico, proposição e implementação das diretrizes gerais e específicas, assim como nas 
atividades de monitoramento. controle e fiscalização pertinente a cada uma das instituições 
participantes. Para tanto, é necessário o desenvolvimento de conhecimento técnico, através da 
realização de treinamento visando à detecção de problemas ambientais, assim como para 
proporcionar maior êxito nas ações de controle, fiscalização, monitoramento e zoneamento. 

Com essa finalidade, cursos sobre os seguintes temas precisarão ser 
inicialmente efetivados: 

- Introdução à Educação Ambiental; 
- Introdução à Legislação Ambiental: 
- Técnico em Operação de Microcomputador; 
- Relação Intra e Inter Pessoal: 
- Primeiros Socorros: 
- Gestão Ambiental. 

6.3.1 Internalizar e consolidar os resultados do projeto: 

As instituições que integrantes do GT-RR., tanto as formais, quanto as 
convidadas, participarão como agentes diretamente executores dos componentes do projeto, 
disponibilisando recursos humanos, conhecimento acumulado e infra-estrutura a fim de 
realizar o projeto como contrapartida institucional, incorporando .biow how, difundindo novos 
conhecimentos e formando pessoal. 

6.4. Proposição de Alternativas 
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A deficiência de recursos financeiros dos municípios. com FPM (Fundo de 
Participação do Município) médio de RS 40.000,00 (quarenta mil Reais), inexpressiva ou 
nenhuma arrecadação própria. mediante a sua incipiente estrutura produtiva. exige a aplicação 
de processos participativos que identifiquem o seu "destino econômico", a partir da sua natural 
vocação produtiva. 

Dessa forma, a partir da identificação da vertente econômica do município. 
através da proposição de mecanismos alternativos e condizentes com sua realidade. pretende 
se: 

- Evitar a agricultura itinerante: 
- A transformação da lavoura em pastagem: 
- A perda'dà propriedade por compra e venda: 
- O comprometimento do patrimônio floresta/. 

A fim de que tais metas sejam atingidas, as instituições envolvidas na 
execução deste PIGA, deverão proporcionar aos municípios, condições de incentivo à cultura 
local, bem como, à diversificação da produção, através dos itens abaixo relacionados: 

- Apoio a elaboração de planos de manejo adequado; 
- Incentivo a formação de cooperativas de produtores: 
- Assistência técnica., através do apoio à manutenção de extensionistas, junto às 

comunidades: 
- Propor meios de direcionar incentivos fiscais às atividades indicadas, por 

ocasião da realização do zoneamento. da área: 
- Identificação de meios que possibilitem o acesso da produção ao mercado 

consumidor: 
- Divulgação da legislação ambiental, através de cartilhas. abordando sobre os 

procedimentos para regularização dos empreendimentos potencialmente poluidores; 
- Estreitamento da relações comerciais. técnicas e científicas com países 

(Guiana Inglesa e Venezuela) e estados vizinhos; 
- Identificação e introdução de tecnologias alternativas 

7. ESTRUTURAS DOS COMPONENTES 

Os componentes do projeto de Gestão Ambiental precisam estar articuladas de 
modo a evitar a sobreposição de atividades e otimizar as ações a serem executadas e os 
recursos empregados. Todas as componentes alimentarão com dados básicos um banco de 
dados georeferenciado que, por sua vez, será a fonte geradora de informações necessárias ao 
planejamento das atividades rotineiras de gestão.(quadro I) 
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quadro 1 
ESTRUTURAS DOS COMPONENTES 

ZEE 

••• 
Banco de Dados 
Georeferenciado Monitoramento 

_ _y 

Proposição de 
Alternativas 

• 
•. Controle .. 

Projetos 
Específicos 

..._ 

Fiscalização 
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7.1. Componente ZEE 

7.1.l. Objetivo 
O objetivo principal do Zoneamento Ecológico Econômico -ZEEJRR consiste 

em gerar diretrizes de ordenamento territorial e gestão integrada. municiando as demais 
componentes do projeto com informações básicas, subsidiando o administrador público nas 
tomadas de decisão. 

7 .1.1.1. Concepção Geral 

O"'FZEEAL - Programa de Zoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia 
Legal, elaborado em 1991 pelo Governo Federal, em consonância com a Carta Européia de 
Ordenação Territorial, de 1983, tem por objetivo organizar o território como "expressão 
espacial das politicas econômica. social, cultural e ecológica". Neste sentido, ele é um 
instrumento para racionalizar a ocupação e redirecionar as atividades, servindo de subsídio às 
estratégias e ações de planos regionais em busca do desenvolvimento sustentável. 

Conforme documento produzido por Becker & Egler ( 1996), formulando 
metodologia do Zoneamento-Ecológico-Econômico para a Amazônia Legal através da SAE-PR 
• Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. o ZEE é um instrumento 
político e técnico de planejamento. cuja finalidade consiste em otimizar o uso do espaço e as 
políticas públicas. Do ponto de vista técnico, ele organiz.a informações sobre o território 
necessárias para planejar a ocupação racional e o uso sustentáv el dos recursos naturais. Do 
ponto de vista. político. ele serve para "aumentar a eficácia das decisões políticas" e da 
.. intervenção pública na gestão do território", bem como criar canais de "negociação entre as 
várias esferas de governo e a sociedade civil". Nesse sentido, a gestão do território apresenta 
como função básica o zoneamento. o monitoramento dos efeitos do desenvolvimento, os 
problemas da degradação ambiental e o fortalecimento das normas embutidas na legislação. 

O PZZEAL define uma escala cartográfica básica de trabalho de l :250.000. 
Esta escala é compatível com o planejamento regional, considerando-se o zoneamento como o 
ponto de partida de um processo de planejamento cuja evolução passará a demandar estudos 
mais detalhados. Entretanto, mesmo nesta fase inicial de estudos, é viável trabalhar com uma 
perspectiva multi-escalar, segundo temas específicos e áreas prioritárias, que precisem de um 
aumento de escala. O ZEE deve ter como pressupostos diretrizes de uso e ocupação das terras e 
do aproveitamento dos recursos naturais. que devem ser determinados ao longo dos estudos, em 
função das especificidades locais e regionais. 

A estrutura político-administrativa que servirá de suporte ao Zoneamento 
Ecológico-Econômico não pode estar distante da realidade dos fatos vivenciados pelas 
populações residentes na área, bem como das agressões causadas ao ambiente. Neste sentido, 
uma estreita relação com o poder público de caráter local possível, (no caso, a esfera 
municipal) é imprescindível para que as proposições de zoneamento tenham o devido respaldo 
político, devendo ser incorporadas, necessariamente, às aspirações e anseios desta esfera de 
poder. Ao mesmo tempo, territórios administrativamente segmentados, correspondendo a áreas 
municipais. traz uma outra dimensão ao problema, que deve ser igualmente considerada na 
proposição de diretrizes sócio- ambientais relacionadas. via de regra. a unidades cujos limites 
não costumam sobrepor-se. Também a participação da sociedade civil. organizada em 
associações e rnov irnentos, reflexo de uma consciência coletiva das populações residentes e/ou 
envolvidas na dinâmica de ocupação e apropriação dos recursos naturais, é fundamental para 
garantir. juntamente ao poder público. o alcance dos objetivos a que se propõe o Zoneamento 
Ecolégico-ec0n0rT': :,, 
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7.1.1.2. Definição de Diretrizes Gerais e Específicas 

O ZEE não é auto-suficiente para estabelecer uma política de conservação. É 
necessário, além dele. promover medidas complementares, de caráter institucional ou até 
mesmo de intervenção, a fim de corroborar as diretrizes sugeridas para disciplinar o uso e 
ocupação. Neste sentido. são necessárias outras componentes para fazer parte desse processo, 
quais sejam o monitoramento, a fiscalização e controle sobre as atividades licenciadas pelos 
órgãos arn bientais. 

As propostas para disciplinar os usos futuros passam por uma análise da 
dinâmica local e regional. A partir de um diagnóstico sócio-ambiental. devem ser definidas em 
linhas gerais e específicas as diretrizes globais de desenvolvimento, paralelamente às medidas 
de caráter corretivo e preventivo. Tais diretrizes poderão ser consolidadas tanto na forma de 
legislação ambiental, quanto de orientações alternativas dos novos processos desejáveis. A 
definição destas diretrizes visa dar ao planejamento fisico-territorial uma perspectiva dinâmica 
e realista das forças atuantes no território regional, incorporando a dimensão sócio-econômica e 
cultural. 

As diretrizes gerais e específicas, conforme assinalam Ross et alli (1995) 
devem estar em consonância com as metas a serem atingidas e que são de três ordens distintas, 
a saber: 

a) -ações corretivas e preventivas: cujo objetivo consiste em proteger os ambientes naturais e 
valorizar a cultura da população nativa; 

b) -programas de incentivo: cujo objetivo consiste em incrementar as atividades econômicas 
compatíveis. de um lado. com a fragilidade dos ambientes naturais e dos 

c) -padrões culturais e, de outro, com a capacidade de suporte dos recursos naturais renováveis; 
d) -rneios institucionais: cujo objetivo consiste em definir uma articulação político-institucional 

de gestão integrada, implementada pelos órgãos do Estado, Municípios e o Governo Federal. 

As diretrizes gerais e específicas, após concluído os trabalhos do ZEE, deverão 
servir de parâmetro e balizamento para as atividades permanentes das demais componentes da 
Gestão Ambiental. a saber, o monitoramento da qualidade ambiental. a fiscalização das 
atividades humanas de interesse ambiental e o controle/acompanhamento das atividades 
licenciadas. 

7.1.2. Meios 

A metodologia operacional do ZEE para o Estado de Roraima encontra-se 
definida no "Termo de Referência para execução do Zoneamento Ecológico-Econômico da 
Área de Influência do Corredor Manaus-Marco BV - 8 (Fronteira Brasil-Venezuela), elaborado 
por Ross & Dei Prerte ( 1997) para o NMPP - Núcleo de Monitoramento de Políticas Públicas 
da SCA - Secretaria de Coordenação da Amazônia. órgãos ligados ao MMA - Ministério do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, e para a SEPLAN - RR 
Secretaria de Planejamento. Indústria e Comércio do Estado de Roraima. 

Os pressupostos básicos da metodologia consistem na realização de um 
diagnóstico tisico-biótico, sócio-econômico e jurídico institucional, capaz de gerar informações 
cartografadas e relatórios analíticos a fim de subsidiar a gestão integrada do território. Estes 
produtos deverão gerar as diretrizes gerais e específicas, conforme fluxo a seguir: 
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7.1.3. Produtos e Atividades 

Produto 1- Base Cartográfica 

A 1- Produção da Bases Cartográficas na escala 1 :250.000 

a) levantamento e aquisição de material bibliográfico cartográfico e de imagens de satélite 
adquirir imagens TMILANDSA T ( colorida. composição 3 B,4G,5R., escala 1 :250.000); 

- levantar dados bibliográficos da região; 
- adquirir mapas-temáticos do RADAM (geológico, geomorfológico, solos, fitoecológico}; 
- adquirir carta topográfica da área de estudo de 1 :250.000; 
- adquirir imagens TMILANDSA T coloridas em CDROM nas bandas 3, 4 e 5 com pelo 

menos três anos diferentes para análise de série histórica. 

b) preparação de "Overlay" de Interpretação 

- compilação cartográfica de pontos de referência, tais como, drenagem, estradas, cidades, 
etc., obtidos diretamente sobre a carta topográfica do IBGE, na escala de I: 250.000 

Essa atividades serão desenvolvidas pelas seguintes instituições: 
- ZEE/SEPLAN (LGSR) 
- IBGE {RR) 

Produto 2 - Carta de Vulnerabilidade à Erosão e Potencialidade dos Usos Múltiplos dos 
Recursos Naturais 

A2 - Produção da carta das Unidades de Paisagens a partir da foto-identificação de imagens de 
satélite na escala l :250.000 com redução para 1 :500.000 da área total. 

- elaboração de um mapa de unidades com elevado grau de semelhanças, obtidas a partir da 
análise e interpretação das imagens TMILANDSAT, considerando os padrões fisionômicos 
identificados pela variação dos matrizes de cores, e pelos elementos texturais de relevo, 
vegetação e drenagem. 

AJ- levantamento de campo por equipe multidisciplinar 

Associar dados auxiliares temáticos preexistente tais como. mapas geológicos, 
geomorfológicos, pedológicos e de cobertura vegetal, com o mapa de unidades 
fisonômicas obtidas através da análise e interpretação das imagens TM/LA:"'1)SA T. Esta 
associação permite caracterizar tematicamente cada unidade. Para tomar este produto mais 
adequado tecnicamente após a interpretação preliminar dever-se-á conferi-lo através de 
expedições de campo com equipe multidisciplinar, inclusive com uso do GPS. 

A4 - Produção da carta final de vulnerabilidade à erosão e de Potencialidade dos Usos 
Múltiplos dos Recursos Naturais a partir dos produtos intermediários como as informações do: 
relevo, geologia, solos, vegetação. clima e fauna. 

- composição/estruturação das tabelas sínteses para cada folha 1: 250.000 com o conteúdo 
das Unidades dos Sistemas Ambientais Naturais. conforme modelo expresso na tabela 4 
(ver Anexo): 
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- definir os valores para cada uni~·ade dos Sistemas Ambientais Naturais, no âmbito de cada 
padrão fisionômico, para cada um dos temas (relevo, rocha. solo, vegetação). Valores de 
1.0 a 3.0 conforme indicação da tabela 2. (ver Anexo); 

- formular os cálculos dos valores ponderados para chegar-se aos valores medias para cada 
unidade, e qualiflcá-lo nas categorias ecodinârnicas de acordo com a indicação da tabela 2 
(graus de vulnerabilidade); 

- compor o mapa final lançando as informações em base cartográfica do projeto e compondo 
a legenda folha a folha na escala 1 :250.000 para posterior edição a 1: S00.000; 

- compor o mapa e caracterizar em relatório as potencialidades dos recursos naturais (relevo, 
solos, rochas e minerais, vegetação, fauna. clima. águas) para cada uma das unidades 
fisionômicas ÕU Land Systems Units, face aos interesses de usos múltiplos dos recursos. 

AS - Formatação do relatório técnico-científico 

Essa ativiades serão desenvolvidas pelas seguintes instituições: 
ZEFJSEPLAN- clima, hidrologia, vegetação, solos, geornorfologia e geologia 
CPRM- hidrologia e geologia 
EMBRAPA- clima e solos 
INPA - vegetação e biodiversidade 

- UFRR - clima e geornorfologja 

Produto 3 (intermediário) - Carta de uso atual da terra 

A6 - Sistematização e tratamento de informações 

- levantar as informações acerca da expansão espaço-temporal da agricultura. da pecuária. 
da produção extrativista, bem como do incremento numérico e da variação do tamanho das 
propriedades rurais, -dlstrlbuição espacial da população, atividades econômicas e infra 
estrutura, estrutura fundiária, áreas urbanizadas e de expansão urbana; patrimônio 
paisagístico, histórico-cultural; usos agrícolas do solo, áreas institucionais e políticas e 
programas incidentes: 

- levantar e tratar preliminar informações, envolvendo a tabulação de dados de produção 
agrícola, estrutura fundiária e outros e a interpretação de imagens produzidas por sensores 
remotos; 
levantar a bibliografia de canas temáticas existentes e dados estatísticos oficiais. 

A 7 - Definição da Legenda 

- definir chaves de legenda para escala de mapeamento, a fim de fornecer elementos para o 
diagnóstico das formas e intensidade de usos e, portanto, da apropriação dos recursos 
naturais. 

A8 - Interpretação de imagens de satélite 

- interpretar imagem Landsat- TMS, na mesma escala, em composição colorida nas bandas 3, 
4 e 5, a partir das quais se produzirão as cartas de uso e ocupação da terra. Tratamento 
visual de Imagens Landsat, cujos padrões tonais e texturais das imagens analisadas serão 
ajustadas às condições preferenciais da região. que seja considerada conveniente pelo grau 
de cobertura de nuvens, o que auxilia a identificação dos limites de unidades a serem 
mapeadas: 

- tabulação e análise dos dados coletados em campo. permitindo a realização dos ajustes 
finais do mapeamento: 

., . _ .. 

------ ---- 



... . ' .. 

A9 - Elaboração do mapeamento finaJ e respectivo relatório; 
:1 

O produto final do , .. mapeamento de uso e -, ocupação da terra deverá ser 
apresentado de forma conjunta ao mapeamento da vegetação, ambos fazendo parte de um único 

" ' mapa, havendo portanto integração entre as equipes. ,, 
Essas atividades serão.desenvoívídas pelas seguintes instituições: 

- ZEEJSEPLAN :i 

- EMBRAPA 
- CPR:\1 
- UFRR .- 
- INPA 
- IBGE 

Produto 4 (intermediário) -Relatório d~ Análises Sócio-Econôrnjcias 
:1 

A l O - Análise Regional 

- mostrar o grau de articulação das atividades econômicas, identificando os vetores de 
integração regional: 

- identificar os grandes projetos de âmbito regional. como implantação de hidrovias e 
estradas. a instalação. reforma e ampliação de portos e armazéns, investimentos 
agropecuários, entre. outros, avaliando papel dinamizador na produção e na transformação 
das relações sociais: 
considerar a situação atual dos centros dinâmicos da economia regional, sobretudo o nível 
de inserção da Zona Franca de Manaus no processo de desenvolvimento e as relações com 
a Venezuela e Guiana; 11 

- elaborar cenários prospectivos, considerando as atividades econômicas existentes e as 
potencialidades de exploração de espécies manejadas, identificando-se os mecanismos que 
possibilitem a transição para estes ~enários a partir da situação vigente; 

- quantificar custos e benefícios envolvidos na efetivação "de cada cenário e avaliar o 
impacto distributivo sobre os diferentes sezrnentos da sociedade; 

- definir critérios para enquadrar as 1tividad~es econômicas atuais e potenciais em função do 
grau de sustentabilidade a elas ~sociado, considerando fu'eas em que essas atividades 
devam ser restringidas ou favorecidas e indicando, sempre que pertinente, as alterações de 
manejo necessárias sob o aspecto a.pibiental: 

- avaliar os reflexos regionais de atividades econômicas urbanas e rurais, principalmente 
quanto aos impactos ambientais; 

- identificar o sistema de relações tecido entre as cidades. Tal ,,articulação urbana precisa ser 
considerada quanto a produção e consumo de bens e serviços. bem como em relação à 
infra-estrutura econômica e de equjpamentos sociais e urbanos, tendo em vista uma dada 
divisão do trabalho, instituída pela dinâmica regional; 

A 11 - Análise dos Aspectos Municipais 

avaliar os serviços públicos municipais, considerando-se os aspectos de limpeza pública, 
coleta, disposição e tratamento dos resíduos sólidos doméstic9s e hospitalares; 

- avaliar os aspectos· de saneamento. qásico, considerando-se os índices de atendimento para 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, a qualidade dos serviços, as soluções ~ individualizadas e. alternativas; 11 

- avaliar as condições de habitabilidade. considerando os padrões construtivos. o local de 
moradia :: :(ind:ç.:,c::) de uso: transporte J. a relação de propriedade com a moradia e com o 



. 
SEJ'U.N/!Ul 

- caracterizar o conjunto das atividades econômicas, ressaltando o peso relativo dos setores 
primário, secundário e terciário, bem como a distribuição da população economicamente 
ativa nestes setores de atividade; 
identificar a localização espacial das atividades econôm icas mais significativas, 
interpretando analiticamente suas características e verificando como elas se associam às 
condições de vida da população envolvida em tais atividades, bem como o peso relativo de 
sua geração de receitas para o estado; 
proceder a uma análise atual e prospectiva das principais atividades econômicas no 
município, englobando a atividàde agropecuária, madeireira, mineradora, pesqueira e 
turística e, também, as atividades potenciais viáveis de se desenvolverem nas áreas 
estudadas; ._.. , 

avaliar a distribuição da força de trabalho por vínculo empregatício, a oferta e demanda de 
emprego, as condições de trabalho e os níveis de renda auferidos; 

- avaliar a estrutura fundiária nd~ município, considerando sua distribuição e conflitos • • • 1, 
potenciais e existentes; ·, 

- caracterizar a infra-estrutura econômica (transportes, energia e comunicações, armazéns) 
existente. e projetada, procurando 'identificar seu papel indutor da dinâmica do processo de 
ocupação, avaliando as implicações decorrentes sobre o meio ambiente. 

Al2 - Análise dos Aspectos Populacionais 

- caracterizar a estrutura tisica dos equipamentos. o número de estabelecimentos de saúde 
segundo o tipo (unidade básica, posto, pronto-socorro. hospital), bem como a 
administração (pública ou particular) por municípios, o número de leitos hospitalares, 
públicos e particulares, gerais e especializados por município e os projetos públicos de 
instalação dos equipamentos de sa~de por tipo e local; 

- observar o número de leitos hospjtalares, públicos e particulares, gerais e especializ.ados 
por 1.000 habitantes por municípi1p e número de consultas, médicas por rnicrorregiões e 
m~~~~~ ~ 
observar as séries históricas da taxa de mortalidade infantil neo-natal (O a 28 dias), 

i• ~ 

mortalidade. infantil propriamente dita (1 mês a I ano) e mortalidade infantil tardia (1 ano a 
5 anos); as séries históricas da taxa de mortalidade geral segundo faixa etária; as principais 
causas da mortalidade infantil seg:hndo faixa etária; as principais causas da mortalidade 
geral segundo faixa etária e as prin~ipais doenças de notificação compulsória; 
observar o número de estabeleci~!;!ntos escolares segundo a dependência administrativa 
(estadual, municipal, federal. particular), as unidades escolares segundo a dependência 
administrativa e tipo (primeiro e segundo graus, profissionalizante ou não), as unidades de 
ensino superior segundo dependência administrativa por município, os projetos públicos de 
instalação dos equipamentos de educação por tipo e local: 

- observar a matrícula no início do ano segundo dependência administrativa e tipo por 
município, a matrícula no início do ano segundo a série e tipo, a matrícula no fim do ano 
segundo a série. o tipo e a dependência administrativa por município: 
bservar as séries históricas da taxa de analfabetismo por município e as taxas de evasão 
escolar por município; 

Al3 - Análise das Comunidades Indígenas 

realizar um levantamento de informações a respeito da cultura indígena, diferenciando os 
' vários grupos, sua evolução, tendências e modelos de ocupação; 

- identificar os grupos indígenas e de seus territórios. mapeando, inclusive. as áreas de 
domínio. e o estatuto jurídico atual das áreas: 

- acordar a snuação atual das arcas ocupadas com a finalidade de se propor medidas de 
~ =:: ::- . ..:~::.,.:. :i', -· :.:;;.;.., .._ ...:::w.:., sistema d;· exploraçâc dos recursos naturais das resen as. 



(por exemplo, o arrendamento e o extrativismo), bem como, os vetores de pressão externa 
provocados pelo avanço de posseiros, da mineração, questões ligadas à biodiversidade, 
entre outros: 

diagnosticar as relações de trabalho estabelecidas entre os índios e a sociedade envolvente. 
identificando a forma de pagamento. o tipo de atividade, os impactos causados na 
organização social, etc; 
considerar meios de identificar as expectativas e os anseios das comunidades indígenas, 
contemplando seus projetos e reivindicações. no sentido de avaliá-los e inseri-los nas 
futuras decisões sobre diretrizes gerais e especificas do zoneamento. 

A 14 - Organização Jurídico-Institucional 

levantar e analisar os dispositivos da Constituição Federal e das constituições dos Estados 
que apresentem relevância para os objetivos do Zoneamento. das leis orgânicas dos 
municípios. especificando seus conteúdos fundamentais e os principais desdobramentos da 
legislação ambiental. e de ordenamento territorial, nas esferas do poder público federal, 
estadual e municipal;. 

- considerar as leis federais pertinentes em vigor, especialmente direito agrário e reforma 
agrária, desapropriação, águas, regime de navegação fluvial e aérea. transporte de produtos 
perigosos. mineração, populações indígenas, sistema cartográfico e de geologia nacionais, 
produção e consumo, política industrial. florestas, caça, pesca. fauna, conservação da 
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da 
poluição, proteção ao patrimônio histórico, cultural, paisagístico e turístico, política 
agrícola e outras conexas tais como, parcelamento do solo, planos e programas regionais 
de desenvolvimenm, legislação penal relativa às matérias supra mencionadas etc., de leis e 
decretos federais, estaduais e/ou municipais, que instituíram unidades de conservação tais 
como parques, reservas, áreas de proteção ambiental, estações ecológicas etc. As áreas 
descritas nestes atos normativos devem ser mapeadas para permitir o esclarecimento de sua 
exata localização e dimensões; e análise da legislação estadual sobre terras, política de 
ordenamento territorial, conservação e preservação do solo, política agropecuária e outras 
conexas; 

identificar a natureza e as dimensões das divisões administrativas dos diversos órgãos 
setoriais do estado, descrevendo suas áreas de jurisdição e suas atribuições legais, a 
respectiva capacitação técnica e os recursos humanos; 
identificar planos e programas em fase de tramitação e implantação no estado; 
identificar os órgãos e entidades federais (ministérios e órgãos subordinados) e estaduais 
(diretos e indiretos) que compõem a estrutura político-administrativa de interesse para 
tornar efetivo o Zoneamento proposto, bem como compilar e analisar as leis e decretos 
estaduais relativos à organização administrativa direta e indireta do estado, e as diretrizes 
de origem jurídica, consideradas importantes para o bom desenvolvimento do projeto e sua 
posterior implementação; 
identificar as principais instituições da sociedade civil atuantes na área de estudo, com 
relevância para os objetivos do projeto, classificando-as segundo a atividade (estritamente 
políticas, culturais, corporativas, filantrópicas etc.), indicando a área de abrangência 
envolvida pela atuação de cada entidade, descrevendo a localização, área de atuação, 
público-alvo etc; 
descrever os objetivos da atuação das entidades. segundo seus estatutos e os principais 
trabalhos que têm realizado, indicando as referências e as expectativas que as entidades 
possuem acerca do projeto; 
identificar os conflitos sociais iminentes. como os relativos à questão da Terra. às áreas 
mdígenas. ~ rmneração. à exploração de recursos naturais protegidos, etc.: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~ 
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Essa atividades serão desenvolvidas pelas seguintes intituições: 
- ZEFJSEPLAN 
- UFRR 

Produto 5 - Carta de Potencialidade Social - Escala 1 :250.000 com edição para 1 :500.000 

AIS - Sistematização de informaçõespara diagnóstico 

a) levantamento e aquisição de material bibliográfico, cartográfico e estatístico 
- utilizar o material adquirido e preparado para a Carta Temática de vulnerabilidade natural ••••..• m ,1 

como fonte de Informação sobre cobertura vegetal; 
adquirir a Malha Digital na Fundação IBGE na escala original de 1: 1.000.000; 
adquirir a Divisão Territorial do Brasil ( 1995) e cidades e yilas do Brasil (1995) em meio 
digital junto ao IBGE; ~ 1 

adquirir os dados dos Censos Derpográficos de 1980 e 199 I em meio digital, constando a 
divisão dos setores censitários agrppados: - .1 
levantar os dados da Produção Ag~ícola e Extrativa Vegeta(Municipal nos anos recentes e 
cópia do Censo Cadastro da Indústrias, em vias de apuração pelo IBGE, por setores 
censitários agrupados; ' 
levantar dados e infonnações socio-econõmicas junto aos órgãos federais (CPRM , 
EMBRAPA, FUNAI, INCRA, IBAMA ), regionais (SUDAM, SUFRAMA), estaduais e 
municipais: 

- levantar informações junto às organizações não-governamentais. associações de classe, 
sindicatos e Tribunais Regionais Eleitorais: 

b) preparação de planos de informação complementares digitalizadas (Escala l: 250.000) 

elaborar plano de informação com os limites distritais; 
- elaborar plano de bacias hidrográficas e áreas especiais; 

elaborar plano de informação com as vias de circulação e terminais, identificados por tipo 
e ordem de grandeza; 

- elaborar plano de infonnação com as cidades e povoados; 

e) construção do banco de dados sócio-econômicos 

- digitalizar os dados disponíveis em sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBP) 
relacional do Departamento de Planejamento Global da SEPLAN; 
associar o banco de dados com a cartografia digital permitindo a elaboração de cartas 
temáticas intermediárias; 

A 16 - Organização dos indicadores de potencialidade social 

- avaliar o potencial do desenvolvimento humano (Relatório Mundial sobre 
Desenvolvimento Humano) nas unidades territoriais; 
discutir os parâmetros específicos à área de estudo: 

A 17 - Análise dos Indicadores de potencialidade social 

- estabelecer a potencialidade social de cada unidade territorial considerando a relação entre 
os fatores dinâmicos e os fatores restritivos - em termos econômicos, sociais e políticos - a 
partir de; quatro grupos de parâmetros considerados como ccrnponentes básicos: potencial 
natural, potencial humano, potencial produtivo e potencial r stttucional: 
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A J 8 - Elaboração da Carta de Potencialidade Social 

- classificar as unidades territoriais em cinco classes de potencial para o desenvolvimento 
humano: alto. moderadamente alto. médio, moderadamente médio, moderadamente baixo. 
baixo, que devem ser representados por gama de cores ou padrão de hachuras. 

Essas atividades serão desenvolvidas pelas seguintes instituições: 
- ZEEISEPL.\;l\J 
- UFRR 

Produto 6 - Carta· Síntese de Subsídios à Gestão Territorial {Zoneamento Ecológico 
Econômico) 

A19- Análise Integrada dos Ambientes Naturais e Sócio-Econômico 

- elaboração da Carta de Subsídios à Gestão Territorial (ZEE) com a correlação das cartas 
temáticas de vulnerabilidade natural, potencialidade dos recursos naturais e de 
potencialidade social através do uso de sistema de informações geográficas definindo as 
unidades de Zoneamento e os níveis de sustentabilidade de uso do território para o 
desenvolvimento sustentável com valorização do potencial natural. potencial humano, 
potencial produtivo e potencial institucional; 

-- expressar a potencialidade social de cada unidade territorial através de valores de potencial 
(alto, médio e baixo) a partir da análise integrada dos quatro grupos de parâmetros citados. 

A20 - Preparação do Plano de Informação com as Áreas de Uso Restrito 
- elaborar plano de informação digital com os limites das áreas sujeitas a regime jurídico 

especial, buscando expressar os graus de restrição em preservação, conservação e manejo 
com conservação: 

- sobreposição do plano de informação dos níveis de sustentabilidade com legislação atual 
de ordenamento do território. classificando-as segundo o seguinte esquema: 

Classificação seguindo o esquema 

Are as Produtivas Críticas 

Crescente potencialidade 

Consolidação Recuperação 

Expansão Preservação 

Crescente Vu ínerabil idade 
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a síntese do grupamento de unidades territoriais pode ter a seguinte classificação, com 
finalidade a implantação do ZEE; 
1) Áreas produtivas, que podem ser: 
a) De consolidação ou fcrtaleclmento do desenvolvimento humano; 
b) Destinadas à expansão do potencial produtivo. 

A21 - Definição de Diretrizes Gerais e Específicas 

A22 - Estruturação e Redação do Relatório Final - 
Essas atividades serão desenvolvidas pelas seguintes instituições: 

- ZZFJSEPLA.i~ 
- UFRR 
- EMBRAPA 
- CPRM 
- INPA 

IBGE 

Produto 7 - Banco de Dados Digital 

A23 - Composição e alimentação do banco de dados 

- informações atualizadas destinadas ao monitoramento ambiental, referentes aos aspectos 
das atividades humanas, da infra-estrutura existente e dos meios físico e biótico. Este 
banco de dados também será alimentado por informações geradas através dos estudos, 
programas setoriais e controles desenvolvidos pelos diferentes órgãos estaduais e 
instituições envolvidas no projeto. 

Essa atividade será desenvolvida pela seguinte instituição: 
- ZEFJSEPLAN (LGSR) 

7.2. Componente Monitoramento 

7.2. l. Objetivo 

Acompanhar e documentar sistematicamente as atividades que causem 
alterações nos parâmetros físico-químicos e bióticos dos recurios naturais do Estado. Assim 
como, as mudanças sócio-econômicas provenientes dessas alterações. 

7.2.2. Meios 

A base da execução deste componente será fei~ com o desenvolvimento de 
programas de monitoramento, em áreas previamente definidas, Assim, o desempenho das 
atividades destes programas dar-se-ãoj nas questões cujo impactos ambientais ocorram de 

I.• forma mais significativa. 

Para tanto. é necessário a montagem de um sistema de informações Ambientais 
Interligados, através da construção de uma rêde capaz de oferecer uma base compartilhada de 
dados sobre o Estado de Roraima, principalmente da área piloto 1, constituído pelas instituições 
núblicas envolv idas no Pr iieto Integrado. visando a consolidação da parceria dos mesmos na r),111t1..:a Ambrental do E~:~Jo, 
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A rêde estará integrada.por: ,. 

01- Núcleo Central: representado pelo Laboratório de Geoprocessamento e 
Sensoriamento Remoto-ZEE- que tenha missão coordenar e consolidar a informação em uma 
base de dados relacional e espacial, que será hospedada em Homepag corporativa; 

1 O Núcleos Setorias : representados pelas instituições públicas envolvidas no projeto. 
que compartilharam as informações através da internet; 

Os sistemas utilizados na rêde serão: 
Sistema Gerenciador de Informação Geográfica (SGIG}- SGI, Spring e Arc/Info 

- Sistema Gerenciador de Imagem (SPl}-Sitim, Spring e Erdas 
Sistema Gerenciador de BancJ de Dados (SGBD)-Acess e Fax-pro 

Considerando a falta de estrutura dos órgãos, a base inicial do Banco de Dados 
do Sistema caberá ao Zoneamento Ecológico-Econômico/ZEE, que deverá armazenar, 
alimentar e informar às demais instituições. 

Entretanto, o monitoramento deve ser efetivado através de programas 
específicos segundo os problemas a serem observados, conforme a seguir: 

7.2.2.1. Desmatamento/Extrativismo Vegetal 

O desmatamento associado ao extrativismo vegetal-e assentamentos rurais, vem 
crescendo com percentual alarmante. ~µendo conseqüências preocupantes para o equilíbrio 
ambiental, caracterizados como: susceptibilidade dos solos às intempéries; processos erosivos 
associado, ou não, a assoreamentos d~ margens e leitos dos cursos d'água; e gradativo 
desaparecimento da fauna/flora original. 

A maiona desses impactos são decorrentes da falta de estrutura fisica, 
equipamentos e pessoal dos órgãos responsáveis pelo controle desta atividade, que acarreta.em 
inúmeros problemas, tais como: empresas explorando os recursos florestais de forma ilegal 
e/ou irregular; queimadas sem acompanhamento técnico; assentamento em áreas impróprias 
para agricultura ou pecuária. 

7 .2.2.2. Monitoramento da Qualidade das Águas 
,, 

Os recursos hídricos do Estado de Roraima é formado pela Bacia do Rio 
Branco com uma área total de 204.640 Km2 , englobando seis sub-bacias: do Uraricoera 
(25,50%), do rio Branco propriamente dito (22,24%), do Tacutu (20,97%), do Anauá (12,29%), 
do Mucajai (10,56%) e Catrimani (8,44%). 

O Programa de Monitoramento das Bacias Hidrográficas proposto, trabalhará 
somente com os recursos hídricos que cortam parcial ou totalmente a área delimitada pelo 
Projeto Piloto I, ou seja, igarapés e rios da bacia do rio Branco e do rio Mucajaí. 

A degradação dos recursos, hídricos concentram-se quase que na sua totalidade 
no perímetro urbano de Boa Vista. qecorrente da: contaminação do lençol freático; 
desmatamento da mata ciliar: extrativismo mineral: despejo de efluentes industriais e 
domésticos- e ocupação antropjca nas áreas de preservação permanente dos principais cursos 

.:] 
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d'água, Nos demais centros, Cantá, Mucajaí, Alto Alegre e Vila Iracema, também há a 
ocorrência desses mesmos problemas, porém em escala menos significativa. 

7.2.2.3. Monitoramento da Ocupação desordenada 

Quando se fala em ocupação desordenada, o Programa se refere aquelas 
ocupações decorrentes: da implantação de infra-estrutura básica como. por exemplo, estradas e 
vicínais agrícolas em área inaptas à atividades agrícolas e agropecuárias sustentável; e a 
urbanização crescente dos principais núcleos habitacionais da área do Projeto Piloto. 

Nóprimeiro caso, as reações se fazem presentes diretamente no desmatamento, 
no empobrecimento e exposição do solo às ações do tempo. No segundo, as reações ocorrem de 
forma mais aceleradas e diversificadas, indo desde a desmatamento, aumento da vazão de 
igarapés que foram canalizados, até problemas de saneamento básico. 

7.2.3. Produtos e Atividades 

Produto l - Base de Informações 

A l - coleta de dados sobre desmatamento, extrativismo vegetal, queimada, qualidade da água e 
ocupação desordenada 
-levantamento bibliográfico e compilação de dados secundários 
-aquisíção periódica de imagens de satélite Landsat/Spot em papel e CDRom 
-levantamento de pontos críticos sujeitos a impactos ambientais nos recursos hídricos 
(diagnóstico ZEE) 

A2 - digitalização de Informações 
-aquisição de equipamentos 

A3 - interpretação das imagens e classificação não-supervisionada das informações coletadas 

A4 - ajuste e georreferenciamento das imagens 

AS - checagens de campo para elaboração de classificação supervisionada das imagens 

Produto 2 - Mapas Temáticos 

A6 - elaboração de mapas sobre evolução do desmatamento e queimada a cada 6 meses 

A7 - elaboração de mapas sobre a evolução da qualidade da água 

A8 - acompanhamento da evolução da ocupação através de mapas elaborados pelo ZEE 

Produto 3 - Relatório Preliminar sobre os Mapas 

A9 - descrição e análise das informações observadas nos mapas 
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Produto 4 - Equipe Técnica Qualificada 

AI O - treinamento para realizar monitoramento dos padrões de qualidade dos recursos hídricos, 
do desmatamento da mata ciliar e uso desordenado do territórjo (áreas de proteção e de uso antrópico) 

Produto 5 • Rede. de Monitoramento daQualidade da Água 

A 11 - definição dos pontos de coleta para amostragem 

A 12 • ordenar em uma escala de prioridades os pomos críticos ( diagnóstico ZEE) 

A13 +definir as fontes de poluição e as atividades associadas (diagnóstico ZEE) 

Al4 • plotagem em mapas em escala 1: 10.000 (diagnóstico ZEE) 

Produto 6 - Relatório dos padrões indicadores para' quantificação do monitoramento da qualidade da água. 

AIS - coleta de amostras 

Al6 - levantamento de campo para delimitação de área de proteção das margens dos cursos d'água 

A 17 • análise de laboratório ftsico-quiímico-bacteriológica (pH, DBO, 00, sólidos 
sedimentáveis. colifonnes totais e fecais) 

Al8 - definição de parâmetros de depuração, frequência de amostragem, índice e qualidade de 
água, índice de variação do lençol freático. vazão dos cursos d'água em época de estiagem e de 
maior precipitação pluviométrica 

A19- elaboração de relatório final. 

Produto 7 - Relatório de Análise de Dados da Qualidade da Água 

A20 - coleta de amostras sistemáticas 

A2 l - análise laboratorial 

A22 • elaboração de relatórios periódicos 

Produto 8 • Plano de Trabalho para Monitoramento do Desmatamento e Queimadas 

A23 - coleta de dados primários 

A24 - definir estratégias de atuação segundo as características específicas (fiscalização, 
conscientização) 

A25 - elaboracã- do relatório do Plano 

f , .. 1 
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A26 - elaborgação do relatório periódico 
;1 

Produto I O - Relatório Periódico sobre o Avanço da ocupação urbana e rural 

A27 - levantamento de informações no banco de dados do ZEE 

A:28 - checagens e levantamento de dados primários 

A29 - elaboração de.relatório periódico 

Produto 11 - Relatório consolidado dos parâmetros de Qualidade Ambiental 

AJO - Elaboaração do ralatório 

A3 I - Divulgação do relatório 

7.3. Componente Controle e Fiscalização 

7.3.1. Objetivo 

O objetivo principal desta componente consiste em criar uma sistemática de 
infonnações sobre empreendimentos e circulação de bens extraídos da natureza. bem como 
assegurar o atendimento às normas legais estabelecidas pela gestão ambiental e orientar e 
corrigir as atividades irregulares. Neste sentido, ela apresenta dois aspectos básicos: por um 
lado, uma ação efetiva de fiscalização ostensiva do ambiente e, por outro, de educação 
ambiental dos agentes envolvidos. 

7.3 .. 2. Meios de Controle e Fiscalização;com Educação Ambiental 

- cadastro de atividades e empreendimentos 
plano de controle ambiental para desenvolvimento da atividade de mineração, madeireira, 
agrícola, pecuária. etc. 

- estudos de impacto ambiental e relatórios de impacto ambiental 
- concessão de licenças (prévia. de instalação, de operação) 
- agente fiscalizador treinado e equipado: 

apoio em infra-estrutura ao CPPA - a polícia ambiental (há uma previsão de aumento do 
efetivo da Policia Militar). 

- implantação de postos de fiscalização (locais prioritários no Estado: Pacaraima, junto ao 
posto da Secretaria da Fazenda; Boa, Vista, junto à ponte do Macuxi, sobre o Rio Branco e 
junto à ponte do rio Cauarné; Mucajaí, junto à ponte sobre o rio Mucajaí; Rorainópolis, na 
BR 174, altura da vila Jundiá e na divisa com o estado do Amazonas, na foz do rio Branco; 
Alto Alegre, na RR 205, na altura do igarapé Au-Au.) 

- estabelecimento de convênios entre órgãos normativos federal (IBAMA) e estadual 
(OEMA e Política Militar) delegando atribuições de fiscalizar, autuar e notificar os 
infratores da legislação; 
convênio com a Polícia Rodoviária Federal para atuar no eixo das rodovias federais. 

- Curso e estágio de capacitação 
- Estreitamento de relações com a sociedade civil (empresár ios. proprietários. trabalhadores) 
- Sistema de div ulgação e orientacão I imprensa. r alestras, \ isita a órgão locais: 
- ,-\~:.:· •.. ;.1.,.."i0 iJfü;~.:;,tilu-.íun..d pará. Ci\ ui;~;ào dr. tecnologia e cesenv oh irnenro sustenta, él 
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7.3.3 Produtos e Atividades 

Produto 1 - Consolidação da Legislação de Fiscalização Ambiental 

A 1 - compilação de normas legais referentes a objetos de fiscalização 
leis, decretos. regulamentos. portarias, normas de fiscalização interna de cada órgão 
fiscalizador (IBAMA, FUNAI. DNPM. lNCRA. Vigilância Sanitária e correspondentes 
estaduais). 

- compilação sistemática de jurisprudência sobre questões ambientais; 
assinatura de revista sobre jurisprudência (STF. STJ, TRF das regiões ou Revista dos 
Tribunais. Se emdisquetejá fornece atualização de banco de dados sobre legislação); 

A2 - inserir legislação em Banco de Dados dos órgãos fiscalizadores 
aquisição de equipamentos específicos compatíveis (computadores) 

- aquisição de softers específicos para gerenciamento de banco de dados 

Produto 2 - Cadastro dos Executores de Atividades 

AJ - cadastramento das atividades de utilização de minérios 

.-\4 - cadastramento das atividades de utilização de Fauna 

.-\5 - cadastramento das atividades de utilização de Flora por tipo de beneficiamento 

A6 - cadastramento das atividades de utilização de Recursos Hídricos 

Produto 3 -Lincenciamento Ambiental" 

A 7 - verificação da documentação exigida para empreendimento (autorizações, projetos, 
estudos de impacto, outros documentos. 'etc.) 

A8 - vistoria tisica do empreendimento 

A9 - concessão de licença (licença de instalação, licença prévia, licença de operação, renovação 
da licença) 

Produto 4 - Relatório de Avaliação do Projeto ou Empreendimento 

AI O - análise do projeto ou empreendimepn, pelo órgão competente 

A 11 - avaliação do impacto ao meio ambiente 
" 

A 12 - audiência pública 

A 13 - fiscalização da implementação do projeto 

A 14 - emissão de licença definitiva ou reavaliação do projeto 

Produto 5 - Relatório Consolidado dos Postos de fiscalização 
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AIS - detecção de irregularidades ou atividades ilegais 
- recepção e análise dos dados do monitoramento; 
- instalação e equipamento de postos de fiscalização; 
- capacitação e treinamento do agente fiscalizador; 

A 16 - elaboração do relatório 

Produto 6 - Relatório Consolidado de Fiscalização Itinerante 

A 17 - fiscalização itinerante 
- disponibilização de equipamentos para mobilidade da fiscalização fluvial e terrestre 
- disponibilização de linha telefônica para recebimento de denúncias 

A 18 - elaboração do relatório 

Produto 7 - Banco de Dados sobre Infratores e Infrações 

A J 9 - inserção dos dados dos relatórios consolidados no banco de dados 

Produto 8 - 

A20 - emissão de documento constatador da irregularidade ambiental pelo órgão fiscalizador 
competente (notificação, advertência) 

A:? l - avaliação da qualidade da irregularidade (administrativas. penais, civeis, ) 

A22 - adoção de providências decorrentes da qualificação da irregularidade (emissão de 
notificação e multa, apreensão, autuação, embargo). 

- construção e manutenção do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) 
- construção e manutenção de depósito para produtos apreendidos de origem florística 

A.'.!3 • instauração de inquérito 

A24 - instauração de ação judicial (ação penal. ação civil pública. indenização ou reparação de 
dano) 

Produto 9 - Plano de Ação em Educação Ambiental 

:\25 - reunir entidades envolvidas em monitoramento, controle e fiscalização 

A26 - definição das diretrizes do plano 

A27 - elaboração do Plano 
- contratação de consultoria para assessorar a 

Produto l O - Capacitação Técnica 

A28 · definição dos cursos específicos, do curriculum mínimo e da carga horária 

..;:9 - idennficacão e contato com instituições especializadas em educação ambiental 
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AJO - treinamento técnico nestas instituições 

A3 l - identificação e contratação de profissionais docentes 
il 

A32 - efetivação de treinamento da equipe 

Produto 11 - Definição do Público-Alvo 

A33 - levantamento de dados secundários 

A34 - levantamento de dados'primários 

A35 - contactar escolas e associações civis 

A36 - treinamento para formação de multiplicadores (agentes fiscalizadores) 

Produto 12 - Acervo de Informação Especializada em Educação Ambiental 

A37 - compilação de informações 

adquirir linha de acesso à internet 

adquirir literatura especializada em educação ambiental 

A38 - implantar sistema gerenciador de banco de dados sobre educação ambiental 

A39 - identificar e estabelecer intercâmbio com instituições 

Produto 13 - Material Educativo 

A40 - definir o públio-alvo 

A4 l - elaborar e confeccionar material (cartazes, folders, cartilhas, out-doorss 

Produto 14 - Videoteca Móvel de Educação Ambiental 

A42 - definir temas e condições para produção de áudio-visual 

A43 - identificar e contratar empresa produtora de vídeo 

A44 - produzir vídeo educativo 

A45 - identificar e contactar distribuidoras de vídeos educativos 

Produto 15 - Atividades de Conscientização Ambiental 

A46 - definição de estratégias 

A47 - divulgação 

.,. . . •. 
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A49 - elaboração de relatórios periódicos 

8 ·AVALIAÇÃO DOS RESUL T A,pOS 

Esta avaliação diz respeito às componentes de monitoramento, controle e 
fiscalização. que fornecerá indicadores para serem incorporados aos estudos do ZEE-RR. 
conforme esquema preliminar apresentado a seguir: 

il -· 
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9 - ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

9. I. Instituições Intervenientes 

As instituições envolvidas no Projeto, segundo astarividades que elas se propõem a executar. 
estão elencadas no quadro a seguir: 

INSTITIJIÇAO ATIVIDADES - CONTROLE FISCALIZAÇAO MONITORAMENTO ZEE 
1.DEMA X X X 2.DNPM X X X 3.FUNAI X X X 4.IBAMA X X X 5.MPE X X 6.Pt,..mR X X 
7.PF X 
8.SEPLAN/ZEE 

X 9.UFRR X X 10.CPT X X 11.EMBRAPA X X 12.CODETUR X X X 13.GTA 
X 14.IBGE 
X IS.INCRA X X 16.INPA X 17.ITERAIMA X X 18.PREFEITIJRAS X X 19.SEAAB 
X 20.SEBRAE 
X 21.CPRM 
X 22.INPE . 

X 23.FNS X X X 24.FfERR 
X 25.SENAR. X X 26.SEDECIMUS EU X X 27.DAM 
X 

!! 

9.2. Coordenações 

9.2.1. Coordenação Geral 

A coordenação geral do Projeto de Gestão Integrada é realizada pelo GT - 
Grupo de Trabalho estadual, formado por representantes técnicos envolvidos na sua execução e 
presidido pelo membro indicado pelo OEMA - Departamento de Meio Ambiente da SEPLAN 
RR Secretaria de Planejamento, Indústria e Comércio. 
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1 A função do GT • ~ consiste em coordenar a preparação dos projetos de 
gestão integrada. consolidar os planos de trabalho das entidades executoras e elaborar relatórios 
de progresso semestral e anual. O Grupo de Trabalho foi instituído pelo Decreto nº 968 de 
19/06/95 do Governo do Estado de Roraima. 

9.2.2 Coordenação de Desempenho 

9.2.2.1. Análise de Desempenho do Projeto 

Consiste em sistematizar e relatar ao GT - RR. à1SPRN/M.'v!A e ao BIRD/ODA 
os indicadores dedesempenho do projeto, conforme estipulado no item 8 - Avaliação dos 
Resultados. 

Esta atividade está sob a responsabilidade da Unidade de Apoio 

9.2.2.2. Controle de Qualidade 

Consiste em fazer 0,1 acompanhamento das atividades previstas para as 
componentes do projeto, bem como avaliar a qualidade e a confornação técnica dos produtos. 

9.2.3. Coordenação da Execução 

A função da coordenação de execução das componentes consiste em gerar, 
consolidar e implementar os produtos específicos previstos. 

Os responsáveis pela coordenação da execução do projeto, por componentes, 
são os seguintes: 

Componente ZEE: 

Banco de Dados: Laboratório de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto da Secretaria 
Técnica Executiva do Zoneamento Ecológico-Econômico. 

Meio Físico: CPRM-Cia. de Pesquisa de Recursos Minerais, UFRR, EMBRAPA e SEPLAN 
ZEE 

Meio Biótico: INPA-Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
·1 

· Sócio-Economia: IBGE-lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística e UFRR - Universidade 
Federal de Roraima 

Aspectos Jurídicos: Ministério Público e Superintendência da Policia Federal de Roraima 

Aspectos Institucionais: SEPLAN-RR -Secretaria de Planejamento, Indústria e Comércio. 

-W 
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Componente Monitoramento: 

INPA 
UFRR 
SEPLAN-DEMA 
SEPLAN-ZEE 
lBAMA 

Componente Controle e Fiscalização: 

IBAMA, PM, PF, SEPLAN/DEMA, FUNAI , DNPM e POLÍCIA ROO. FEDERAL 

9.3. Capacidade de Atuação das Instituições 

POLÍCIA MILITAR: Função de fiscalização e controle através do policiamento ostensivo 
florestal e de mananciais. Capacidade de mobilizar 252 homens do Batalhão do Interior (2º 
8PM), presente em toda a área do PEA - Plano Estadual de Meio Ambiente do Estado, para 
atuar na área ambiental. Há previsão de urna Subunidade Operacional. com 92 Pms, para 
cumprir especificamente esta missão. As limitações principais da instituição para esta tarefa 
consistem em reciclagem dos seus membros e necessidade de equipamentos operacionais. 
Como ação Imediata. estão empreendendo esforços para treinar um corpo docente (instrutores e 
monitores), através de consultores especializados em legislação ambiental. relações públicas, 
meio ambiente e policia de proteção ambiental. Após esse treinamento, que deverá ser feito no 
segundo semestre de 1997, iniciar-se-á um programa de reciclagem como o efetivo do 2º 8PM 
para que, em meados do primeiro semestre de 1998, esse efetivo esteja em condições de atuar 
como polícia de proteção ambiental. 

INCRA: Embora com disposição de participar dos trabalhos de gestão integrada, apresenta 
limitações orçamentárias, quadro reduzido de servidores e deficiências em infra-estrutura de 
informática. Há, ainda, necessidade de maior qualificação para desenvolver atividades na área 
ambiental. 

ITERAIMA: composto de quadro técnico qualificado para atuar na área de conflitos fundiários, 
propor projetos de colonização e assentamento. Pode atuar na componente ZEE aportando e 
analisando informações sobre a estrutura fundiária do estado e diagnosticando os conflitos de 
terra. Encontra-se, porém, com deficiências quanto a equipamentos técnicos necessários ao 
desempenho de suas funções. 

EMBRAPA: empresa federal atuando na geração, adaptação e difusão de conhecimentos para 
desenvolver o setor agropecuário e florestal, pode desenvolver sistemas alternativos de 
produção. Possui interesse em melhorar os sistemas produtivos dos agricultores, buscando 
melhoria da qualidade de vida, conhecer as riquezas da biodiversidade da Amazônia, 
respeitando o meio físico, econômico e cultural locais. Pode atuar na componente ZEE. 

UFRR: centro por excelência de ensino, pesquisa e extensão. possui um quadro técnico 
qualificado, dependendo de recursos físicos e financeiros. Pode atuar na elaboração de 
diagnóstico para o ZEE e da discussão de diretrizes gerais e específicas, bem como na 
componente monitoramento. 

r.-.:PA: instituição federal de desenvolvimento de pesquisa ecológica na região amazônica. com 
potencial para G.:!5.:!0\ oh er articulação político-institucional. inclusive com apoio internacional 
r:.::.:i a re.;-;;er=i.,.1~ . .J...1 r~;i.10. uriliz.m.ro e •. ~-. érnos já ex.stentes e a:ua:-:.:.:. na caracterização 
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comparativa com outras áreas da região amazônica. Pode atuar no diagnóstico do ZEE em 
biodiversidade. fauna. flora e da discussão das diretrizes gerais e especificas. Possui restrições 
de verbas para o planejamento estratégico das instituição e um quadro de pesquisa já envolvido 
em atividades em outras áreas. 

FUNAI: órgão de atuação nas questões indígenas. tem interesse em atuar no fornecimento de 
informações para o diagnóstico do ZEE e nas discussões das diretrizes gerais e específicas, bem 
como nas componentes monitoramento e fiscalização em terras indígenas e adjacências. Possui 
recursos humanos especializados no trabalho com comunidades indígenas. porém com falta de 
treinamento para atuar no monitoramento, controle e fiscalização, bem como de equipamentos 
específicos. ._ 

CODETIJR: coordenadoria de turismo da SEPLAN-RR, com atribuições de propor a política 
setorial do turismo, divulgando, incentivando e avaliando a execução de planos, projetos e 
pesquisa para o desenvolvimento do turismo. Pode atuar no diagnóstico do ZEE quanto às 
atividades do setor turístico no estado, bem como da discussão de diretrizes gerais e 
específicas. Necessita, porém, de equipamentos adequados aos objetivos do projeto. 

SEAAB: com a função de fomento, extensão e assistência técnica aos produtores rurais, a 
Secretaria da Agricultura e do Abastecimento possui recursos humanos e logística no interior 
do estado de Roraima. Pode atuar no 1'ciiagnóstico do ZEE sobre economia agrária, participar · 
nas discussões sobre diretrizes gerais l'e específicas e na articujaçâo institucional do projeto. 
Tem limitações em recursos materiais e necessita de treinamento específico para a área 

1 
ambiental. 

SEBRAE: organização da sociedade civil atuando no apoio a micro e pequenas empresas, tem 
potencial para desenvolver gerenciamento e assessoria empresarial, com interesse em 
desenvolver formas integradas de ações entre governo e empresários· na área de controle 
ambiental. 

PF: atuação como polícia judiciária da União, tem atribuições legais amplas e pessoal 
qualificado, com conhecimento geopolítico do Estado de Roraima. Possui limitações de 
recursos que viabilizem a mobilidade dos policiais, a comunicação, a instalação temporária de 
acampamentos e a inserção em áreas de diflcíl acesso. Tem interesse em trabalhar na execução 
de atividades integradas com órgãos federais e estaduais e intensificação de trabalhos de apoio 
à preservação e conservação ambiental. Tem condições de envolver-se nas atividades da 
componente controle e fiscalização do Projeto Integrado de Gestão Ambiental. 

IBGE: Conhecimento da realidade ambiental do Estado, utilizando dos recursos da legislação 
ambiental. A instituição possuí instrumentos de política ambiental relevantes para exercício de 
suas funções . A participação no projeto está limitada pelo número reduzido de técnicos no 
Estado . Tem interesse de participar em processos de descentralização da gestão ambiental a 
nível municipal e estadual . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ: a prefeitura municipal possui capacidade de 
articulação política e mobilização da comunidade local. Possui. nos bairros rurais e distritos, 
estrutura tisica para eventos ('malocões', ginásio de esportes, parque de exposição). 
Atualmente. trabalha em parceria com conselhos municipais já formados como os de política 
agrícola, meio ambiente, educação, saúde, infância e adolescência. Apresenta dificuldades de 
arrecadação financeira, equipamentos e pessoal treinado. Tem interesse em aparelhar e 
fortalecer o quadro técnico. desenvolvendo ações voltadas para educação ambiental a fim de 
rev erter o quadro de degradação das áreas de extranvisrno mineral e florestal. 
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PREFEITURA l\,füNICIPAL DE IRACEMA: A Prefeitura possui boa articulação política e 
entrosamento com ONG"S, especialmente entre associações rurais e urbanas. Apresenta 
dificuldades de arrecadação financeira. equipamentos e pessoal treinado. O Município tem 
áreas turísticas ecológicas. como lagos naturais e extensa praia natural de 4 km ao longo do Rio 
Branco. Tem interesse em implantar um mini-Distrito industrial e incrementar sua produção de 
leite. assim como criar áreas de Piscicultura. Tem interesse de aparelhar e fortalecer o quadro 
institucional através de programa de bolsa de estudos para funcionários carentes e colocar 
postos de fiscalização.para o controle e monitoramento do fluxo na BR 174 e das vicinais 
existentes no município. 

PREFEITURA MliNICIPAL DE MUCAJAÍ: Como os outros municípios, dispõe de pequena 
receita mas apresenta boas condições de articulação política e contato com a comunidade. 

PREFEITURA l\,füNICIPAL DE ALTO ALEGRE: A Prefeitura de Alto Alegre possui 
condições de articulação e mobilização da comunidade, seja através dos seus agentes (Prefeito, 
Secretários, Servidores, etc ... ), ou por meio das entidades civis (associações, sindicatos, clubes 
de mães, etc.), com as quais mantém bom relacionamento. Possui alguma estrutura tisica, como 
prédios, 'rnalocões', administrações de vilas rurais, ginásio poliesportivo, etc. O Executivo 
Municipal objetiva desenvolver um trabalho de conscientização da população sobre a 
importância da preservação dos recursos naturais existentes no Município e pretende implantar 
programas e projetos de desenvolvimento sustentável que proporcionem renda aos municípios, 
tais como implantação de espécies vegetais frutíferas, reflorestamento de áreas degradadas, 
exploração do ecorurisrno, etc. Para isso. o Município necessita promover a capacitação e o 
treinamento continuados dos seus técnicos e servidores. bem como adquirir veículos, máquinas, 
equipamentos, etc., que possibilitem um trabalho mais efetivo, atingindo resultados muito mais 
eficazes e eficientes do que os atualmente obtidos. 

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE BOA VISTA : PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA 
VISTA: Principal Prefeitura do Estado de Roraima apresenta-se satisfatoriamente aparelhada, 
além de oferecer condições favoráveis de apoio operacional e logístico às metas propostas no 
Projeto Integrado de Gestão Ambiental - PIGA. Possui know how na execução de projetos de 
natureza ambiental, como o Projeto Reviverde - Projeto de Conservação e Recuperação dos 
Recursos Hídricos do Município de Boa Vista/RR, em execução. apresentado ao Ministério do 
Meio Ambiente e aprovado no âmbito do Programa Nacional do Meio Ambiente/Projetos de 
Execução Descentralizada (PNMA/PED). A Prefeitura tem como prioridade a organização e 
implantação do órgão de controle ambiental. que será ligado a sua Secretaria de Meio 
Ambiente. ao tempo em que se procede a revisão do Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente, bem como a reorganização da Procuradoria Ambiental. Somado ao a cima exposto, 
a Prefeitura tem interesse em desenvolver ações com o fim de mitigar problemas de ordem 
ambiental, que têm sua origem na forte pressão antrópica desencadeada de maneira acelerada e, 
conseqüentemente. sem o prévio planejamento. Para a execução de tais ações, a Prefeitura de 
Boa Vista necessita fortalecer-se institucionalmente através da aquisição de material e 
equipamento, bem como através da capacitação da sua equipe técnica. com o objetivo de obter 
maior êxito nas ações pertinentes à problemática ambiental no município. 



10-CRONOGRAMASDETRABALHO 
l 0.1 - Cronograma do Zoneamento Ebológico-Econômico 
I 0.1. l - Zoneamento Ecológico-Econômico da Área Piloto 1 

meses 1 12 13 14 15 16 .. 17 18 19 110 Ili 112 
produtos/atividades 
P 1 - Bases Cartográficas 
A l - bases l :250.000 xxxx 

X 

P2 • Avaliação da Vulnerabilidade e dos 1 
Usos Múltiplos dÕSRecursos Naturais 
A2 - carta das unidades de paisagem xxxxxx 
AJ - levantamento de campo I XX.XX 

A4 - carta de vulnerabilidade e potencial 
dos recursos naturais 
AS - relatório técnico-científico 

X 

xxxxxx 
1 xxxxxx 

PJ - Uso Atual da Terra 
A6 - sistematização e tratamento de 
informações 
A 7 - definição da legenda 
AS - interpretação de imagem de satélite 
A9 - elaboração da carta e relatório final 
P4 - Análises Sócio-Econômicas 
AI O - análise regional 
AI 1 - análise municipal 

A 12 análise 
\' 

dos aspectos 
li 

comunidades 
11 

populacionais 
A 13 - análise das 
indígenas 
AI 4 - análise da organização jurídico 
institucional 

n 
xxxxxxxxx 
lxxxx 

xxxxxxxxxx 
1 1 [xxxxxx 
rr 

xxxxxxx 
1 xxxx 
X 
xxxxxxxx 

xxxxxxxx 

xxxxxxxx 

PS - Carta de Potencial Social ·1 
A 15 - sistematização de informações 1 

A 16 - organização dos indicadores 
A 17 - análise dos indicadores 
A 18 - elaboração da carta 

xxxxxxx 
1 xxxx 
X 
xxxxx 
xxxxxxx 

1 xxxx 
X 

P6 - Carta Síntese de Subsídios à Gestão 
Territorial 
A 19 - análise integrada dos ambientes 
naturais e sócio-econômico 
A20 -. plano de informação com áreas de 
uso restrito 
A2 l - definição de diretrizes gerais e 
específicas 
A22 - estruturação e redação relatório 

xxxxxxxx 

1 xxxxxxxxxxxx 
P7 - Banco de Dados Digital -, 1 1 1 

1 A:: - composição I! alimentação do f xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .. \.\.'\.\.\.\:~\.\.\.\: , 
, bane» de- dados 
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10.1.2 - Zoneamento Ecológico-Econômico da Área Piloto 2 apartir do 2º ano do projeto (fig.5) 

~eses 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Pro da d 
P1 - Bases Cartográficas 
A 1 • bases 1 :250.000 X X X 
P2 . Avaliação da 
Vulnerabilidade e dos Usos 
Múltiplos dos Recursos Naturais 
A2. - carta das ur,idades de 
paisagem - X X X X 
A3 • levantamento de campo X X X X 
A4 - carta de vulnerabilidade e 
potencial dos recursos naturais X X X X 
AS - relatório técnico-cientifico X X X X 
P3 • Uso Atual da Terra 
A6 - sistematização e tratamento 
de informações X X X X X X 
A7 - definição da legenda X X X X 
AB - interpretação de imagem de 
satélite X X X X X X 
A9 - elaboração da carta e 
relatório final X X X X X 
P4 - Análises Sócio-Econômicas 
A10 • análise regional X X X X 
A 11 - análise municipal X X X X 
A12 - análise dos aspectos 
po pu lacíonais X X X X 
A 13 - análise das comunidades 
indígenas X X X X 
A14 • análise da organização 
jurídico- institucional X X X X 
PS - Carta de Potencial Social 
A15 - sistematização de 
informações X X X X 
A16 - organização dos 
indicadores X X X X 
A 17- análise dos indicadores X X X X 
A 18 - elaboração da carta X X X X 
P6 • Carta Síntese de Subsídios 
à Gestão Territorial 
A19 - análise integrada dos 
ambientes naturais e sócio- X X X X 
econômico 
A2.0 - plano de informação com 
áreas de uso restrito X X X X 
A21 - definição de diretnzes 
gerais e especificas X X X X 
A22 - estruturação e redação 
relatório X X X X X X 
P7 - Banco de Dados Digital 
A23 - composição e alimentação X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
do banco de dados 

PROJETÕ P.',TEGR.ADO OE GESTAO A.\tB(E:S.TAL DA .>JU:. •• P!LOTO-ROR.AJ.\I.\ CESTRO 



MAPA DO ESTADO DE RORAIMA 

fig.5 

1 ÁREA PRIORrtARIA 
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A1 
1 1 

~-plotagem dos pontos de cole em mapas em escala 
. 

1 1 0.000 
xíuto 6 - Relatório Padrões indicadores de - -- ~ - ._ 
11idade de água 
5-coleta de amostras --- -- ,__ - >--- --~- ._ 
6-levantamento de campo para delimitação de área +' proteção das margens dos cursos d'água 

' - r -análise de laboratório {físico-quimíco- \ 
teriolóçico) -- 11± ~+-~- !-definição parâmetros pará depuraçãÕ, frequência 

l ,. 
amostragem, IQA, variação lençol freático, vazão ... -+-- -- )-elaboração de relatório fina! 1 - ·- xíuto 7 - Relatório de Análise de Dados da 1 

alidade da Água 1 

b-coteta de amostras sistemáticas - .__ 
1-aná\ise laboratorial 1 
2-elaboração de relatórios periódicos- ' --- -- .._ iouto 8 - Plano de Trabalho para mMonitoramento 1 1 desmatamento e da queimada 1 1 + --· 3-coleta de dados primários 
4- definir estratégias de atuação segundo as 1 

1 
·acteristicas especificas (fiscalização ou 1 

' rscíentização) . ) 

5-elaboração do Relatório do Plano 
- - . 

- -- 
«íuto 9-Relat. Periódico sobre Monitoramento 
eírnadas ·- s-elaboração do relatório periódico 
iduto 1 O - Relatório Periódico sobre o avanço da 
.pação . 
'!-levantamento de informações no banco de dados . 
E '--- 
s-checaqens e levantamento de dados ·primários . 
9-elab~ração de relatório periódico 1 -- - 
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A1 
A1 
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Ãi 
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A1 
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A1 
Pro 
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A2 
A2 
A2 
Pro 
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A2 
A2 
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cô 
A2 
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A2 
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A2 
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A2 
A2 
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l O L Cronograma do Controle e Fiscalização 

1-·1, .. · .. · M'.'1!:!i : ' • . ·!1! . . 
·.;lP~OGRA~IDAD_EQiG'"'"'" _Jl'~11··". i -~· · .. . . . · ~ ;,;,...,···.;.. .. 

~~•;"";, '.t " '' ;>I" . ...•. .. -,. . .. )f õio..:_ ••••• ,.\ . (,''~ .$,.';/i'f: Produto 1 - Consolidação da Legisl de fiscalização 
Ambiental 
A 1-Compilação de normas legais refer. a objetos de . fiscalização f 
AÍ-Inserir Legisl. em Banco de Dados dos órgãos 
fiscalizadores 
Produto 2 - Cadastro dos Executores de Atividades 
A3-Cadastramento das atividades de utilização de 
minérios 1 

A4 Cadastramento das atividades de utilização de 
fauna 
AS-Cadastramento das atividades de utilização de 
Flora 
A6-Cadast. das atividades de utilização de Recursos 

' Hídricos 
Produto 3 - Licenciamento Ambiental 

. A7-Verificação da documentação exigida para 
empreendimento 
Ãã~Vistoria física do empreendimento 
A9-Concessão de licença 
Produto 4 - Relatório de Avaliação do Projeto ou 
Empreendimento 
A 1 O-Análise do projeto ou empreendimento pelo órgão 
competente 
A 11-Avaliação do impacto ao meio ambiente 
·A f2-Audiência Pública 
A 13-Fiscalização da implementação do projeto 
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.. ---------- -- - -~--- ----- ·--------------------------------------- 
!,~1~f0missão de licença definitiva º" r••v•liaçã~º 1 1 ' I I 1- 1 

r-nIO , , 
Produto 5 - Retatório Cor!sol!dado dos Postos ~-f- 1 H-+-- - 
Fiscalização 

~~tg,:t:~;:çoã~~~r~~~:&:~a~es ou ~ividades ilegais ·-t-i_f 
I 

l . I i 
1 

1 j--f~-ft---tl- --r---- 
Produto 6 - Relatório Consoltdado de Fiscal!zér.ç~o -t-1/ ! I -:j,- 
ltirerante 1 _ 1 t l 1 
Ã.17-Fiscalização Itinerante___ 1 1 1 ___1__ 
Ã 18-Elaboração do relatório 1 1 ! ,- + , ' 1 

Produto 7- Banco da Dadoa sobre tnfratorea e 1 1 - 

!nfrações t+ ----+- 1 ' 1 +-+ + 1 1 í A 19-lnserção dos dados dos relatórios consolidados no 1 1 1 

banco , 1 --t-____J -, j 
1 

1 1 
1 

1 1 1 1 Pioduto 8 - Abertura ele Processo ! l 1 ! · T 1 
A20-Emissão documento constatador da irregularidade 
ambiental --- ------- 
A21-Avaliação da-9!:!_alida_de da irregularidade I I 

1 
- 

1 1 1 A22-Adoção de provid. decorrentes da qualif. da 1 1 1 1 1 1 
irregularidade 
A23-lnstau!'ação de i!'lquérito I i 

1 
1 1 1 

A~4-lnstauração de ação judicial 1 1 1 1 
Produto 9 - Plano de Ação em Educação Ambãental . I I I 

1 1 
1 1 

A25-Reunir entidades envolvidas em monitoramento, 1 ---t----t 1 1 +--- 
controle ... 
A26-DefiniçãÕdãs diretrizes_ do plano -· 1 1 1 1 1 
A27-Elaboração do Plano 1 1 
PrÕdÜto 10-Capacl~çãÕ Técnica =--+- 
A~B_-Definição dos cursos espec!ficos, do curriculum 1 
rmrnmo e CH 
A29:j°dentificação e contato com instituições 
especializadas 

1 A3p°:f reinament_o_t-éc-n-ic_o_n_e_s-tas instituições _ ---L. _....______. _ __._ 

M:i'I.AN/Rk 

-----l 1 1 1 
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A31-ldentificação e contratação de profissionais 
docentes . 
A32-Efetivação de treinamento da equipe - ., 
P~oduto 11 - Definição do Público-Alvo 
A3~-Levantamento de dados primários 
A34_~Contactar escolas e associações civis 
A.~.5-Treinamento para formação de multiplicadores 
~roduto 12 - Acervo de Informação Especializada 

1 A3~_-Compilação de Informações 
A3 7-lmplantar sist. Gerenc. de Banco de Dados Educ. 
Ambiental 
A:JO-ldentificar e estabelecer intercambio com 
instituições 
Produto 13 - Material Educativo 
A39-Definir o público-alvo 
A40-Elaborar e confeccionar material 
Produto 14 - Videoteca MóveJ de Educação 
Ambiental 
A41-Definir temas e condições para produção de 
áudio-visual 
A42-ldentificar e contratar empresa produtora de vldeo 
A43-Produzir vídeo educativo 
A44-ldentificar e contactar distribuidores de vi deos 
educativos 
Produto 15 - Atividades de Conscientízação 
Ambâental 
A45-Definição de estratégias 
A46-Divulgação 
A47-Mobilização e deslocamento do corpo técnico 
A48-Elaboração de relatórios periódicos 

•• 1 
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e., onograma do Controle e Fiscalização (continuação) 

__ e-"f ····'':N4:iRWh""·' 

Produto 1 - Consolldação da LeglsJ de Flscalfzação 
Ambiental 
Ã 1 :compilação de normas legais reter. a objetos de 
f rscalização 
Á2-lnserir Legisl. em Banco de Dados dos órgãos 
fiscalizadores 
~!oduto 2 - Cadastro dos Executores de Atividades 

1 A3-Cadastramento das atividades de utilização de 
nunéríos 
Á4 Cadastramento das atividades de utilização de 
fauna 
AS-Cadastramento das atividades de utilização de 
Flora 
A6-Cadast. das atividades de utilização de Recursos 
Hídricos -----,---..,...---- 
Produto 3 - Licenciamento Ambiental 
A7-Verificação da documentação exigida para 
~ll"}preendimento 
A~-Vistoria física do empreendimento_ 
A9-Çoncessão de licença 
Produto 4 - Relat de Avzllação do Projeto ou 
Empreendimento 
A 1 O-Análise do projeto ou empreendimento pelo órgão 
competente 
A 11-Avaliação do impacto ao meio ambiente 
A 12-Audiência Pública 
A 13-Fiscalização da implementação do projeto 

PROJETO INTEGRADO OEGÊSTAO AMOJENTAI. DA ÁRF.APiI.O'h1.RORAlMA C'ENTRCI 52 
.. 

•. 



-------,, 

.. 
\1 l'I /\Nikll 

- 
A 14-Emissão de licença definitiva ou reavaliação do 
projeto 
Produto 5 - Relatório Consolidado dos Postos de 
Fiscalização 
A! 5-Detecção de irregularidades ou atividades ilegais 
~~-6-Elaboração do relatório 
Produto 6 - Relatório Consolidado de FiscaHzação 

t ltirerante 
A! 7-Fiscalização Itinerante 
A~ 8-Etaboração do relatório 
Produto 7 - Banco de Dados sobre Infratores e 
~frações 
A 19-lnserção dos dados dos relatórios consolidados no 
banco 
Produto 8 -Abertura de Processo 
AZO-Emissão documento constatador'da irregularidade 
ambiental 
Ã21-Avaliação da qualidade da irregularidade 
A22-Adoção de provid. decorrentes da qualif. da 
irregularidade 1 

A23-lnstauração de inquérito 
A.24-lnstauração de ação judicial 
Produto 9 - Plano de Ação em Educzção Ambiental 
A.25-Reunir entidades envolvidas em monitoramento, 
controle ... 
A26-Definição das diretrizes do plano 
A27-Elaboração do Plano 
Produto 10 - Capacitação Técnica 
A28-Definição dos cursos específicos, do curriculum 
mínimoeCH 
A29-ldentificação e contato com instituições 
especializadas 
Aio-Treinamento técnico nestas instituições 
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À3í-1dentificação e contratação de profissionais 
~ ,.-- -- ---- ,-------- 

docentes 
~32-Ef etivação de treinamento da equipe 

_..., ___ ,____ ..,.__ - - 
!1roduto 11 - Definição do Público-Alvo 
A~3-Levantamento de dados primários 
~:34-Contactar escolas e associações civis 
~35-Treinamento para formação de multiplicadores 't - - - Produto 12 -Acervo de fnformação Especiatizada 
~3?-Compilação de Informações 
A3 7-lmplantar slst. Gerenc. de Banco de Dados Educ. 
Ambiental 
A38-ldentificar e estabelecer intercâmbio com 
instituições - 
Produto 13 - Material Educativo 

.. 

A39-Definir o público-alvo 
A40-Elaborar e confeccionar material - Produto 14 - Videoteca Móvel de Educação 
Ambiental 
A41-Definir temas e condições para produção de 
áudio-visual 
A42-ldentificar e contratar empresa produtora de vídeo 
A43-Praduzir vídeo educativo 
A44-ldentificar e contactar distribuidores de vídeos 
educativos -- Produto 15 -Atividades de Conscientização 
Ambienta, - A45 .. Definição de estratégias 
A46-Divulgação 
A47-Mobilização e deslocamento do corpo técnico 
A48-Elaboração de relatórios periódicos 
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11 - RECURSOS HUMANOS 

Aponta-se. neste item. uma estimativa dos recursos humanos necessários à 
execução do projeto. Divide-se em quadro administrativo fixo, quadro técnico fixo e quadro 
técnico eventual. 

O quadro administrativo é constituído pela Unidade de Apoio, atualmente com 
08 membros com .e-seguínte perfil: 

- 06 nível superior (diversas áreas) 
- 02 nível médio 

Entretanto, ela deverá contar com a assesoria eventual de consultores 
especializados a fim de auxiliar o desenvolvimento e a coordenação das atividades de rotina. 

As atividades técnicas de rotina do projeto integrado envolverão também o 
quadro técnico já disponível nas instituições executaras. 

Entretanto, o diagnóstico do ZEE deverá contar com uma grande equipe de 
trabalho de várias instituições. Esta equipe elaborará trabalhos específicos de levantamento e 
análise de informações cartográficas, fisico-bióticas, sócio-econômicas e jurídico-institucionais 
por prazos determinados. 

A componente ZEE conta com os seguintes técnicos por instituição: 

INSTITUIÇAO QDADE ESPECIALIDADE DISPONIBILIDADE 

ZEE/SEPLAN 02 engenheiros agrônomos total 
01 geólogo total 
04 economista parcial 
02 biólogo total 
02 engenheiros florestais total 
OI tecnólogo em madeira total 

UFRR 03 economista parcial 
01 sociólogo parcial 
01 antropólogo parcial 
OI pedagogo parcial 
01 historiador parcial 
OI advogado parcial 
01 geólogo parcial 
02 geógrafo parcial 
02 químico parcial 
03 técnicos de laboratório parcial 

IBGE 02 estatístico parcial 
CPRM 04 geólogo parcial 

01 engenheiro hidrólogo parcial 
OI técnico em mineração parcial 
02 auxiliar parcial 
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IEMBRAPA - - 
03 agrônomo parcial 

1 03 técnico de laboratório parcial 
04 .pedólogo parcial 
OI especialista em clima parcial 

fN'PA 06 biólogo parcial 
OI 1 agrônomo parcial i 03 J engenheiro florestal parcial 

·1 

A componente monitoramento conta com os seguintes técnicos por instituição: ,, 

INSTITUIÇAO QTIDADE ESPECIALIDADE DISP01'1BILIDADE =i 
DEMA 01 geólogo r total 

1 
01 gC9grafo total 
01 técnico agrícola lotai I 

1 

01 advogado parcial 
03 técnicos nível básico parcial . 
02 engenheiros agrônomos parcial 1 

1 01 geólogo parcial 1 " OI biólogo parcial 

~ 

1 03 técnicos agrícolas parcial 
IBA.\1A 
1INPA 
ZEE!SEPLAN 1 

instituição: 
A componente controle e fiscalização con~; com os seguintes técnicos por 

1 INSTITUIÇÃO IQTIDADEj , ESPECIALIDADE ,, DISP0~1B1LIDA~ " 

1 Ministério Público 01 promotor de justiça ,j parcial 
Polícia Federal - 02 delegados total 

08 1 agentes total 
04 agentes de sob~ea~iso " total 
40 agentes ernergencias total 

FUNAI 
1 

46 agentes parcial 
01 engenheiro agrônomo parcial 

lrnAMA 
04 técnicos agrícolas parcial 
20 fiscais total 

1 02 engenheiros agrônomos total 
1 02 engenheiros florestais 

,, 
total 

03 biólogos 

1 
'º~' _J 04 técnicos agrícolas total 

1 01 Engenheiro quírn ico parcial 
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'DEMA 02 engenheiros agrônomos total 
OI engenheiro agrônomo parcial 
OI biólogo parcial 
01 biólogo total 
OI advogado total 
02 técnicos agrícolas total 
OI técnico agrícola parcial 
03 fiscais total 
OI geólogo total - OI geógrafo total 
01 engenheiro eletrônico total 
02 técnicos nível médio parcial 
03 técnicos nível médio total 

12 - INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL 

As instituições participantes disponibilizam, para a execução do projeto, os 
seguintes equipamentos: 

f INSTITUIÇÃO EQUIPAMENTO DISPONIBILIDADE 

DEMA 

1CODETIJR 

01 Toyota CS 
01 Toyota CS 
01 Toyota CD 
01 Toyota CD 
01 Gol 
02 micros completos 
01 fax 
02 máquinas de escrever 
O l filmadora 
O l máquina ~tográfica ~objetiva 

parcial 
total 
parcial 
total 
parcial 
parcial 
parcial 
parcial 
total 
total 

ZEE 

O 1 micro completo 
OI retroprojetor 
O 1 linha telefônica com fax 
01 veículo 
OI laboratório de geoprocessamento com: 
04 estações de SGI e SITIM cada. uma 
com 02 vídeos, O l processador, O l ploter, 
uma mesa digitalizadora; 
02 estações de texto, cada uma com vídeo, 
processador, impressora e scanner de 
mesa; O 1 estação de SPRING com 
monitor, processador Pentium e 
impressora laser: 
O l mesa de luz: 
02 mesas de desenho; 
l O imagens de satélite LandSat do Estado 
escala l<~:50 mil ano 96'96 formato digital 

j e papel: 1 

parcial 
parcial 
parcial 
parcial 
total 
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fz'ÉE O l linha telefônica com fax total 
1 02 motores de popa 25 hp total 

1 
O l retroprojetor total 

1 
O l projetor de slides total 
O l televisão de 29" com vídeo total 
04 salas totalizando 200 m2 total 

lBAMA 02 Toyota CD parcial 
O l motor de centro parcial 

, .••.•... 02 botes de alumínio com motor parcial 
OI treiler parcial 
O l GPS Garmim 45 parcial 
01 micro com impressora parcial 
O l sistema ON LINEIINTERNET parcial 1--- -- UFRR OI Lab. de análise tisico-químico d'agua parcial 
O l Máquina fotográfica parcial 
O 1 Microcomputador parcial 
O l Impressora jato de tinta parcial 
O 1 Linha telefônica parcial 

INPA 05 Estereomicroscópio parcial . 
1 02 Estufa parcial 

01 Lab. de geoprocessamento parcial 
02GPS parcial 

1 
Div. equip. de coleta florrstlca campo parcial 
Div. equip. condicionamento florístico parcial ·- IEMBRAPA 01 Lab. de análise físico-químico solo parcial 
03 Trado parcial 
02 Lupa de bolso parcial 
03 Carta de cores (Munsell) parcial 

CPRM 01 Veiculo parcial 
01 Motor de popa 25 hp parcial 
01 Barco de alumínio parcial 

1 
01 Microcomputador Pentium parcial 
01 Impressora jato de tinta parcial 
01 Plotter hp 250c parcial 
01 Máquina fotográfica parcial 

, 01 Lab. de análise mineralógica parcial 

13 - CUSTO TOTAL 

Os custos para a execução do projeto estão orçados par componente e 
distribuiídos ao longo dos três primeiros anos de execução, conforme o quadro a seguir. 

AREAS CUSTOS CUSTOS CUSTOS 
17. 260 ,76 kms.2 1 ANO 2 ANO 3 ANO 
ZEE- RR 1.697.000 1.236.600 370.500 

- 

MONITORAMENTO 290.400 139.310 129.500 
CONTROLE/ 

1 FrSCALIZAÇÃO 610.010 610.940 157.410 
l usto Total J0 projeto: 5.252.670.00 
\ cr planiiha-, de custos em anexo 
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O dctalhamento destes custos encontra-se em anexo ao projeto, igualmente 
distinguidos por componentes. Deve-se ressaltar que tais custos não consideram os salários 
pagos· na execução, porém eles estão estimados a fim de se ter uma noção real das dimensões 
reais do projeto e da contrapartida aportada.pelas instituições participantes. 

- 
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ANEXO 

colocar os participantes oficiais 

ORÇAMENTO 

COMPONENTE: CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
ELEMENTO DE DESPESA 

: - OBRAS E INSTALAÇÕES - Construção / ampliação de 07 postos de fiscalização. 

Discriminação / especificação UN QT Valor Valor 1° ano 2ºano 3°ano 
unitário Total 

Construção/ ampliação de 07 ...• 
m2 104.400 postos de 60 m" 420 580 243.600 139.200 

[foTAL ·- 243.600 139.200 104.400 

2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 

Discriminação I especificação UN QT Valor Valor 1° ano 2° ano 1 3ºano 1 
unitário Total 

veículo utilitário cabine dupla 
c/ ar condicionado. un os 45.000 225.000 135.000 90.000 =j -., 
veiculo cabine simples un 02 35.000 70.000 35.000 35.000 
trailler un OI 150.000 150.000 150.000 1 
ultraleve terrestre un OI 25.000 25.000 25.000 1 

ultraleve anfibio/terrestre un 01 35.000 35.000 35.000 
moto de 250 cc ~- 

un 07 4.500 31.500 22.500 9.000 -- computador pentiurn 133 MHZ 
32 RAM HD 2 Gb Kit multimí- 
dia 12 X monitor colorido 14" 1 
VGA un 09 4.000 36.000 24.000 12.000 
Computador pentium 200MHZ 
32 RAM HD 4 Gb placa de ví- 
deo 2 Mb Kit multimídia e/ dri- 
ve CD 12X placa de rede inter- 
na e/ monitor 14n VGA 01 7.000 7.000 7.000 
Scanner de mesa A4 · un OI 3.000 3.000 3.000 
impressora DESK JET 820col. uc IO 1.200 12.000 8.400 3.600 
No break de l KV A un 10 800 8.000 5.600 2.400 
mesa p/ escritório un 28 350 9.800 S.600 4.200 
cadeira giratória un 35 180 6.300 3.600 2.700 
geladeira 1 un 07 900 6.300 3.600 2.700 
fogão a gás un 07 300 2.100 1.200 900 
cadeira comum - 

un 28 80 2.240 l.280 960 
mesa , refeição un Oi 1 370 ~.590 1.480 J. 11 O --·-- -- - 

1 • rrmarrc de aço I un l Oi 1 300 1 2.100 I l.:?00 f -- 900} ---- ---· 
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arquivo de aço un 07 300 2.100 1.200 900 
estante de aço un 07 250 1.750 1.000 7S0 
armário pi cozinha un 07 300 2.100 1.200 900 
beliche un 21 2S0 5.250 3.000 2.2S0 ~ 
GPS un 07 800 5.600 3.200 2.400 
máquina fotográfica prossional un 07 I.500 10.500 10.500 

1- 
filmadora un 03 2.000 6.000 6.000 
binóculo un 07 300 2.100 1.200 900 

1-- 
cadeira giratória un 10 100 l.000 700 300 

. mesa pi impressora un 10 150 1.500 1.050 450 

mesa p/ computador un io 150 1.500 1.050 450 
grupo gerador com 7,5KVA un 03 5.000 15.000 5.000 10.000 - 
.bote de alumínio de 07 metros un 04 4.000 16.000 8.000 8.000 

• .bote de alumínio de 8 metros un OI 4,200 4.200 4.200 
.motor de popa de 25 HP un 04 3.500 14.000 7.000 7.000 - 
motor de popa de 40 HP un OI 5.000 5.000 5.000 
.rádio amador e/ 3 canais de 
frequência/ale. 400 km un 07 1.200 8.400 4.800 3.600 

Antena pi.rádio amador portátil 
ale. 400 km un 07 1.000 7.000 4.000 3.000 

.parabólica un 03 900 2.700 900 1.800 

.relevisão de 20" un 07 600 4.200 2.400 1.800 

. vídeo cassete 4 cabeças un 07 800 5.600 3.200 2.400 ·- l TOTAL 755.430 358.060 397.370 

3 - CONSULTORIA/CURSOS 

! Discriminação I especificação UN QT. Valor Valor Total 1° ano 2° ano t 3° ano1 
uni. 

1 . 
Consultoria cursos 
- gestão ambiental 6 4.000 24.000 8.000 8.000 8.000 

-educação ambiental 6 4.000 24.000 8.000 8.000 8.000 

-Iegislação amb. 6 4.000 24.000 8.000 8.000 8.000 

- informática 6 3.000 18.000 6.000 6.000 6.000 

Cursos 
-relações inter e intra pessoal 6 2.000 12.000 4.000 4.000 4.000 

-físcalização Curso 6 ! 2.000 12.000 4.000 4.000 4.000 

-primeíros socorros 6 2.000 12.000 4.000 4.000 4.000 

TOTAL 126.000 42.000 42.000 42.000 

Obs.: Consultoria de 15 dias (2 vezes plano) 
Cursos de 5 dias (2 vezes plano) 
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4 • PASSAGENS 

Discriminação I especificação UN QT Valor Valor 1° ano 2° ano 3° ano 1 
unir. Total 

~ 6.0001 
- .passagem p/Consutor e 

treinamentos: un 20 1.000 20.000 8.000 6.000 

1 
1 

.passagern p/ tre~®(liento/ 1 

fora do Estado un IS 1.000 15.000 5.000 5.000 5.0001 

35.000 13.000 11.000 11.000 
TOTAL 

5. DIÁRIAS 

Discriminação/ especificação UN QT Valor Valor 1° ano 2ºano 3° ano 1 
unit. Total 1 

.diárias p/ pagamento do consultor. J 

- educação ambiental Dia 90 100 9.000 3.000 3.000 3.000 
-legislação 90 100 9.000 3.000 3.000 3.000 
-ínformâtica 90 100 9.000 3.000 3.000 3.000 
-relações 90 100 9.000 3.000 3.000 3.000 
-fiscalização 90 100 9.000 3.000 3.000 3.000 
-1 ºs socorros 90 100 9.000 3.000 3.000 3.000 

.diárias pi técnicos do OEMNPM e 1 
IBAMA (postos de fiscalização) 1 

- NS 5 dias mês Dia 2.7 60 162.000 70.000 60.000 32.000 
- NM 5 dias mês IM 00 

ês 1 
Diária p/ treinamentos fora do un 211 120 25.320 18.600 3.360 3.3601 
Estado 

LTOTAL 241.320 106.600 r 81.360 53.360 ..J._._ -- 
Obs.: Diárias p/ 15 dias/mês (2 vezes x ano) pi consultor 

Diárias de 05 dias/mês durante 2 anos p/ 05 técnicos/NS 
Diárias de 05 dias/mês durante 2 anos p/ l O técnicos/NM 
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6.SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Discriminação I especificação UN QT Valor Valor 1° ano 2° ano 3° ano 
unit. Total 

Revelações fotográficas DV - 4.000 2.000 1.000 1.000 
Manutenção de barcos e motores de 05 . 10.000 4.000 3.000 3.000 
popa 
Manutenção de veículos (pick-up, 
trailler, ultra-leve.àíôtos ) 35.000 15.000 10.000 10.000 
Serviço de instalação e manutenção un 
de computadores e periféricos e sua 
atualização. 15.000 5.000 5.000 5.000 
Manutencão do grupo gerador un 03 15.000 5.000 5.000 5.000 

TOTAL 79.000 31.000 24.000 24.000 1 

7 - MATERIAL DE CONSUMO 

Discriminação I especificação UN QT Valor 1° ano Valor 2° ano 3º~ 
unitário Total 

.kit material de escritório kit 252 200 16.800 50.400 16.800 16.800 

. . 
.camisetas fiscalização 

un 1680 30 2.520 5.040 2.520 ' 
.boné un . 1680 3 2.520 5.040 2.520 
. kit fiscalização kit 60 604 18.120 36.240 18.120 
Fitas de vídeo un 50 5 250 250 250 250 
Filmes fotográficos de 135mm un 20 7 140 140 
Vídeos técnicos (fitas) un 50 100 5000 5000 
TOTAL 

8 - EVENTOS ESPECIAIS NOS MUNICÍPIOS 

Discriminação I especificação ] UN I QT I Valor Valor 1 1° ano 1 2° ano 1 3° ano 
1 unit. Total 

j Audiências Públicas/fóruns 
1 UN l 10 ' 5.000 1 50.000 1 25.000 1 15.000 1 10.000 1 

Obs.: Inclue deslocamento/Preparação/Kit de Divulgação/Diárias 

Discriminação I especificação 3º~ 
~~~-+-~t----t--~~+-_;_~1--~+-~--I-~----, 

92.800 

UNI QT Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

lºano 2º ano 

TOTAL 
GERAL 1.379.360 1 810.200 1 476.360 
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ORÇAMENTO 

COMPONENTE: ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO DO ESTADO DE 
RORAI~ 

ELEMENTO DE DESPESA 

! .EQUIPAMENTOS E ~fATERlAlS PERMANENTE 
.- .- Discrímínaçãoêspecificação ·lJN QT Valor VaJor lºano 2ºano 3ºano 

unitário Total 
fworkstation Sun ;• un 01 40.000 40.000 40.000 
J Microcomputador Pentium 200 .. 

1 MHZ 32 RAM HD 4Gb Placa de •· 
vídeo 2 Mb Kit Multimídia com 
drive CD 12 X Placa rêde interna 
com monitor 20" SVGA un 06 7.000 42.000 28.000 7.000 7.000 -- Traçador Gráfico Jato de tinta AI- 
AO un 02 15.000 30.000 15.000 15.000 1 
f lmpre~a a LASER JET 12 Ppm 1 

Memória 650 DPI un 04 1.200 4.800 2.400 2.400 
Impressora a LASER Color 5Mb 
4PPm un OI 4.000 4.000 4.000 - Microcorn putador Pentium 
166MHZ 32 RAM HD 2 Gb Kit 
Multimídia 12 X Monitor colorido ~ 

20" SVGA un 10 4.000 40.000 40.000 -·-- Impressora DESK JET 820 Color un 12 1.200 14.400 14.400 
'obreak/ Estabilizador I KV A 

-~ 
.un 12 800 9.600 9.600 - 

erde Mesa AO .un 01 30.000 30.000 30.000 - 
~deMesaA4 un 02 3.000 6.000 3.000 3.000 

CD ROM C/ Gravador interno un 02 2.000 4.000 4.000 ·- - 
Mesa Digitalizadora AO un 02 3.000 6.000 6.000 -- 
GPS -GEO Explorer (Iev, exp.nav. 
dif.) com soft para mapeamento un 02 13.000 j 26.000 13.000 13.000 -- GPS Geodésico STEP l pi SIG - 

un 01 10.000 10.000 10.000 
Barco de Alumínio p/ 6 pessoas un 02 3.000 6.000 3.000 3.000 ·- 
Sistema de Cominicação via rádio- - 

1 base + 03 unidades níveis un OI 5.000 5.000 5.000 
SUB 1 
TOTAL ........................................ 237.800 184.400 41.000 9.4001 -- 
.:ont .... 
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EQUIPAMENTOS E MATERINS PERMANENTE 

í - - 

Discriminação/Especi ti cação UN QT Valor Valor lºano 2°ano ' 3ºano 
unitário Total 

1 Barraca de acampamento p/ OS 
pessoas • completa un 03 soo 1.500 1.500 
Máquina fotográfica reflex 35mm e/ 
estojo e flash - un 02 2.000 4.000 4.000 
Filtro de linha e/ 04 tomada para 
computador un IS 20 300 300 
Veículo utilitário cabine dupla 4x4 
e/ ar condicionado un 05 45.000 225.000 180.000 45.000 
Estação meteorológica automática - 
EMA 1 ° Classe completa un os 12.000 60.000 24.000 24.000 12.000 
Mapoteca vertical de aço com chave un 06 800 4.800 1.600 1.600 1.600 
Armário de aço com 04 prateleiras 
reguláveis com 2 portas com chave un 02 1.000 2.000 2.000 
Mesa de luz com tampa de vidro 
tamanho 1.50x0,90 un 04 1.000 4.000 2.000 2.000 
Mesa para microcomputador un 15 150 2.250 2.250 
Mesa para Impressora com esteira un 15 150 2.250 2.250 
Mesa dupla para estação SGI/SITIM un 02 200 400 400 
Cadeira estofadada giratória p/ 
digitador un 20 ISO 3.000 3.000 
GPS-75 (Iev. exp. nav. diferencial) um 05 

2.000 10.000 8.000 2.000 
GPS-45 (lev. exp. navegação) um 06 1.000 6.000 4.000 2.000 

Arquivo de aço e/ 03 gavetas e/ un 04 
chave 800 3.200 1.600 l.600 
Monitor 20"SVGA Colorido un 03 2.000 6.000 4.000 2.000 
Gravador grande um 02 1.000 2.000 2.000 
Gravador pequeno um 02 SOO. 1.000 1.000 
Filmadora um 01 1.500 r 1.500 1.500 
Televisão 29'1 um 01 2.000 2.000 2.000 
Vídeo cassete 4 cabeças um 01 800 800 800 
Altímetro de precisão um 02 1.500 3.000 3.000 
Motor de popa 25hp um 01 3.500 3.500 3.500 
Mesa para Scanner un 02 200 400 400 

SUBTOTAL 348.900 255.100 80.200 13.600 

T O TA L ..•..••...••••.•....••••••..•.....•..•. ....... ....... . ................ 586.700 442.500 121.200 23.000 
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Discriminação/Especificação UN QT Valor Valor lºano 2ºano 3ºano 

L unitário Total ' 
Acesso a Internet para 10 Serv 03 20.000 . 60.000 20.000 20.000 20.000 
Microcomputadores, elaboração . 
projeto visual e hospedagem de 
hornepage corporativa (interligar os 

2.000 j computadores em rêde) 
Revelação de Fo!qgrafia e Slides Div. 10.000 4.000 4.000 

Contrato de manutenção anual Con 03 50.000 150.000 50.000 50.000 50.000 
preventiva e corretiva dos t. 

1 equipamentos de LGSR e dos 
núcleos setoriais. -- Contrato de manutenção anual das Con 03 " 27 .. 500 5.000 10.000 12.500 
estações meteorológicas t, 
Serviço de instalação das estações Serv 03 15.000 6.000 6.000 3.000 
meteolológica . 
Serviço especializado de reprografia Div. 15.000 5.000 5.000 5.000 
e desenho 
Análise tisica e química do solo Div. 30.000 10.000 20.000 
Confecção de capas protetoras para Div. 5.000 5.000 =i equíp. LGSR 
Serviço Especializado para Serv 02 5.000 10.000 5.000 5.000 

1 
instalação de equipamento de 
computação para LGSR. 
Serviço especializado para montar o Serv 01 3.000 3.000 3.000 
serviço de rádio . 
Sobrevôo na área Piloto Div. " 10.000 5.000 5.000 
Atualização dos Div. 15.000 5.000 5.000 5.000 
Microcomputadores existente LGSR 
Barqueiro Serv 04 3.000 " 12.000 6.000 6.000 

~ Mate iro Serv 06 2.000 12.000 6.000 6.000 
Análise Físico Químico Div. 20.000 10.000 10.000 

1 Bactereélogico da água. 1 
! Manutenção de barcos e motores de Serv 02 6.000 12.0001 6.000 6.000 
1 popa 1 1 
· Manutenção de veículos Serv 03 10.000 30.000 10.000 10.000' 10.000 J 
ijraçal para abrir pérfíl pedológico Serv 06 2.000 12.000 6.000 6.000 

~ Aquisição de imagens satélite un 16 1.000 16.000 6.000 10.000 
digital escala l :250.000 
Aquisição de imagens de satélite em un 16 600 9.000 3.000 6.000 
papel escala l :250.000 I Aquisição de Imagens de satélite em un 10 I.000 10.000 5.00~0 
papel escala l: 100.000 1 - ~ l ,\quisiç.io de Imagens de Radar un 04 6.000 :: 24.000 12.000 12.000 

1 .. 
TAL 1 507.500 193.000 207.00 107.5~ 
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Cópias heliográficas e de xerox Div. 10.000 3.000 5.000 2.000 
Transporte aéreo de amostra e Div. 8.000 3.000 4.000 1.000 
ateria! de campo. 
Aquisição de fotografias aéreas Div. 20.000 8.000 12.000 
Escala 1: 100.000 
Aquisição de passagem áerea p/ un 295 1.000 295.000 130.000 l 50.000 15.000 
consultores e p/ técnicos . 

SUBTOTAL 333.000 144.000 171.000 18.000 

TOTAL 840.500 337.000 378.000 125.500 

J.SOFTWARE 

Discriminação UN QT Valor 
unitário 

Valor 
Total 

lºano 2ºano 3ºano 

AAC/INFO-módulo básico 
windows NT/95 

para Un 03 20.000 60.000 40.000 20.000 

Un 02 1.500 3.000 1.500 1.500 
DATASHOW 

Un 
IMAEDIT 

Un 03 800 2.400 1.600 800 
GEOEDIT 

Un 02 500 1.000 1.000 
ADOBEPHOTOSHOP 
MSOFFICE completo versão 97 
WORLD-EXCEL-POWER POINT- J Un 
ACCESS. 

03 1.500 4.500 3.000 1.500 

SISTEMA PARA UTILIZAR 
SCANNER NO SPRING I Un 01 2.000 2.000 2.000 

SISTEMA PARA UNIR IMAGENS 
DE SATÉLITE I Un J 02 1 1.0001 2.000 I 2.000 
SITIM FOR WINDOWS I Un 1 01 l l.0001 l.0001 l.000 
Windows NT I Un 1 02 1 3.0001 6.000 1 6.000 
Are scan I Un 1 01 1 3.0001 3.0001 3.000 
Are grid Un OI 3.000 3.000 3.000 1-:---=~--~--~--~--~--l~---l---- ........•.. ------_...,--~---+----~-+-~---+--~--~ Are network Un 01 3.000 3.000 3.000 
Are view 3.0 básico I Un 1 02 1 3.0001 6.000 1 6.000 
Erdas imagine advantage 8.3 Un 01 12.000 12.000 12.000 
Erdas imagine essential 8.3 Un 02 5.000 l 0.000 5.000 l 5.000 
Autocad map I Un I OI 1 5.0001 10.0001 5.0001 5.000 
COREL ORA W ULTIMA 1 1 · 

1 VERS.Ã.O EM PORTUGUÊS ~ Un , 02-L 1.000 
L.!.9T . .\L • , ......•.. 1 ....•......... 

~.000 
333.300; 

2.000 
98. 700 l ~34.600 1 



.. 

4.CONSULTORIA 
Discriminação UN QT Valor Valor 

unitário TotaJ lºano 2ºano 3ºano . 
IPARA FAZER o 1 " 
ACOMPANHAMENTO GERAL 1 

1 DO PIGA NA ÁREA PILOTO E H 2.000 30 60.000 30.000 15.000 15.0001 
PRIORlTÁRlA ! 
PARA FAZER o 1 ACOMPA.~TO DO MEIO 1 FÍSICO-BIÓTICO NA CARTA DE 1 VULNERABILIDADE NATURAL 

30.000 l E CARTA SJNTESE H 2.000 30 60.000 30.000 
PARA FAZER o 

1 1 
ACOMPANHAMENTO DO MEIO 
SÓCIO-ECONÔMICO NA CARTA 
DE DE POTENCIALIDADE l SOCIAL E CARTA SINTESE H 2.000 30' 60.000 30.000 30.000 - PARA DESENVOLVIMENTO DE 
BANCO DE DADOS ESPACIAL E 
RELACIONAL H 600 25 15.000 10.000 5.000 - .. PARA ELABORAÇAO E EDIÇAO 1 
DETEXTOSIMAPASrfABELAS H 1.000 30 ,. 30.000 10.000 10.000 10.000 - PARA LEGISLAÇAO H 200 30 :; 6.000 6.000 
AMBIENTAL 
PARA CRIAÇAO DE AREAS DE l CONSERVAÇÃO E 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL H 400 30 12.000 6.000 6.000 1 
PARA ~RMA TIZAÇÃO DO ZEE H 300 50 15.000 5.000 5.000 5.000 
PARA FAZER o 

f ACOMP ANHA.>vlENTO NA ÁREA H 1.000 30 30.000 10.000 15.000 5.000 l 
DE GEOPROCESSAMENTO E 
SENSORIAMENTO REMOTO 1 
TOTAL 288.000 137.000 116.000 Ts:oõõl 
5,TREINAMENIQ/SEMIN . ARIOIWORKSHOOP/CONGRESSO 

" =-, 
1 Discriminação UN QT Valor Valor !ºano 2° ano 3°ano 

unitário. Total 
Em Geoprocessamento utilizando un 05 10.000 1 50.000 20.000 20.000 l 0.000 
Spring 
Em Geoprocessamento utilizando -- 
ARC/INFO un 05 10.000 60.000 30.000 20.000 10.000 
Técnico Operacional em 
Microcomputador un 40 300 l:?.000 9.000 1 1.500 1.500 

~emmário, Workshoop, Congresso un 30 500 15.000 5.000 5.000 5.000 
Técnico em programação de 1 -- 

6.0001 1 Microcomputador un 20 300 3.000 1 1.500 ; .500 
1 l :,L~ GPS no Geoprocessarnento un ' o:: j 5.000 I i0.000 5.000 j s.oon-, 1 1 
TOTAL 1 1 1 ' 153.000 72.000 j 53.000 1 28.00.Q_j 
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SEPUNIU 

6,D1ÂR1AS 
--- 

Discriminação UN QT Valor Valor lºano 2ºano 3ºano 
unitário Total 

Diárias para alimentação e 
hospedagem de consultores Div. 120 123.600 54.800 58.800 10.000 
Diárias para Técnicos em trabalho 
de campo Div. 60 255.000 120.000 120.000 15.000 - 
Diárias para alimentação e 

1 hospedagens de Técnicos quando se 
deslocarem do seu Estado Div. 120 264.000 120.000 120.000 24.0001 

1 
TOTAL 642.600 294.800 298,800 49.000 

7 MATERIAL DE CONSUMO 
- .. 

Discriminação UN QT Valor Valor lºano 2ºano 3ºano 
unitári Total 

o 
Material de consumo para Div. 
Laboratório de Geoprocessamento 120.000 50.000 50.000 20.000 
Material de consumo para os Div. 
trabalhos de campo 260.000 130.000 100.000 30.000 

Material de consumo para Div. 30.000 15.000 15.000 
treinamento e consultoria 

Material de expediente Div. 50.000 20.000 20.000 l 0.000 
TOTAL 460.000 215.000 185.000 60.000 

8.EYENTOS ESPECIAIS NOS MtJNICIPIOS 

1 
Discrirn ínaçãoêspecificação UN QT Valor Valor lºano 2°ano 3°ano 

unitário Total 

Apresentação dos trabalhos da l comunidade, audiencias públicas, Un 20 10.000 200.000 100.000 50.000 50.000 
tlorus, etc .... -- 1 

TOTAL 200.000 100.000 50.000 50.000 ~ 
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ORÇAMENTO 

COMPONENTE: MONITORUq:NTO 

ELEMENTO DE DESPESA 

1 • EQUIP A.\.fENTOS E MA TERIA1S PER.\,fANENTES 

- 3ºaM1 Discriminação I especificação UN QT Valor Valor lºano 2ºano 
unitário Total -i .veículo utilitáriocabine dupla e/ ar 

condicionado. Un 02 45.000 45.000 45.000 1 -- ,_ 
imagens de satélite un 12 10.800 3.600 3.600 3.600 - GPS tipo navegação 100 M un 02 2.000 4.000 4.000 - Máq. Fotogrráfica profiss. Un 02 1.500 3.000 3.000 -- teleobjetiva 150 mm un 02 1.000 2.000 2.000 - . computador pentium 133 MHZ 32 
RAM HD 4Gb placa. de vídeo 2Mb 
Kit multimídia e/ drive CD 12X un 02 4.000 8.000 8.000 

j placa de rêde interna e/monitor de 
14" - . impressora DESK JET 820 Color un 02 1.200 2.400 2.400 -- . no break 1 kva un 02 800 ,ij 1.600 1.600 
. mesa p/ computador e impressora li 

un 02 200 400 400 1-- ·- .mesa p/ escritório un 06 400 . 2.400 1.200 J.200 
.cadeira giratória un 06 200 1.200 600 600 
.cadeira comum un 12 80 960 480 480 - .arrnário de aço un 03 300 900 600 300 
.arquivo de aço un 03 300 900 600 300 ------:.. 

~ 

.estante de aço un 03 250 750 500 250 
tfilmadora e/tripé - un OI 2.000 2.000 2.000 
-: vídeo cassete 6 cabeças un 01 800 800 800 
.Maq. xerox grande un 01 20.000 20.000 20.000 
.receptor de imagem de satélite 
metereológico un OI 22.000 22.000 22.000 

, .receptor de dados via satélite via 
un 01 22.000 22.000 22.000 PCO'C 

! 

1 TOTAL 143.910 127.480 1 12.830 3.600 
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2 - CONSULTO RIA/CURSOS 
Discriminação I especificação UN QT Valor Valor 1° ano 2ºano 3° ano 

unitário Total 
.cursos: 
.cobertura vegetal un 03 3.500 10.500 3.500 3.500 3.500 
.extrativisrno un 03 3.500 10.500 3.500 3.500 3.500 
.qualidade da água un 03 3.500 ro.soo 3.500 3.500 3.000 
.consultoria: 
.definição da rede un 04 4.000 16.000 8.000 4.000 4.000 · 
.parârnetros monitr+ un 04 4.000 16.000 8.000 4.000 4.000 
.definição indíces un 04 4.000 16.000 8.000 4.000 4.000 

TOTAL 38.500 21.000 10.500 7.000 
obs: ( consultoria de 15 dias x 2 vezes ano) 

3 - PASSAGENS 

Discriminação/ especificação UN QT Valor Valor 1° ano 2º ano 3° ano 
unitário Total 

.passagem pi consultoria e 
treinamentos un 22 1.000 22.000 10.000 8.000 4.000 

.seminário/treinamento/simpósio 
workshop p/técnico fora do estado un 21 1.000 21.000 8.000 7.000 6.000 

1 
TOTAL 43.000 18.000 15.000 10.000 
obs: ( curso/seminário: duração de 15 dias) 

4- DIÁRIAS 

~scriminação I especificação UN QT Valor Valor lºano 2° ano 3° ano 
unitário Total 

-Consultoria/treinament. un 225 100 22.500 7.500 7.500 7.500 
- campo 
- NS serv. De campo/téc. un 180 60 10.800 3.600 3.600 3.600 
- NM serv. Campo/2 téc. un 360 45 16.200 5.400 5.400 5.400 
- NS pi Workshops, seminários.etc. un 30 120 3.600 2.400 1.200 - 
.diarias dos técnicos fora do Estado un 150 1 120 l .18.000 6.720 5.880 5.400 
TOTAL 61.500 22.500 18.900 20.100 1 - obs: diárias p/ consultoria/treinamento e de RS/ 100,00 em BV. 
Obs.: Consultoria de 15 dias 2 vezes ano 

Treinamento de 05 dias 2 vezes ano 



5 - MATERIAL DECONSUMO 

Discriminação / especificação .1 UN QT Valof Valor 1° ano 2º ano 3º ano 1 
unitário Total ~ 

.kit material comum p/ o i,kit est 24.000 72.000 24.000 24.000 24.0001 
laboratório 

,, il i! 
.kir p/escritólrio " kit est 20.000 60.000 20.000 20.000- 20.000 1 

TOTAL .. 132.000 i 44.000 44.000 44.000 1 ....___ 
·- 

.. - 
7 - SERVIÇO DE TERCEIRO - PESS,OA JURÍDICA 

Discriminação / especificação j ''VN j QT j V~I~~ il Valor 1° ano 2ºano 3º:J lj " Total umtàn 
o 

Edição de vídeo sobre li " Monitoramento r un 03 10.000 30.000 10.000 10.000 10.000 

Elaboração e confecção de Material i! 
Informativo li 

11 l 03 J 15.000 1 45.000 J 15.000 I 15.000 1 15.000 un, 
1 

Divulgação nos meios de 
comunicação 1 un 

1 
03 110.000 1 .. 30.000 1 10.000 10.000 10.000 

TOTAL 1 I! 35.000 35.000 35.000 ., 105.000 

,, 
li 

1 
1, 
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